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คำนำ
การรวบรวมและเผยแพร่ ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นั ก ศึก ษาได้ น ำความรู้ ที่ ศึก ษามาประยุกต์ ใช้ในการทำวิจั ยแล้ ว ยั งกระตุ้ น ให้ เกิด การอภิ ป รายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา
คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ เล็ งเห็ น ความสำคั ญ ของการรวบรวมและเผยแพร่ผ ลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดทำหนังสือรวมบทความการทำวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึ ก ษาและวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมห าบั ณ ฑิ ต ภาคพิ เศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 ในวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8
มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. ณ ห้ อง 7001, 7002, 7003, 7005, 7007, 7008, 7009 และ
7010 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่
หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่
ของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ คณะเพื่ อ กระตุ้ น ให้ เกิ ด การอภิ ป รายในประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อ การจัดการ
เรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทำโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจำกัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง 7001 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้วิจารณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
ผู้ดำเนินรายการ นายวีระศักดิ์ เลิศสิทธิชัย และ นางสาวดารินี หงษ์หิรัญกุล
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวนริศรา เสนารินทร์
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร นายธีระพงษ์ ตรีรัตน์วดี ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
จัดการน้ำ เพื่ อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา
09.20 – 09.40 น. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ นายวรรธนะ มหาคีตะ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
ของศู น ย์ ด ำรงธรรมอำเภอ: กรณี ศึ ก ษา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
09.40 – 10.00 น. บทบาทกองทัพเรือในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำ นาวาโทชูพงษ์ คำเงิน
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
การป ระม งผิ ด กฎ ห ม าย (Illegal, unreported and
unregulated fishing: IUU) ของประเทศไทย
10.00 – 10.20 น. ปัญหาในการปฏิบัติงานในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว นายวัชรพงค์ มูลมณี
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ทั ศ นคติ ข องผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในโครงการบ้ า นจั ด สรร ต่ อ การ นายชินดนัย
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
จัด การพื้น ที่ส่วนกลางของหมู่บ้ าน: กรณี ศึกษา หมู่ บ้าน ประทีปโชติพร
รวยยิ่ง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
11.00 – 11.20 น. ขวัญ และกำลังใจในการปฏิ บั ติงานของพนั กงาน บริษั ท นายพุทธิชาต ปูชนียกุล ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11.20 – 11.40 น. รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมที่ นายวีระศักดิ์
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
เหมาะสมต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของศู น ย์ด ำรงธรรม เลิศสิทธิชัย
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
11.40 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ นายณัฐพล บุญเจริญ
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
สั ม มาชี พ ชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษา ต.บางวั ว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน : นางธัญลักษณ์
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
กรณีศึกษาโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ยศพลเสนีย์
บ้านวังวารี หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ฏ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
13.20 – 13.40 น. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การจั ด ระเบี ย บรถตู้
โดยสารสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีเดินรถโดยสารขนาด
เล็ก (จตุจักร)
13.40 – 14.00 น. ผ ล ก ระ ท บ จ าก ก ารห มุ น เวี ย น งาน ข อ งบุ ค ล าก ร
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
14.00 – 14.20 น. ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา

นักศึกษา
นายนวุตม์ กิจโพธิญาณ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

นางสาวนริศรา
เสนารินทร์

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

นางสาวดารินี
หงษ์หิรัญกุล

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้างชั่วคราว นางสาวรวีภัทร์ ชินโสด รศ.ดร.ประพนธ์
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลตำรวจ
สหพัฒนา
15.00 – 15.20 น. คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ร.ต.ท.สิรภพ โกฏิกุล
รศ.ดร.ประพนธ์
ข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย
สหพัฒนา
ตำรวจ
15.20 – 15.40 น. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการในการ
นายกิตตินันท์ ชัยภูมิ
รศ.ดร.ประพนธ์
ให้บริการประชาชน กรณีศึกษา กรมที่ดิน
สหพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ฐ
กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง 7002 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้วิจ ารณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพ วรรณ หล่ อสุ วรรณรัต น์ /รองศาสตราจารย์ ดร.จัน ทรานุช มหากาญจนะ และ
อาจารย์ ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสุภาวดี เนียมสูงเนิน และ นายพินัย นาคสุวรรณ
ผู้ควบคุมเวลา นายพิทักษ์พล โซว
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. การใช้ แนวคิ ดสมรรถนะ (Competency) ในการพั ฒ นา นางสาวนัยนา ชุมคง
รศ.ดร.ไพโรจน์
ทรัพยากรมนุษย์ ของกลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส
ภัทรนรากุล
จำกัด (มหาชน)
09.20 – 09.40 น. การบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ กรณีศึกษา ศูนย์พันธุ นางสาวสุภาวดี
รศ.ดร.ไพโรจน์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)
เนียมสูงเนิน
ภัทรนรากุล
09.40 – 10.00 น. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ นายพิทักษ์พล โซว
รศ.ดร.ไพโรจน์
กรณี ศึ ก ษา แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก าร
ภัทรนรากุล
แห่งรัฐ กระทรวงการคลัง
10.00 – 10.20 น. การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากร สำนั ก ร.อ.สหภัทร คงเทียน
รศ.ดร.ไพโรจน์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภัทรนรากุล
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจลาออกของบุ ค ลากรสั ง กั ด นางสาวอภิญญา
ศ.ดร.ทิพวรรณ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุยยะค่าย
หล่อสุวรรณรัตน์
11.00 – 11.20 น. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรสั งกั ด สำนั ก งาน นางสุภาพร แดงวิจติ ร์ ศ.ดร.ทิพวรรณ
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หล่อสุวรรณรัตน์
11.20 – 11.40 น. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการใช้ ง านระบบอิ น ทราเน็ ต นางสาวจรัญญา ทองวัน รศ.ดร.ประพนธ์
(Intranet) กรณี ศึ ก ษาของพนั ก งานท่ า อากาศยาน
สหพัฒนา
สุวรรณภูมิ
11.40 – 12.00 น. การบริห ารงานเทศบาลตามประกาศและคำสั่ งหั วหน้ า นายวิภาค พรมเมืองคุก รศ.ดร.จันทรานุช
คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลใน
มหากาญจนะ
จ.สมุทรปราการ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. การศึกษากระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ นายพรประทาน
รศ.ดร.จันทรานุช
ของศูนย์ดำรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
ทาทำนุก
มหากาญจนะ
13.20 – 13.40 น. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสัญชาติไทย นางสาวพิมพ์ชนก
รศ.ดร.จันทรานุช
ของบริษัท Luma Care จำกัด
กำลังงาม
มหากาญจนะ

ฑ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.40 – 14.00 น. การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก ระบวนการทำงานของกลุ่ ม งาน นายจิรภัทร พัดวิลัย
รศ.ดร.จันทรานุช
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
มหากาญจนะ
14.00 – 14.20 น. ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ กรณี ศึ ก ษา อ.สวนผึ้ ง นายจำลอง ศรีเรือง
รศ.ดร.จันทรานุช
จ.ราชบุรี
มหากาญจนะ
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. ความโปร่งใสในการปฏิบั ติงานของบุค ลากร กรณี ศึกษา นางสาวพิชชานันท์
รศ.ดร.จันทรานุช
สำนักงาน กสทช.
พูลสวัสดิ์
มหากาญจนะ
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ นายสุรสิทธิ์
รศ.ดร.จันทรานุช
ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมของจั ง หวั ด ราชบุ รี สายทรัพย์บญ
ุ
มหากาญจนะ
ด้านการมี ส่วนร่วม รับผิด ชอบต่อสังคมตามยุท ธศาสตร์
การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
15.20 – 15.40 น. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายพินัย นาคสุวรรณ รศ.ดร.จันทรานุช
จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ก่อนและหลังกระจายอำนาจ)
มหากาญจนะ
15.40 – 16.00 น. ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การ กรณี ศึกษา บริษั ท นางสาวญาดาวรรณ
รศ.ดร.จันทรานุช
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
คงเสน่ห์
มหากาญจนะ
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ฒ
กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง 7003 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุนสิ า ช่อแก้ว
ผู้ดำเนินรายการ นาวาโทจตุรงค์ ชมภู
ผู้ควบคุมเวลา นางอัญชลี กีรติเกษมากุล
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. การพัฒ นาฝีมือด้านการทำผลิตภัณ ฑ์จักสานแก่เด็กและ นางสาววรรณวิไล
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
เยาวชน ของพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วรปัญญา
ปันนิตามัย
09.20 – 09.40 น. การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ Outlook ของกรม นาวาโทจตุรงค์ ชมภู
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ยุทธการทหารเรือ
ปันนิตามัย
09.40 – 10.00 น. แนวทางการส่ งเสริ ม ความก้ า วหน้ า ในการทำงานของ ร.ท.คริษฐ์ ชูบดีนิธิโรจน์ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
นายทหารชั้ น ประทวนในสังกั ด กรมทหารปื น ใหญ่ ที่ 72
ปันนิตามัย
จ.ลพบุรี
10.00 – 10.20 น. แนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมื อ นางสาวพรศิริ คงสม
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
แรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ปันนิตามัย
(E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบสังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. อิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ จ.อ.ท.วิทิต ถิระผะลิกะ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานใน
ปันนิตามัย
สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
11.00 – 11.20 น. อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อประสิทธิภาพใน ร.ต.ท.หญิงกัญญภัค
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบ จันทร์ฤทธิ์
ปันนิตามัย
ภายใน
11.20 – 11.40 น. อิทธิพลของคุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้า นางอัญชลี กีรติเกษมากุล ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ในสายอาชี พ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
ปันนิตามัย
บุ คลากร กองบ ริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11.40 – 12.00 น. การประเมินความสำเร็จของงานหลังรับการฝึกอบรมและ นางสาวชุลีกร
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ความคุ้มทุนของการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกร การ ลีลาสง่าวงศ์
ปันนิตามัย
เคหะแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. แนวทางการสร้ า งความชั ด เจนในค่ า นิ ย มหลั ก ของ นางสาวอารยา อุทัยวงศ์ ผศ.ดร.วีระวัฒน์

ณ
เวลา

หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ปันนิตามัย
สิ่งแวดล้อม
13.20 – 13.40 น. อิทธิพ ลสภาพแวดล้ อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และ นางสาวศิวาพร สดคมขำ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
การบริ ห ารงาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากร
ปันนิตามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
13.40 – 14.00 น. บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนา นายอดิศักดิ์ เงาะไพรวัลย์ รศ.ดร.ปกรณ์
ชุมชน
ปรียากร
14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดำเนิ น งานของ นายอดิศร โพธิส์ ุ
รศ.ดร.ปกรณ์
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 ต.หน้าไม้
ปรียากร
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การประเมินผลการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ นางสาวศิราภร เที่ยงสาย รศ.ดร.ปกรณ์
ด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง)
ปรียากร
15.00 – 15.20 น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการสอบสวนคดีป่าไม้ นายภาณุพงศ์ ยศศักดิ์ศรี รศ.ดร.เกษมศานต์
และทรัพยากรของชาติ กรณีศึกษาแก่งคอย จ.สระบุรี
โชติชาครพันธุ์
15.20 – 15.40 น. วิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจ ร.ต.ท.กิตติธัช ศักดิ์สนิท รศ.ดร.เกษมศานต์
พหลโยธิน
โชติชาครพันธุ์
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ด
กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง 7005 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ ผู้ วิ จ ารณ์ รองศาสตราจารย์ ทวี ศั ก ดิ์ สู ท กวาทิ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะวั ฒ น์ ปั น นิ ต ามั ย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ผู้ดำเนินรายการ นายสมชาย สุขเกื้อ และ ร.ท.จิรายุทธ์ พันจันทร์ดี
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวฉนานาฏ แก้วมุกดา และนางสาวพิชชานันท์ โคตรศรีเพชร
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. จริยธรรมของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์องค์กร ร.ต.ท.หญิงอวยพร โพธิศิริ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
ด้านพฤติกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
อัตถากร
ตำรวจแห่งชาติ
09.20 – 09.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ นางสาวกนกพิมพ์
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
ให้ บ ริก ารของธนาคารกรุงไทย จำกั ด (มหาชน) สาขา ทองหยัด
อัตถากร
พิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี
09.40 – 10.00 น. แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยบริ ห าร นางสาวฉนานาฏ
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
จั ด การสิ น ทรั พ ย์ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง แก้วมุกดา
อัตถากร
ประเทศไทย
10.00 – 10.20 น. ความผูกพั น ต่ อองค์ กรของบุ คลากรสำนั กงานนโยบาย นางสาวสุนสิ า สุขโภชน์
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
และแผนการขนส่งและจราจร
อัตถากร
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ นายสมชาย สุขเกื้อ
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
อัตถากร
11.00 – 11.20 น. ประสิท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานฝ่ายกฎหมาย กรณี ศึ ก ษา นางสาวณัฐรินทร์
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โรจน์วัฒนาเจริญ
อัตถากร
11.20 – 11.40 น. การพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ กรณีศึกษา นายสุรศักดิ์ เหมนาค
รศ.ทวีศักดิ์
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
สูทกวาทิน
11.40 – 12.00 น. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชี พ โรงพยาบาล นางสาวพิชชานันท์
รศ.ทวีศักดิ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม โคตรศรีเพชร
ราชกุมารี ระยอง
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติ นายบรรเลง บุญเลิศ
รศ.ทวีศักดิ์
กร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สูทกวาทิน
13.20 – 13.40 น. การพั ฒ นางานด้ านกิ จ การพลเรื อ นทหาร กรณี ศึ ก ษา ร.ท.หญิงนภาพร บุตรศิริ รศ.ทวีศักดิ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
สูทกวาทิน

ต
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.40 – 14.00 น. แนวทางความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในการรั บ ราชการทหาร ร.ต.หญิงกัญญ์ภัคพิมพ์
รศ.ทวีศักดิ์
กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพ มนูญผล
สูทกวาทิน
ไทย
14.00 – 14.20 น. การพั ฒ นาระบบงานค้ าของเก่ ากรมการปกครอง เพื่ อ นางสาววรวรรณ เริงวรรณ รศ.ทวีศักดิ์
บรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้าของเก่าภายใต้หน้าที่
สูทกวาทิน
กรมการปกครอง กรณีศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล รศ.ทวีศักดิ์
ชาวต่างชาติในคดีอาญา กรณีศึกษา การพัฒนาระบบการ
สูทกวาทิน
จั ด หาล่ ามของ สำนั ก การต่ า งประเทศ สำนั ก งานศาล
ยุติธรรม
15.00 – 15.20 น. คุ ณ ภาพชี วิ ต กำลั งพล กรณี ศึ ก ษา กองพั น ทหารราบ ร.อ.อัญชันเวท พันธุ์พฤกษ์ รศ.ทวีศักดิ์
มณฑลทหารบกที่ 11
สูทกวาทิน
15.20 – 15.40 น. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสำเร็ จ ของระบบ ร.ท.จิรายุทธ์ พันจันทร์ดี รศ.ดร.ประพนธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
สหพัฒนา
องค์กรพรรคการเมือง กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ถ
กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7007 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ผู้ดำเนินรายการ นายชาญชัย แสงสว่าง และ นางสาวนันท์ติกานต์ มณีธนาพงศา
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวณัฐกฤตา กตตน์ศตคุณ และ นางสาวขวัญเรือน รัตนสาวิตรี
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. การศึกษาแนวโน้มของปัญ หาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการ นายพัฒนพงศ์ ประจิตร์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ปฏิบัติงาน อันเกิดจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ชินทยารังสรรค์
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
09.20 – 09.40 น. กลุ ย ทธ์ ก ารดำเนิ น การตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ร.ต.ท.อวิรุทธ์ สุขแย้ม
รศ.ดร.ราเชนทร์
กรณี ศึ กษ า : น โยบ ายเศ รษ ฐกิ จ ฐาน ราก (local
ชินทยารังสรรค์
economy) กรณีศึกษาของกระทรวงพาณิชย์
09.40 – 10.00 น. แ น วท างการพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ขอ งการให้ บ ริ ก าร นายชาญชัย แสงสว่าง
รศ.ดร.ราเชนทร์
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
ชินทยารังสรรค์
10.00 – 10.20 น. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ของบุคลากรเทศบาล นางสาวขวัญเรือน
รศ.ดร.ราเชนทร์
นครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รัตนสาวิตรี
ชินทยารังสรรค์
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบ นายลภัส น้อยพึ่งบุญ
รศ.ดร.ราเชนทร์
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ารของบริ ษั ท
ชินทยารังสรรค์
อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
11.00 – 11.20 น. การศึกษาปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดที่ นางสาวนันท์ติกานต์
รศ.ดร.ราเชนทร์
มีผลต่อการซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ มณีธนาพงศา
ชินทยารังสรรค์
เบี้ยประกันภัย 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
11.20 – 11.40 น. การจั ด การสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ พ ระสงฆ์ แ ละสามเณรด้ า น พระประพันธ์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
การศึกษาในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม.
จึงพัฒนาพงษ์
วินิจนัยภาค
11.40 – 12.00 น. ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัด นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์ ผศ.ดร.ณัฐฐา
ภูเก็ต
วินิจนัยภาค
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามือ นางสาวธิดาพร สินจิตร์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
อาชีพของการไฟฟ้านครหลวง
วินิจนัยภาค
13.20 – 13.40 น. การบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการในสถานการณ์ นายมนตรี มณีวงษ์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วิกฤต กรณีศึกษา จ.ปทุมธานี
วินิจนัยภาค

ท
เวลา
หัวข้อเรื่อง
13.40 – 14.00 น. ความผูกพันวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารและชุมชน

นักศึกษา
พระมหาชัยชนะ บุญนาดี

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินจิ นัยภาค

14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรสู่ ค วามสำเร็ จ ตาม นายรังสรรค์ แสงภูวนาถ
น โย บ า ย HR Transformation ข อ งโร งพ ย า บ า ล
ปทุมธานี
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for นางสาวดวงมณี บุญรอด ผศ.ดร.ณัฐฐา
Tax กรณีศึกษา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
วินิจนัยภาค
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่สัมพั นธ์กับ ผลการดำเนิน งานของหน่ วยบริการ นางสาวณัฐกฤตา
ผศ.ดร.ณัฐฐา
จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติด กตตน์ศตคุณ
วินิจนัยภาค
เตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และ
ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก าร สำนั ก ทะเบี ย นอำเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
15.20 – 15.40 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน นายธานี สิงห์วงษ์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
วินิจนัยภาค
15.40 – 16.00 น. ความพึ งพอใจและความคาดหวังของผู้ ชมรายการข่ าว นางสาวมณี ภัยขยาด
รศ.ดร.ประพนธ์
ภาคภาษาอังกฤษทางสื่อแนวใหม่ของสถานีโทรทัศน์ Net
สหพัฒนา
World : กรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ NBT world
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ธ
กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร
ผู้ดำเนินรายการ นายธเนศ ไตรยวีร์
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. แรงจู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ นายชัชรินทร์
รศ.ดร.บุญอนันต์
บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน อ.เคี ย นซา ทองหม่อมราม
พินัยทรัพย์
จ.สุราษฎร์ธานี
09.20 – 09.40 น. ปั จจั ย ด้ า นการพั ฒ นาท รั พ ยากรม นุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ นางสาวสริญญา ผ่องศรี รศ.ดร.บุญอนันต์
ประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา ฝ่ายวิศวกรรมระบบ
พินัยทรัพย์
ส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
09.40 – 10.00 น. ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ รับราชการ ร.ต.ท.หญิงภรณี
รศ.ดร.บุญอนันต์
ตำรวจ กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ลิมานนท์วราไชย
พินัยทรัพย์
39 (กอส.39)
10.00 – 10.20 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็น ร.ต.ท.หญิงนุชรี
รศ.ดร.บุญอนันต์
ที ม กรณี ศึ ก ษา สำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั ก งาน โคตะกะ
พินัยทรัพย์
ตำรวจแห่งชาติ
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ นายกฤษณะ
รศ.ดร.บุญอนันต์
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธรรมาภิมุขกุล
พินัยทรัพย์
11.00 – 11.20 น. ปั จ จั ย ด้ า นภ าวะผู้ น ำการเป ลี่ ย นแป ลงที่ ส่ ง ผลต่ อ นางสาวมัลลิกา ผิวชื่น รศ.ดร.บุญอนันต์
ประสิทธิภาพของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
พินัยทรัพย์
11.20 – 11.40 น. การพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน นายประจวบ ทองอยู่
รศ.ดร.บุญอนันต์
กรณีศึกษากรมการจัดหางาน
พินัยทรัพย์
11.40 – 12.00 น. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพั น นายกันยง
รศ.ดร.บุญอนันต์
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพ ภักดีเมฆานนท์
พินัยทรัพย์
เพอร์ตี้ จำกัด
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ในองค์ ก ร กรณี ศึ ก ษา นางสาวชนันท์ภัทร์
ผศ.ดร.ดนุวัศ
พนั ก งานธนาคารกสิ ก รไทย ฝ่ ายงานการให้ บ ริก ารงาน ชัชวาลพงศ์พันธ์
สาคริก
เครดิต (สำนักงานใหญ่)

น
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.20 – 13.40 น. แนวทางการลั ก ลอบนำเข้ า สิ น ค้ า ของด่ า นศุ ล กากร นายศิรชัช พูมพิชญ์
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สังขละบุรี
สาคริก
13.40 – 14.00 น. แนวทางการลดการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรสินค้านำเข้าของ นายสุรวาท กะราลัย
ผศ.ดร.ดนุวัศ
ด่านศุลกากรสมุทรปราการ
สาคริก
14.00 – 14.20 น. กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ นางสาวกฤษณา
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปี้ยสุยะ
สาคริก
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การบริ ห ารข้ อ มู ล กั บ การนำไปใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ เพิ่ ม นางสาววันวิสาข์
ผศ.ดร.ดนุวัศ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูล สุวรรณยอด
สาคริก
เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของ บริษัท ศานติบรรจุ นางอมรา พลายมี
ผศ.ดร.ดนุวัศ
ภัณฑ์ จำกัด
สาคริก
15.20 – 15.40 น. ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี (Case Management) นายธเนศ ไตรยวีร์
รศ.ดร.ประพนธ์
ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
สหพัฒนา
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

บ
กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง 7009 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ ผู้ วิจ ารณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อั ญ ชนา ณ ระนอง และ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ วิชา เป้ า อารี ย์ และ อาจารย์
ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่
ผู้ควบคุมเวลา นางสาววาริสสา โพธิ์พันธุ์ และ นางสาวมนัสยา ยิ่งยง
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากร นายพีรพล นฤมลสกุลชัย ผศ.ดร.ณัฐกริช
สำหรั บ รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ที่ น ำเข้ า มาใน
เปาอินทร์
ราชอาณาจักรชั่วคราว กรณีด่าน พรมแดนถาวรบ้านคลอง
ลึกด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
09.20 – 09.40 น. การประเมิ น ผลโครงการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร(บั ต ร นางสาวนภัสวรรณ
ผศ.ดร.ณัฐกริช
สวัสดิการแห่งรัฐ) กรณีศึกษา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ป้อมกสันต์
เปาอินทร์
09.40 – 10.00 น. มาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองการ นายธนเดช
ผศ.ดร.ณัฐกริช
ป้ อ งกั น การก่ อ การร้ า ยพื้ น ที ส าธารณะภายในอาคาร กิตติสุทธิเปรม
เปาอินทร์
ผู้โดยสาร (การลอบวางระเบิด)
10.00 – 10.20 น. Index of Economic Freedom 2019 ทำไมป ระเทศ ร.อ.ภูริ เพิกโสภณ
ผศ.ดร.ณัฐกริช
ไทย ควรสนใจตัวชี้วัดนี้
เปาอินทร์
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียน นายสรดิษฐ์ สุสรดิษฐ์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
รถยนต์รับจ้างป้ายดำบริการขนส่งแทนรถแท็กซี่
เปาอินทร์
11.00 – 11.20 น. การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสำหรั บ โครงการชุ ม ชน นางสาววาริสสา โพธิ์พันธุ์ ผศ.ดร.ณัฐกริช
ท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี บ้ า นเวี ย คะดี้ ต.หนองลู
เปาอินทร์
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
11.20 – 11.40 น. การศึกษาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ นางสาวดวงกมล โพธิภ์ ู่ ผศ.ดร.ณัฐกริช
ไทย
เปาอินทร์
11.40 – 12.00 น. Made in China 2025 การศึ ก ษาแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร นางสาวมนัสยา ยิ่งยง
ผศ.ดร.ณัฐกริช
พัฒนาประเทศจีนที่ส่งผลกับประเทศไทย
เปาอินทร์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. กรณีศึกษา ปัจจัยความสำเร็จของสามพรานโมเดล
นางรัชนาฎ เขียนวงษ์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
13.20 – 13.40 น. การบริหารจัดการระบบงานศูนย์ดำรงธรรม กรณี ศึกษา นายทินกร โสภารักษ์
ศ.ดร.อัญชนา

ป
เวลา

หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศูนย์ดำรงธรรม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ระนอง
13.40 – 14.00 น. การบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ ของ นางสาวกรรณิกา
ศ.ดร.อัญชนา
แรงงานต่างด้าว อ.สะเดา จ.สงขลา
ด่านประสิทธิ์พร
ณ ระนอง
14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน ของ นายนันทภพ นิติภูมไิ ตร ศ.ดร.อัญชนา
ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบั ติงาน สถานีตำรวจนครบาล ลักษณ์
ณ ระนอง
โชคชัย กทม.
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การนำการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและระบบการ นางสาวณัฐชริการ์
ศ.ดร.อัญชนา
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ใ ช้ ใ น หมื่นเทพ
ณ ระนอง
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กรณี ศึ กษาหน่ วยงานจัดการ
เรียนการสอน
15.00 – 15.20 น. ศึ ก ษาผลกระทบโครงการท่ า ม่ ว งบ้ า นฉั น ดี แ ละงามต่ อ นายนิธิพงษ์ กันกง
ศ.ดร.อัญชนา
ชุมชนและการอนุรักษ์ จ.กาญจนบุรี
ณ ระนอง
15.20 – 15.40 น. แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหาร ร.ท.กัมปนาท อิ่มสมบัติ รศ.ดร.ประพนธ์
จัดการ ศึกษากรณี กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่
สหพัฒนา
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ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ผ
กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง 7010 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ และ อาจารย์ ดร.
สุภานี นวกุล
ผู้ดำเนินรายการ นายสุปัญญา อภัยพันธุ์ และนายกิตติ เฟื่องฟู
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวนติพร พงษ์นิกร
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. แรงจูงใจที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
นายอิศดุลย์ มีวงศ์อุโฆษ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
09.20 – 09.40 น. การนำเสนอแนวคิดการพัฒ นาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของ นายอนุพันธ์ โรยทองคำ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ
09.40 – 10.00 น. การพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในคุ้งบางกะเจ้าในความร่วมมือ นางสาวนติพร พงษ์นิกร รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
ของภาครัฐ ประชาชนและเอกชน กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ราช
พั ส ดุ คุ้ งบ า งก ะ เจ้ า ต .พ ร ะ ป ระ แ ด ง อ .เมื อ ง จ .
สมุทรปราการ
10.00 – 10.20 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้งบางกะ นายปรัชญา บุญประดิษฐ์ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
เจ้า ต.พระประแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ดิ น ทำกิ น ให้ กั บ ชุ ม ชมของภาครั ฐ นายทัศนัย ทับทอง
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
กรณี ศึ กษาสวนป่ าห้ วยระบ ำ ต.ระบ ำ อ.ลานสั ก
จ.อุทัยธานี
11.00 – 11.20 น. ปัญหาการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค จ.ส.ต.ฐิติพัฒน์ อนุศรี
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
สาขารั ง สิ ต (ชั้ น พิ เ ศษ) กรณี ศึ ก ษาเทศบาลเมื อ งลำ
สามแก้ว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
11.20 – 11.40 น. ความร่วมมือ ในการจัด ทำแผนปฏิ บั ติก ารท่ องเที่ ยวของ นายกิตติ เฟื่องฟู
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
11.40 – 12.00 น. การแก้ ไ ขปั ญ หาแท็ ก ซี่ ป ฏิ เ สธไม่ รั บ ผู้ โ ดยสารในเขต นางสาวนพรัตน์
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
กรุงเทพมหานคร ของกรมการขนส่งทางบก
เจริญพรธนารักษ์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. ผลกระทบการนำนโยบายโครงการพั ฒ นาระเบี ย ง นายอลงกรณ์ คำถวาย
อ.ดร.ถนัด
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ที่มีผลต่อท่าอากาศยานอู่
ตะเภา
13.20 – 13.40 น. การยอมรับทางสังคมของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดซ้ำ ใน นายอานนท์ ฉัตรเงิน
รศ.ดร.ประพนธ์
ค ดี จ ำ ห น่ า ย ย า เส พ ติ ด ทั ณ ฑ ส ถ า น ห ญิ งก ล า ง
สหพัฒนา

ฝ
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หัวข้อเรื่อง

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

กรุงเทพมหานคร
13.40 – 14.00 น. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ สิ น เชื่ อ เคหะธนาคารออมสิ น ใน พ.ท.สุรภัทร ศรีนนท์
รศ.ดร.มนตรี
จ.ขอนแก่นและ จ.เชียงใหม่
โสคติยานุรักษ์
14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย การใช้ สิ น เชื่ อ เคหะธนาคารออมสิ น ของกลุ่ ม ผู้ นายสุปัญญา อภัยพันธุ์ รศ.ดร.มนตรี
ป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ แ ล ะ เจ้ าข อ งกิ จ ก าร ก ร ณี ศึ ก ษ า
โสคติยานุรักษ์
จ.นครราชสีมาและ จ.เชียงใหม่
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดที่มี น.ส.วิลาสีนี พัฒนภักดี
รศ.ดร.มนตรี
พื้ น ฐานอุ ต สาหกรรมกั บ จั งหวั ด ท่ อ งเที่ ย ว กรณี ศึ ก ษา
โสคติยานุรักษ์
จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน นายวิรชัช ศรีคำฝั้น
รศ.ดร.มนตรี
ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นที่ไม่มีเขตติดต่อ
โสคติยานุรักษ์
ชายแดน กรณีศึกษา จ.เชียงราย และ จ.นนทบุรี
15.20 – 15.40 น. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ สิ น เชื่ อ โครงการธนาคารเพื่ อ นายปฐมพงษ์ เกิดแก้ว
รศ.ดร.มนตรี
ประชาชนของธนาคารออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โสคติยานุรักษ์
กรณีศึกษา จ.ตาก และ จ.มุกดาหาร
15.40 – 16.00 น. ปั จ จั ย การใช้ สิ น เชื่ อ เคหะธนาคารออมสิ น เปรี ย บเที ย บ น.ส.อัมพรรณ ทองหล่อ รศ.ดร.มนตรี
ระหว่างจังหวัด ที่มี พื้น ฐานอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
โสคติยานุรักษ์
กรณีศึกษา จ.ระยอง และ จ.สุพรรณบุรี
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กฤษณะ ธรรมาภิมุขกุล*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 4) เพื่อศึกษาปัจจัยความปลอดภัยและสุขอนามัย ของบุคลากรในองค์การที่ที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 5) เพื่อศึกษาปัจจัยระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประชากร คือ พนักงานตรวจนับสินค้าร้าน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 141 คน คัดเลือกพนักงานที่เป็นพนักงานประจำ เนื่องจากพนักงานประจำ จะมีผลตอบแทน
และสวัสดิการที่ดีกว่า พนักงานที่เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ในการวิเคราะห์ ได้ แ ก่ ค่ าความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน
76 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีอายุระหว่าง 29-39 ปี จำนวนร้อยละ 63.1 ระดับการศึกษาโดยส่วน
ใหญ่ ต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.9 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่มากกว่า 5-10 ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 60.3 และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 15,000–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
64.5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 4 ปัจจัยภาพรวมความคิดเห็น
ของพนั กงานตรวจนั บ สิ น ค้ าร้าน บริษั ท ฯ อยู่ ในระดั บ มาก และหากพิ จารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า
ท่านมีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของหน่วยงาน รองลงมา ท่านรู้สึกว่าค่าตอบแทน
อื่นที่เป็นตัวเงินมีการจ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม และท่านได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรมและรายได้จากการปฏิบัติงานของท่านเพียงพอกับค่าครองชีพ และท่านรู้สึกว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทเป็นธรรมและจ่ายตามผลงาน ตามลำดับ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่แตกต่าง ของ พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ อธิบายผลการศึกษาได้ว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน และสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ อธิบาย
ผลการศึกษาได้ว่า ปัจจัยการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ และปัจจัยการบริหารแรงงานสัมพันธ์
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำปฏิ บั ติ งาน ขณะที่ ปั จ จั ย ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัย ของบุคลากรในองค์การ และปัจจัยระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำปฏิบัติงานของ พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ
ข้ อ เสนอแนะสำหรั บ การวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไป อาจศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานโดยมีการแบ่งระดับของพนักงานที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถนำผลการศึกษา
ไปใช้อธิบายได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ในแต่ละด้านอย่างเฉพาะเจาะจงต่อไป และมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ผลการวิจัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และควรทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การเพิ่มคุณค่าในงาน
เพื่อการพัฒ นาศักยภาพของสมาชิกในองค์การ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งาน หรื อ การเพิ่ ม ตั ว แปรกลาง เช่ น ความพึ งพอใจในงาน เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. บทนำ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ประเภทร้ า นค้ า สะดวกซื้ อ ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า
“7-Eleven” ในประเทศไทย ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสิ นค้าสดใหม่ที่
หลากหลาย อาหารพร้อมรั บ ประทานเครื่องดื่มมากมาย ปั จจุบันบริษั ทมี ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่ ว
ประเทศรวม 10,268 สาขา แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,556 สาขา (คิดเป็น 44%)
ร้านส่วนในต่างจังหวัดมีจำนวน 5,712 สาขา (คิดเป็น 56%) โดยมีสัดส่วนร้านสาขาทั้ง 3 ประเภท
ร้านสาขาบริ ษัท ร้านสาขาประเภทร่ว มลงทุ น และร้านค้าที่ได้รับสิ ทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area)
เป็นสัดส่วน 44:49:7 ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เฉลี่ยวันละ 11.8 ล้านคน
ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีก ย่อมไม่ได้สำคัญเพียงแค่การหารายได้จากการขายสินค้าและ
บริการเท่านั้นแต่หากธุรกิจไม่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่ารายได้ได้ ย่อมกระทบ
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ต่อผลประกอบการ และนำไปสู่ความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่ต้องพึงระวังคือ 1) เกิดจากการขโมย
จากบุคคลภายนอกร้านค้า 2) เกิดจากการขโมยสินค้าโดยบุคคลภายในร้านค้า 3) เกิดจากผู้ขายหรือคู่
ค้า 4) ความผิดพลาดต่าง ๆ ภายในร้านค้า ซึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดเกิดจากการ
ขโมยสินค้าโดยลูกค้าและการทุจริตของบุคลากรภายในร้านค้า รวมถึงข้อผิดพลาดจากการบริหาร
จัดการภายใน (จิรารัตน์ จันทวัชรากร, 2556)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ จัดให้มีหน่วยงานตรวจนับสินค้าร้านขึ้นเพื่อก่อให้เกิด
การควบคุมดูแลจากภายใน โดยพนักงานตรวจนับสินค้าร้านจะต้องเดินทางไปร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
แต่ละสาขาเพื่อตรวจสอบตรวจเช็คสินค้าภายในร้าน รวมทั้งเงินสดและทรัพย์สินภายในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นว่าอยู่ครบถ้วนตามยอดบัญชีหรือไม่ และยังช่วยป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
ที่เกิดจากการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของบุคลากรภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งจะเห็น
ได้ ว่างานที่ ห น่ ว ยงานตรวจนั บ สิ น ค้าร้าน นั้ น มีค วามสำคั ญ เป็ น อย่างมากเพราะเป็ น หน่ ว ยงานที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานหลักขององค์การ
ณ ปัจจุบั นพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจนับสินค้าร้านนั้นเป็น
ปัญหาสำคัญเพราะจากข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ในเรื่องเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติม จากข้อมูลยอดมูลค่าในการนับ
สิ น ค้ าทั้ งหมดหารด้ ว ยยอดเพิ่ ม เติ ม สิ้ น ค้า พบว่ามี ก ารเพิ่ ม เติ ม ในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่ านมามี
เปอร์เซ็นเพิ่มเติมที่สูงอย่างต่อเนื่อง เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมที่สูงเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจนับสินค้าว่ากำลังประสบปัญญาเรื่องของการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
เพราะหลักการตรวจนับสินค้าแล้ว จะตรวจนับสินค้าภายในร้ านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หนึ่งครั้งในหนึ่ง
เดือน ซึ่งพนักงานตรวจนับสินค้าภายในร้านรวมทั้งเงินสดและทรัพย์สินภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่อ
ยู่จริงเท่านั้น ว่ายังอยู่ครบตามยอดบัญชีที่ได้ตั้งต้นไว้หรือไม่ซึ่งส่วนประเด็นการเพิ่มเติมที่ได้กล่าวคือไว้
ข้างต้น คือ เมื่อพนักงานตรวจนับแล้ว มีการหลุดนับสินค้าบางสิ่งบางอย่างและได้มีการเพิ่มเติมสิ่ง
เหล่านั้นมาในภายหลัง จึงเรียกว่าการเพิ่มเติมสินค้า ซึ่งในบางกรณีก็มาเพิ่มเติมในภายหลังจากที่ตรวจ
นับเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหาเหล่านี้มาจากตัวพนักงานเอง เนื่องพนักงานตรวจนับนั้นขาดการใส่ ใจใน
การปฏิบัติงาน ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจนับทำให้นับสินค้าได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเนื้อ
งานนั้นมีขั้นตอนที่หลากหลายซับซ้อน อีกทั้งพนักงานได้ไม่ได้รับทราบหรือเข้าใจในเนื้องานที่ดีพอ
ส่วนในเรื่องของค่าตอบแทนของพนักงานก็มีส่วนที่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นผิ ดพลาดเพราะใน
หนึ่ งวัน หากตรวจนั บ ร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น เสร็จสิ้ น ก็ส ามารถไปตรวจนั บ อีก ร้านได้ ซึ่ งในหนึ่ งวัน
พนั ก งานหนึ่ งคนจะทำได้ ส อง ดั งนั้ น หากพนั ก งานรีบ ตรวจนั บ สิ น ค้ าภายในร้านเซเว่น อี เลฟเว่ น
เพื่อที่จะไปร้านที่สองการปฏิบัติงานของพนักงานอาจเกิดความผิดพลาดได้เพราะการเร่งรีบที่จะไปทำ
ร้านที่สอง และในปัจจุบันการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจนับสินค้าร้านนั้นได้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการปฏิบัติงานซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำปฏิบัติงาน ซึ่ง
จำเป็นต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาเป็นผลมาจากการ
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ปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของพนักงาน หากบริษัทไม่มีการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ได้ย่อมผลเสียต่อบริษัทและอาจทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในการแข่งขันทางธุรกิจใน
ปัจจุบันได้
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อนำข้อมู ล ไปปรับ ใช้ในการบริห ารงานภายในและเพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทำให้
พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกรอบหนึ่งของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)
จะเป็ น การจั ดการเกี่ ย วกั บ คนในองค์ การ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในหนั งสื อเรื่ องการจั ดการ
ทรั พยากรมนุ ษย์ บุ ญอนั นต์ พิ นั ยทรัพย์ (2560) ได้ อธิบายความหมายการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
ไว้ด้วยกัน 4 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง คื อ การบริ ห ารค่ าตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร นิ ย ามว่ าหมายถึ ง เป็ นการจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การตามที่ได้รับมอบหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน โดยจากการศึกษาประเภทของค่าตอบแทนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ค่าตอบแทน
รวม (Total Compensation) เป็ น ค่ า ตอบแทนที่ เป็ น เงิ น ซึ่ ง อาจหมายความรวมถึ ง เงิ น เดื อ น
เบี้ยเลี้ยง หรือในส่วนของค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของหุ้น (Stock
Ownership) โดยขายให้ ในราคาที่ ก ำหนดไม่ สู งมากนั กสำหรับ สิ ท ธิ พ นั ก งาน เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้สึ ก
ร่วมกันว่าเป็ น หนึ่ งในเจ้าของบริษัท ซึ่งอาจจะทำให้พนักงานมีความทุ่มเทในการทำงานที่มากขึ้น
อีก ส่ ว นนึ งของค่ าตอบแทนรวมคื อ เรื่องของผลประโยชน์ มาในรูป แบบของ การประกัน รายได้
ความสมดุลของงานและการดำเนินชีวิต และผลประโยชน์ด้านเงินช่วยเหลือ ที่นอกเหนือจากค่าจ้าง
นิ ย มจ่ ายเป็ น ครั้งคราวเช่น เบี้ ย งเลี้ ยงในการปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ การศึกษาดู งาน เป็ น ต้น 2)
ค่าตอบแทนด้านความสัมพันธ์ (Relational Returns) เป็นความสัมพันธ์ที่พนักงานได้รับตอบแทน
กลับ คืนมาจากการทำงาน อาทิเช่น โอกาสในการเรียนรู้ งานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับและ
สถานะภาพ และความมั่นคงในการจ้างงาน เป็นต้น
ส่วนที่สอง คือ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ นิยามว่าหมายถึง เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความ
เข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง พัฒ นาความรู้สึกที่ดีต่อกัน รวมถึงรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
องค์การและพนักงานโดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย 1) การเริ่มทำงานในองค์การ 2) การดูแลรักษา
และพัฒนาพนักงาน 3) การออกจากงานของพนักงาน
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ส่วนที่สาม คือ ความปลอดภัยและสุ ขอนามัย นิยามว่าหมายถึง ความปลอดภัยและและ
สุขอนามัย มีความสำคัญในการบริหารจัดการสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์การ สถานที่ในการทำงานควรปลอดภัยสำหรับการทำงานของพนักงานเพื่ อไม่ให้
เกิ ด อุ บั ติ เหตุ และทั้ งในด้ านสุ ขภาพทั้ งกายและใจไม่ ให้ เกิ ด ความเครีย ดในการทำงานเนื่ อ งจาก
อาจส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานได้ และองค์ การจะต้ องจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริมด้ านความปลอดภั ยและ
สุขอนามัย รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยยึดหลัก 3
ข้อ 1) การป้องกัน (Prevention and Design) องค์การต้องออกแบบการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การทำงานให้ ค วามปลอดภั ย เพื่ อ ลดอุ บั ติ เหตุ หรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ 2) ตรวจสอบ
(Inspection and research) นอกจากจะออกแบบการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วจะต้อง ทำการ
ตรวจสอบ สถานที่ทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย โดยการตรวจสอบแบบนี้จะดูจากว่า
มีกฎระเบียบของความปลอดภัยหรือไม่ ถ้ามีลดการเกิดอุบัติเหตุหรือความอันตรายได้ขนาดไหน และ
มีเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยหรือไม่ 3) ฝึกอบรม (Training and Motivation) การจัดฝึกอบรม
เป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ Job instruction training
(JIT) หรือ accident simulation (การจำลองสถานการณ์ ) การจัดฝึ กอบรมด้านนี้ พบว่าค่อนข้าง
ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นวิธีที่ทำให้พนักงานตระหนักรู้ และเป็นการลงมือปฏิบัติจริงพนักงาน
จึงให้ความสำคัญกับการอบรมด้านความปลอดภัย
ส่ ว นที่ สี่ คื อ ระบบสารสนเทศกั บ การจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ นิ ย ามว่ าหมายถึ ง การที่
องค์การต้องการลดขั้น ตอนการทำงาน ต้องการการทำงานที่ส ะดวกมากยิ่งขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น
มีข้อมู ล ในการทำงานที่ ใช้ ถูกต้อ งแม่น ยำ เพื่ อให้ ได้ป ระสิ ท ธิภ าพในการทำงานสู งสุ ด โดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การในการจัดทำวิสัยทัศน์ เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ช่วยในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจ Dessler (2012) อธิบายความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ
การที่ผู้จัดการงานบุคคลในองค์การนำเอานโยบายและการปฏิบัติติเกี่ยวกับบุคคลไปดำเนินการจัดการ
กับบุคลากรให้บรรลุความสำเร็จ ตั้งแต่การ สรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รางวัล ความปลอดภัย จริยธรรม และสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงาน
โดยนโยบายและการปฏิบัติจะครอบคลุมงานจัดการทรัพยากรบุคลากรในเรื่อง การวิเคราะห์งาน
การวางแผนกำลั งคน การสรรหาและคัดเลือกพนักงานการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมพนักงานใหม่
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน จัดเตรี ยมสิ่งจูงใจและผลประโยชน์
เกื้อกูล ให้คำปรึกษาฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน สร้างความจงรักภักดีในหมู่พนักงาน สร้างโอกาสให้
มีความเท่าเทียมกันของพนักงานในองค์การ มีจริยธรรม การส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การร้องทุกข์ และแรงงานสัมพันธ์
โดยอาจสรุป ความหมายได้ คือ กระบวนการจัดการกลุ่ มคนให้ มีความสามารถเพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การกระบวนการดังกล่าวหมายถึง การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน การจ่าย
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ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
ในองค์การ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อันได้แก่ ปัจจัย
การบริ ห ารการจ่ า ยค่ า ตอบแทน ปั จ จั ย การบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยของบุคลากรในองค์การ ปัจจัยระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่
สำคัญ ที่ มีผ ลต่อประสิ ท ธิภ าพในการทำงาน ที่ถือว่ามีบ ทบาทสำคัญ และมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่
องค์การต้องมีไว้ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ จึงนำมาปัจจัยเหล่านี้มาศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
2.2 แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ธิ ด ารั ต น์ สิ น แสง (2556: 69-70) กล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง
ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการทำงาน เช่น อัตราความแตกต่างระหว่างปัจจัยนำเข้า (Input) และ
ผลผลิตที่ออกมา (Output) และเห็นว่า “ประสิทธิภาพ” สามารถมองได้ในแง่มุมของ ค่าใช้จ่าย หรือ
ต้ น ทุ น การผลิ ต (Input) เช่ น การใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง คน เงิน วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หรือ แง่มุมของกระบวนการบริหาร (Process) เช่น
การทำงานที่ถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกสบายกว่าเดิม หรือ แง่มุมของ
ผลลัพธ์ เช่น การทำงานที่มีคุณภาพ มีผลกำไร ผลิตทันต่อเวลาที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อ
การทำงาน และบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าและสอดคล้องกับ ธนธรณ์ บูรณารมย์ (2553) กล่าวว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่ มีอยู่ เช่น
คน เงิน เวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรได้มากที่สุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ ซึ่งครอบคลุมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อาทิ
ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน ความกระตือรือร้น และการพัฒนา
ตนเอง การวิเคราะห์ และแก้ปั ญ หางาน การประสานและการร่วมมือกับผู้อื่นภายในองค์กร และ
สอดคล้องกับ จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยแบ่งออกเป็น ด้านส่วนบุคคล หมายถึง ความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานความทุ่มเทในงานด้านผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การทำงานได้เสร็จทันตามเวลา และ
จำนวน ที่ ได้ รั บ มอบหมายในระยะเวลาที่ ก ำหนด งานมี ค วามถู ก ต้ อ ง ไม่ มี ข้ อ ผิ ด พลาด ดั ง นั้ น
ความหมายของประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติงาน หมายถึ งการใช้ทั กษะและ ความสามารถ มี การ
กำหนดขั้ น ตอนและกระบวนการทำงานที่ แ น่ น อนและชั ด เจน ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ย่ างคุ้ ม ค่ าและ
ประหยั ดที่ สุ ด และการมีร ะเบี ย บวินั ย ทำให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ ต ามเป้ าหมายถู กต้ อ งแม่ น ยำ
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
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ประภาพร พฤกษะศรี (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทสยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ค่ า ตอบแทนที่ เป็ น ตั ว เลขและที่ ไม่ ใช่ ตั ว เลขมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ศรีใย (2541) ได้
ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
มากที่สุดอันดับ 1 คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทน และสอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งอรุณ กระแสร์
สินธุ์ (2561) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จากผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเลขมีความสำคัญ ในระดับมากโดยอธิบายว่าปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ตัวเลข คือสภาพแวดล้อม เช่น อาคาร สถานที่ รวมไปถึงความสะอาดเรียบร้อย ของสถานที่ในการ
ทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ
2.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารแรงงานสัมพัน ธ์ ที่มีผลต่อประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) คือ เป็นระบบที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง โดยมุ่งไปยังกฎเกณฑ์ที่เน้น เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายลูกจ้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันโดยเริ่มตั้งแต่เข้าทำงาน กระทั่งได้ออกจากงานไป นวรัตน์ ชมชื่น (2555) กล่าวว่า รูปแบบการ
บริหารของสถานประกอบกิจการจะตั้งอยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมให้ลูกจ้างมี
ส่วนร่วมและยอมรับความคิดเห็นของลูกจ้างนอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับ Krume Nikoloski, Janka
Dimitrova,Blagica Koleva และ Emilija Miteva Kacarski (2014) ที่ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การเปิ ด
โอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมและยอมรับการมีส่วนร่วมของลูกจ้างเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นได้โดยการมีส่วนร่วมของลูกจ้างกับ นายจ้างที่ผ่านมาของสถานประกอบกิจการนั้นส่วนใหญ่
แล้วจะส่งเสริมในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่นายจ้างได้จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรม
ภายนอกสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ Cette (2012)
ศึกษาคุณภาพด้านแรงงานสัมพันธ์และกำลังการผลิต วิเคราะห์เชิงประจักษ์ในบริษัทประเทศฝรั่งเศส
ข้อมูล จากการเก็บ รวบรวมโดย Banque de France ระหว่างปี 1991-2008 เกี่ยวกับอุป สรรคที่
บริษัท ประเทศฝรั่งเศสอาจจะประสบจากการเพิ่มปัจจัยด้านการผลิตจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,441
คน ใน 1,545 บริษัท ผลการศึ กษายืนยันว่าปัจจัยด้านแรงงานสั มพั นธ์ มีความสำคัญ ทั้งในระดับ
บริษัทและสาขาย่อย เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกำลังการผลิต
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าส่วน
ใหญ่ศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้
เห็นถึงความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ และการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการและจะ
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เห็นได้ว่าอธิบายถึงความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
แต่สำหรับในงานวิจัยยังไม่มีการศึกษาที่แพร่หลายและยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทฤษฎี จึงทำ
ให้ ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย การบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานยังเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษา
2.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในองค์การที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตรีธิดา บุญทศ และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการ
ทำงานของพนักงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด จากผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยความปลอดภัยในการทำงาน มีความสำคัญ ในระดับมากซึ่ งอธิบายว่าความ
ปลอดภัยในการทำงานนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด และสอดคล้องกับการศึกษาของ อุสุมา ศักดิ์ ไพศาล
(2556) ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จากผลการศึกษาพบว่า ด้านสภาพการทำงานที่
มีความปลอดภัยมีผลต่อประสิทธิภ าพการทำงานของพนักงานด้านคุณ ภาพงาน มีค่าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.00 โดยอธิบายว่าปัจจัยความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในองค์การมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
2.6 ความสั ม พั น ธ์ ข องระบบสารสนเทศกั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศกับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น ระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานขององค์การ เพราะเนื่องจากการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานขององค์การ ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาที่มีผลต่อความสำเร็จ
ขององค์การ โดยที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นเข้ามามีบทบาทในการ
ช่วยการวิเคราะห์ และการวางแผนงาน, การจ้างบุคลากร, การฝึกอบรมพนักงาน การกำหนดงาน
ให้ กับ พนั กงานและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากร โดยระบบที่มีประสิท ธิภ าพควรจะสามารถ
จัดการในการบริหารจัดการและการตัดสินใจและช่วยในเรื่องการสนองตอบความต้องการบุคลากรในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
จินดา ยอดบ่อพลับ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท เน็กซี่เทคโนโลยี จำกัด จากผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจของพนักงานและผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ พอใจ – พอใจมากที่สุด ทั้งในเรื่องของความน่าเชื่อถือ
ของข้อมู ล ลดระยะเวลาที่ มีต่ อการทำงาน ความสะดวกในการใช้ งาน และการตรวจสอบข้ อมู ล
ซอฟต์แวร์ฟรี ที่องค์กรเลือก เข้ามาใช้งานเพื่อแก้ปัญ หาการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ พบว่าระบบ
สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามที่ เมนู นั้ น ควรจะสามารถทำได้ และสรุ ป ได้ ดั ง นี้
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1) สามารถลดระยะเวลาในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของพนักงานและเอกสาร ประวัติการทางานที่
ผู้สมัครงานส่งเข้ามา ซึ่งผลการทดสอบโดยรวมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้
กำหนดไว้ ในเรื่องของการลดระยะเวลา 2) กระบวนการส่งคำร้องขอให้ผู้บริหารอนุมัติต่าง ๆ สามารถ
ส่งและอนุมัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยผ่านการตรวจสอบได้ทั้งพนักงานที่เป็นผู้ส่งคำร้องขอลางาน
และผู้บริหารที่ต้องพิจารณาก่อนอนุมัติ และสอดคล้องกับการศึกษาของกัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ
(2554) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา
สำหรั บ สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งอธิบายว่าการนำระบบระบบสารสนเทศ
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและสอดคล้องกับการศึกษาของ
2.7 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลประกอบไปด้วย เพศชาย
และเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือน
อาณัติ สังขมณี (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
คลั ง สิ น ค้ า แผนกแพ็ ค กิ้ ง บริ ษั ท ที เอสที ซั น ไรซ์ เซอร์ วิ ส จากั ด พบว่ า การเปรี ย บเที ย บระดั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานคลังสินค้าแผนกแพ็คกิ้ง บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส
จำกัด โดยจำแนกตามปั จ จั ย พื้ น ฐาน ส่ ว นบุ คคล จากผลการศึกษาพบว่า พนั กงานที่มี เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุการทำงาน แตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนิศร ยืนยง (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามข้อมูล ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
พนั กงาน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดับ
พนักงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของประภาพร
พฤกษะศรี (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผล
การศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานสมรส ภูมิลำเนา จำนวนผู้ที่อยู่
ในอุป การะ หน่วยงาน ตำแหน่ งงาน และรายได้ประจำต่อเดือนที่ต่าง กันมีผลต่อการปฏิบัติงานที่
แตกต่าง และสอดคล้องกับการศึกษาของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติ การบริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ตำแหน่งในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านผลผลิตแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ
สมชาย เรืองวงษ์ (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัทฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ
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สถานภาพสมรส การศึกษาและอายุงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกต่างกันตำแหน่งปฏิบัติการจะ
ทำหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ส่ ว นผู้ จั ด การฝ่ า ยจะต้ อ งมี ห น้ า ที่ ว างแผน กำหนดนโยบายการทำงาน
ทำให้มีความคิดเห็น ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
(มหาชน)โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยตัว แปรอิส ระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล (เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน) ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นั้นได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ปั จจั ยด้านการบริห ารแรงงานสั มพั นธ์ ปัจจัยด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัย และปัจจัยด้านของระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตัวแปรตามได้แก่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ (Independent)
ตัวแปรตาม (Dependent)

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- รายได้ต่อเดือน

การการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การบริหารแรงงานสัมพันธ์
- ความปลอดภัยและสุขอนามัย
- ระบบสารสนเทศกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานตรวจนับสินค้าร้านซึ่งเป็นพนักงานประจำของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 141 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562) โดย
แบ่งเป็น 2 ฝ่ายสังกัด ได้แก่ ฝ่ายตรวจนับสินค้าร้าน 1 และฝ่ายตรวจนับสินค้าร้าน 2
ตารางที่ 3.1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ฝ่าย/แผนก
1. ฝ่ายตรวจนับสินค้าร้าน 1
2. ฝ่ายตรวจนับสินค้าร้าน 2
รวม

จำนวนประชากร (คน)
70
71
141

3.2 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
สุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) ผู้ทำการวิจัยใช้ วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวกเนื่องจากสะดวกต่อการเก็บข้อมูลเพราะวิธีการนี้จะใช้ในการแจก
แบบสอบถามแก่พนักงานตามฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้ง 2 ฝ่าย
4. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งาน
กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อศึ กษาปั จจั ยการบริ ห ารค่ าตอบแทนและสวั ส ดิ การที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ความปลอดภั ยและสุ ขอนามั ย ของบุ ค ลากรในองค์ การที่ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาปัจจัยระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยทำการศึกษากับพนักงานตรวจนับสินค้าร้านซึ่งเป็นพนักงาน
ประจำของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 141 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบ ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) การทดสอบค่าเฉลี่ ย
โดยใช้ สถิติที (Independent T-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA: Ftest) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูปทางสถิติและการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถสรุป อภิปราย
และเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้
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4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานตรวจนับสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
(มหาชน) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 141 คน ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศเพศชาย จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีช่วงอายุ มากกว่า 29-39 ปี
มีจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.9 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มากกว่า 5–10 ปี มีจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 และ
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนคือ 15,000-25,000 บาทมีจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5
ผลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานตรวจนับสินค้าร้าน บริษัทฯ
อยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการ
ของหน่วยงาน รองลงมา ท่านรู้สึกว่าค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินมีการจ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
ท่านได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และรายได้จากการปฏิบัติงานของท่าน
เพียงพอกับค่าครองชีพ และท่านรู้สึกว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเป็นธรรมและจ่ายตามผลงาน
ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิดเห็ นเกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานตรวจนับสินค้าร้าน บริษัทฯ
อยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทีมงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รองลงมา การเปิดโอกาสให้ ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกัน
และกัน และเมื่อเกิดปัญหา ท่านได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน และบุคลากร
ทุกคนมี โอกาสทำกิจ กรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กีฬาสี ปีใหม่ เป็ นต้น และเมื่ อเกิดปัญ หา ท่านได้
รับทราบข้อมูล และมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานตรวจนับสินค้าร้าน บริษัทฯ
อยู่ในระดับมาก และท่านได้รับการวางแผนให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาสม่ ำเสมอ รองลงมา ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานทั้งด้านด้านสถานที่ และการให้บริการ และท่านได้รับความปลอดภัย
ของชีวิตและทรั พย์ สิ น ในขณะปฏิ บัติงาน และสภาพแวดล้ อมทางกายภาพในหน่ว ยงานของท่าน
เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ ระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ปั จจั ยด้ านระบบ
สารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานตรวจนับสินค้าร้าน
บริษัทฯ อยู่ในระดับมาก และท่านพอใจในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จากหน่วยงาน
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IT ในปัจจุบัน รองลงมา การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพต่อการใช้การใช้งาน และความ
ง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบสารสนเทศ และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้
งานมีความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา และการเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งาน ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ภาพรวมแสดงให้ เห็ น ว่าพนัก งานตรวจนั บสิ น ค้าร้าน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัย ส่วนบุคคลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ข้อที่

สมมติฐานการศึกษา

1

พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีเพศ แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
พนั ก งานตรวจนั บ สิ น ค้ า บริ ษั ท ฯ ที่ มี อ ายุ แตกต่ า งกั น จะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
รพนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันจะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันจะ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน

2
3
4
5

เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
√
√
√
√
√

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน
ด้านเพศ ผลการศึกษาพบว่า พนั กงานตรวจนับสิ นค้า บริษั ทฯ ที่มีเพศ แตกต่างกันจะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ว่าพนักงาน
ตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งตรวจนับสินค้านั้ นไม่ว่าจะเป็นพนักงานเพศชายหรือเพศ
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หญิงนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่อมไม่แตกต่างกัน ซึ่งด้วยลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเท่าเทียมกันทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงทำให้ ปัจจัยด้านเพศของพนักงานบริษัทฯ ที่แตกต่างกัน
มีป ระสิทธิภ าพในการปฏิบั ติงานที่ไม่แตกต่ างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สมชาย เรืองวงษ์
(2552) ได้ ท ำการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
บริษัทฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ บัญญัติ
นิ ล ศิ ร (2557) ได้ท ำการศึ กษาเรื่ อง ปัจจัย ที่มี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติงานของพนั กงาน
บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่เขตสระบุรี จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานตรวจนับสิ นค้า บริษัทฯ ที่มีอายุ แตกต่างกันจะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ว่าพนักงาน
ตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีอายุแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การปฏิบัติงานในตำแหน่งตรวจนับสินค้านั้น พนักงานทุกช่วงอายุ สามารถปฏิบัติงานได้
เหมือนกัน หากพนักงานมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นแล้วพนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีอายุ แตกต่างกันจึงมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญญัติ นิลศิร (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ในพื้นที่เขตสระบุรี จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่าง กัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานตรวจนั บ สิ น ค้ า บริ ษั ท ฯ ที่ มี ร ะดั บ
การศึ ก ษา แตกต่ างกั น จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานที่ ไม่ แ ตกต่ างกั น ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ว่ า พนั ก งานตรวจนั บ สิ น ค้ า บริ ษั ท ฯ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา แตกต่ า งกั น จะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการการปฏิบัติงานในส่วนงานตรวจ
นับสินค้านั้น ระดับการศึกษาไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และด้วยลักษณะของงานที่พนักงานได้ปฏิบัตินั้นมีการควบคุมของระบบในการปฏิบัติงานที่ดีมาก
ซึ่งทั้งพนักงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีหรือมีการศึกษาปริญญาตรี ต่างก็มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญญัติ นิลศิร (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ในพื้นที่เขตสระบุรี จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการ
ปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกั น และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ สุ ร พงษ์ ฉั น ทพั ฒ น์ พ งศ์ (2558)
ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ว่าพนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานใน
ส่วนงานตรวจนับสินค้านั้นพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่ยาวนาน โดยพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเท่าเทียมกันและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละคน
ด้วยเหตุนี้ พนักงานตรวจนับสินค้าบริษัทฯ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจึงมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญญัติ นิลศิร (2557)
ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง
จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่เขตสระบุรี จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพงษ์
ฉัน ทพั ฒ น์ พ งศ์ (2558) ได้ ทำการศึกษาเรื่อง ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ด้านรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่ มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า
พนักงานตรวจนับสินค้า บริษัทฯ ที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รายได้ต่อเดือนของพนักงานนั้นนอกเหนือจากเงินเดือนยังขึ้นอยู่กับ
ความขยั น ของพนั กงานแต่ล ะคน ซึ่งรายได้ที่แตกต่างกันก็สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่กระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดี อาจจะเนื่องด้วยว่าลักษณะการปฏิบัติงานนั้นมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการควบคุมขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พนักงานมีหน้าที่คือนับสินค้าภายในร้าน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เท่านั้น
ส่ ว นประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานที่ ดี อ ยู่ ในจิ ต สำนึ ก และความรับ ผิ ด ชอบ ส่ ว นบุ ค คล
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญญัติ นิลศิร (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่เขตสระบุรี
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จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒ น์พงศ์ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจ จัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง จากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ข้อที่

สมมติฐานการศึกษา

1

ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ปั จจั ยด้ านระบบสารสนเทศกั บ การจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2
3
4

เป็นไปตาม
สมมติฐาน
√

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

√
√
√

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ปั จ จั ยด้ านการบริ ห ารค่ าตอบแทนและสวัส ดิ การมี ความสั มพั นธ์ ต่ อประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ ตั้งไว้ว่าการบริ ห ารค่ าตอบแทนและสวัสดิการมี ความสั มพั นธ์ต่อประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ งาน ทั้ งนี้ เป็ น เพราะพนั กงานมี ความสะดวกในการรับบริการด้านสวัส ดิ การของหน่ ว ยงาน
โดยรู้สึกว่าค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินมีการจ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม และได้รับการประเมินเพื่อการ
ขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอกับค่าครองชีพ และรู้สึกว่าการ
จ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเป็ นธรรมและจ่ายตามผลงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ปัจจัยด้านการบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ การศึกษา
ของ วรรณา จารีย์ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า สาขาหาดใหญ่ จากผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนั ยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 0.220
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ปั จ จั ย ด้ านการบริ ห ารแรงงานสั มพั น ธ์ มี ความสั มพั น ธ์ ต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน
ผลการศึกษาพบว่าความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารแรงงานสั มพันธ์กับประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานมีความคิดว่า
ทีมงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกัน และเมื่อเกิดปัญหาจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงาน ได้รับทราบข้อมูล และมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และบุคลากรทุก
คนมีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กีฬาสี ปีใหม่ เป็นต้น และเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าการบริหารแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ของพนักงานเครือเบทาโกร ผลการศึกษา
พบว่า ความสั มพันธ์ระหว่างด้านพนักงานและแรงงานสั มพั นธ์มีความสั มพั นธ์กับประสิ ทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ งาน ด้ านคุ ณ ภาพงานอย่ างมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 แต่ มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ มีค่าเท่ากับ 0.179
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานอาจให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านอื่น ๆ
มากกว่ า เช่ น ด้ านการบริ ห ารค่ า ตอบแทน ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำให้ ปั จ จั ย ด้ า นความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยไม่มีความสัมพัน ธ์ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ของพนักงานเครือเบทาโกร ผลการศึกษาพบว่า
ความสั มพั น ธ์ระหว่างด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพ ไม่ มีความสั มพั นธ์กับ ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ธวัชชัย เมฆกระจาย (2547) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านความมั่น คงและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย ด้ า นของระบบสารสนเทศกั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านของระบบ
สารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะพนั กงานให้ ความสำคัญ กั บ ปัจ จัยด้ านอื่ น ๆ มากกว่า เช่น ปั จจัยด้ านการบริห าร
แรงงานสัมพันธ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ปัจจัยด้านของระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่
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มีค วามสั ม พั น ธ์ต่ อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งไม่ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้งไว้ว่าระบบ
สารสนเทศกั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ ลั ก ษณชั ย ธนะวังน้ อ ย (2554) ได้ ท ำการศึ ก ษาเรื่อ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการจั ดการทรัพยากรมนุ ษ ย์กับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบั ติงาน ของพนักงานเครือเบทาโกร
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านของระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ทางหน่วยงานควรมีการปรับปรุงเรื่องของ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้ระดับความสัมพันธ์นั้นมี
ระดับสูงขึ้นเพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การมีวัตถุประสงค์ในการจัดการกลุ่มคนให้มี
ความสามารถเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเพื่อสร้างบุคคลากรพนักงานขององค์การให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
2) ทางหน่วยงานควรมีการปรับปรุงเรื่องของ ปัจจัยความปลอดภัยและสุขอนามัย
และปั จจัยระบบสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีความสำคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานมีความเป็นระบบรวดเร็ว มีความ
สะดวกและประหยัด ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลลากรและเอกสารต่าง ๆ และทันต่อยุคสมัยมากยิ่งขึ้น
3) เนื่องจากพนั กงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่ดีเท่าที่ควร
ผู้บริห ารควรวางนโยบายให้มีการจัดการอบรม และวิธีการในการใช้ระบบสารสนเทศโดยละเอียด
ให้ กั บ พนั ก งานและเพิ่ ม ช่ อ งทางในการใช้ ระบบสารสนเทศให้ แ พร่ห ลายให้ กั บ พนั ก งาน เพื่ อ ให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศเพื่อพนักงานจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการ
ทำงาน
4.3.2 ข้อเสนแนะสำหรับการนำไปใช้
1) จากการศึก ษาปัจ จัย ค่า ตอบแทนและสวัส ดิก าร แสดงให้เห็น ว่าในเรื่องการ
ได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนมีค่าความสัมพันธ์ต่ำที่สุด แสดงว่าพนักงานยังไม่มีความรู้
ความเข้า ใจในระบบของการบริห ารค่า ตอบแทนและสวัส ดิก าร เริ่ม ตั้ง แต่ก ารประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัต ิง านก็ค ือ เป็น ดัช นีชี ้ว ัด ความสำเร็จ ของการปฏิบ ัต ิง าน ซึ ่ง มีผ ลต่อ การเลื ่อ นตำแหน่ง ,
ขึ้น เงิน เดือ น, พิจ ารณาโบนัส เป็น ต้น เพราะลักษณะของการปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่ได้อยู่
ประจำสำนักงาน ต้องไปตามร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ส่งผลให้พนักงานไม่ได้พบปะหัวหน้า
งาน หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุด ดังนั้นการชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติงาน และช่องทางการรับรู้
นั ้น ยัง มีค วามยากลำบาก จึง ทำให้พ นัก งานเกิด ความสงสัย หากองค์ก ารมีช ัด เจนแก้ข้อ สงสัย
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การประเมินผลการปฏิบัติงานยังส่งผลดีต่อพนักงานผู้ซึ่งถูกประเมินการปฏิบัติงาน ที่จะทำใ ห้เป็น
แรงผลักดันให้พนักงานมีความกระตือรือร้นใส่ใจในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้น
2) จากการศึ ก ษาปั จ จัย การบริห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ แสดงให้ เห็ น ว่าการบริห าร
แรงงานสัมพันธ์ตั้งอยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและยอมรับ
ความคิดเห็ น ของพนั กงานแต่เนื่ องด้วยปั จจัยด้านการสื่ อสารขององค์การกับพนักงานนั้น มีความ
ลำบากเพราะการกระจายตั ว ของพนั ก งานทำให้ หั ว หน้ างานอาจจะสื่ อ สารดู แ ลพนั ก งานได้ ไม่ ดี
เท่าที่ควร องค์การจะต้องหาช่องทางในการสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานให้มากขึ้น
4.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาครั้งนี้ เป็น การศึกษาปัจจัยในการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ที่มี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ผลการศึกษา
จึ งอาจไม่ค รอบคลุ มถึงบริษั ท ที่ ท ำธุรกิจประเภทเดี ยวกัน ที่ มีจ ำนวนพนั ก งานใกล้ เคี ยงกั น ดังนั้ น
ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีการแบ่งระดับของ
พนั ก งานที่ ต้ อ งการศึ ก ษาอย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ให้ ส ามารถนำผลการศึ ก ษาไปใช้ อ ธิ บ ายได้ ต รง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
2) การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาถึ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานในแต่ละด้านอย่างเฉพาะเจาะจงต่อไป และมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ผลการวิจัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3) ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การเพิ่มคุณค่าในงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์การ
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการเพิ่มตัวแปรกลาง เช่น ความพึง
พอใจในงาน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
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อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน
กัญญภัค จันทร์ฤทธิ์*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาปั จจั ยจู งใจที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบั ติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน 2) เพื่ อศึกษาปั จจัยค้ำจุนที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน และ 3) เพื่อศึกษา
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน ใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) แบบวัดครั้ง
เดียว (One–Shot Descriptive Study) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
เพื่อเก็บข้อมูลจากข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 118 ราย กำหนดความเชื่อมั่นที่ 95%
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means)
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ
69.49 ส่ วนใหญ่ มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 ส่ วนใหญ่ อยู่ในกอง
ตรวจสอบภายใน 1 (ตส.1) จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การ
วิจั ย พบว่า 1) โดยภาพรวมด้านปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor) ที่มีอิทธิต่อประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.460, S.D. = 0.962) 2) โดยภาพรวมด้ า นปั จ จั ย ค้ ำ จุ น (Maintenance Factor) ที่ มี อิ ท ธิ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน มีความสำคัญอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.572, S.D. = 1.0332 3) โดยภาพรวมประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานของ
ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 ด้านมิติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 4.000, S.D. = 0.869) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่ า อั น ดั บ แรกคื อ ด้ านคุ ณ ภาพของงาน
(Quality) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.168, S.D. = 0.781)
คำสำคัญ: ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
สำนั กงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่ งชาติ หรือ (สตส.) เป็นหนึ่งในส่วนบังคับ
บัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบตามกิจกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กิจกรรมการตรวจสอบทางการเงิน กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน กิจกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงาน กิจกรรมการตรวจสอบสารสนเทศ
กิจกรรมการตรวจสอบการบริหาร กิจกรรมการให้คำปรึกษา หรืองานด้านการเงินที่แต่ละหน่วยงาน
ได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณในแต่ ล ะปี มี ค วามโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2552
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่มีการจัดตั้ง “สำนักงานตรวจสอบภายใน”
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552
เป็นต้นมา จึงทำให้สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริ การแก่ฝ่าย
บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเป็น
อิสระและเที่ยงธรรม มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ปัจจุบันสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน่วยรับตรวจ 923 หน่วย
มีข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น 167 นาย ซึ่งข้อจำกัดที่พบในหน่วยงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ คือ พื้นที่ที่รับผิดชอบกระจายอยู่ทั่วประเทศ บางพื้นที่อยู่ใกล้ เช่น ภาค 1 ภาค 2
นครบาล เป็นต้น แต่บางพื้นที่อยู่ห่างไกล เช่น ภาค 3 ถึง ภาค8 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องเดินทางไปตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ โดยการออกตรวจใน 1 ชุดตรวจ จะประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 3 นาย
การปฏิ บั ติ งานในแต่ ล ะครั้ งต้ อ งใช้ เวลาในการเดิ น ทางและเวลาในการปฏิ บั ติ งานค่ อ นข้ า งนาน
โดยเฉลี่ยแล้วใน 1 เดือน ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 2-3 สัปดาห์ ซึ่งการออกเดินทางไปปฏิบัติราชการ
แต่ละครั้งจะไม่มีพลขับทำหน้าที่ในการขับรถ แต่ผู้ตรวจสอบภายในต้องขับรถเอง และการเดินทางแต่
ละครั้งก็มีความเสี่ยงและปัญหาหลายประการ อาทิเช่น การเดินทางอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หรื ออาจเกิด
การเจ็บป่วยในระหว่างปฏิบัติงาน การพักค้างแรมในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิ น เนื่ องจากผู้ ตรวจสอบส่ว นใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจหญิ ง อีกทั้งยังพบว่าจำนวนผู้
ตรวจสอบภายในยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับหน่วยรับตรวจและปริมาณกิจกรรมที่ตรวจสอบในแต่ละ
ครั้ง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบจำนวนคนละ
2-3 เรื่อง ซึ่งมีระยะเวลาในการตรวจสอบหน่วยละ 2 วัน โดยหั วข้อที่ ต้องทำการตรวจสอบใน 1
หน่วยรับตรวจนั้น จะประกอบด้วย 6 หัวข้อที่กำหนดไว้ คือ 1) เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝาก
ส่วนราชการผู้เบิก 2) รายงานการเงินตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 3) การจัดเก็บ
รายได้/ค่าธรรมเนียม 4) เงินประกันตัวผู้ต้องหา 5) เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
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และ6) ค่าตอบแทนพยาน เป็นต้น ในการปฏิบัติจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบมี
ขอบเขตการตรวจสอบที่กว้าง อาจจะทำให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและอาจเกิด
ข้อ ผิ ด พลาดขึ้น ได้ โดยง่าย ซึ่ งจะส่ งผลต่อ รายงานการตรวจสอบ และการมี ระบบอุ ป ถัม ภ์ เข้ามา
เกี่ยวข้องในการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โดยมิได้คำนึงถึงผลของการปฏิบั ติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่
มีความเก่ง มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตนมีมาพัฒนปรับปรุงกระบวนการทำงานด้าน
ต่ า ง ๆ ไม่ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น หรือ นำความรู้ ค วามสามารถที่ ต นมี ม าใช้ ในหน่ ว ยงานได้
เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องทำตามแบบแผนดั้งเดิมที่
มีมาเท่านั้น ส่วนข้อจำกัดของปัจจัยค้ำจุน คือ เรื่องของการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นระบบและไม่เป็นไป
ตามแผน ซึ่งกำหนดการเดินทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในนั้นมักจะได้รับทราบและให้
ปฏิบั ติงานด่วนในทัน ทีทัน ใด มีการปรับเปลี่ ยนแผนการตรวจสอบตลอดเวลา และปฏิบั ติงานใน
วันหยุดเป็นประจำ เพื่อต้องการเร่งการตรวจสอบให้เสร็จโดยเร็ว ในด้านข้อจำกัดของงบประมาณ
เกี่ยวกับสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ พบว่า อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน
นั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องนำยานพาหนะส่วนตัวมาใช้ เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ยานพาหนะของทางราชการบางคันไม่มีการทำประกันภัยรถยนต์
ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความมั่นใจในการขับขี่ยานพาหนะ ในบางครั้งมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
ผู้ตรวจสอบภายในจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่มีการสอบถามจากผู้ที่ถูกสับเปลี่ยน ซึ่งอาจทำ
ให้เกิดความไม่พอใจขึ้น จึงทำให้ในแต่ละปีจะมีข้าราชการตำรวจย้ายออกมากกว่าย้ายเข้าสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายในเรื่องของนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หรือเกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ค่อย
เหมาะสม ในบางปีจะมีการบรรจุผู้ตรวจสอบภายในใหม่เข้ามาทำงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในใหม่ ยังไม่
มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ ถึงแม้ว่าจะมีการส่งไปอบรมกับกรมบัญชีกลางแล้วก็ตาม
แต่หลักสูตรที่อบรมนั้นไม่ตรงกับเรื่ องที่จะทำการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ใน
การที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบมีความผูกพันธ์ มีความจงรักภักดีกับหน่วยงานนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องให้
ความสำคัญ กับ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชา โดยอาจจะเพิ่มสวัส ดิการต่าง ๆ เช่น เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ การจัดให้มีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ยานพาหนะที่เพียงพอกับชุดตรวจสอบ เป็นต้น มีการ
สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ ไม่เกิดความเครียดจนเกิดไป ใส่ใจในสุขภาพของผู้ตรวจสอบมากขึ้น
มีการแบ่งสัดส่วนงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรมในการปรับเลื่อน
ขั้นเลื่อนตำแหน่ง พยายามปรับลดการใช้ระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ให้น้อยลง มีการวางแนวทาง
ความก้าวหน้าในสายงานอย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ตรวจ
สอบภายในและเกิดความจงรักภักดีต่อหน่วยงานได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมิทธิ สารอด (2542) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ส่วนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลกรในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน ตลอดจนการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของบุคล
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัย ด้านอัตรากำลังจำนวนพนักงานไม่สมดุลกับปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้า และไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมถึงด้านงบประมาณ
รายได้ การเสี่ยงอันตราย สวัสดิการ ภาระความรับผิดชอบ ซึ่งพบว่า มีไม่เพีย งพอต่อการครองชีพทำ
ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง จากแนวความคิดของ McClelland (1985) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
แรงจูงใจเป็ น การแสดงออกให้เห็ นถึงสภาพอารมณ์ ของบุคคลต่อสิ่งเร้าและปรากฎเป็นพฤติกรรม
ออกมาเพื่อไปสู่จุดหมาย การเกิดอารมณ์พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิต
ของบุคคลคนนั้น ดังนั้น แรงจูงใจ หรือ Motivation เป็นปัจจัยที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์อั นเกิด
จากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ซึ่ งอาจจะเกิ ด มาตามธรรมชาติ ห รือ จากการเรียนรู้จ าก
เหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น เช่น การยอมรับ
ของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือกำลังใจหรือการทำให้เกิด
ความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจทั้งสิ้น
และจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
วิชาชีพตรวจสอบภายในสังกั ดกระทรวงศึกษาธิการของพรพิมล นิลทจันทร์ (2549) พบว่า ปัจจัยที่
ส่ งเสริม ประสิ ท ธิผ ลในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของนั กวิช าชีพ ตรวจสอบภายใน คื อ ด้านคุ ณ สมบัติ ของ
ผู้ตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ใช้ทักษะ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ มีความเข้าใจกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ และควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ ด้านความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติห น้าที่ ได้แก่ การมีสายการบังคับบัญ ชาและการรายงานผลที่ขึ้นตรงต่อหั วหน้าส่วน
ราชการ ด้ า นการสนั บ สนุ น จากฝ่ า ยบริ ห าร ได้ แ ก่ การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ และการพิจารณาความดีความชอบอย่างเพียงพอและเหมาะสมรวมทั้งยังมีปัญหาเรื่อง
อัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานด้านความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ
ได้แก่ หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเอกสารมีการจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1) การสนับสนุนจากฝ่าย
บริ ห าร ได้ แ ก่ มี ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณและอั ต รากกำลั ง ที่ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
2) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร ความรู้ทางด้านการ
ควบคุ ม ภายใน ความสามารถใช้ ทั ก ษะในการตรวจสอบภายในเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านได้ เป็ น อย่ า งดี
ผู้ตรวจสอบภายในมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถสื่อสารกับหน่วยรับตรวจและฝ่ายบริหาร และ
ต้องมีจริยธรรมและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ มีการ
จัดทำแผนการตรวจสอบ มีการสำรวจขั้นต้นและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและจัดทำ
รายงานการสำรวจ มีการจัดทำแนวการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากหั วหน้า
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หน่ วยตรวจสอบ มีการจั ดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ มีการเขียนรายงานการ
ตรวจสอบสรุปประเด็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจแก้ไข มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบ
มีการติดตามผลการตรวจสอบ 4) ทัศนคติของผู้รับตรวจ ได้แก่ ผู้รับการตรวจรู้สึกได้ว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ มีการแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ
ระหว่า งการตรวจมี ก ารสร้ างบรรยากาศที่ ดี ซึ่ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับ 1) มิติด้าน
คุณภาพของงาน (Quality) ได้แก่ มีการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการ
ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่ วนราชการ รวมทั้งทำ
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและการบริห ารงาน จัด ทำรายงานผลการตรวจสอบ และการให้
คำปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหาร
จัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบายที่กำหนด เป็นต้น 2) มิติด้านปริมาณ
งาน (Quantity) ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีหน้าที่เสนอแนะ และขึ้นตรงกับผู้บริหาร คือ รับคำ
สั่งและรายงานต่อผู้บริหารโดยไม่ต้องผ่านผู้หนึ่งผู้ใด การขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ
(หน่ ว ยงาน) ทำให้ ผู้ ต รวจสอบภายในมีอิ ส ระในการตรวจสอบ และทำให้ ส ามารถเข้าถึงเอกสาร
ทรัพย์สิน หลักฐาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย ในขณะเดียวกันไม่ควรมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏิบั ติงานในลักษณะบริห ารและควบคุม อาทิเช่น เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการขั้นสุดท้ายของ
ความถูกต้องหรือข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือหน่วยงานที่ ตรวจสอบ หรือมอบหมาย
งานด้านบริหารให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ (ยกเว้นในหน่วยงานของผู้ตรวจสอบภายในเอง) หรือเป็น
กรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย หรืองานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
เพราะการมอบหมายดังกล่าวจะเป็นการทำให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่ ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 3) มิติด้านเวลา
(Time) ได้แก่ รายงานผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
ภายในเวลาที่กำหนด หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเสร็จตามแผน ในกรณีเรื่องที่ตรวจพบ
เป็ น เรื่องที่ จ ะมีความเสี ย หายอย่ างร้ายแรงต่อ ทางราชการ ผู้ ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ ท ราบทั น ที เป็ น ต้ น และ 4) มิ ติ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย (Costs) ได้ แ ก่ ข้ อ จำกั ด ในเรื่ อ ง
งบประมาณ สวัส ดิการ เบี้ ย เลี้ย งต่าง ๆ อาทิเช่น ไม่มีกำหนดการวันเดิน ทางก่อนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า การปฏิบัติงานในวันหยุด ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนับเป็นการปฏิบัติงานโดยผู้ประกอบวิชาชีพสาขาหนึ่งที่มี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ดุลยพินิจต้องเที่ยงธรรม การรักษาความลับซึ่งต้องเคารพต่อสิทธิแห่ง
ข้อมูลที่ได้รับทราบ และระมัดระวังรอบคอบอย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานพิเศษที่
แสดงถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนและได้รั บการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างดี
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ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำผลการวิจัยที่
ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการให้ตรงและตอบสนอง
กับความต้องการด้านต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำมาซึ่งการเกิดขวัญและกำลังใจให้แก่
ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมไปถึงการป้องกันการ
ลาออกและเป็นการรักษาข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถไว้ในองค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึ กษาปั จจัยจู งใจที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานของข้าราชการตำรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
2.3 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยศึกษาจาก
ทฤษฎี แรงจู งใจที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ Herzberg Frederick ได้ แ ก่ ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮอร์ซ เบอร์ ก
(Herzberg’s Two-Factor Theory, 1959) เป็ น การศึ ก ษาถึ ง ทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการตำรวจ
ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความไม่พึง
พอใจในการปฏิบั ติงาน ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors)
เป็นแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำโดยตรง หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Satisfiers)
และ 2) ด้านปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factors) เป็นแรงจูงใจที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรง ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ไม่ส่งผลโดยตรงกับแรงจูงใจในการทำงานแต่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
ของงานที่ทำ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Dissatisfies) ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของปีเตอร์สัน และพาวแมน (Peterson and Plowman, 1989)
เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 4 ด้านมิติ ได้แก่ ด้านคุณภาพของ
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งาน (Quality) ด้านปริมาณงาน (Quantity) ด้านเวลา (Time) และด้านค่าใช้จ่าย (Costs) ซึ่งล้วน
เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้น
3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ผู้วิจัยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตำรวจของสำนักงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 167 ราย
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivation Factors) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) การได้รั บ การยอมรับนับถือ (Recognition) 2) ลั กษณะของงานที่ป ฏิบัติ (Work
Itself) 3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ 4) ความก้าวหน้า (Advancement) ปัจจัยค้ำจุน
ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องข้าราชการตำรวจ สำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจ
แห่ งชาติ ได้แก่ ปั จ จั ยค้ำจุ น (Maintenance Factors) ซึ่งประกอบด้ว ย 1) ค่าตอบแทน (Pay) 2)
ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน (Interpersonal) 3) สถานภาพทางการทำงาน (Work Status)
และ 4) นโยบายและการบริ ห ารงาน (Company policies) และมิ ติ ข องประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ มิติด้านคุณภาพของงาน (Quality) มิติด้านปริมาณงาน (Quantity) มิติด้านเวลา
(Time) และมิติด้านค่าใช้จ่าย (Costs)
2) ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการตำรวจ สำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน คือ 1) มิติด้านคุณภาพของงาน
(Quality) 2) มิติ ด้ านปริ ม าณงาน (Quantity) 3) มิ ติ ด้านเวลา (Time) และ 4) มิ ติ ด้านค่ าใช้จ่ าย
(Costs)
4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกำหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่
คนมีมีแรงจูงใจต่ำจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระทำก่อนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้นำจะใช้
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลมาใช้ในการกระตุ้นให้พนักงานใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่
ในการทำงานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูง โดยปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นจาก
ภายนอก ทำให้ บุ คคลพึ งพอใจและนำความสามารถของตนออกมาใช้ ในการทำงาน เช่น รายได้
ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น และปัจจัยภายใน ได้แก่ ความมุ่งหวัง
ความทะเยอทะยาน หรือความปรารถนาอื่นใดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น ได้แก่ การได้เป็น
เจ้าของกิจการ การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดังนั้นองค์การธุรกิจสามารถนำศักยภาพที่
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พนั กงานมี ม าใช้ในการดำเนิ น งาน โดยการชัก จูงด้ ว ยปั จจัย ภายนอกและปั จ จัย ภายใน ซึ่ งมี ผู้ ให้
ความหมายของแรงจูงใจไว้หลากหลาย กล่าวได้ว่า การแรงจูงใจเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
ผู้
ป
ฏิ
บั
ติ
ง
า
น
ซึ่ งประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานนั้ น จะมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ แรงจู งใจ หากขวั ญ และกำลั งใจของ
ผู้ปฏิบัติงานดี หรืออยู่สูงแล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนั้ นดีและสูงขึ้น
ด้ว ย ทั้ งนี้ แ รงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานสามารถทำให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเกิด ความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทความ
พยายามอย่างเต็มที่จนงานขององค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยมีเงื่อนไขว่า การทุ่มเทนั้น
เพื่อการสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานคนนั้น เมื่อองค์การ หรือหน่วยงานต้องการที่จะบรรลุ
เป้ าหมายการทำงานจึงจำเป็ นต้องสร้างการจูงใจในการทำงานให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานในองค์การ หรือ
หน่วยงานของตน ด้วยการโน้มน้าวจิตใจผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้สึกผูกพันกับงาน อยากทุ่มเทและ
เสียสละเพื่องานและหน่วยงาน หรือองค์การ ดังนั้นการสนองตอบความต้องการของผู้ปฏิบัติงานย่อม
สร้างความกระตือรือร้นและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจในการทำงาน ซึ่งเท่ากับเป็นการบำรุงขวัญ
และกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี มีการมุ่งทำงานอย่างไม่ย่อท้อ
4.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory)
เฮอร์ ซ เบอร์ ก (Frederick Herzberg, 1959) นั ก จิ ต วิ ท ยาอี ก ผู้ ห นึ่ ง ที่ มุ่ ง มั่ น ศึ ก ษาเรื่ อ ง
แรงจูงใจในการทำงาน ผลงานของเขาในเรื่องนี้มีปรากฏแพร่หลายมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 และ ค.ศ.
1968 ปัญหาที่เขาเฝ้าถามตนเองอยู่เสมอ คือทำอย่างไรจะจูงใจคนในการทำงานได้เป็นอย่างดีเขาเห็น
ว่าการให้ค่าแรงต่ำทำให้คนงานไม่พอใจ แต่การให้ค่าแรงสูงก็มิได้ทำให้คนงานอยากทำงานหนักขึ้น
เงินมิใช่สิ่งจูงใจสูงสุดจะทำให้คนงานทำงานได้มากกว่าเดิม แม้เงินจะมีความสำคัญก็ตามขณะเดียวกัน
ความมั่นคงและบรรยากาศที่ดีในองค์การก็มิใช่สิ่งจูงใจสู งสุดอีกเช่นเดี ยวกัน ทั้งนี้ทฤษฎีการจูงใจ
ของเฟรด-เดริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการทำงานซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ
“Motivation-Maintenance Theory” หรื อ “Dual Factor Theory” หรื อ “The MotivationHygiene Theory” ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ได้อธิบายและให้ความสำคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่
“ตัวกระตุ้น ” (Motivators) และ “การบำรุงรักษา” (Hygiene) สองปัจจัยดังกล่ าวนี้มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จของงานเป็ น อย่ างยิ่ ง ซึ่งผู้ บริห ารองค์การ ควรพิ จารณาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารคนและบริหารงาน ได้แก่ (พรทิพย์ สุติยะ, 2550)
1. ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น หรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของพนักงานในองค์กรธุรกิจโดยตรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำเพื่อ
จูงใจให้ พนั กงานเกิดความชอบและรักงาน ปัจจัยจูงใจเป็นการกระตุ้นให้ เกิดความพึงพอใจให้ แก่
พนักงานในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ความสำเร็จของงาน การยอมรับ
นับถือ เป็นต้น ปัจจัยจูงใจเหล่านี้ทำให้บุคคลเกิดความชื่นชมยินดีในผลงานและความสามารถของ
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ตนเอง ถ้าตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติแล้ว จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทำงานจน
สุ ด ความสามารถ และช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของงานได้ ปั จ จัย ตั ว กระตุ้ น ประกอบด้ ว ยปั จ จัย 6
ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทำงานได้เสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
การรู้จั กป้ องกัน ปั ญ หาที่จ ะเกิ ดขึ้น เมื่อผลงานสำเร็จจึงเกิดความรู้ สึ กพึ งพอใจและปลาบปลื้ มใน
ผลสำเร็จของงานนั้น ๆ
ประการที่สอง การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับ
ถือไม่ ว่าจากผู้ บั งคับ บั ญ ชา การยอมรับ นี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยิ นดี การให้
กำลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่ง
อย่างใดบรรลุผลสำเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จในงานด้วย
ประการที่สาม ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือทำ หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทำได้ตั้งแต่
ต้นจนจบโดยลำพังแต่ผู้เดียว
ประการที่สี่ ความรับผิ ดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการ
ตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
ประการที่ห้า ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของ
บุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม
ประการที่ห ก ความสั ม ฤทธิ์ผ ล (Success) หมายถึง พนั กงานควรต้องมี ความรู้สึ กว่าเขา
ทำงานได้สำเร็จ ซึ่งอาจจะทั้งหมดหรือบางส่วน การยอมรับนับถือจากผู้อื่น คือ พนักงานควรต้องมีวา
มารู้สึกว่าความสำเร็จของเขานั้นมีคนอื่นรับรู้ มีคนยอมรับ ลักษณะงานที่น่าสนใจ คือพนักงานควร
ต้ อ งมี ค วามรู้ สึ ก ว่า งานที่ เขาทำมี ค วามน่ าสนใจ น่ า ทำความรั บ ผิ ด ชอบ คื อ พนั ก งานควรต้ อ งมี
ความรู้สึกว่าเขามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและต่องานของเขา โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า คือ
พนั ก งานควรต้ อ งรู้ สึ ก ว่ า เขามี ศั ก ยภาพที่ จ ะเจริญ ก้ าวหน้ าในงานของเขา การเจริ ญ เติ บ โต คื อ
พนักงานจะต้องตระหนักว่าเขามีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจากงานที่ทำ มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญจาก
การปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยด้านการบำรุงรักษา (Hygiene Factor) หรือเรียกว่า ปัจจัยค้ำจุน หรืออาจเรียกว่า
ปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา
ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น
ซึ่งปัจจัยด้านนี้ช่วยให้พนักงานยังคงทำงานอยู่และรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกไปทำงานที่อื่นเมื่อไม่ได้จัดให้
พนั ก งานจะไม่ พ อใจและไม่ มี ค วามสุ ข ในการทำงานของเขา ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น (Hygiene Factor)
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มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อันจะ
ทำให้คนทางานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจในคนทำงาน
มากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้คนทำงานสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มี
ในงานหรื อ จั ด ไว้ ไม่ ดี จะทำให้ ข วั ญ ของคนทำงานไม่ ดี จะทำให้ ข วั ญ ของคนทำงานไม่ ดี ปั จ จั ย
ตัวกระตุ้นประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน หรือความพึงพอใจหรือไม่พึ ง
พอใจต่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
2. ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน (Interpersonal) ได้แก่ การติดต่อพบปะกันไม่ว่าจะ
เป็นทางกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อ
ร่วมงาน
3. สถานภาพทางการทำงาน (Work Status) หมายถึ ง ลั ก ษณ ะของสถานะที่ เ ป็ น
องค์ประกอบทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีเลขานุการ มีรถประจำตำแหน่ง หรือการมี
อภิสิทธิ์ต่าง ๆ
4. นโยบายและการบริ ห ารงาน (Company Policies) หมายถึ ง การจั ด การและการ
บริหารงานขององค์กร หรือ หน่วยงาน เช่น การให้อำนาจแก่บุคคลในการเข้าดำเนินงานได้สำเร็จ
รวมถึงการติดต่อภายในองค์การ ซึ่งนโยบายขององค์การจะต้องเป็นที่แน่ชัดเพื่อให้บุคคลดำเนินได้
ถูกต้อง
5. สภาวการณ์ ท ำงาน (Working Condition) หมายถึ ง สภาพทางกายภาพ ได้ แ ก่ แสง
การถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณงานตลอดจนเครื่อง
อำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นต้น
4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการตำรวจ สำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมาประกอบการศึกษาครั้งนี้ ดังเช่น
ปีเตอร์สันและพาวแมน (Peterson & Plowman, 1989: 433) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานด้ านธุรกิ จ ว่า เป็ น การลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต ในความหมายอย่ า ง
กว้ า งขวาง หมายรวมถึ ง คุ ณ ภาพ (Quality) ของการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และ
ความสามารถ (Competence and Capacity) ในการผลิตการดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่ถือว่ามี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริก ารในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่
เหมาะสมและต้ น ทุ น น้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ คำนึ งถึ งสถานการณ์ แ ละข้ อ ผู ก พั น ด้ านการเงิน ที่ อ ยู่ ดั งนั้ น
แนวความคิดของคำว่า ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในจึงมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ด้านมิติ ได้แก่ 1)
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ด้านคุณภาพของงาน (Quality) 2) มิติด้านปริมาณงาน (Quantity) 3) มิติด้านเวลา (Time) และ 4)
มิติด้านค่าใช้จ่าย (Costs)
4.4 กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดและสมมติฐานของการศึกษา ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
- การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition)
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work Itself)
- ความรับผิดชอบ (Responsibility)
- ความก้าวหน้า (Advancement)
ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factors)
- ค่าตอบแทน (Pay)
- ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน
(Interpersonal)
- สถานภาพทางการทำงาน (Work Status)
- นโยบายและการบริหารงาน (Company
Policies)

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตำรวจ สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
- ด้านคุณภาพของงาน (Quality)
- ด้านปริมาณงาน (Quantity)
- ด้านเวลา (Time)
- ด้านค่าใช้จ่าย (Costs)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.5 สมมติฐานของการวิจัย
1) ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
ด้ า นลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ (Work Itself) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) และด้ า น
ความก้าวหน้า (Advancement) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2) ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance factors) ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน (Pay) ด้านความสัมพันธ์
กับบุคคลในหน่วยงาน (Interpersonal) ด้านสถานภาพทางการทำงาน (Work Status) ด้านนโยบาย
และการบริหารงาน (Company Policies) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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5. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
สำรวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One–Shot Descriptive Study) และใช้วิธีการเก็บ
ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้ า งแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
เพื่อสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยจูงจและปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน และระดับความพึง
พอใจในประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานของข้าราชการตำรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจ
แห่ ง ชาติ โดยทำการเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จำนวน 118 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร แล้วนำข้อมูลมาทำการเรียบเรียงวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปผลของการศึกษา
โดยเครื่ องมือ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้ งนี้เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผู้ วิจัย สร้างขึ้น จากการ
สั ง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาข้ อ คำถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ น ำ
แบบสอบถามไปคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามในด้านต่าง ๆ และทำการวิเคราะห์โดย
ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ทำการวิ เคราะห์ แ จกแจกความถี่ ห าค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้ส ถิติเชิงอนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยใช้ T-Test, F-Test, Correlation
และ Multiple Regression เพื่อนำเสนอข้อมูลเป็นตารางและข้อความแบบบรรยาย
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 118 ชุด โดยนำแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากข้าราชการตำรวจ สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีตอบแบบสอบถาม
ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามก่ อ นเริ่ ม ต้ น ทำเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจตรงกั น แล้ ว จึ งทำการเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือทางวิชาการ
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชากร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.64
ถัดมาอายุ ระหว่าง 25-30 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.80 ส่ ว นอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
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จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และกลุ่มตัวอย่างอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 8 คน มีจำนวนน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.78
2. จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ อยู่ในกองตรวจสอบภายใน 1
(ตส.1) จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27 รองลงมาคือ กองตรวจสอบภายใน 3 (ตส.3) มีจำนวน
28 คน คิดเป็ น ร้อยละ 23.73 ถัดไปคือ กองตรวจสอบภายใน 2 (ตส.2) มีจำนวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.03 ส่วนฝ่ายอำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน (ฝอ.) มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
16.10 และกลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน (พตส.) มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.86
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ปั จ จั ย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการตำรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ โดยภาพรวมแล้ วปัจจัยจูงใจ (Motivation
Factors) ที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน
มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.460, S.D. = 0.962) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
อัน ดับ แรก ได้แก่ ด้านการได้รั บ การยอมรับนั บถือ (Recognition) มีค วามสำคัญ อยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.689, S.D. = 0.920) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้าน
การได้รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ คื อ การได้ รับ การยอมรับ และความไว้ว างใจจากเพื่ อนร่ว มงานและ
ผู้บังคับบัญชา มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.013, S.D. = 0.779) อันดับที่สอง ได้แก่
ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) มีอิทธิต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
สำนั ก งานตรวจสอบภายใน มี ค วามสำคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.583, S.D. = 0.892)
เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้านความรับผิดชอบ พบว่า การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่ ท่ านมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ความยุ ติ ธ รรม ความมี ม าตรฐาน
มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.918, S.D. = 0.886)
4. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการตำรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยภาพรวมแล้วปัจจัยค้ำจุน (Maintenance
Factors) ที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน
มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.572, S.D. = 1.0332) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่ า อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ด้ า นนโยบายและการบริ ห ารงาน (Company policies) มี อิ ท ธิ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน มีความสำคัญอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.736, S.D. = 0.924) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดในด้านนโยบายและการบริหารงานพบว่า ฝ่ายบริหารของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่ งชาติ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ชั ด เจนกั บ ข้ าราชการตำรวจ สำนั ก งานตรวจสอบภายใน
มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.780, S.D. = 0.887) อันดับที่สอง ได้แก่ ด้านสถานภาพ
ทางการทำงาน (Work Status) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
สำนั ก งานตรวจสอบภายใน มี ค วามสำคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.512, S.D. = 1.106)
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เมื่อศึกษาประเด็น ย่ อยพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุ ดในด้านสถานภาพทางการทำงาน พบว่า
การได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ มีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.560, S.D. = 1.114)
5. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ โดยภาพรวมประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของ
ข้ า ราชการตำรวจ สำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ จำนวน 4 ด้ า นมิ ติ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.000, S.D. = 0.869) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อันดับแรกคือ ด้านคุณภาพของงาน (Quality) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.168, S.D. = 0.781)
รองลงมาคือ ด้านปริมาณงาน (Quantity) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.156, S.D. = 0.807) ถัดมา
คือ ด้านค่าใช้จ่าย (Costs) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.892, S.D. = 0.853) และด้านเวลา (Time)
อยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.783, S.D. = 1.033)1) ด้ า นปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivation Factor)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในสวัสดิการที่
ได้ รั บ ตามแรงจู ง ใจในการทำงานอยู่ ในระดั บ “ปานกลาง” เมื่ อ พิ จ ารณารายป ระเด็ น พบว่ า
ความคิดเห็ นด้านการได้รับ การยอมรับนับถือ ประเด็นเกี่ยวกับการยอมรับและความไว้วางใจจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จ จัย จู งใจ (Motivator Factors) ได้แก่ ด้ านการได้รับ การยอมรับ นับ ถือ
(Recognition) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility)
และด้านความก้าวหน้า (Advancement) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปได้ ว่า โดยภาพรวมปัจจัยจูงใจมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการตำรวจ สำนั ก งานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
มีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.738 ตัวแปรมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีอิทธิพลอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจโดยรวมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา
และด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.694,
0.683, 0.567 และ 0.594 ตามลำดับ ทั้งนี้ตัวแปรมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
อิทธิพลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น (Maintenance Factors) ได้ แ ก่ ด้ า นค่ า ตอบแทน (Pay)
ด้านความสั มพัน ธ์กับ บุ คคลในหน่ วยงาน (Interpersonal) ด้านสถานภาพทางการทำงาน (Work
Status) ด้านนโยบายและการบริห ารงาน (Company Policies) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปได้ว่า
โดยภาพรวมปัจจัยค้ำจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.562 ตัวแปรมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกั น และมีอิท ธิพ ลอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยค้ำจุน โดยรวมมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการตำรวจ สำนั ก งานตรวจสอบภายใน
ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
โดยมี ค่ าความสั ม พั น ธ์ (r) เท่ ากั บ 0.427, 0.520, 0.513 และ 0.545 ตามลำดั บ ทั้ งนี้ ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
7.1 จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1) จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิ บัติหน้าที่ของ
ข้ า ราชการตำรวจ สำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ พบว่ า ปั จ จั ย จู ง ใจ
(Motivation Factors) ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (Recognition) เกี่ ย วกั บ การได้ รั บ การ
ยอมรับและความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีความสำคัญที่มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ข อง Abraham H. Maslow (1954) ที่ ได้ ให้ แ นวคิ ด ว่ า
ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและ
ด้านความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว เป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรมของคนซึ่งคนมีนิสัย
ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคม
อยู่เสมอ และมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของพรทิพย์ สุติยะ (2550) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้าน
ตัว กระตุ้น หรื อ ปั จ จั ย จู งใจ (Motivation Factors) คื อ ปั จจั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานของพนั ก งานใน
องค์กรธุรกิจโดยตรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำเพื่อจูงใจให้พนักงาน
เกิดความชอบและรักงาน ทั้งนี้การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา
หรือเพื่อนร่วมงานนั้น โดยการยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กำลังใจ
หรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด
บรรลุผลสำเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จในงานด้วย
2) จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาปัจจัยค้ำจุนที่มีผลต่อการปฏิ บัติหน้าที่ของ
ข้ า ราชการตำรวจ สำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ พบว่ า ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น
(Maintenance Factors) ด้ า นนโยบายและการบริ ห ารงาน (Company Policies) เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นงานที่มีความสำคัญซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการของ
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แผ่น ดิน มีความสำคัญ อยู่ในระดับ มากอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพรพิมล นิลทจันทร์
(2549) ที่ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของนั กวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการวิจัยพบว่า งานตรวจสอบภายในมีความสำคัญ ต่ อ
ความสำเร็จของงานราชการโดยการตรวจสอบภายในต้องการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการ
แทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูป ของ
รายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เป็นต้น
3) จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของงาน (Quality) มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของปีเตอร์สันและ
พาวแมน (Peterson & Plowman, 1989) ที่กล่าวว่า การที่งานมีคุณภาพ (Quality) เป็นการแสดง
ถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจ ซึ่งสามารถทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้
โดยประสิทธิภาพเป็นผลการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลกำไรจากการปฏิบัติงาน
7.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
1. ด้านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม
ในด้านต่าง ๆ โดยในการตรวจสอบไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญด้านการเงินและการบัญชีตรวจสอบ
ระบบปฏิบัติการเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การตรวจสอบการดำเนินงาน
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่ อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. ด้านคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้
สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับ ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งต้อง
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
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ฝ่ายบริหารควรประกันความเป็นอิสระ และความเป็นกลางให้กับ ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้
ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดแห่งวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการใช้
ดุลยพินิจในการแสดงความเห็นตามข้อเท็จจริง และการให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
4. ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
ข้าราชการตำรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน ควรกำหนดมาตรฐานการ
ตรวยสอบภายใน และวิธีการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
ถือปฏิบั ติ และใช้เป็ นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กันยง ภักดีเมฆานนท์*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนั กงาน กรณีศึกษา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่
ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยค้ำจุนในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนั ก งาน ในการศึ ก ษาวิ จั ย มี วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ดั ง นี้ 1) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)
เก็บรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีโดยศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เ กี่ยวข้อง
และ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามให้กับพนักงาน
จำนวน 130 คน ที่ จากนั้นจึงรวบรวมแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทั้งหมด 77 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อ ยละ 59.2 มี อ ายุ 35-47 ปี จำนวน 66 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 50.8 มี ระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน
ระหว่าง 11–15 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านแรงจูงใจ ภาพรวมของพนักงาน
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า
ด้านความสำเร็จในการทำงานมีความโดดเด่นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะ
ของงาน และด้านความก้าวหน้า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุน ภาพรวมของ
พนักงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน
พบว่า ด้านสภาพการทำงานโดดเด่นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์เพื่อน
ร่วมงานและด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความผู กพันของพนักงานต่อองค์กร ภาพรวมของพนักงาน บริษัท
บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า
ในเรื่องคณะผู้บริหารระดับสูงมีทิศทางการดำเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน โดดเดนมากที่สุด รองลงมา
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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คือคณะผู้บริหารระดับสูงทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นไปกับทิศทางในอนาคตของบริษัทนี้ ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้
ทำงานที่บริษัทแห่งนี้ ฉันไม่ลังเลที่จะแนะนำให้เพื่อนมาสมัครงานกับบริษัท เมื่อมีโอกาสฉันจะบอก
ผู้ อื่ น ถึงสิ่ งดี ๆ เกี่ ย วกั บ การทำงานที่ นี่ ฉัน รู้สึ กว่าคณะผู้ บ ริห ารระดั บ สู งของบริษั ท เอาใจใส่ ดู แ ล
พนักงานโดยรวมเป็นอย่างดี บริษัทสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันทำงานให้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน ฉันต้องคิด
หนักหากจะต้องลาออกจากบริษัท ฉันไม่เคยคิดที่จะย้ายไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง และในระยะเวลา
12 เดือนที่ผ่านมา ฉันแทบไม่คิดจะลาออกจากบริษัทเพื่อไปทำงานที่อื่น
สรุปผลการทดสอบ สมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อธิบายได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทำงาน ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กันไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันในการปฏิบัติงาน จากผลการศึ กษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
และปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ องค์กรควรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์การ
ประสบความสำเร็จ หากพนั กงานไม่มีความผู กพันต่อองค์กรก็จะนำไปสู่การลาออกของพนักงาน
นั้นเอง องค์กรจะต้องสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร สูญเสียเวลาในการสรรหาพนักงาน
ทดแทน ทำให้งานอาจจะหยุดชักงักได้ ในด้านของแรงจูงใจในการทำงานถือเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงาน
ทุ่มเท่ในการทำงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร องค์กรควรปรับในเรื่องของค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ที่ควรมีการประเมินอย่างเป็นธรรม ยุติธรรม สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายและควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อสร้างความผูกพันให้มากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: แรงจูงใจ ความผูกพัน
1. บทนำ
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้องค์การสามารถดำเนินการ
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายแห่ งความสำเร็จได้ ไม่เพียงแต่
องค์การหรือหน่วยงานเท่านั้นที่มีสิทธิในการคั ดเลือกผู้สมัครงาน ผู้สมัครเองก็มีสิทธิเลือกที่จะทำงาน
ในองค์การที่เมื่อทำงานมีความสุ ขในการทำงาน มีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม เกิดแรงจูงใจในการทำงาน ย่อมส่งผลทำให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ
พร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์การ ในทางกลับกันหากงานที่ทำไม่เกิดความสุขในการ
ทำงาน องค์การไม่มีความมั่นคง ไม่มีการเติบโตในสายอาชีพ บุคลากรจะมีความรู้สึกในด้านลบ ไม่รัก
ในงานที่ทำ ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การก็จะลดลงและเริ่มมองหาองค์การอื่นที่

43

เหมาะสมกับตนเองมากกว่า หลาย ๆองค์การต่างละเลยและไม่ใส่ใจในเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของ
พนักงานในองค์การ ทำให้บางองค์การต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป ซึ่งการลาออกของพนักงาน
นั้ น ส่ งผลกระทบในด้านการสร้ างขีดความสามารถ ศักยภาพการแข่งขัน ขององค์ การ และการที่
องค์การมีพนั กงานลาออกบ่ อยยังส่งผลให้ ต้นทุนทางการบริห ารสู งขึ้น สูญ เสี ยงบประมาณในการ
สรรหา การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ เพื่อผลักดันในองค์การสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่ค้าทางธุรกิจได้นั้น องค์การจึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงานให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์การมากที่สุด
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) พบว่า แรงจูงใจ
ในการทำงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัจจัยแรงจูงใจมีทั้งปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ต้องทำงานมากขึ้น เพื่อเป็นตัวสร้างความพึงพอใจใน
องค์กร อาทิเช่น การที่บุคคลมีความพยายามและพร้อมปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตน ย่อมคาดหวังต่อการยอมรับนับถือและความก้าวหน้าในองค์กร ส่งผลให้บุคลากรยึด
มั่น ในองค์กร เป็น ต้น เป็ น แรงจูงใจที่ทำให้ มีความรู้สึ กดีต่อองค์กร อยากร่วมงานกับองค์กรนั้น ๆ
อย่างยาวนาน ส่ วนปั จจัย ค้ำจุ น เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้ เกิดความไม่พอใจ อาทิเช่น บุคลากรใน
องค์ก รคาดหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายและความสั มพัน ธ์ที่ดีในองค์กร
โดยสามารถวัดได้จากประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา ค่าใช้จ่ายและบรรยากาศใน
การทำงาน องค์การใดที่บุคลากรมีความพอใจในการ ทำงานน้อย องค์กรนั้นจะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ตรงข้ามองค์กรใดที่บุ คลากรองค์การมี ความพอใจในการทำงานสูงองค์กรนั้นก็จะเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานสูง (กัญ ญนันทน์ ภัทร์สรณ์ สิริ , 2554) ดังนั้นแรงจูงใจในการทำงานจึง
เปรียบเสมือนกับแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคลากรมีความรู้สึกอยากทำงานให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ แรงจูงใจในการทำงานจึงเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ
ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจ “ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพัน ของพนั กงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ” โดยผู้ วิจัยเห็ นว่าข้อมูลและผล
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ในการนำผลการศึกษาไปพัฒนาและเป็นแนวทางใน
การบริห ารทุนมนุ ษย์ เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
นาน ๆ ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน อันจะส่งผลต่อความสำเร็จต่อองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท
บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยค้ำจุนในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท บางนา
เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
3.1 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน
ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg (1959) เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มีชื่อ
เรี ย กทฤษฎี นี้ ห ลากหลายชื่ อ คื อ Motivation-Maintenance Theory, Dual Factor Theory,
Motivation-Hygiene Theory “ทฤษฎีสองปัจจัย” ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ ศึกษาวิจัยของ
Herzberg (1959) โดยได้ ท ำการสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ การทำงานของนั ก บั ญ ชี แ ละวิ ศ วกร จำนวน
ประชากร 200 กว่าคนจากโรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่งในเมือง Pittsburg ผลสรุปคือ มีปัจจัยที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้ สึ ก พึ งพอใจและไม่ พึ งพอใจของพนั ก งาน 2 ประเภท คื อ ปั จ จั ย ค้ ำจุ น
(Hygiene Factor) และปัจจัยจูงใจ (Motivator Factor) มีมิติที่แตกต่างกัน 2 มิติที่เกี่ยวกับ ปัญหา
การจู งใจ ด้ า นหนึ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบ ที่ เป็ น ได้ ทั้ งสาเหตุ ข องความไม่ พ อใจและสามารถป้ อ งกั น
ความไม่พอใจได้ Herzberg เรียกองค์ประกอบนั้นว่า เป็นองค์ประกอบเสริมแรงหรือองค์ประกอบ
ส่ ง เสริ ม (Hygiene Factors) องค์ ป ระกอบนี้ เ ป็ น องค์ ป ระกอบภายนอก (Extrinsic Factors)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ มในการทำงาน ส่ ว นอี ก ด้ า นหนึ่ ง เป็ นองค์ ป ระกอบที่ จู ง ใจ
(Motivational Factors) ถ้าหากมีองค์ประกอบจูงใจอยู่แล้วก็จะสามารถนำไปสู่ทัศนคติทางด้านบวก
และการจูงใจที่แท้จริงได้ องค์ป ระกอบนี้เป็นองค์ประกอบภายใน (Intrinsic Factors) ทฤษฎีของ
แรงจูงใจของ Herzberg ดังนี้
1) ปั จ จั ย จู งใจ (Motivation Factors) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ร้ างทั ศ นคติ ท างบวกให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ
พนักงานปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกับความ
พอใจโดยตรง ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย
1.1 ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล สามารถ
ทำงานได้สำเร็จตามที่กำหนด มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และรู้จักการป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานประสบผลสำเร็จจะทำให้เกิดความรู้สึกพอใจในผลงานนั้น
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการ ยอมรับนับ
ถือจากผู้บังบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือจากบุคคลอื่น ๆ ภายในหน่วยงาน การยอมรับนับถือ จากการ
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ยกย่ อง ชมเชยหรือการแสดงความยิ นดี การให้ กำลั งใจ หรือการแสดงออกอื่น ๆ ที่ แสดงให้ เห็ น
ถึงการยอมรับในความสามรถ ซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าผลงานของ
ตนเอง
1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่มีความน่าสนใจ งานที่มีความ
ท้าทายที่ต้องอาศัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นงานที่มีลักษณะที่ทำตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยลำพั ง
โดยองค์การจะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ทำนั้นมีความสำคัญต่อองค์การ พนักงานมีความหมาย
ต่อกระบวนการการทำงานเพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
1.4 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนตำแหน่งให้ สูงขึ้น
รวมถึงการได้รับโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ หรือการได้รับการอบรม เพิ่มความสามารถและ พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง การพัฒนางานอาชีพ (Career development) เป็นทางหนึ่งขององค์การในการ
สนั บ สนุ น หรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลก
เพื่อเตรีย มพร้อมไว้ เมื่อโอกาสขึ้น ไปทดแทนตำแหน่งระดับต่าง ๆ ในผังขององค์การ ต้องจัดให้ มี
โปรแกรมการพั ฒ นางานอาชีพ (Career development programs) เพื่ อเตรียมพนั กงานไว้เลื่ อ น
ตำแหน่ง จึงต้องยอมลงทุนให้มีการวางแผนอาชีพ (Career planning) บางองค์การปรับผังเพื่อให้เกิด
การยืดหยุ่นคล่องตัว สนับสนุนให้พนักงานลงมือปฏิบัติงาน (Workshop) มีบริหารให้คำปรึกษาด้าน
งานอาชีพ
2) ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้
คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ทำอยู่เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จูงใจแต่อย่างใด การให้ความสนใจ หรือ
ระมัดระวังต่อปัจจัยค้ำจุนเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็ยังมีเงื่อนไขไม่เพียงพอจะใช้ในการจูงใจให้ คนมี ผลผลิต
มากขึ้นได้ ปัจจัยค้ำจุนประกอบด้วย
2.1 ค่าจ้างค่าตอบแทน (Salary) เป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์การมุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นใน
ลั ก ษณะเงิน เดื อน ค่ าจ้ าง ค่าแรงก็ ตาม เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ของคนทำงาน เป็ น ตัว แรงจู งใจที่ ส ำคั ญ
เป็นรางวัลทางสังคมที่ทำให้มนุษย์ภาคภูมิใจ แสดงถึงความมีคุณค่าในสังคม ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการทำงาน เงิ น เดื อ น (Salary) เป็ น เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเหมาเป็ น รายเดื อ น ตามสถานภาพ เช่ น
เจ้าหน้าที่หรือ ผู้เชี่ยวชาญ (White collar หรือ Professional)
2.2 สภาพการทำงาน (Working Condition) หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ
ในการทำงาน และสภาพทางกายภาพของงาน เช่น บรรยากาศในการทำงาน สถานที่ทำงาน อากาศ
เสียง แสงสว่าง เป็นต้น และรวมถึงลักษณะแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ให้มี
ความเหมาะสมเพียงพอ เพื่อเป็นสิ่งอำนวยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.3 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน และผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
(Relationship with Supervisors, Peers and Subordinates) หมายถึ ง การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นกิริยา วาจา ท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงถึง

46

ความสัมพัน ธ์อันดีต่อกั น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถทำงาน
ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งเป็ น อย่ า งดี จากทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของ Herzberg สามารถสรุ ป ได้ ว่า ปั จ จั ย จูงใจ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจโดยตรง สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ พนักงานได้ รวมถึงสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น ถ้าขาดปัจจัยนี้ไป หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของพนั กงาน หรืออยู่ในระดับ ที่ไม่เหมาะสมที่จะยอมรับได้ ก็จะทำให้ เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้า
เมื่อใดที่ปัจจัยอยู่ในระดับที่ยอมรับหรือสูงกว่า ความไม่พึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ปัจจัยจู งใจเป็น
ปัจจัยกระตุ้นในการทำงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการทำงานให้แก่
พนักงาน เช่น การมอบหมายงานที่ท้าทายให้ กับพนักงาน เพื่อให้ พนักงานได้แสดงความสามารถ
ทักษะ ในการทำงาน เมื่องานนั้นสามารถลุล่วงได้ผลสำเร็จจะทำให้เขาเกิด ความรู้สึกภาคภู มิใจใน
ตนเอง และเห็นคุณค่าของงานนั้น ซึ่งในขณะเดียวกันเมื่อเขาทำงานประสบผลสำเร็จก็ต้องให้การยก
ย่อง ชมเชย และได้รับโอกาสความก้าวหน้าในงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่พนักงาน
3.2 แนวคิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement)
Strelllioff (2010) กล่ า วถึ ง คำว่ า “Engagement” มี ลั ก ษ ณ ะที่ คล้ า ยคลึ ง กั บ คำว่ า
“Commitment” ซึ่งหมายถึงความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ คำว่าความผูกพันจึงเป็นภาวะทาง
อารมณ์ของบุคคลที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การพูดเป็ น การกล่ าวถึงองค์ก ารในทางที่ดีให้ แก่ผู้ อื่นไม่ว่าจะเป็นลู กค้า เพื่อนร่วมงาน
ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง
2. การอยู่ในองค์การ เป็นความต้องการที่อยากจะเป็นสมาชิกขององค์การต้องการทำงานอยู่
ในองค์การด้วยความรู้สึกที่จริงใจถึงแม้มีองค์การอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า
3. การตอบสนอง เป็นความภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ โดยเห็นว่างานที่ทำได้ตอบสนอง
หรือสนับสนุนให้เป้าหมายขององค์การประสบผลสำเร็จ
3.3 กรอบแนวคิดทางการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท บางนา เซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการทำงาน ประกอบด้วย ปัจจัยจู งใจ (ความก้าวหน้าในสายอาชีพ , การได้รับการยอมรับ
นับถือ, ความสำเร็จในการทำงาน) ปัจจัยสุขอนามัย (ค่าจ้างค่าตอบแทน, ความมั่นคงในการทำงาน,
สภาพการทำงาน, ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน) ซึ่งตัวแปรตาม
ได้แก่ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- แผนก
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน
ปัจจัยจูงใจ
- ความสำเร็จในการทำงาน
- การยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงาน
- ความก้าวหน้า
ปัจจัยค้ำจุน
- ค่าจ้างค่าตอบแทน
- สภาพการทำงาน
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

ความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
4. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทั้งหมดจำนวน 130 คน (ข้อมูลแผนกบริหารทุนมนุษย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรในแต่ละสายงาน
สายงานแผนก
แผนกอาคาร
แผนกงานระบบ
แผนกการตลาด
แผนกร้านค้าสัมพันธ์
แผนกบริการลูกค้า
แผนกบริหารทุนมนุษย์ / จัดซื้อ
แผนกการเงิน
แผนกศูนย์อาหาร
รวมทั้งสิ้น

จำนวนประชากร ( คน )
37
33
18
10
8
6
8
10
130

4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ, อายุ , ตำแหน่ ง , ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน 2) แรงจู งใจในการทำงาน ตามแนวคิ ด ของ
Herzberg’s (1959) แบ่ ง เป็ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivation Factors) ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น
(Hygiene Factors)
ตั วแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แ ก่ ความผู กพั น ต่ อองค์ การ ตามแนวคิด ของ
Allen & Meyer (1990) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Affective) ความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารด้ า นการคงอยู่ (Continuance) ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารด้ า นบรรทั ด ฐาน
(Normative)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แบบสอบถาม
(Questionnaire) จำนวน 4 ส่วน เพื่อใช้วัดแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคำถามแบบตรวจคำตอบ (Check List) จำนวน
4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่งและระยะเวลาการทำงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทำงาน ตามแนวคิดของ Herzberg’s (1959) โดย
ผู้วิจัยได้ทำการประยุกต์ตามแนวคิดของ Herzberg’s (1959) ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง องค์ประกอบเป็น
2 ปัจจัย ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยจูงใจ 4 ด้าน 2) ปัจจัยค้ำจุน 3 ด้าน ข้อคำถาม ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
ประเมินความรู้สึกของตนเองต่อข้อคำถามแต่ละข้อตามระดับ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดค่าที่เลือกตอบเป็น 5 ระดับ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย
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- ด้านความสำเร็จในการทำงาน
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 1-5)
- ด้านการยอมรับ
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 6-10)
- ด้านลักษณะของงาน
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 11-15)
- ด้านความก้าวหน้า
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 16-20)
ลั ก ษณะคำถามเป็ น แบบ Likert scale ซึ่ ง ใช้ ม าตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale
method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การกำหนดคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน
ของพนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ (มหาชน) มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21-5.00
เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
3.41-4.20
เห็นด้วยกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
2.61-3.40
ไม่แน่ใจกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
1.81-2.60
ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
1.00-1.80
ไม่เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยจูงใจในการทำงาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัย ค้ำจุ นในการทำงานของพนั กงาน บริษั ท บางนา
เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ข้อ
- ด้านค่าจ้างค่าตอบแทน
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 21-25 )
- ด้านสภาพการทำงาน
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 26-30)
- ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 31-35 )
- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
มี 5 ข้อ (ข้อที่ 36-40)
ลั ก ษณะคำถามเป็ น แบบ Likert scale ซึ่ ง ใช้ ม าตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale
method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การกำหนดคะแนน ดังนี้
- ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยค้ำจุในการทำงาน
- ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
- ระดับคะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
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- ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
- ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
ของพนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ (มหาชน) มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21-5.00
เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยค้ำจุในการทำงาน
3.41-4.20
เห็นด้วยกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
2.61-3.40
ไม่แน่ใจกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
1.81-2.60
ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
1.00-1.80
ไม่เห็นด้วยอย่างมากกับปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน
ส่วนที่ 4 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวน 10 ข้อประกอบด้วย
- ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
มี 10 ข้อ (ข้อที่ 41-50 )
ลั ก ษณะคำถามเป็ น แบบ Likert scale ซึ่ ง ใช้ ม าตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale
method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การกำหนดคะแนน ดังนี้
- ระดับคะแนน 5 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก
- ระดับคะแนน 4 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก
- ระดับคะแนน 3 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
- ระดับคะแนน 2 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย
- ระดับคะแนน 1 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างมาก
สรุปได้ว่า ระดับข้อมูลการวัดประเภท Interval Scale ให้คะแนนกำหนดไว้ตั้งแต่ 1 ถึง 5
โดย 5 จะเป็นตัวเลขที่แทนความหมายของความคิดเห็นในทางบวกที่สุด และตัวเลขที่แทนความหมาย
ของความคิดเห็นในทางลบที่สุดจะเป็นเลข 1
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอเข้ารับการพิจารณา
จากผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เพื่อขออนุญาตดำเนินการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานเพื่อทำการ
วิจั ยปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน เพื่อ นำผลการวิจัยไปวิเคราะห์ เพื่อหา
สาเหตุของปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันที่ลดลง และนำไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สร้าง
แนวทางในการพัฒ นาให้ พนั กงานคงอยู่กับองค์กรในระยะยาวโดยการสร้างให้ พนักงานเกิดความ
ผูกพันในระดับที่สูงขึ้น

51

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
4.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การแจง (Frequency distribution)
และค่าร้อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนั ก งาน กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท บางนา เซ็ น ทรั ล พร็ อ พเพอร์ ตี้ จำกั ด โดยรวมแต่ ล ะด้ า น
ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำข้อมูลที่รวบรวม
ได้ ม าวิ เคราะห์ ห าค่ าทางสถิ ติ ซึ่ ง สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ คื อ ค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation : SD)
4.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Ststistics)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการทำงาน ใช้ทดสอบค่าที
(Independent sample T-Test) กับตัวแปรด้านเพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA : F-test) กับตัวแปร อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบขั้ น ตอน (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรตามและตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว เพื่ อ ดู ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว มี
ความสัมพันธ์แบบใดหรือไม่กับตัวแปรตาม และมีอัตราความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด
โดยสถิติการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ แบบขั้นตอนจะทำให้ ได้รูปแบบที่ดีที่สุ ดจากข้อมูล ที่ใช้วิเคราะห์
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
5. ผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทั้งหมด 77 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.2 มีอายุ 35-47 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.8 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่าง 11–15 ปี จำนวน 37 คน
5.1.2 แรงจูงใจในการทำงานด้านปัจจัยแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านแรงจูงใจ ภาพรวมของพนักงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านความสำเร็จในการทำงานมีความโดด
เด่นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะของงาน และด้านความก้าวหน้า
5.1.3 แรงจู ง ใจในการทำงานด้ า นปั จ จั ย ค้ ำจุ น ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน ภาพรวมของพนักงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
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อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านสภาพการทำงานโดดเด่น มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานและด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
5.1.4 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร ภาพรวมของพนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ในระดับ
เห็ น ด้ ว ยอย่ างมาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรายด้ า นพบว่ า ในเรื่ อ งคณะผู้ บ ริห ารระดั บ สู งมี ทิ ศ ทางการ
ดำเนิ น งานในอนาคตที่ชัดเจน โดดเดนมากที่สุ ด รองลงมาคือคณะผู้บริหารระดับสูงทำให้ฉันรู้สึ ก
ตื่นเต้นไปกับทิศทางในอนาคตของบริษัทนี้ ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานที่บริษัทแห่งนี้ ฉันไม่ลังเลที่จะ
แนะนำให้เพื่อนมาสมัครงานกับบริษัท เมื่อมีโอกาสฉันจะบอกผู้อื่นถึงสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับการทำงานที่นี่
ฉันรู้สึกว่าคณะผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทเอาใจใส่ดูแลพนักงานโดยรวมเป็นอย่างดี บริษัทสร้างแรง
บันดาลใจให้ฉันทำงานให้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน ฉันต้องคิดหนักหากจะต้องลาออกจากบริษัท ฉันไม่เคยคิด
ที่จะย้ายไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง และในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ฉันแทบไม่คิดจะลาออกจาก
บริษัทเพื่อไปทำงานที่อื่น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพั น ของพนั กงานต่อ องค์กร เนื่ องจากความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของพนั กงานถือเป็น เสี ยง
สะท้อนและผลักดันองค์กร ในการแก้ไขปัญหาความผูกพันต่อองค์กรที่ลดลง เพื่อให้องค์กรจะได้ทราบ
ความต้องการของพนักงานโดยตรงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ในด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงาน หรือ การประสานงานองค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยการประชุมพูดคุย
และวางแผนการแก้ไขปัญหา ผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้วางแผนการแก้ไขปัญหา
และมีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์เป็นผู้ติดตามและควบคุมอีกครั้ง และในส่วนข้อเสนอแนะด้านผลที่ตอบ
แทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินจะเกี่ยวข้องกับนโยบาย อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
วางแผน และเสนอผู้บริหารอีกครั้ง ถึงแม้บางสิ่งที่องค์กรไม่สามารถตอบสนองพนักงานได้ทั้งหมด
แต่องค์กรก็ได้ทราบความต้องการของพนักงานและนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ปัจ จัย ด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผู กพันของพนักงาน กรณี ศึกษา บริษัท
บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” มีดังนี้
5.2.1 ปั จ จั ย ส่ วนบุ คลที่ มีผ ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบั ติ งาน ของพนัก งาน บริษั ท
บางนา เซ็ น ทรั ล พร็ อ พเพอร์ ตี้ โดยมี ส มมติ ฐ านว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของ พนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดังนี้
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 1 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการศึ กษาปั จจั ยส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่ อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
สมมติฐานการศึกษา
1. เพศที่แ ตกต่ างกัน มีผ ลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2. อายุที่ แตกต่างกั นมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
√

√
√

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบั ติงานของพนั กงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อธิบายได้ว่า ปัจจัยส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทำงาน ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบั ติงานอย่างมีนั ย สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้
บุ ค ลากรที่ มี เพศที่ แ ตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไม่ แ ตกต่ างกั น ทั้ งนี้
เนื่ องจาก แรงจู งใจในการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็ นเพศชายหรือเพศหญิ ง อาจจะเนื่องมาจาก
องค์การได้เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถแสดงผลงาน โดยไม่ขึ้นกับเพศของผู้
ปฏิ บั ติ รวมทั้ งองค์ การมี แนวทางการปฏิ บั ติ ต่อ พนั ก งานเพศชายและเพศหญิ งเหมื อนกั น โดยที่
พนักงานชายและหญิงมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันจึงอาจส่งผลให้เพศไม่มีความสัมพันธ์กันโดยรวม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทยโอมมาร์ท ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แต่ไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ชฎาภา ประเสริฐทรง (2541) ที่พบว่าเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า
เพศชาย เนื่องจากเพศชายชอบที่จะเปลี่ยนที่ทำงานมากกว่าเพศหญิงการเปลี่ยนงานของเพศหญิง
น้อยกว่าเพศชาย หรือโอกาสในการหางานของเพศหญิงยากกว่าเพศชาย
บุคลากร บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด ที่มีอายุ 35-47 ปี มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่มีอายุ 18-34 ปี อาจ
เนื่องมาจากองค์การมีนโยบายและวัฒนธรรมองค์การในการให้ความสำคัญกับพนักงานในเรื่องความ
อาวุโส และความมีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้พนักงานที่มีอายุมากเกิดความรู้สึกว่าตนเอง
สำคัญกับองค์การเป็นผลทำให้เกิดจูงใจในการทำงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี (2552) ศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
กรมสรรพากร ภาค 5 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะ
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มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ (2544)
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ คนที่มี
อายุมากจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าคนอายุน้อย และความต้องการของมนุษย์ เมื่อมีอายุที่
มากขึ้น แรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ปุณณภา อมรปิยะกิจ (2552)
ที่ ศึ ก ษาแรงจู งใจที่ มี ผ ลทำให้ พ นั ก งานเกิ ด ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร : กรณี ศึ ก ษา ศู น ย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตำแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน
ด้านความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ผลของงาน ด้านลักษณะและขอบเขตของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
การพัฒนาและความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
ค่าตอบแทนสวัสดิการและความมั่นคง ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการทำงาน แตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นอาจมีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ตามธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน โดยเป็นไปตามความ
ต้องการตามลำดับขึ้น เมื่อมีอายุที่มากขึ้น มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น รายได้ที่มากขึ้น และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ความต้องการแรงจูงใจในการทำงานในด้านต่าง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการในลำดับขั้นที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ าระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สามารถอธิบายได้ว่า ระยะเวลา
การทำงานไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แม้ว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการทำงาน
น้ อ ยก็ มี แ รงจู งใจในการทำงานเหมื อ นกั น แต่ อ าจขึ้ น อยู่กั บ การวางโนโยบายกระตุ้ น ในองค์ ก าร
ความก้ า วหน้ าในการทำงาน ความมั่ น คงในการทำงาน ตลอดจนผลตอบแทนที่ ได้ รับ ไม่ ว่ าเป็ น
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเองหรือไม่เป็ นตัวเงิน ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนชม กิจพันธ์ (2540) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ
ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานงบประมาณ พบว่า ระยะเวลาในการทำงาน ไม่ใช่ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา ทรัพย์มากอุดม (2553)
ศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า
ระยะเวลาการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต และขัดแย้งกับงานวิจัยของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2552) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของสมาชิกในองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่พบว่า ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
5.2.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันในการปฏิบัติงาน
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2.2 ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ในการ
ปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อความผูกพันในการปฏิบัติงาน
ข้อที่ สมมติฐานการศึกษา
1. ปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันในการปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยค้ำจุนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันในการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามสมมติฐาน
√

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

√

ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความผูกพันในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยค้ำจุน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพัน ซึ่งอาจมีผลมาจาก
ปัจ จั ยจู งใจ ด้ า นความสำเร็ จในการทำงาน มี ความสั ม พั น ธ์กั บความผู กพั นต่อ องค์การ
โดยรวมของพนั กงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่ าวคือ การที่พ นักงานของ
องค์การได้รับผิดชอบงานที่มีขอบข่ายของงานกว้างขวางและมีความหมายต่อความสำเร็จขององค์การ
มาก ก็ จ ะมี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารมากและในทางตรงกั น ข้ า มหากเขารู้ สึ ก ว่ า ได้ ท ำงานที่ ไม่ มี
ความสำคัญมากนัก ระดับความผูกพันต่อองค์การก็จะลดลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย
ของ Herzberg ที่อธิบายแรงจูงใจในการงานด้านความสำเร็จในการทำงาน
ปัจจัยจูงใจ ด้านการยอมรับ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพนักงาน
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวคือ การที่พนักงานขององค์การได้รับการยอมรับนับ
ถือมากก็จ ะมี ความผู กพั น ต่อ องค์ การมาก และในทางตรงกัน ข้ามหากเขารู้สึ กว่าได้ ทำงานที่ ไม่ มี
ความสำคัญ ไม่ได้รับ การยอมรับนับถือในองค์การ ระดับความผูกพันต่อองค์การก็จะลดลงไปด้วย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัฒนา พรหมเพชร (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผู กพั น ต่อองค์การของพนั กงานมหาวิท ยาลั ยตำแหน่งวิช าการ มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ ผล
การศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในการทำงาน
ความสามารถในการทำงาน ลักษณะของงานที่ทำ ความรับผิดชอบในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของ
พนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวคือ ลักษณะของงานมีผลต่อความผูกพัน
งานที่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า จะเพิ่ ม ความผู ก พั น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของทิ พ ย์ สุ ค นธ์ จงรั ก ษ์ (2556)
ได้ทำการศึกษา อิทธิพลของคุณลักษณะงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน
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และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้าน
คุณ ลักษณะงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กรด้านความพึงพอใจในงาน และด้านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรอยู่ในระดับ มาก นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรได้รับอิทธิพลจากปัจจัยความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยคุณลักษณะงาน
และวิจัยของ ธานินทร์ สุทธิกุญชร (2545) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความ
ผูกพันขององค์กร ได้แก่ เพศ ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพา
ได้ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความคิดเห็ นต่อลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ ความมี
อิ ส ระในการทำงาน ลั ก ษณะงานที่ ท้ า ทาย งานที่ มี โ อกาสปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ความเข้ า ใจใน
กระบวนการทำงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และความต้องการคงอยู่เป็นสมาชิกของ
องค์กรต่อไป
ปั จ จั ย จู งใจ ด้ า นความก้ า วหน้ า ความสั ม พั น ธ์กั บ ความผู ก พั น ต่ อองค์ การโดยรวมของ
พนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวคือ ความก้าวหน้ามีผลต่อความผูกพัน
เป็ น แรงจู ง ใจในการทำงานสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ วรางคนา ชู เ ชิ ด รั ต นา (2557)
ได้ทำการศึกษา แรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี
มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท และมีประสบการณ์ใน
การทำงาน 3-6 ปี และผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การรั บ รู้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ร
ด้านผลตอบแทนและด้านกระบวนการส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคด้ านความสามารถ
ในการจัดการกับผลกระทบด้านการควบคุมสถานการณ์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแรงจูงใจในการ
พัฒ นาความกาวหน้าในสายอาชีพ ด้านการกำหนดเป้าหมาย ด้านการวางแผนความก้าวหน้าของ
อาชี พ และการดำเนิ น การตามแผน ตามลำดั บ โดยร่ว มกั น พยากรณ์ ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานบริษทั เอกชนในเขต กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 42.2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยค้ำจุน ด้านค่าจ้างค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของ
พนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวคือ ด้านค่าจ้างค่าตอบแทนมีผลต่อความ
ผูกพั น ของพนั กงาน ประภาพร พฤกษะศรี (2557) ได้ทำการศึกษา ปั จจัยค่าตอบแทนที่มีผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน บริ ษั ท สยามแม็ ค โคร จำกั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับค่าเฉลี่ ยโดยรวมของค่าตอบแทนทาง
การเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินมีระดับความ คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน (งาน) มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (หัวหน้างาน) มีระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก ค่าตอบแทนทางการเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่ า ตอบแทนที่ ไม่ ใช่ ท างการเงิ น (โอกาสก้ า วหน้ า ) มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
ค่าตอบแทนที่ ไม่ ใช่ท างการเงิน (ความภาคภู มิใจ)) มี ระดับ ความคิด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง II
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (สภาพแวดล้อม) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน กลาง ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ และงานวิจัยของพิมพ์พร อังสกุลวงศ (2553) ได้ทำการศึกษา
ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นที่มีต่อระบบการจ่ายค่าตอบแทน ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของ
พนั ก งานบั ญ ชี ในองค์ ก ร พบว่า ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ระบบการจ่ ายค่ าตอบแทนขององค์ ก รจะมี
ความสัมพันธ์กับ แรงจู งใจในการทำงานของพนักงานบัญชีในองค์กร โดยถ้าองค์กรมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนที่ดี แล้วนั้น จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีแรงจูงใจในการทำงาน และเป็นส่วน
สำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รประสบความสำเร็จ ดั งนั้ น สิ่ งที่ อ งค์ กรควรให้ ค วามสำคั ญ ก็ คื อ
พนั กงานในองค์กร เพราะพนั กงานก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญที่จะผลักดันให้ องค์กรประสบ
ความสำเร็จ โดยองค์กรควรสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่พนักงาน ปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้สึกรัก
และผูกพันกับองค์กร โดยใช้การจูงใจพนักงานในด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรและยังเป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนแก่องค์กรต่อไป
ปัจจัยค้ำจุน ด้านสภาพการทำงาน ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของ
พนักงาน บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฎฐ วงศ์นากนากร (2549) ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาในสังกัด สำนักงานเขต 1 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารนคร
หลวงไทย จํากัด (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการทำงานด้านการรับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
และด้านสภาพแวดล้อมการทำงานดีมีความปลอดภัยในระดับปานกลาง สำหรับคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานด้านความก้าวหน้าและความ มั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การบูร
ณาการทางสั งคมหรือ การทำงานร่ว มกั น ด้านสิ ท ธิของพนั กงานธรรมนู ญ ในองค์ กร ความสมดุ ล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเกี่ยวข้องและความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับ
ต่ำผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) พบว่า เพศ สถานภาพ สมรส ที่ต่างกั นมีคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านสภาพแวดล้อมการ
ทำงานดีมีความปลอดภัย ด้านสิทธิของพนักงาน/ธรรมนูญในองค์กรและด้านความเกี่ยวข้องและความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนอายุงานที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่ างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของ พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ปัจจัยค้ำจุน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารโดยรวมของพนั ก งาน บริษั ท บางนา เซ็ น ทรั ล พร็อ พเพอร์ตี้ จำกั ด กล่ าวคื อ
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ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ เนื่องด้วยการทำงานเป็น
ทีมงานจะทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุน
การทำงาน ซึ่ ง กั น และกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สั ม มนา สี ห มุ่ ย (2553) ทำการศึ ก ษา
ประสิ ท ธิภ าพการทำงานเป็ น ที มที่ ส่ งผลต่ อความผู ก พั น องค์ กรส่ ว นตำบลในเขตอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าด้านการตัดสินใจร่วมกัน มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็นผู้นำ มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็น
อัน ดับที่สอง ด้านการสื่อสาร อย่างเปิดเผย มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็น
อันดับที่สาม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับ
มากเป็นอันดับที่สี่ และด้านการกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน มีประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นทีมอยู่ใน ระดับปานกลางเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมทั้ง 5
ด้าน สรุปได้ ว่ามีระดับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อระดับความ
ผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ร และงานวิ จั ย ของอโณทั ย สิ น วี รุ ทั ย (2550) ได้ ท ำการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนำของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันในงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ใน
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบพฤติกรรมการนำของผู้บังคับบัญชาตามแนวคิดด้าน
การบริห ารงานกับ ความผู กพัน ในงาน ตามการรับรู้ของผู้ ใต้บังคับบัญ ชา: กรณี ศึกษาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข” โดยได้
จำแนกรู ป แบบการนำของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ออกเป็น 7 รูป แบบ โดยอาศั ยแนวคิด ด้านการบริห าร
(Managerial Grid Theory) โดยเก็บข้อมูลจาก 42 เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จจำนวน 170 คน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ พฤติกรรมการนำแบบนายกสมาคมและการนำ
แบบผู้บริหารทีม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ ผูกพันในงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนรูปแบบ
พฤติกรรมการนำแบบปล่อยปละละเลย แบบเจ้านาย และการนำแบบฉวยโอกาส มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับ ความผู กพัน ในงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาและพฤติกรรมการนำแบบพบกันครึ่งทางแบบพ่ อ
ปกครองลูกไม่มีความสัมพันธ์ กับความผูกพันในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสำเร็จในงาน ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนผู้บังคับบัญชาต้องยึด
หลักความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและสามารถอธิบายได้ ไม่สมควรที่จะเลือกใช้ระบบเวียนเทียนหรือ
สลับกัน แนวทางวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นนี้ต้องรีบแก้ไข รวมถึงการปรับทัศนคติของ
ผู้ บั งคับ บั ญ ชาให้ เข้าใจถึงประโยชน์ ระยะยาวของระบบการประเมิ น มิฉะนั้น องค์การจะเกิดการ
สูญเสีย พนักงานที่ดีหรือพนักงานที่เก่งมีความสามารถไปได้
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ด้านการได้รับการยอมรับ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่เคยตำหนิความบกพร่องผิดพลาด
ในเรื่องงานของผู้ใต้บั งคับ บั ญชาถือว่ายอมรับในความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมาก แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดต่าง ๆ เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้น ในการตำหนิของ
ผู้ บั งคับ บั ญ ชาก็ ส มควรที่ จ ะชี้แ จงเหตุผ ลพร้อมข้อ แนะนำที่ จะสามารถนำไปใช้ให้ การปฏิ บัติ งาน
ครั้งต่อไปให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความถูกต้อง
ด้านลักษณะของงาน ปริมาณงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละตำแหน่งรับผิดชอบอยู่
ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีความเหมาะสม โดยถ้ามีปริมาณมากเกินไปสมควรใช้อำนาจในการ ตัดสินใจ
จัดอันดับความสำคัญของลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหรือขอความร่วมมือพนักงานคนอื่น ในแผนกเข้ามา
ช่วยกันทำงานก็จะทำให้รวดเร็วและทันเวลามากยิ่งขึ้น
ด้านความก้าวหน้าในงาน ถึงแม้องค์การจะมีความมั่นคง แต่ความก้าวหน้า ในงาน
ของพนักงานก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ให้พนักงานทุ่มเทและ
ตั้งใจเต็มความสามารถ ควรมีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงานทุก ระดับอย่างชัดเจน
ไม่ ค วรเลื อ กวางแผนเฉพาะบางตำแหน่ ง หรื อ บางคนเท่ า นั้ น เพราะพนั ก งานทุ ก คนล้ ว นมี
ความสามารถในการทำงานแตกต่างกันที่ความถนัดของแต่ละคนเพียงเท่านั้น
ปัจจัยค้ำจุน
ด้ า นค่า จ้ า งและค่า ตอบแทน การพิ จารณาค่าจ้างและค่าตอบแทน องค์ กรควร
พิจารณาเรื่องค่าจ้าง ค่ าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและลักษณะ
งานรวมทั้งปริมาณงานที่พนักงานได้รับอยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาเรื่องของ
กฎเกณฑ์ในการปรับเงินเดือนประจำปี จะต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมและยุติธรรมเพื่อให้พนักงานแต่ละ
บุคคลรู้สึกพึงพอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กรควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์
กิจกรรมสัมมนาประจำปี กิจกรรมวันเกิดสำหรับพนักงาน เป็นต้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลให้องค์กรนำไปพัฒนาและเป็นแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน โดยกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์
ในการดำเนินงานของแผนกบริหารทุนมนุษย์ ในการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์
ตี้ จำกัด ในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำผลมาวิเคราะห์และร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาที่
ชัดเจน เพื่อลดปัญหาระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ลดลง และเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน
ของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น
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5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยในกลุ่มพนักงานในรูปของตำแหน่งงานเพิ่มเติมเนื่องจากตำแหน่ง
งานน่าจะมีผลต่อความผูกพัน
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น การรับรู้ในความ
ยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความตั้งใจที่จะลาออก เป็นต้น
3. ควรศึ กษาความผู กพั นต่อ องค์กรในลั กษณะการวิจัยเชิงคุณ ภาพ เช่น วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษากรณี กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
กัมปนาท อิ่มสมบัติ*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการ และความสัมพันธ์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ภารกิจความรับผิดชอบของของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
กำลังพลของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 จำนวน 205 คน ได้รับข้อมูลกลับคืน 179 ชุด
คิดเป็ น ร้อยละ 87.32 เครื่ องมื อวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ ข้อมู ล
ใช้โปรแกรมสำเร็จ รูป ทางสถิติ ประกอบด้ว ย สถิติพ รรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน) ส่ ว นสถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบสมมติ ฐ าน คื อ ค่ า F-Test (One-Way ANOVA)
โดยเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย รายคู่ โดยวิธี LSD และใช้ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการใช้งานประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ กำลังพลกองพันทหาร
ราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ คิดเป็นระดับมาก โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้งานมากที่สุด คือ ไลน์ (Line) รองลงมา คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) เหตุผลในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ คือ สามารถแสดงรายละเอียดการปฏิบัติชัดเจน รองลงมา คือ เรื่องประหยัดเวลา
ในการเดินทาง โดยมี ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ย วันละ 6-10 ครั้ง ใช้เวลาในการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์เฉลี่ย วันละ 3-4 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในเวลาราชการปกติ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ประเภทของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 คือ Line, Facebook
และ E-mail ส่วน Instagram ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพฤติกรรมใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ เหตุผลในการใช้ ความถี่ในการใช้ และช่วงเวลาที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
มีค วามสั ม พั น ธ์ห รือ มีอิ ท ธิพ ลกั บ ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัด การ ของกองพั น ทหารราบ มณฑล
ทหารบกที่ 11 ส่วนระยะเวลาในการใช้ ไม่มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คำสำคัญ: สื่อสังคมออนไลน์ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
*

ร้อยโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: kongim61@gmail.com
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1. บทนำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์มีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันตลอดเวลา ซึ่งในสมัยโบราณ
นั้นมนุษย์มีการสื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนนัก เช่น ปากเปล่า ม้าเร็ว หรือนกพิราบสื่อสาร
เป็นต้น ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น เช่ น จดหมาย โทรเลข
โทรศัพท์ และพัฒนานจถึงการใช้วิทยุเพื่อการสื่อสาร จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น พัฒนากลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat)
โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ Email) และเว็บ
บอร์ ด (Web board ปั จจุ บั น สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social media) กำลั งเข้ามามีบทบาทสำญในทุ ก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในการชีวิตประจาวัน และการทำงาน
สื่อสังคมออนไลน์ (social media) คือ รูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้งาน
สามารถสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่วนบุคคล และเนื้อหาอื่น ๆ
โดยเป็น ช่องทางที่ช่วยให้ คนสามารถเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ ได้ผ่านเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็น
ช่องทางที่ทำให้สารสนเทศเกิดการแลกเปลี่ยน การรวบรวม และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว (White,
2012) ซึ่งการที่สื่อสังคมออนไลน์ (social media) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะคุณสมบัติ 3
ประการ คือ ไม่ ต้อ งลงทุ น (free) ใช้งานง่าย (easy to use) และการสื่ อ สารที่ เป็ นปั จจุบั น (real
time) (White, 2012) ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นสื่อใหม่ที่มีพลังอำนาจสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ในหลายแง่ มุ ม ซึ่ ง แม้ ว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ เดิ ม สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (social media) จะถู ก
พัฒนาขึ้นจะมาจากต้องการให้เกิดความสะดวกในการสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่
ปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กั น รวมถึ งเป็ น สื่ อ ใหม่ ที่ อ งค์ ก รสามารถใช้ ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพ
การบริห ารจั ดการ มีผ ลต่ อความสำเร็จขององค์กร แม้ จะเป็ นสิ่ งที่ ไม่ส ามารถมองเห็ น ได้
แต่สามารถวัดและประเมินผลได้ การบริหารจัดการ ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่า และเกิด
ประสิทธิภ าพในการทำงาน ซึ่งประสิ ทธิภ าพการทำงานของบุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญของการ
พัฒนาองค์กร เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสร้างความสำเร็จใน
การทำงาน
กองพั น ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 มี ภ ารกิ จ ในการระวังป้ อ งกั น การดำเนิ น การ
รักษาการณ์ ให้ กับ มณฑลทหารบกที่ 11 ซึ่งมีอำนาจหน้ าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่
รวมทั้งการศาลทหาร การคดีและการเรือ นจำ ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการ
ระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่ สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ 11 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ
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กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจในความรับผิดชอบ และ
สามารถใช้ระบบสารสนเทศมาเสริมประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
จากการที่ ในปั จ จุ บั น ทุกองค์กรทั้ งภาครัฐ และเอกชน ต่ างก็น ำสื่ อสั งคมออนไลน์ (social
media) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายและส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐ นำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานและการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม สื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ ส่งผลให้การ
นำมาใช้งานของหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน (Macnamara &
Zerfass, 2012) จากความสำคัญดังกล่าว จึงทำให้ผู้ศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรของกองพันทหารราบ
มณฑลทหารบกที่ 11 มีความสนใจจะศึกษาเรื่องแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ผลวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 นำไป
วางแผนและเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจของหน่วย ของกองทัพ และ
นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด
2. คำถามการศึกษา
การใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ข องกำลั งพลกองพั นทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจความรับผิดชอบของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11ได้
หรือไม่ อย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของกำลังพลกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
3.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบของกองพันทหาร
ราบ มณฑลทหารบกที่ 11
3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบของของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
4. ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง สำรวจ เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ และ
ประสิทธิภาพของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบ
ของกองพัน ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ในงานวิจัยนี้ มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ แนวคิด
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การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรสำหรั บ การศึ ก ษา กำลั ง พลของกองพั น ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
ประกอบด้วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 51 คน และนายทหารชั้นประทวน จำนวน 154 คน
รวม จำนวน 205 คน โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3) ขอบเขตด้านเวลา
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึง เดือน พฤษภาคม 2562
5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิด การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ราชบั ณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญั ติคำว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน
Solis (2008) ได้ระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ
การประชาสัมพันธ์ในแวดวงประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรต่างยอมรับว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นแนว
ปฏิบัติที่เป็น เลิศ (best practice) ในแง่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการสื่อสารแบบสองทาง (two-way
communication) ช่วยให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสาธารณะและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Grunig, & Dozier, 2003)
กติกา สายเสนีย์ (2550) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ การที่
ผู้คนสามารถทำความรู้จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ
Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไว้ว่า
สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่ งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถ
โต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อที่อยู่ในรูปแบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งอยู่ ในรู ป แบบต่าง ๆ ที่ผู้ ส่ งสารสามารถแบ่ งปัน สารไปยังผู้ รับ สารผ่ านเครือข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
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1) เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม เป็นการสนทนากันจนเกิดสภาพ (Talk of
the Town) เมื่อมีเรื่องที่น่าสนใจถูกหยิบมาเป็ นประเด็นจนสามารถเผยแพร่ ข่าวสารออกไปได้ง่าย
ซึ่งอยู่ ในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ
2) เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงจากสื่อเดิมที่แพร่กระจายแบบทางเดียว (One to Many) มีรูปแบบ
การสนทนาที่สามารถมีผู้อื่นเข้าร่วมได้หลาย ๆ คน การสนทนาที่เกิดขึ้นจึงเป็นการรวมกลุ่มพูดคุยใน
เรื่องที่สนใจร่วมกัน โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา แม้กระทั่งตัวผู้สร้างเนื้อหาเอง
เนื่องจากผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิ์เข้าร่วมในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือการเข้าไปแก้ไข
เนื้อหานั้น ๆ
3) เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้สร้างเนื้อหา เมื่อใครผลิตเนื้อหาได้ตรงใจคน
หมู่มาก ก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ซึ่งสามารถโน้มน้าวให้ผู้ติดตามตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการได้โดยง่าย
สรุป ได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุค คลทั่วไปมี
ส่วนร่วมสร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยเป็นช่องทางที่ผู้ใช้สามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร สามารถป้ อ นข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ สามารถแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ทำกิ จ กรรมต่ า ง ๆ และแบ่ งปั น ประสบการณ์ ได้ ต รงกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเชื่อมโยงกันในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในสังคม
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
Papacharissi, Z. & Rubin, A. M. (2000) ได้แบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
1) Weblogs หรือว่า Blogs คือ สื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่น ๆ โดยผู้รับสารสามารถเข้าไปอ่าน
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
2) Social Networking เป็ น เครือข่ายทางสั งคมที่ ใช้ส ำหรับ เชื่ อมต่ อระหว่างบุ คคล กลุ่ ม
บุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล
3) Micro Blogging และ Micro Sharing หรือ ที่เรียกกันว่า “บล็ อ กจิ๋ว” เป็น เว็บ เซอร์วิส
หรือเว็บ ไซต์ที่ให้ บ ริ การแก่บุ คคลทั่ว ไป สำหรับ ให้ ผู้ ใช้บ ริการเขียนข้อความสั้น ๆ ประมาณ 140
ตัวอักษร ที่เรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ หรือ
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์
4) Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเนื้อหาที่
นำเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจำกัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ติดตามชมได้อย่างต้องการ
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5) Porto Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการฝากรูปภาพ ผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลดและ
ดาวน์ โหลดรู ป ภาพเพื่ อ นำมาใช้ งานได้ น อกเหนื อ จากผู้ ใช้ บ ริการจะมีโอกาสแบ่ งปั น รูป ภาพแล้ ว
ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนำเข้าไปฝากได้อีก
6) Wikis เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้ อมูลหรือความรู้ ผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไข
ข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia, Google Earth, diggZy Favorites Online
7) Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจำลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อสื่ อสารระหว่ างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลก
เสมื อ นจริ ง (Virtual Reality) ซึ่ ง ผู้ ที่ จ ะเข้ า ไปใช้ บ ริ ก ารอาจจะบริ ษั ท หรื อ องค์ ก ารด้ า นธุ ร กิ จ
ด้านการศึกษา รวมถึงองค์การด้านสื่อ เช่น สำนักข่าวรอยเตอร์ สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการซื้อพื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริษัทหรือองค์กรได้มีช่องทางในการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ไปยังกลุ่ม
เครือข่ายผู้ใช้สื่อออนไลน์
8) Crowd Sourcing มาจากการรวมของคำสองคำคื อ Crowd และ Outsourcing
เป็ น หลั ก การขอความร่ ว มมื อ จากบุ ค คลในเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ จั ด ทำในรูป ของเว็บ ไซต์ ที่ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางธุรกิจ การศึกษา รวมทั้งการ
สื่อสาร โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอความ
คิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ
9) Podcasting หรือ Podcastการบันทึกภาพและเสียงแล้วนำมาไว้ในเว็บเพจ (Web Page)
เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งาน
10) Discuss/Review/Opinion เป็นเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยอาจจะเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ
ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผลกระทบทางบวกของบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ปิยะพงษ์ ป้องภัย, 2554)
1) ด้านสังคมเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันซึ่งเป็นความสวยงาม
ที่สุดของอินเทอร์เน็ตเครือข่ายสังคมออนไลน์มีสมาชิกอยู่เกือบ 100 ล้านบัญชี ผู้ใช้ทั่วโลกบางคนมี
“เพื่อน” เป็นหลักหมื่นหลักแสนอยู่ในไซเบอร์สเปซเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้คนมีตัวตนอยู่ได้บน
ไซเบอร์ส เปซเพราะจะต้องแสดงความเป็น ตัวเองออกมาให้ ได้ม ากที่สุ ด เพื่อทาให้ น่ าสนใจและมี
ชีวิตชีวาที่สุ ดบ้ างก็เน้ น ไปที่ การใส่ ข้อมูล เนื้ อหารูปถ่ายในชีวิตประจาวันเรื่องราวเพื่ อนคนใกล้ตั ว
สุดท้ายทาให้เชื่อได้ประมาณหนึ่งว่ามีตัวตนอยู่จริงบนโลกมนุษย์
2) ด้านการตลาด จากสถิติการใช้สื่อโฆษณาของอเมริกาที่จัดทาขึ้นโดย eMarketer ได้มีการ
ใช้เงินโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 100 จากปี
ค.ศ. 2006 เทียบกับปี ค.ศ. 2007 และมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นต่อไปในอนาคต
ผลกระทบทางลบของบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
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1) เสียเวลาบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีมากเกินไปอีกทั้งยังเล่นคล้ายๆกันงานการไม่ต้อง
ทำจึงเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้สุดท้ายไม่รู้จักใครเพิ่มเติมขึ้นเลยสักคนเพราะเป็นความสัมพันธ์เพียง
ฉาบฉวยขาดการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าที่แท้จริงไม่ได้ต้องการรู้จักกันจริงบางทีบางคน
มาขอเชิญเป็นเพื่อนไว้เฉย ๆ เพราะอยากมีจำนวน “เพื่อน” เพิ่มเยอะ ๆ ไว้โชว์ สังคมออนไลน์อาจ
เสื่อมลงได้
2) ตกเป็ น เหยื่ อ นั ก การตลาดยุ ค ใหม่ เริ่ ม เห็ น อิ ท ธิพ ลของเครื อ ข่ ายทางสั งคมแบบนี้ เริ่ ม
พยายามมองว่าจะเข้าแทรกซึมถึงกลุ่มลูกค้าบางผลิตภัณ ฑ์เริ่มทาตัวเนียนแทรกตัวกลมกลื นไปใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
3) ทำะไรเดิม ๆ อย่างไม่มีประโยชน์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
Herbert A. Simon (อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง
กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
Certo, Samuel C. (2009: 36) ได้ท ำการเปรียบเที ยบคำนิ ยามทั้ งหลายของการบริห าร
จัดการ แล้วสรุปว่าการบริหารจัดการมีลักษณะพิเศษ 3 ประการ ได้แก่
(1) การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการหนึ่งหรือหลาย ๆ กระบวนการของกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่อง
(2) การบริหารจัดการรวมถึงและเน้นการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
(3) การบริหารจัดการสามารถมุ่งสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้โดยการทำงานร่วมกันและ
โดยการทำงานผ่านบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ขององค์การ
บุญทัน ดอกไธสง (2555) การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลากร องค์กร หรือประเทศ โดยสามารถจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552: 15-17) ได้ให้ความหมายการจัดการ คือ กระบวน การ
นำทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารคือ
1) การวางแผน (Planning)
2) การจัดการองค์การ (Organizing)
3) การชี้นำ (Leading)
4) การควบคุม (Controlling)
กล่าวโดย สรุป การบริหารและการบริหารจัดการ คือ การร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือมุ่งสู่เป้าหมาย โดยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
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แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554) กล่าวว่าการบริหารจัดการทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สำคัญ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ใช้ในการบริหาร ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการ
(Management)
บุ ญ เกี ย รติ การะเวกพั น ธุ์ และคณะ (2560) ระบุ ว่า ประเทศไทยได้มี ก ารนำการจัด การ
ภาครั ฐแนวใหม่ เพื่ อพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะได้นำตัวชี้วัดทั้ง 7 ประการ มาเป็นตัวแปรตามเพื่อวัดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จิราภรณ์ ศรีนาค (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหาและการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะ Facebook คือ ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้รู้จักและนิยมใช้มากที่สุด ทั้งนี้รูป แบบ
ในการนำเสนอสารของสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า Facebook คือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีรูปแบบโดดเด่น
มากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านระยะเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบต่อเนื่อง โดยมีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน
แม้จะจำนวนเวลาที่ต่างกันหรือช่วงเวลาที่ต่างกัน ก็ยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเองที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งความสัมพันธ์กับผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำส่วนการสร้างตัวตนผ่านการเลือกใช้ชื่อ และรูปภาพเพื่อสร้างอัตลักษณ์
การใช้ภาษาในการแสดงออก การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ และการเคารพกฎ/กติกาต่าง ๆ
ที่ตนเองและผู้ใช้คนอื่น ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ยังมี
ความสัมพันธ์กับผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
จั ก รกริ ช ปิ ย ะ (2557) การศึ ก ษาการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social media) เพื่ อ การ
บริ ห ารงานก่ อสร้ าง กรณี ศึ กษา ห้ างหุ้ น ส่ ว นจำกัด เทคโนบิ ว เดอร์ (2001) อำเภอเมือ ง จั งหวั ด
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นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า หลังจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) แล้วงานบริหารการ
ก่อสร้าง ในด้านการรับ-ส่งข้อมูล และการจัดการข้อมูลโครงการ ด้านการสื่อสารระหว่างทีมงาน แบบ
โต้-ตอบ ด้านการสื่อสารแบบทางเดียว (การสั่งงาน, การรายงานความคืบหน้า, การแจ้งข่าวสาร) และ
ด้านการสืบค้นความรู้นอกองค์กร ใช้ระยะเวลาในการสื่อ สารรวดเร็วขึ้นมาก ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
การแก้ไขงานผิดพลาดน้อยลง ส่งมอบงานทันเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงาน ห้างหุ้นส่วน
จำกัด เทคโนบิวเดอร์ (2001) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social media) เพื่องานบริหารงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุด
จุ ฑ ารั ต น์ ศราวณะวงศ์ (2558) แนวทางการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ กับ งานประชาสั มพั น ธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มีการรับรู้และความเข้าใจใน
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับมากและมากที่สุด ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้ Facebook
และไม่ใช้ Twitter เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรมากกว่าใช้เพื่อการทำงานร่วมกัน มีปัญหาด้านการ
ขาดนโยบายและแนวทางการใช้งานที่ชัดเจนและความเข้าใจในการใช้เครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การการนำสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม าใช้ กั บ งาน
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter กำหนดนโยบายการใช้งาน สร้างแนวปฏิบัติการใช้
งานร่ ว มกั น มี ร ะบบตรวจสอบและควบคุ ม เนื้ อ หาสาระที่ โ พสต์ ห รื อ แชร์ ฝึ ก อบรมการใช้ ง าน
สร้างเครื่องมือประเมิน ผลที่กำหนดตัว ชี้วัดอย่างชัดเจน แต่งตั้งทีมงานขับเคลื่ อนการใช้งาน และ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
วรัญ ญา เสริ มไชยพั ฒ น์ และคณะ (2561) การใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ กับประสิ ท ธิภ าพการ
ทำงานของพนักงานที่อาศัยอยู่ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเวลาทำงาน อยู่ในระดับใช้งานบ่อยครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42 ขณะที่
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่วนบุคคล อยู่ในระดับใช้งานบางโอกาส ประสิทธิภาพการทำงานของ
พนั ก งานในภาพรวมอยู่ ในระดับ เห็ น ด้ ว ยมาก ผลการทดสอบสมมุ ติฐ าน พบว่าพนั กงานที่ มีอ ายุ
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทำงานแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ ระดับ การศึกษา
ตำแหน่งงาน รายได้ และอายุงานแตกต่างกันประสิทธิภาพในการทำงานไม่แตกต่างกัน และพบว่าการ
ใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ ในการทำงาน และการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ในเรื่องส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับ
ประสิ ทธิภ าพการทำงานในระดับ มีความสัมพันธ์กันบ้างและมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกั นข้าม
โดยมีค่า r = (-0.026) และ r = (-0.042) ตามลำดับ แสดงว่าถ้าพนักงานการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก
ขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ ของกำลังพลกอง
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พันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่ ง ตั ว แปรตาม คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยนำตัวชี้วัด 7 ประการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาเป็นตัวแปรตาม ซึ่งได้กำหนดดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
- Line
- Facebook
- IG
- E-mail

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
- เหตุผลในการใช้
- ความถี่ในการใช้
- ระยะเวลาในการใช้
- ช่วงเวลาที่ใช้

-

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ
ไม่ มี ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ งานเกิ น ความ
จำเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับความอำนวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ
มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
อย่างสม่ำเสมอ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กำลังพลของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ประกอบด้วย นายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 51 คน และนายทหารชั้นประทวน จำนวน 154 คน รวม จำนวน 205 คน
กลุ่มตัวอย่าง นำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
5.2 เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม
คือ แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
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รายการ (Check-List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะแบบสอบถาม 2
ประเภท คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) กับแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
การอนุเคราะห์ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข และนำไปหาค่า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (α-coefficient) ของครอนบั ค
ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมากกว่า 0.70 ก่อนนำไปใช้จริง
การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับกำลังพลของกองพันทหารราบ
มณฑลทหารบกที่ 11 โดยแจกแบบสอบถามให้กำลังพลของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
เพื่อดำเนิน การกรอกข้อมูลและส่งกลับคืนผู้วิจัย จากนั้น นำแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบ
ความถูกต้องนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน
179 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของแบบสอบถามทั้งหมด
6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถี่
และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะ
แบบสอบถาม 2 ประเภท คื อ แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถี่และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) กับแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น จำแนกตามระดับมากน้อย จากระดับน้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม 5 ระดับ ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหา
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติ ฐ าน
ในกรณีที่ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ทั้ง 2 ตัวแปร
จะใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson‘s Correlation Coefficient) ส่ ว นในกรณี ที่ ตั ว แปรต้ น เป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Check- List) ซึ่งมีกลุ่มตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม และตัวแปรตาม เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า
(Rating Scale) ดังนั้ น จึ งใช้ส ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ F–test (OneWay ANOVA)

73

7. ผลการศึกษา
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกำลังพลกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 35-45 ปี มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.28
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 46 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.37 และอยู่
ในช่วงอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.32 ผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ ราชการ 11-15 ปี มี จำนวนมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รองลงมาอายุราชการ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.91 และอายุราชการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
มีจำนวนน้อยที่สุ ด คิดเป็ น ร้อยละ 10.61 มีสถานภาพการสมรส สมรส มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 61.45 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา มี สถานภาพการสมรส โสด คิดเป็นร้อยละ
29.61 และมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หย่าร้าง มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.94 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น สู งสุ ด ปริญ ญาตรี มี จ ำนวนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 60.34
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 23.46
และมี ร ะดั บ การศึ ก ษา ต่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี จ ำนวนน้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.20 ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,001 บาทถึง 25,000 บาท มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 49.72 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา มีอัตราเงินเดือน มากกว่า 25,000 บาท
คิดเป็ น ร้อ ยละ 31.84 และมีอัตราเงินเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ ากับ 15,000 บาท มีจำนวนน้ อยที่สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 18.44
7.2 แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกำลังพลกอง
พันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
7.2.1 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
พบว่า ระดับการใช้งานประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่กำลังพลกองพันทหารราบ
มณฑลทหารบกที่ 11 ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ มีค่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4.10 คิดเป็นระดับมาก
โดยสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยใช้งานมากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์ประเภท ไลน์ (Line)
มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.23 คิดเป็ น ระดับมากที่สุ ด รองลงมา คือ สื่ อสังคมออนไลน์ป ระเภท เฟชบุ๊ ค
(Facebook) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นระดับมาก และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอินสตราแกรม
(IG) มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.87 คิดเป็นระดับมาก
7.2.2 เหตุผลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ เหตุผลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของกำลังพล
กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 คิดเป็นระดับมากที่สุด โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถ
แสดงรายละเอียดการปฏิบั ติชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
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เรื่องประหยัดเวลาในการเดินทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นระดับมากที่สุด และเรื่องสะดวก
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.12 คิดเป็นระดับมาก
7.2.3 ความถี่ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความถี่ในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ 6-10
ครั้ง มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.96 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา มีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เฉลี่ย วันละ 11-15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.40 และมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ ย
วันละ 1-5 ครั้ง มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.41
7.2.4 ระยะเวลาในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ 3-4
ชั่ ว โมง มี จ ำนวนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.73 ของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด รองลงมา
มีระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 29.61 และมีระยะเวลา
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.44
7.2.5 ช่วงเวลาในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีช่วงเวลาในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ในเวลาราชการ
ปกติ จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.64 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา ช่วงเวลาใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วงเย็นหลังเลิกงาน คิดเป็นร้อยละ 31.28 และช่วงเวลาในการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ ช่วงพักกลางวัน มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.73
7.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.24 คิดเป็น
ระดับมากที่สุด โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้ดีกว่า
เดิม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
ราชการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นระดับมากที่สุด และเรื่องมีการประเมินผลประสิทธิภาพใน
การบังคับบัญชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.05 คิดเป็นระดับมาก
7.4 การทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ป ระเภท Line มีความสั มพันธ์ในระดับมากกับ ประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ ประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การ ในภารกิ จ ความรับ ผิ ด ชอบกองพั น ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภท Instagram ไม่มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับประสิทธิภาพ
การบริห ารจัดการ ในภารกิจความรับผิ ดชอบกองพั นทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท E-mail มีความสัมพันธ์ในระดั บมากกับ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมุ ติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมในการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ มีค วามสั ม พั น ธ์ห รือ มี อิท ธิพ ลกั บ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 พบว่า
เหตุผลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในระดับมากต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในภารกิจความรับผิดชอบกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภารกิจ
ความรับ ผิดชอบกองพั น ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เพื่อให้ทราบว่าคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการเปรียบเทียบพหุคูณต่อไป
โดยจะใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD ของ Fisher (Fisher’s Least–Significant Different)
พบว่า กำลังพลกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยความถี่ที่แตกต่าง
กัน จะส่งผลทำให้ระดับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบแตกต่างกันทุกคู่
อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยไม่มีคู่ใดที่ไม่ความแตกต่างกัน
ระยะเวลาในการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ในภารกิจความรับผิดชอบกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภารกิจความ
รับผิดชอบกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

76

เพื่อให้ทราบว่าคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการเปรียบเทียบพหุคูณต่อไป
โดยจะใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD ของ Fisher (Fisher’s Least–Significant Different)
พบว่า กำลังพลกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน จะส่งผลทำให้ระดับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภารกิจความรับผิดชอบ แตกต่างกัน 4 คู่
อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ กำลังพลกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ที่ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ช่วงเช้าก่อนทำงาน จะแตกต่างจาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วงวันหยุดราชการ กำลัง
พลกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาราชการปกติ จะแตกต่าง
จาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วงวันหยุดราชการ กำลังพลกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วงพักกลางวัน จะแตกต่างจาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วงวันหยุดราชการ
และกำลั งพลกองพั น ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วงเย็นหลั งเลิกงาน
จะแตกต่างจาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วงวันหยุดราชการ โดยคู่อื่น ๆ ไม่ความแตกต่างกัน
8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการใช้งานประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่กำลังพลกองพันทหาร
ราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมาก
โดยสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยใช้งานมากที่สุด คือ ไลน์ (Line) แสดงว่า มีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการปฏิบัติภาระกิจในระดับมาก ดังนั้น จึงควรให้ความสนใจการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
โดยควรมีการบริหารจัดการการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับงานอย่างเป็นระบบ กำหนดนโยบายการ
ใช้งาน สร้างแนวปฏิบัติการใช้งานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2558)
ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการใช้สื่อสั งคมออนไลน์กับ งานประชาสั มพัน ธ์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มีการรั บรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในระดับมากและมากที่สุด ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้ Facebook และไม่ใช้ Twitter และ
ตรงกับจักรกริช ปิยะ (2557) ที่ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เพื่อการบริหารงาน
ก่อสร้าง กรณี ศึกษา ห้ างหุ้ น ส่ วนจำกัด เทคโนบิวเดอร์ (2001) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
จากการศึ ก ษาพบว่า พนั ก งาน ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำกั ด เทคโนบิ ว เดอร์ (2001) อำเภอเมื อ ง จั งหวั ด
นครราชสี ม า มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social media) เพื่ อ งาน
บริหารงานก่อสร้างอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการศึ ก ษา พบว่า เหตุผ ลในการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ของกำลั ง พลกองพั น ทหารราบ
มณฑลทหารบกที่ 11 ที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหาร เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถ
แสดงรายละเอียดการปฏิบัติชัดเจน รองลงมา คือ เรื่องประหยัดเวลาในการเดินทาง ดังนั้น จึงควรให้
ความสนใจ ในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นระบบ เช่น มีรายละเอียดการปฏิบัติ เป็นต้น
ซึ่งคล้ายคลึงกับ จักรกริช ปิ ยะ (2557) ที่ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เพื่อการ
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บริ ห ารงานก่ อสร้ าง กรณี ศึ กษา ห้ างหุ้ น ส่ ว นจำกัด เทคโนบิ ว เดอร์ (2001) อำเภอเมือ ง จั งหวั ด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า หลังจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) แล้วงานบริหารการ
ก่อสร้าง ด้านการสืบค้นความรู้นอกองค์กร ใช้ระยะเวลาในการสื่อสารรวดเร็วขึ้นมาก ลดต้นทุนและ
เพิ่มกำไร การแก้ไขงานผิดพลาดน้อยลง ส่งมอบงานทันเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากผลการศึ กษา แสดงถึง ประสิ ทธิภ าพของการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่อสนั บสนุ นการ
บริหารจัดการของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 สามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้ดีกว่า
เดิ ม จึ งควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การให้ ม ากขึ้ น
ซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ วรั ญ ญา เสริ ม ไชยพั ฒ น์ และคณะ (2561) เรื่ อ ง การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ กั บ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่อาศัยอยู่ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
จากผลการศึกษา สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Line Facebook และ E-mail มีความสัมพันธ์
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ จึ งควรให้ ค วามสนใจ พั ฒ นาการใช้ สื่ อ ทั้ ง 3 ด้ า นดั งกล่ า ว
ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การบริห ารจั ดการในภารกิจความรับผิ ดชอบของกองพั นทหารราบ มณฑล
ทหารบกที่ 11 ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป ซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ จิ ร าภรณ์ ศรี น าค (2556) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหาและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย จากการศึกษา
พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ผู้ใช้รู้จักและนิยมใช้มากที่สุด และวรัญญา เสริมไชยพัฒน์ และ
คณะ (2561) ที่ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่อาศัยอยู่ใน
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การทำงาน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน
9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
9.1 บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการใช้งานประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ กำลังพลกองพันทหาร
ราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ คิดเป็นระดับมาก โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้งานมากที่สุด คือ ไลน์ (Line) รองลงมา คือ เฟชบุ๊ค (Facebook) เหตุผลในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ คือ สามารถแสดงรายละเอียดการปฏิบัติชัดเจน รองลงมา คือ เรื่องประหยัดเวลา
ในการเดินทาง โดยมี ความถี่ในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ 6-10 ครั้ง ใช้เวลาในการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ 3-4 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในเวลาราชการปกติ
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 คือ Line, Facebook
และ E-mail ส่วน Instagram ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพฤติกรรมใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ เหตุผลในการใช้ ความถี่ในการใช้ และช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มี
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ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบก
ที่ 11 ส่วนระยะเวลาในการใช้ ไม่มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
9.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษา พบว่า มีการใช้งานประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นระดับ
มาก ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยควรมีการบริหารจัดการการนำ
สื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับงานอย่างเป็นระบบ เช่น กำหนดนโยบายการใช้งาน และแนวปฏิบัติการใช้
งานร่วมกัน เป็นต้น
ควรให้ ค วามสนใจ ในการบริ ห ารจั ด การสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ให้ เป็ น ระบบ เช่ น
มีรายละเอียดการปฏิบัติ มีระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน และการประเมินผล เป็นต้น
ควรพัฒนาการใช้สื่อ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือ Facebook ให้สามารถใช้งานได้ตรงความ
ต้องการของกำลังพลและสนับสนุนการบริหารจัดการให้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรมีการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการ
ควรทำการศึกษาวิจัย ถึงระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน และการประเมินผล
พัฒนาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการ
ควรมีการศึกษาวิจัยถึง วิธีการพัฒนาการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนบริหาร
จัดการ ให้ตรงความต้องการของกำลังพลและสนับสนุนการบริหารจัดการให้มากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ควรทำการศึกษาวิจัย ถึงความพึงพอใจของกำลัง พลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
สนับสนุนบริหารจัดการ
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การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
กรณีศึกษา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กิตตินันท์ ชัยภูมิ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ก่อนและหลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. เพื่ อศึ กษาวิเคราะห์ การปรับ ปรุง
กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯของกรมที่ดิน ตลอดจนความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานและผู้รับบริการ 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบกระบวนงาน
ทั้งหมดที่ศึกษา มีการลดขั้นตอนลงทั้งหมด สำหรับระยะเวลาปฏิบัติราชการในการปฏิบัติงานจริงมี
ระยะเวลาลดลงเกือบทั้งหมด ยกเว้นกระบวนงานการจดทะเบียนโอนมรดก และการออกโฉนดที่ดิน
เฉพาะราย แต่ระยะเวลาในคู่มือสำหรับประชาชนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ
สำหรับประชาชนเป็นระยะเวลากลางที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางการเข้ารับบริการของประชาชน
ผู้ มาติด ต่อ แต่ โดยส่ วนใหญ่ แล้ ว หากไม่มี ข้อขั ดข้อ งในการให้ บ ริก ารจะดำเนิน การแล้ ว เสร็จก่อ น
ระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนเสมอ เป้าหมายของการจัดทำคู่มือดังกล่าวต้องการให้
ประชาชนสามารถทราบและเข้าถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อความโปร่งใส่ในการปฏิบัติ การคิด
ค่าธรรมเนียมที่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนที่มาดำเนินการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
จากผลการศึ ก ษาดั งกล่ า วพบปั ญ หาและอุ ป สรรคหลายประการ คื อ ในด้ า นบุ ค ลากร
มีจ ำนวนเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานน้ อยไม่ส มดุล กับ ปริม าณงานที่รับ ผิ ดชอบ ประกอบกับ การที่ ไม่มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนทำให้ไม่
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น อีกทั้งการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอำนวยความสะดวกฯ เพิ่ ม ภาระให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ม ากขึ้ น ในส่ ว นของ
ระยะเวลาที่ ก ำหนดในกระบวนงานเป็ น ระยะเวลานานไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ การกำหนดกรอบระยะเวลาดั ง กล่ า วควรกำหนดระยะเวลาให้ ใกล้ เคี ย งกั บ การ
ปฏิบัติงานที่แท้จริง

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงาน คือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามา
มีส่ ว นร่ ว มการเปิ ด เผยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานทุ ก คนมี ส่ ว นร่ว มในการดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ขั้ น ตอน
ระยะเวลาในคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล การนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT เข้ามาใช้ในการปรับปรุงในกระบวนงานการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยการนัดจด
ทะเบียนล่วงหน้า การใช้รูปแบบการจ่ายเงินที่หลากหลาย และลดข้อจำกัดของการปรับกระบวนงาน
คำสำคัญ: การลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กรมที่ดิน
1. บทนำ
การปฏิรูประบบราชการเป็นงานสำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสนใจ
และดำเนิ น การอย่ างต่อเนื่ องโดยตลอด ที่ ผ่ านมาระบบราชการไทยมักจะถูกวิพากษ์ วิจารณ์ ด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริการอยู่เสมอ เนื่องจากขาดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์
ถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานบริการได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ประเทศ
กำลังพัฒ นาสู่ความเป็นสากลงานพิจารณาคำขออนุญาตของประชาชนและภาคเอกชน ทั้งในด้าน
ทั่วไปรวมถึงในด้านที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งในอดีตมีการดำเนินการล่าช้า ตลอดจนมีปัญหา
ด้านกฎระเบียบ เทคโนโลยี และวิธีปฏิบัติงานที่ขาดความทันสมัย มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน จึงเกิดเป็น
ความคาดหวังที่ต้องการเห็นภาพลักษณ์ใหม่ของระบบราชการไทย
โดยที่ ปั จ จุ บั น มี ก ฎหมายว่าด้ ว ยการอนุ ญ าตมี เป็ น จำนวนมาก การประกอบกิ จ การของ
ประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อ งกับการอนุญาต
บางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอน ในการพิจารณาไว้ทำ
ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่
จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อรับคำ
ร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน ด้ ว ยด้ ว ยเหตุนี้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุญาต
ของทางราชการขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งรัฐบาลชุดที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
เห็นความสำคัญของการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญั ติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ) โดยมี
เจตนารมณ์มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และ
กำหนดให้หน่วยงานราชการเปิดเผยขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอใช้บริก าร ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการติดต่อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้จัดทำในรูปแบบคู่มือสำหรับ
ประชาชน
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กรมที่ดินสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ
ดู แลงานเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น โดยมี ส ำนั ก งานที่ ดิ น เป็ น หน่ วยงานราชการที่ มี ห น้ าที่ ในการจั ดเก็ บ รายได้
ค่าธรรมเนียมภาษีอากร และภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งเกิดจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
เช่น ซื้อ ขาย ให้ จำนอง รับมรดก จดทะเบียนต่าง ๆ การออกโฉนดที่ดิน รวมโฉนดการประเมินราคา
ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนมาติดต่อในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เหล่านี้มากมายและเพิ่มขึ้นทุกปี
ในอดีตการให้บริการของกรมที่ดินมีขั้นตอนหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า มีระยะเวลา
ในการทำงานที่ไม่ชัดเจน วิธีการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ประกอบกับมีกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ
ที่สลับซับซ้อน การทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินมีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
ค่อนข้างนาน เพราะเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ ถ้ามีก ารทำนิติกรรมผิดพลาด
ไปแล้ว จะเกิดผลเสี ยต่อประชาชน ทำให้ เกิดความผิดพลาดเสียเวลา ทำให้ ประชาชนที่มาติดต่อ
ธุรกรรมแต่ละอย่างต้องใช้เวลาในการรอคอยนาน เนื่องด้วยกฎหมายขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
และการทำประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนทำให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม
กรมที่ดิน จึ งได้มีการลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ อประชาชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2546 เห็ นชอบให้ ส่ วนราชการจัดทำข้อเสนอ เรื่องการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนลงร้อยละ 30-50 กรมที่ดินมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในกระบวนงานหลัก 5 กระบวนงาน จนถึง พ.ศ. 2551 ได้มี
การลดขั้ น ตอนในกระบวนงานจำนวน 33 กระบวนงาน ต่ อ มาหลั ง จากที่ มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้มีการ
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน รวม 80 กระบวนงาน และจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนงานทุก 5 ปี
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเล็งเห็นของความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวที่จะต้อง
ดำเนินการปรับปรุงในอนาคต
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งที่จะศึกษาถึงเปรียบเทียบกระบวนงานหลังจากการลดขั้นตอน
ในกระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
2. คำถามการวิจัย
การดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ มีคุณภาพการให้บริการที่ดีให้กับประชาชน
สะดวก รวดเร็ว มีกระบวนการทำงานที่โปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการ
ประชาชน ก่อนและหลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
3.2 เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนงานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอำนวย
ความสะดวกฯของกรมทีด่ ิน ตลอดจนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
3.3 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและ อุ ป สรรคเพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ขอบเขตในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังมีการใช้พ ระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จำนวน 6 กระบวนงาน จากทั้งหมด 80
กระบวนงาน ซึ่งเป็นกระบวนงานหลักที่ให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ 1) กระบวนงานประเภทซื้อ ขาย 2) กระบวนงานประเภทจำนอง 3) กระบวนงานประเภทให้ 4) กระบวนงานประเภทไถ่ถอนจาก
5) กระบวนงานประเภทมรดก และ 6) กระบวนงานประเภทออกโฉนดที่ดิน เพื่อหาข้อดี ข้อเสี ย
ข้อแตกต่างที่มี รวมทั้งความคิดเห็ นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เพื่อนำมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของกรมที่ดินต่อไป
5. ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
การศึก ษาเรื ่อ งการลดขั ้น ตอนและระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิร าชการในการให้บ ริก าร
ประชาชนมีวัตถุป ระสงค์เพื่อวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงานตามพระราชบัญ ญัติการอำนวย
ความสะดวกฯของกรมที ่ด ิน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ แ นวคิ ด ได้ แ ก่ แ นวคิ ด และหลั ก การ
ปรับ เปลี่ ย นกระบวนงานแนวคิ ด เกี่ ยวกั บ การรื้อปรับ ระบบ แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ การบริการ แนวคิ ด
เกี่ยวกับ การส่ งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ พระราชบัญญั ติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนให้เห็น
ผลกรอบแนวคิดการวิจัย
6. แนวคิดและหลักการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
การปรับ เปลี่ย นกระบวนงาน ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งของการปฏิรูป
ระบบราชการ เพราะประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และคุณภาพ
ของบริการจะอยู่ที่กระบวนการในการทำงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนงานนั้นมีแนวคิดในการปฏิรูป
หลายประการที่ควรทำความเข้าใจ
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การปรับ ปรุงขั้น ตอนในการดำเนินงานเป็นการปรับปรุงโดยลดขั้นตอนการดำเนินงานลง
แต่ไม่ได้เปลี่ ย นแปลงกระบวนการอย่างรุนแรง เป็น วิธีห นึ่งที่ จะทำให้ การปฏิ บัติงานเป็น ไปอย่ าง
รวดเร็ว และมีป ระสิทธิภ าพ ในการปรับปรุงงานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ว่า ขั้นตอนการ
ทำงานเป็นอย่างไร งานนั้นมีขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สาม ตลอดไปจนกว่างานนั้นจะจบ
สิ้นอย่างไรบ้าง เมื่อมีการวิเคราะห์ เสร็จแล้วก็ดูว่ามีขั้นตอนใดที่สามารถจะลดลงได้โดยการยกเลิก
โดยการปรับปรุง เพื่อให้งานเร็วขึ้น (รุ่ง แก้วแดง, 2538: 248-252)
หลักการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2547) มีอยู่ 3 ประการคือ
1. ประโยชน์สุขของประชาชนหรือผู้รับบริการ
2. การลดความสูญเสียในการทำงาน
3. การไม่เป็นภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งโดยหลั ก การทั้ งสามประการดั งกล่ าวเป็ น เรื่องที่ ต้ อ งการให้ มี การพั ฒ นากระบวนงาน
โดยมุ่งหวังให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ประโยชน์สุขเพิ่มมากขึ้น และกระบวนงานมีการพัฒนา
ปรับปรุงโดยมีการลดความสูญเสียในการทำงาน รวมถึงการพัฒ นากระบวนงานนั้นต้องไม่เป็นภาระ
ให้กับผู้ ป ฏิบั ติงานด้วย ดังนั้ น การทำงาน โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ไม่ได้
หมายถึงให้เร่งการทำงาน แต่หมายถึงการที่ต้องมีการลดความสูญเสียในการทำงานลงให้เหลือแต่เนื้อ
งานจริง ๆ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นขั้น
เป็ น ตอนมี ก ารศึ ก ษาวิเคราะห์ ที่ ใช้ ห ลั ก การ เทคนิ ค วิ ธีก ารที่ ทั น สมั ย เข้ ามาช่ ว ยโดยเฉพาะเรื่อ ง
การศึกษาการทำงานการวิเคราะห์งานและการปรับปรุงวิธีการทำงานและเป็นส่วนช่วยให้สามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงได้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547:
25-27)
7. แนวคิดเกี่ยวกับการรื้อปรับระบบ
การปรับปรุงการทำงานใหม่ (Reorchestrate) การปรับปรุงการทำงานตามแนวคิดของการ
รื้อปรับระบบมี 2 ระดับ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2559: 47)
1) การเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การ คือ การเลือกทุกกระบวนการในการทำงานขององค์การมาทำ
การรื้อปรับระบบทั้งหมด
2) การเปลี่ยนแปลงในบางกระบวนการ คือ การเลือกเฉพาะบางกระบวนการที่มีความสำคัญ
ต่อการทำงานขององค์การหรือมีผลในด้านต้นทุนโดยตรง หรือกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจกั บ
ลูกค้า ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งองค์การไม่สามารถทำการรื้อปรับระบบได้ทั้งหมดทุกกระบวนการอัน
เนื่องมาจากข้อจำกัดในเรื่องเวลา ทรัพยากร และความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ้น
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8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิโรจน์ สิทธิเจริญยิ่ง (2544) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการยอมรับของพนักงานในการรื้อปรับ
ระบบของพนักงานธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคาร
ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรื้อปรับระบบ
มาก แต่ก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ควรจะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่
มั่นใจว่ากระบวนการทำงานภายหลังการรื้อปรับระบบจะเป็นระบบใหม่ที่ง่าย มีกระบวนการที่สั้น
สามารถทำได้โดยคนคนเดียว และรูปแบบเนื้องานจะเปลี่ยนจากงานง่าย ๆ เป็นงานที่มีคุณค่าและ
สาระมากขึ้น พฤติกรรมการยอมรับของพนักงานธนาคารในการนำการรื้อปรับระบบมาใช้ทางด้านการ
จัดการ การพนักงานและการวัดผลการดำเนินงาน ส่วนใหญ่ยอมรับในระดับมาก และการยอมรับที่
สำคัญ 3 ประการได้แก่ การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนิ นงาน การเพิ่ มพูนทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ และให้ ความสำคัญ กับการให้ บริการลู กค้ามีความสะดวก
รวดเร็วและไม่ต้องเสียเวลารอคอยนาน
สุเมธ กลิ่นเย็น (2540) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานและผู้ใช้บริการต่อผลที่เกิด
จากการรื้อปรับระบบ ใน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเขต กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตัว อย่ าง พนั ก งาน 212 คน ผู้ ใช้บ ริการ 202 คน จากสาขาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 20 สาขา พบว่ าหลั งจากที่ ธ นาคารนำการรื้ อ ปรั บ ระบบมาปรั บ ใช้ กั บ ธนาคารฯ สาขา
พนั ก งานมี ค วามพอใจกั บ การลดขั้ น ตอนกระบวนการ การเปลี่ ย นวิ ธีก ารทำงาน ความรวดเร็ ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่า จำนวนพนักงานที่เพี ยงพอกับปริมาณงาน
บทบาทของผู้จัดการสาขา ในการแนะนำช่วยเหลือการทำงานเป็นต้น โอกาสในความก้าวหน้าและการ
ได้รับการยอมรับผลงานจากผู้บังคับบัญชา ส่วนผู้ใช้บริการมีความพอใจกับการจัดพื้นที่ทำการสาขา
วิธีการให้บริการ ขั้นตอนความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมัยมากกว่าการเอาใจใส่ ดูแล การพูดจา
การต้อนรับของพนักงาน และด้านความปลอดภัยในสถานที่ รวมทั้ง ความเชื่อถือของธนาคารยังคง
เป็นปกติตามเดิม
9. กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้ วิจั ย ได้ ก ำหนดกรอบแนวคิ ดการวิจั ยไว้ เพื่ อ สะท้ อ นให้ เห็ น ผลของการลดขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน หลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกฯ ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การปรับปรุงกระบวนงาน
ในการให้บริการประชาชน

คุณภาพการให้บริการ
มีความโปร่งใส่เสมอภาค
กระบวนงานมีประสิทธิภาพ
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10. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
ใช้วิธีการวิจัย คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักจากนั้นนำ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าทั้ ง หมดมาวิ เคราะห์ แ ล้ ว นำเสนอข้ อ มู ล ในเชิ ง พรรณนาวิ เ คราะห์ (Analytical
Description)
11. วิธีการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งได้
จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
(1) เอกสารเกี่ย วกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ของทางราชการ ตลอดจนเอกสาร
บั น ทึ กการประชุ มในเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องกับ การลดขั้ นตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติราชการในการ
ให้บริการประชาชน
2) ข้อมูล ประเภทการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูลที่ ได้จากผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
ผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาเรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
(กรณี 1. กระบวนงานประเภทซื้อ -ขาย 2. กระบวนงานประเภทจำนอง 3. กระบวนงานประเภทให้
4. กระบวนงานประเภทไถ่ถอนจากจำนอง 5. กระบวนงานประเภทมรดก และ 6. กระบวนงาน
ประเภทออกโฉนดที่ดิน) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) ผู้ ที่ให้ ข้อมูล สำคัญ ในกลุ่มราชการของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกลุ่ ม
พัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
เชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนงานการ ทั้ง 6 กระบวนงานดังกล่าว
(2) กลุ่มประชาชนผู้มาขอรับบริการที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับ 6 กระบวนงานดังกล่าว
12. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลจาก
การ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์เอกสาร ทำการวิเคราะห์รายละเอียดเอกสารรายงานการประชุมของสำนัก
มาตรฐานการทะเบียนที่ดิน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมที่ดิ น รวมทั้ง กฎระเบียบ คำสั่ง และ
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ประกาศกรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในช่วง
ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2558
2) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือช่วยในการศึกษา ได้แก่
แบบสั ม ภาษณ์ (กรอบในการสั ม ภาษณ์ ) ซึ่ ง เป็ น แนวคำถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended
Questions)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้สัมภาษณ์สำหรับเรื่อง ในกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดคู่มือสำหรับประชาชนมีดังนี้
- เป็นข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 3 คน
- เป็นข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน
- เป็นข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งสายงานด้านฝ่ายทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวน 7 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้ที่มาขอรับบริการ
- เป็นประชาชนทั่วไป ผู้ที่เคยมาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 5 คน
13. ผลการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของการปฏิบัติราชการ
(ในกรณี 1. กระบวนงานประเภทซื้อ-ขาย 2. กระบวนงานประเภทให้ 3. กระบวนงานประเภทจำนอง
4. กระบวนงานประเภทไถ่ถอนจากจำนอง 5. กระบวนงานประเภทมรดก และ 6. กระบวนงาน
ประเภทออกโฉนดที่ดิน) ออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการ
ประชาชนก่อนและหลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนและ
หลังมีการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
ขั้นตอนและระยะเวลา
ประกาศกรมที่ดิน
พ.ศ. 2546-2551
(กรณีไม่ต้องประกาศ)
1. การจดทะเบียนขาย
การพิจารณา 5 ขั้นตอน
- ไม่มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 45 นาที (105 นาที)
- มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 30 นาที (90 นาที)

คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ. 2558
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558
(กรณีไม่ต้องประกาศ)
1. การจดทะเบียนขาย
การพิจารณา 2 ขั้นตอน
2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
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ขั้นตอนและระยะเวลา
ประกาศกรมที่ดิน
พ.ศ. 2546-2551
(กรณีไม่ต้องประกาศ)
2. การจดทะเบียนให้
การพิจารณา 5 ขั้นตอน
- ไม่มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 45 นาที (105 นาที)
- มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 30 นาที (90 นาที)
3. การจดทะเบียนจำนอง
การพิจารณา 5 ขั้นตอน
- ไม่มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 45 นาที (105 นาที)
- มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 30 นาที (90 นาที)
4. การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนอง
การพิจารณา 5 ขั้นตอน
- ไม่มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 20 นาที (80 นาที)
- มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง (60 นาที)
5. การจดทะเบียนโอนมรดก
การพิจารณา 5 ขั้นตอน
- ไม่มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 45 นาที (105 นาที)
- มีคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมง 30 นาที (90 นาที)
6. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
การพิจารณา 16 ขั้นตอน
ใช้เวลาประมาณ 64 วันทำการ
(ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมคิวรังวัด)

คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ. 2558
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558
(กรณีไม่ต้องประกาศ)
2. การจดทะเบียนให้
การพิจารณา 2 ขั้นตอน
2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)

3. การจดทะเบียนจำนอง
การพิจารณา 2 ขั้นตอน
1 ชั่วโมง 40 นาที (100 นาที)

4. การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนอง
การพิจารณา 2 ขั้นตอน
1 ชั่วโมง 40 นาที (100 นาที)

5. การจดทะเบียนโอนมรดก
การพิจารณา 2 ขั้นตอน
2 ชั่วโมง 10 นาที (130 นาที)

6. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
การพิจารณา 6 ขั้นตอน
ใช้เวลาประมาณ 83 วันทำการ
(ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมคิวรังวัด)

จากการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
ก่อนและหลั งจากมี การใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติก ารอำนวยความสะดวกฯซึ่งทำการเปรีย บเที ยบทั้ ง 6
กระบวนงาน ก่อนที่จะมีการกำหนดคู่มือสำหรับประชาชนที่ให้หน่วยงานราชการเปิดเผยขั้นตอน
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เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่ อขอใช้บ ริการขั้น ตอนและระยะเวลาในการติด ต่อ กรมที่ดิ นได้มีการ
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2546 เป็ น ต้ น มาได้ มีก ารปรั บ กระบวนงานเรื่อ ยมา จนมีก ารใช้พ ระราชบัญ ญั ติ การอำนวยความ
สะดวกฯขึ้น เพื่อกำหนดให้เป็ นข้อมูลกลางที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบพบว่า
การลดขั้นตอนในคู่มือสำหรับประชาชนมีการลดขั้นตอนกระบวนงานลงทั้งหมด แต่ระยะเวลาของการ
ปฏิบัติราชการของกระบวนงานทั้งหมดที่ทำการศึกษามีระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
โดยจะแสดงรายละเอี ยดในการรายงานผลการประเมินตนเองในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
การรายงานผลการประเมินตนเองในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ผู้เคยปฏิบัติงานด้านฝ่ายทะเบียน
ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
รายชื่อกระบวนงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เคยปฏิบัติงานด้านฝ่ายทะเบียน
1. การจดทะเบียนขาย
2. การจดทะเบียนให้
3. การจดทะเบียนจำนอง
4. การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนอง
5. การจดทะเบียนโอนมรดก
6. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย

เดิม
5
5
5
5
5
16

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ปัจจุบนั
ปฏิบัติจริง
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6

ลดลงร้อยละ
60
60
60
60
60
62.5

กรณีขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (กรณีการจด
ทะเบียนนิติกรรมการซื้อ-ขาย, ให้, จำนอง, ไถ่ถอนจากจำนอง, รับมรดก และการออกโฉนดที่ดิน) ที่
ได้ปรับปรุงใหม่นี้มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงจาก 5 ขั้นตอนเหลือ 2 ขั้นตอน ลดลงร้อยละ 60
และลดจุดของการให้บริการลงจาก 3 จุด คือ จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับเงินค่าธรรมเนียมและพิมพ์
ใบเสร็จ และจุดพิมพ์สัญญาและแก้ไขสารบัญจดทะเบียนรวมให้เหลือเพียงจุดบริการเพียงจุดเดียว คือ
จุดรับเรื่องพิจารณาในจุดเดียว
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ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
รายชื่อกระบวนงาน
เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ เค ย ป ฏิ บั ติ งา น
ด้ านฝ่ ายทะเบี ยนก ร ณี มี ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์

ประกาศกรมที่ดิน
พ.ศ.
2546-2551

ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
พ.ร.บ. อำนวย
ปฏิบตั ิจริง
เทียบประกาศ
ความสะดวกฯ
กรมที่ดินฯกับ
พ.ร.บ.อำนวย
ความสะดวกฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ

เทียบประกาศ
กรมที่ดินฯ กับ
ปฏิบัติจริงลดลง
ร้อยละ

1. การจดทะเบียนขาย

1 ช.ม.30 น.

2 ช.ม.30 น.

45 น.

66.67

50

2. การจดทะเบียนให้
3. การจดทะเบียนจำนอง
4. การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนอง
5. การจดทะเบียนโอนมรดก
6. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย

1 ช.ม.30 น.
1 ช.ม.30 น.
1 ช.ม.
1 ช.ม.30 น.
64 วัน

2 ช.ม.30 น.
1 ช.ม.40 น.
1 ช.ม.40 น.
2 ช.ม.10 น.
83 วัน

45 น.
30 น.
20 น.
1 ช.ม.30 น.
83 วัน

66.67
11.11
66.67
30
29.68

50
66.67
66.67
0
29.68 (เพิ่มขึ้น)

กรณีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (กรณีการ
จดทะเบียนนิติกรรมการซื้อ-ขาย, ให้, จำนอง, ไถ่ถอนจากจำนอง, รับมรดก และการออกโฉนดที่ดิน)
ที่ได้ ปรับปรุงใหม่นี้มีการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เช่น กระบวนงานจดทะเบียนนิติ
กรรมการซื้อ-ขาย กรณีมีระยะคอมพิวเตอร์ เดิมใช้ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็น 2 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ชั่วโมง โดยอยู่ในขั้นตอนที่ 1 การพิจารณา ใช้ระยะเวลา
110 นาที และขั้นตอนที่ 2 การพิจารณา ใช้ระยะเวลา 40 นาที แต่หากเปรียบเทียบระหว่างประกาศ
กรมที่ดิน พ.ศ.2546 ถึง 2551 กับการปฏิบัติจริงแล้วพบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติลดลงทั้งหมดยกเว้น
การจดทะเบียนโอนมรดกที่ยังเท่าเดิม และการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายที่มี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.68
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการหลังจากมี
การใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
ผู้ศึกษาได้กำหนดการสัมภาษณ์บุคคลไว้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1. กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคู่มือสำหรับประชาชนมีดังนี้
- เป็นข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
- เป็นข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
- เป็นข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งสายงานด้านฝ่ายทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. กลุ่ ม ผู้ ที่ ม าขอรั บ บริ ก ารที่ เกี่ ยวกั บ การจดทะเบี ย นสิ ท ธิแ ละนิ ติ ก รรม ผลการศึ ก ษามี
รายละเอียด ดังนี้

92

2.1 ความเห็นของข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการระดับหัวหน้าและข้าราชการที่เคย
ปฏิบัติงาน
1) เป้าหมายของการของการปรับปรุงกระบวนงาน
การปรับปรุงกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชนนั้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ง่ายขึ้น และมีค่าใช้จ่ายถูกลง ยกระดับการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
บริการของกรมที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
2) หลักคิดหรือวิธีการที่นำมาปรับปรุงกระบวนงาน
ได้ออกแบบปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้ง่ายขึ้นลดความซับซ้อนของกระบวนงานโดย
คำนึงถึงเรื่องความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเช่นการลดขั้นตอน
จุดรับเงินค่าธรรมเนียมและพิมพ์ใบเสร็จ และจุดพิมพ์สัญญาและแก้ไขสารบัญจดทะเบียน ให้เหลือ
เพียงจุดเดียว ในการดำเนินขั้นตอนดังกล่าว เพื่อกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการไม่
ว่าจะเป็นด้านเวลาหรือทรัพยากร ซึ่งส่งผลถึงต้นทุนที่ลดลง ดังนั้นจึงคำนึงถึงขั้นตอนในการทำงานให้
ง่ายขึ้นลดความซับซ้อนของกระบวนงาน ซึ่งได้ปรับลดขั้นตอนให้สั้นลง และการใช้เวลาและทรัพยากร
ให้คุ้มค่า เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งกรมที่ดินได้นำเอาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้โดยการรวบขั้นตอนเข้าด้วยกันเพื่อความคล่องตัวของ
กระบวนงาน
3) การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในคู่มือสำหรับประชาชนกับการปฏิบัติงานจริง
จากการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องระบุว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานอาจน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือ
สำหรับประชาชน เพราะในคู่มือสำหรับประชาชนได้กำหนดไว้เป็นคู่มือกลางในการปฏิบัติตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้ระยะเวลาแตกต่างจากที่เคยมีการประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเดิมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวไม่เร่งรัดเจ้าหน้าที่มากเกินไป
ประกอบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางการเข้ารับบริการของประชาชนผู้มาติดต่อ แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วหากไม่มีข้อขัดข้องในการให้บริการจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดใน
คู่มือสำหรับประชาชนเสมอ
4) การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT มาใช้ในกระบวนงานการให้บริการ
การนำระบบ IT มาใช้ในกระบวนงานการให้ บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่ วนด้วยกัน
ได้แก่ 1. กระบวนงานของเจ้าหน้าที่ คือ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำแบบฟอร์มคำขอสัญญา
และการคำนวณภาษีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขอรับบริการ การแก้ไขสารบัญจดทะเบียนรวมทั้งโปรแกรม
คำสั่งพิมพ์ใบสั่งค่าธรรมเนียมสำเร็จรูปที่ ส่งไปให้ฝ่ายการเงินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเขียนด้วยลายมือ
เหมือนเมื่อก่อน ลดขั้นตอนการพิมพ์ใบสั่งค่าธรรมเนียมทำให้ระยะเวลาสั้นลง การนำระบบ IT เข้ามา
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ใช้ทำให้ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาดจากการทำงาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากกรมการปกครอง
และกรมพัฒนาธุรกิจเพื่อใช้ในการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มาติดต่อยื่นคำขอจดทะเบียน ทั้งที่เป็นบุคคล
ธรรมดา และนิ ติ บุ ค คลลดการใช้ ส ำเนาเอกสารมาติ ด ต่ อ ราชการ 2. การให้ บ ริ ก ารประชาชน
ซึ่งประชาชนสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินได้เพิ่มความโปร่งใสในการคิดคำนวณภาษีด้วย
โปรแกรมที่อยู่ในเว็บ ไซต์ของกรมที่ ดิน อีกทั้งยังมีโปรแกรม ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบแผนที่
โฉนดที่ดินที่ต้องการจะซื้อก่อนจะทำการตกลงจดทะเบียนโอนที่ดินกันเพื่อป้องกันการโอนที่ดินสลับ
แปลง
5) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
การปฏิบัติงานมุมมองในฐานะผู้ให้บริการ มองประชาชนในฐานะเป็นผู้รับบริการซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องปฏิบัติให้บริการเป็นที่พึงพอใจ รับใช้ประชาชนและดำเนินการตาม
กฎระเบียบและหน้าที่ของตนเอง
6) จากการสั ง เกตและสอบถามผู้ รั บ บริ ก ารความพึ ง พอใจจากการปรั บ ปรุ ง
กระบวนงาน
ในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ ผู้เคยปฏิบัติงานด้านฝ่ายทะเบียนมองว่า
มี ค วามพึ งพอใจในการให้ บ ริ ก ารเกื อ บทั้ งหมด ยกเว้น กระบวนงานประเภทการออกโฉนดที่ ดิ น
เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่นานจึงทำให้ประชาชนไม่พอใจในการให้บริการเนื่องจากบาง
กรณีที่มีปัญหาในการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการเพิ่มขึ้น เช่น การขอออกโฉนดที่ดินพร้อมกันหลายแปลง
7) อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการในการปฏิบัติงานจึงขออธิบายดังนี้
(1) การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา ในพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกรอบระยะเวลาที่จำกัดให้เป็นไปตามกฎหมายในคู่มือ
สำหรับประชาชนหากการดำเนินการล่าช้ายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้
ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่แจ้งความคืบหน้าดังกล่าวถือว่าผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำการเพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ ผู้ อื่ น ซึ่ ง มี ค วามผิ ด จึ ง ทำให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ของกรมที่ ดิ น ได้ รั บ ผลจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เกิดความไม่มั่นคงทางวิชาชีพ ทำให้ความละเอียดรอบคอบ
ลดน้อยลง เนื่องจากการโดนบีบจำกัดด้วยระยะเวลา
(2) จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ เศรษฐกิจของประเทศไทยประชาชนมีรายได้เพิ่ ม
สูงขึ้น ต่างต้องการที่ดิน ซึ่งเป็ น ปั จ จัย 4 เพื่อนำมาเป็น ทุน ซึ่งกรมที่ ดินเป็น หน่ว ยงานที่ให้ บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับที่ดินเป็นหลัก การทำนิติกรรมในสำนักงานที่ดินจึงมีปริมาณการซื้อขาย ให้ จำนอง
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ที่สูงขึ้น แต่สวนทางกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อยลง การพิจารณาสอบสวนสิทธิ
ต่าง ๆ จึงต้องใช้ร ะยะเวลานานทำให้ เกิดการรอคอยคิวที่เข้ารับ บริการนานขึ้น เนื่องจากจำนวน
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอการสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ลาออกจำนวน
มากสาเหตุมาจากปริมาณงานที่มีจำนวนมาก
(3) การกำหนดคู่มือสำหรับประชาชนอยู่ที่ส่วนกลาง
การกำหนดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการในคู่ มื อ สำหรั บ
ประชาชนถูกกำหนดมาจากส่วนกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้การที่
เจ้ าหน้ าที่ ไม่ ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกำหนดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ราชการทำให้ มุ ม มอง
ความคิดในการปฏิบัติงานแตกต่ างกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
คู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าว
(4) การปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ดิน
สำนั ก งานที่ ดิ น ใช้ น้ ำ หนั ก ของงานมาเป็ น ตั ว กำหนดปริ ม าณงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การรับมรดก ออกใบแทน ให้น้ำหนัก 3 คะแนน ส่วนจำนอง ไถ่ถอนจาก
จำนองให้น้ำหนัก 1 คะแนน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องทำงานโดยใช้คะแนนเป็นหลัก
หากปริมาณงานเยอะขึ้น การรับงานของคนที่มีน้ำหนักน้อย จะต้องทำมากขึ้น 2 เท่ามากกว่าคนที่ทำ
เรื่องรับมรดก หรือ ออกใบแทน ทำให้ช่องบริการดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากปริมาณงาน
เต็มแล้ว ทำให้เหลือเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่ช่องบริการที่ต้องให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ จึงทำให้เกิด
ความขัดแย้งกันภายในสำนักงานที่ดิน
(5) การควบรวมกระบวนงานใกล้เคียง
เนื่องจากการออกแบบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ให้เข้าใจง่าย จึง เกิดการรวมกระบวนงานเข้าด้วยกัน เช่น การจำนอง ขึ้นเงินจำนอง การโอนสิทธิการ
รับ จำนอง แก้ไขหนี้ อัน จำนองเป็น ประกัน ผ่อ นต้น เงิน จากจำนอง ไถ่ถ อนจากจำนอง เป็น ต้น
เพื่อให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่ง ในทางปฏิบัติประเภทการจดทะเบียนเหล่านี้มีระยะที่น้อยกว่า ที่กำหนด
จึงเป็นการเหมารวมกระบวนงานที่ไม่ได้คำนึงถึงเวลาที่แตกต่างกัน เพียงแต่คำนึงถึงกลุ่มในการจัด
กลุ่มมากกว่าการจัดกลุ่มด้วยระยะเวลา
3. กลุ่มผู้ที่มาขอรับบริการที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
1) การให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่หลังการปรับกระบวนงาน
หากจะเปรียบเทียบนั้น กรณีสำนักงานที่ดินที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร กับต่างจังหวัด
มีความเห็ น ว่า การให้ บ ริ การของสำนักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ให้ บริการที่ รวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยคัดกรองเอกสารก่อนที่จะมาทำนิ ติกรรม
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาให้กลับไปเอาเอกสาร หากลืมเอกสาร
สามารถขอคัดถ่ายได้ในที่เดียว สำหรับขั้นตอนและระยะเวลานั้น ใช้เวลาไม่นาน แต่จากการที่มาทำ
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นิติกรรมบ่ อยครั้งสังเกตเห็นว่าจะต้องเข้าช่องบริการช่องนี้ตลอดเป็นประจำซึ่งไม่ส ามารถเข้าช่อง
บริการอื่นได้ ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบถึงคู่มือสำหรับประชาชนที่มีการออกมาให้
ประชาชนทราบ
2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการของสำนักงานที่ดินมีความรวดเร็วมากจากเมื่อก่อน การเอาใจใส่ตั้งแต่
จุดบริการประชาสัมพันธ์ การให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขามุมมองในฐานะ
ของผู้รับบริการ เป็นผู้เสียภาษี ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน ไม่ถือยศ ไม่ถือตัวการติดต่อสื่อสาร
ระหว่ า งผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ ให้ บ ริ ก ารทำได้ ดี ใ ห้ บ ริ ก ารสุ ภ าพ มี ทั ศ นคติ ก ารบริ ก ารที่ ดี แต่ ห าก
เปรียบเทียบกับสำนักงานที่ดิน ต่างจังหวัดจะแตกต่างกันมาก มองประชาชนเป็นผู้มาขอใช้บริการ
เหมือนเจ้านายกับลูกน้อง การปฏิเสธการให้บริการมีอยู่บ่อยครั้ง และไม่เกรงกลัวประชาชน ๆ กลับ
เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแทน
3) การให้บริการของกรมที่ดินหากเปรียบกับหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน
การให้ บริการของหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานเขต การให้ บริการไม่ค่อยมีความ
ประทับใจเท่ากับกรมที่ดิน เช่น หากมีข้อติดขัดจากนำเอกสารมาประกอบเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้
ให้บริการดีกว่าสำนักงานเขต
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณี 1. กระบวนงาน
ประเภทซื้อ-ขาย 2. กระบวนงานประเภทจำนอง 3. กระบวนงานประเภทให้ 4. กระบวนงานประเภท
ไถ่ถอนจากจำนอง 5. กระบวนงานประเภทโอนมรดก กรณีมีระบบคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้เดิมที่มี
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน 5 ขั้ น ตอนใช้ ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน 1 ชั่ ว โมง 30 นาที ยกเว้ น
กระบวนงานประเภทไถ่ถอนจากจำนอง ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง และขั้นตอนและ
ระยะเวลา การปฏิบัติราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ เหลือขั้นตอนการปฏิบัติ 2 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาใน
การปฏิ บั ติ งาน 2 ชั่ ว โมง 30 นาที สำหรั บ กระบวนงานขายและให้ 1 ชั่ ว โมง 40 นาที สำหรั บ
กระบวนงานจำนอง และไถ่ถอนจากจำนอง และ 2 ชั่วโมง 10 นาที สำหรับกระบวนงานโอนมรดก
และ 6. กระบวนงานประเภทออกโฉนดที่ดินที่กำหนดไว้เดิมที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 16 ขั้นตอนใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 64 วัน และขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่
เหลือขั้นตอนการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 83 วันซึ่งการกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนและระยะเวลากลางที่กรมที่ดินกำหนด แต่ในการปฏิบัติงานจริงแล้วสามารถ
ดำเนิ น การได้ น้ อ ยกว่ าที่ ก ำหนดไว้ ในคู่ มื อ สำหรั บ ประชาชนตามตารางที่ 3 แสดงเปรี ย บเที ย บ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการซึ่งการที่กรมที่ดินนำแนวคิดการตัดและรวมส่วนที่เป็นเนื้องานจริง ๆ
เข้าด้วยกัน แล้วลำดับขั้นตอนการทำงานให้กระชับ สั้นกว่าที่เป็นอยู่เดิมเพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้น
การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลากับการสูญเสีย (Wastes)
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ซึ่งถือเป็ น การทำงานที่มากเกิน ความจำเป็นและไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แต่ประการใด ผลจากการ
ปรับ ปรุงกระบวนงานตามแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมทำให้การ
ปฏิบั ติราชการของสำนัก งานที่ดิน มีประสิ ทธิภ าพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่ต้องการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส
ชัดเจนแม้ว่าจะไม่ใช่วิธีการทำงานที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นวิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิมซึ่งจะต้องทำการปรับปรุง
ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการสังเกตของผู้ศึกษาซึ่งรับราชการที่กรมที่ดิน ได้สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุก
คน ประชาชนผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าเมื่อได้มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้วสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้ดีกว่าแต่เดิม โดยมีปัจจัยที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานดังนี้คือ
1. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วย การมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยโดยเฉพาะการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information technology หรือ IT)เข้ามาใช้ในสำนักงานทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ในการนี้กรมที่ดินได้วางระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน
กรม การนำเทคโนโลยีสมั ยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้มีความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนผู้มารับบริการเป็นอย่างมาก จากแต่เดิมประชาชนต้องมีภาระในการนำสำเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง มากมายเพื่อมาประกอบเรื่องแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องนำมาสำเนาเอกสารมาแล้วเพราะสามารถ
ดึ ง ฐานข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ จ ากกรมปกครองและกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ สามารถทำการสื บ ค้ น จาก
คอมพิวเตอร์ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาค้นหาประวัติส่วนบุคคลจากที่เก็บเอกสาร ในห้องเก็บเอกสารอีก
เลย และประการที่สำคัญคือการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมระหว่าง ฝ่ายทะเบียนกับ
ฝ่ายการเงินทำให้ผู้รับเรื่องสามารถพิมพ์ใบสั่งค่าธรรมเนียมให้กับฝ่ายการเงินได้โดยไม่ต้องเขียนใบสั่ง
ดังกล่าว จึงทำให้ลดจุดการให้บริการได้อีก 1 จุด นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อความซับซ้อนน้อยลงด้วยการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดย
แท้จริง
2. การนำแนวคิดปรับกระบวนงาน มาใช้ในการปรับกระบวนงานแบบใหม่มีหลักการที่สำคัญ
คือการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Oriented) โดยยึดความต้องการของประชาชนผู้ขอรับบริการ คือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารและการดำเนินการ (Customer Focus) การปรับกระบวนการ
(Process Improvement) เพื่ อให้ ป ระชาชนได้รับ บริการที่รวดเร็ว ง่ายขึ้น และมีค่ าใช้จ่ายถูกลง
รวมถึ งตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนผู้ รั บ บริก ารให้ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น ได้ นั้ น เจ้ า หน้ าที่
ผู้ป ฏิบั ติงานต้องมองการทำงานเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงกระบวนงาน เดิมที่มี
ขัน้ ตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมีขั้นตอนมากถึง 5 ขั้นตอน เมื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เรียบง่าย
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ขึ้นแล้วจึงเหลือเพียง 2 ขั้นตอน และบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ได้ ในที่เดียวกัน
14. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและการวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบพบว่ากระบวนงานทั้งหมดที่ศึกษา มีการ
ลดขั้นตอนลงทั้งหมดสำหรับระยะเวลาปฏิบัติราชการในการปฏิบัติงานจริงมีระยะเวลาลดลงเกือบ
ทั้ ง หมด ยกเว้ น กระบวนงานการจดทะเบี ย นโอนมรดก และการออกโฉนดที่ ดิ น เฉพาะราย
แต่ ร ะยะเวลาในคู่ มื อ สำหรั บ ประชาชนที่ เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ ในคู่ มื อ สำหรั บ
ประชาชนเป็นระยะเวลากลางที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางการเข้ารับบริการของประชาชนผู้มาติดต่อ
แต่โดยส่ วนใหญ่ แล้ วหากไม่มีข้อขัดข้องในการให้ บริการจะดำเนินการแล้ วเสร็จก่อนระยะเวลาที่
กำหนดในคู่มือสำหรับ ประชาชนเสมอ เป้าหมายของการจัดทำคู่มือดังกล่าวต้องการให้ ประชาชน
สามารถทราบและเข้ า ถึ ง การปฏิ บั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ การคิ ด
ค่าธรรมเนียมที่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนที่มาดำเนินการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการ ให้ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
ให้ง่ายขึ้นลดความซับซ้อนของกระบวนงาน จากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเห็นว่า มีการ
ให้บริการมีความรวดเร็วมีความเอาใจใส่ตั้งแต่จุดบริการประชาสัมพันธ์ การให้บริการของสำนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา มุมมองในฐานะของผู้รับบริการ เป็นผู้เสียภาษี ข้าราชการต้องรับใช้
ประชาชน การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการทำได้ดีให้บริการสุภาพ มีทัศนคติต่อ
ผู้รับบริการดี
การศึกษาในครั้งนี้ได้ทบทวนแนวคิดและหลักการปรับเปลี่ยนกระบวนงานการรื้อปรับระบบ
การบริการการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบ
ในการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำคู่มือ
สำหรับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการ และเอกสารของทางราชการมาใช้ในการวิเคราะห์ ผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
1. ในด้านบุคลากรมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อยไม่สมดุลกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
จากการปรับ ปรุงกระบวนงานภายในสำนักงานที่ดิน ทำให้ แต่ล ะคนมีภ ารกิจเพิ่ มขึ้น ต้องทำงาน
แข่งขันกับเวลาที่กำหนดในกระบวนงานของคู่มือสำหรับประชาชน กรมที่ดิน
การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนทำให้ไม่เปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นต่อการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ควรจะเป็น ประกอบกับการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา ในพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกฯเพิ่ ม ภาระให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ม ากขึ้ น หากดำเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็จ ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งผู้ยื่นคำขอ แจ้งทุก 7
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วัน หากไม่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งเป็นการบีบรัดเจ้าหน้าที่ มากขึ้น ดังนั้นการตรา
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯที่ออกมาบังคับใช้นั้น จะขัดกับแนวคิด Lean Government
หรื อแนวคิ ดที่ จ ะปรับ ปรุ งและพั ฒ นาระบบราชการให้ มี ประสิ ท ธิภ าพเพิ่ มขึ้ นกล่ าวคื อควรที่ จะมี
องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนได้แก่ 1) ประชาชนได้รับประโยชน์สุข 2) กระบวนงานมีการลดความ
สูญเสียในการทำงาน 3. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยจะต้องเคารพใน
ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล ซึ่ งการตราพระบั ญ ญั ติ ดังกล่ าวกลั บ เป็ น การสร้างภาระให้ กั บ เจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าจะทำให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ แต่มุ่งไปที่ประชาชนผู้รับบริการมากกว่า
2. ในด้านกระบวนการทำงานแนวคิดและหลักการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน มาใช้ในการปรับ
กระบวนงาน โดยยึดประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็นหลักให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของประชาชน อำนวยความสะดวก เพิ่ ม ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของกรมที่ ดิ น
การดำเนินงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ แต่ด้วยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ
สำหรับประชาชนมีการออกแบบกระบวนงานที่ใช้ระยะเวลานานไม่สอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริม
ประสิทธิภาพถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนจะระบุ ไว้ว่าเพื่อ
ไม่เป็ น การบี บ รั ดเจ้ าหน้ าที่จ นเกิน ไป ผู้ วิจัยเห็ นว่าควรที่ จะกำหนดกรอบระยะเวลาดังกล่ าวให้ มี
ระยะเวลาใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานที่แท้จริง
3. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานทำให้มีความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนผู้มารับบริการเป็นอย่างมาก จากแต่เดิมประชาชนต้องมีภาระในการนำสำเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง มากมายเพื่อมาประกอบเรื่องแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องนำมาสำเนาเอกสารมาแล้วเพราะสามารถ
ดึงฐานข้อมูลส่วนบุคคลได้จากกรมปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจลดการใช้เอกสาร เพิ่มความสะดวก
ให้กับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ประกอบกับการนำระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงโปรแกรมพิมพ์ใบสั่งค่าธรรมเนียมที่เชื่อมโยงกับฝ่ายการเงิน ลดการเขียนด้วยมือ
จากเมื่อก่อน รวมทั้งการมีโปรแกรมคำนวณภาษีให้ประชาชนคำนวณภาษีเองได้จากเว็บไซต์ของกรม
ที่ ดิน เพิ่ ม ความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ งาน ดังนั้ น การนำเอาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ใน
กระบวนงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบัน
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิผล
15. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้พบว่ ามีปัญหาและอุปสรรคบางประการ เกี่ยวกับการ
ปรับกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วม การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ควรให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมการเปิดเผยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้ทุกคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี
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ความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบั ติ และสามารถศึกษาเพื่ อ ปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการทำงานด้วย
ตนเองได้
2. การประชาสัม พั น ธ์ ขั้ น ตอนระยะเวลาในคู่ มือ สำหรั บ ประชาชน จากการสั มภาษณ์
ผู้รับบริการบางคนเห็ นว่ายังไม่เคยอ่านคู่มือสำหรับประชาชน ดังนั้น กรมที่ดินควรประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นเพื่อความโปร่งใสการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. การนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology หรือ IT) เข้ามา
ใช้ หากจะนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการปรับปรุงในกระบวนงานนั้น ในขั้นตอนของการแก้ไขรายการ
จดทะเบี ย น ด้วยเอกสารสิ ทธิต่าง ๆ ในปัจจุบันมีห ลายรูปแบบ เช่น โฉนดที่ดินมีทั้งหมด 6 แบบ
ด้วยกัน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีทั้งหมด 3 แบบ การนำเอาระบบ IT มาปรับใช้โดยไม่ต้อง
แก้ไขรายการจดทะเบียนด้วยลายมือเขียน ด้วยการใช้ระบบพิมพ์อัตโนมัติและใช้รูปแบบของการ
กำหนดค่าพิมพ์เครื่องปริ้นให้เหมาะสมกับประเภทของเอกสารสิทธิ
การนำแอพพลิเคชั่นคำนวณค่าธรรมเนียมมาใช้เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกและความโปร่งใส
ให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงการคำนวณค่าใช้ได้และลดการทุจริตจากการคำนวณ
ค่าธรรมเนียมของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
4. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
จึงมีแนวคิดที่ให้ประชาชนสามารถนัดจดทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยการกรอกข้อมูล
สัญญาผู้โอน ผู้รับโอนไว้ล่วงหน้า การกรอกราคาประเมิน และแนบไฟล์เอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการสอบสวนสิทธิจะได้ช่วยลดระยะเวลาการสอบสวนสิทธิให้
มากยิ่งขึ้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ เมื่อถึงวันที่นัดจดทะเบียน
เจ้าหน้าที่สามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการสอบสวนสิทธิและความสามารถ
5. การจ่ า ยเงิน ด้ ว ยสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น เริ่ ม เปลี่ ย นมาเป็ น สั ง คมไร้ เงิ น สด (Cashless
Society) มองว่าเงินสดที่จับต้องได้จะมีความสำคัญน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีจาก
ระบบคอมพิวเตอร์แทน เมื่อกรมที่ดินยังคงใช้รูปแบบการจ่ายเงินแบบเงินสดอยู่ ไม่สามารถชำระด้วย
บัตรเดบิตหรือเครดิตได้ จึงไม่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ประชาชน
ผู้รับบริการ เห็นว่า ควรที่จะมีการจ่ายเงินให้หลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่มาติดต่อ
6. ลดข้อจำกัดของการปรับกระบวนงาน ด้วยงานของกรมที่ดินเป็นงานที่จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้กฎหมายและระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดความมั่นคงและมั่นใจใน
ทรัพย์สินที่ดินของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์นั้น ๆ การแก้ไข กฎหมายที่ล้าสมัย เช่นประมวลกฎหมายที่ดิน
กฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ เป็ น เรื่องที่ ต้องใช้เวลาดำเนิน การ ไม่ ส ามารถเปลี่ ยนแปลงแก้ไขได้ใน
ทัน ที ทัน ใดได้เอกสารต่ าง ๆ ของกรมที่ดิ นทำลายไม่ ได้ และความผิ ดพลาดก็ จะเกิดขึ้ นไม่ได้ด้ ว ย
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กฎระเบียบจึงเป็นได้ทั้งสิ่งที่ช่วยในการทำงานและเป็นข้อจำกัดในการทำงานในขณะเดียวกัน ดังนั้น
เพื่อให้การปรับกระบวนงานให้มีความสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ควรปรับปรุงลดกฎ ระเบียบที่
ทำให้การให้บริการเกิดความล่าช้า รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร ควรที่จะลดการใช้กระดาษนำเอาระบบ
สแกนเก็บข้อมูลมาใช้กรณีตัวอย่างของธนาคารการกรอกเอกสารจากใช้ระบบคอมพิวเตอร์พกพาใน
การทำสัญญา จะไม่เก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ
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แนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของนายทหารชั้นประทวน
ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
คริษฐ์ ชูบดีนิธิโรจน์*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ
ทำงาน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้น
ประทวน ในสังกัดกรมทหารปื นใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนายทหารชั้น
ประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในปีงบประมาณ 2562
จำนวน 219 คน ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพี ยร์สั น (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ ห าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงาน
ของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี คิดเป็นระดับมาก ทั้งหมด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานคิดเป็นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล ในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน
มีความสัมพันธ์กับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืน
ใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสนใจและหาช่วยเหลือนายทหารชั้น
ประทวนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน การพัฒนาองค์ความรู้ และการพิจารณาความดีความชอบ
คำสำคัญ: ความก้าวหน้าในการทำงาน นายทหารชั้นประทวน กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: kariscrma5162@gmail.com
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1. บทนำ
สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) หรือด้านการเมือง(Political) ทั้งนี้รวมถึงทางด้านการทหาร
(Military)-(STEEP-M) (กฤษณะ นั น ทะวิชั ย , 2560: 1) ที่ มี ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า ง
รวดเร็ ว และส่ งผลกระทบต่อ ประเทศไทยได้ อ ย่ างรวดเร็ว ยิ่ งขึ้ น เช่น กั น อาทิ ความขัด แย้ งทาง
การเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การแข่งขันและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ มาตรการ
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่
รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสถานการณ์
ต่าง ๆ ล้ ว นแล้ ว ส่ งผลกระทบต่ อ ประเทศไทยทั้ งสิ้ น ดั งนั้ น เพื่ อให้ ก้าวทั น สถานการณ์ ข องโลกที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว องค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศไทย ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน มี ค วาม
จำเป็นต้องปรับตัวให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในทุกด้าน คือ สังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic)
การเมื อ ง (Political) และการทหาร (Military) ซึ่ งในด้ านการทหาร (Military) ของประเทศไทย
ทหารมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการปกป้องเอกราช การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติ ซึ่งแบ่ง
ออกได้ 3 เหล่าทัพใหญ่ ๆ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ในหมวดที่ 4
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ คือ (1)
พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและ
สาธารณสมบั ติข องแผ่ น ดิ น รวมทั้ งให้ ความร่ว มมือ ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และ
(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ และใน หมวด 5 มาตรา 52 ระบุว่า “รัฐต้องพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้รัฐต้องจัดให้มี การทหาร การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กำลัง
ทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย”
GlobalFirepower.com จัดอันดับความเข้มแข็งทางการทหารของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ในปี พ.ศ. 2554 โดยคำนวณจาก 45 ปั จ จั ย ซึ่ ง รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ งต่ า ง ๆ โดยไม่ นั บ รวม
ความสามารถในการใช้ อ าวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ แต่ เลื อ กเปรีย บเที ย บด้ า นต่ าง ๆ เช่ น ค วามพร้อ มและ
ความสามารถในการรบเมื่ อ ต้ อ งทำสงครามตามแบบทั้ ง ภาคพื้ น ดิ น ในทะเลและในอากาศ
ความสามารถการส่งกำลังบำรุง ปัจจัยทางการเงินในการทำสงคราม เป็นต้น พบว่า กองทัพไทยอยู่
อันดับ 19 สูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่อันดับ 28 ของโลก และครองอันดับ 8 ของเอเชียโดยเป็น
รองจีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่าน ไต้หวันและอินโดนีเซีย (ข้อมูลออนไลน์, 2561)
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ทั้งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในด้านการทหาร เพื่อปรับตัวให้ทันสถานการณ์ของ
โลกในปัจจุบันที่มีความขัดแย้ง และส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของโลกและของประเทศไทย แต่ทั้งนี้
ในเรื่องความเข้มแข็งทางการทหาร นอกจากความพร้อมทางยุทโธปกรณ์ แล้วยังต้องให้ความสำคัญ
แก่กำลังพล เพราะถึงจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากเพียงใด หรือปริมาณกำลังพลมากก็ตาม แต่ถ้ากำลัง
พลขาดประสิทธิภาพ ก็อาจทำให้ส่งผลเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกำลังพล ที่ยอมรับกัน ทั่วโลก คือ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาบุคลากร
องค์กรไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น บุคลากรหรือกำลังพล ถือเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรหรื อกำลังพล นับเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กำลังพล ยังเป็น
ปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี และเป็นที่ยอมรับในสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ทหาร ภาพลักษณ์มีความสำคัญมากในสายตาของประชาชน ดังนั้นหน่ วยงานทหาร จึงจำเป็นต้อง
พัฒ นากำลังพลในสั งกัด เพื่อเป็ น ปัจจัยที่จะช่วยขับ เคลื่ อนองค์กรให้ ก้าวไปถึงจุดหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้หน่วยงานทหาร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบุคลากร ที่หลากหลาย มีแนวคิดค่านิยม
และทัศนคติที่แตกต่างกันไป รวมถึงสภาพปัญหา ของการปฏิบั ติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งส่ งผลกระทบถึงภารกิจ หลั ก ปั จจุบัน พบว่าหน่ว ยงานทหารหลายหน่ วย กำลั งพลชั้นประทวน
ประสบปั ญ หาในด้านความก้าวหน้ าจะเห็ น ได้จาก การขอเกษี ยณอายุราชการของนายทหารชั้ น
ประทวนก่ อ นกำหนด และมี ก ารขอย้ ายออกจากต้ น สั งกั ด ประกอบกั บ ปั ญ หาระบบอุ ป ถั ม ภ์ ใน
หน่วยงาน ส่งผลให้กำลังพลขาดแรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทำงาน ทั้ง ๆ ที่กำลังพลชั้น
ประทวนเป็น บุ คลากรที่เป็ น กำลังหลักในการปฏิบัติงาน ในการที่จะสะท้อนผลงานของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความสำคัญที่หา
แนวทางตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร ในการส่ งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของ
นายทหารชั้นประทวน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังเป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับภารกิจหลักของกองทัพ
กองพลทหารปื น ใหญ่ ค่ายพิบูล สงคราม จังหวัดลพบุ รี เป็นหน่วยงานในสั งกัดกองทัพบก
โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ไม่ขึ้นตรงกับกองทัพภาค เพราะมีปืนใหญ่ระยะยิงไกล และถือ
เป็นเครื่องมือในการรวมอำนานจการยิงไว้ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการเข้าแก้ไขสถานการณ์รุนแรง
มี ภ ารกิ จ ที่ ส ำคั ญ ยิ่ งประการหนึ่ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ดระเบี ยบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2551 ได้แก่ การเตรียมกำลังกองทัพบก และป้องกันราช อาณาจักร ทั้งนี้ภารกิจหลักของกองพล
ทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จะไม่ใช่การสนับสนุนหน่วยกำลังรบ เช่นทหารราบ และทหารม้า
แต่เป็นการสนับสนุนทหารปืนใหญ่ที่อยู่ในกองพลทหารราบ และทหารม้าอีกที รวมถึงเป็นการเพิ่ม
ระยะการยิ งเพื่อเข้ายึดที่หมาย โดยประกอบไปด้วย 2 กรม คือ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 และกรม
ทหารปืนใหญ่ที่ 72
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กรมทหารปืน ใหญ่ที่ 72 ถือเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ ซึ่งมีห น้าที่ในการ
สนั บ สนุ น กำลั ง รบเข้ า ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามที่ ก องพลทหารปื น ใหญ่ สั่ ง การ ถื อ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
ความสำคั ญ ต่ อ กองทั พ บก เพราะมี ปื น ใหญ่ ที่ ยิ งระยะไกลที่ สุ ด ในประเทศอยู่ 2 ประเภท คื อ 1)
GHN45 A1 เป็นปืนใหญ่ประเภทลากจูงที่สามารถยิงได้ไกลที่สุดในประเทศ และ 2) CAESAR เป็นปืน
ใหญ่อัตราจรที่มีความทันสมัยที่สุด และมีระยะยิงไกลรองจาก GHN45 A1 โดยแบ่งออกเป็นหน่วย
ย่อยอีก 3 กองพัน คือ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 และกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 723
สถานการณ์เกี่ยวกับ กำลังพลของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ที่ผ่านมา พบว่า กำลังพลระดับ
นายทหารประทวน ส่วนใหญ่จะมีอายุสูง ซึ่งมีลักษณะอนุรักษ์นิยม มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่
จะเป็นลักษณะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งในบางครั้งความรู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทำให้อาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ ซึ่งความรู้ส่วนใหญ่เกิดจากเรียนรู้จากภารกิจแบบวงรอบ ไม่เกิ ดการเรียนรู้ใหม่ ๆ และ
เข้าใจว่าความรู้ที่ตนเองมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงมักไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง รวมถึงการ
เลื่อนตำแหน่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพราะมีความเชื่อว่า หากเป็นนายสิบจะเป็นนายสิบอาวุโส
แต่ ห ากเป็ น นายทหารจะเป็ น นายทหารระดับอาวุโสน้อย ต้องทำงานหนั ก และเกี่ยวข้องถึงเรื่อ ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย ประกอบกับ ระบบการทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม ทำงาน
ของทหารเป็ น ระบบสั่ งการ แต่ ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ เป็ น การขอความร่ว มมื อ ช่ ว ยกั น ทำงาน ทำให้
นายทหารประทวน ส่วนใหญ่ที่มีอายุสูง ปรับตัวไม่ทันสถานการณ์ ทำให้ เกิดช่องว่างระหว่างนายสิบ
รุ่นเก่า ๆ และรุ่นใหม่ ๆ
นอกจากนี้ ลักษณะการทำงานของทหารในปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาระดับสูง มักจะมอบหมาย
การทำงาน ที่เป็นภารกิจรอง หรือเป็นภารกิจที่สั่งการมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากหน้าที่
ของทหาร มีผลทำให้ กำลังพลส่วนใหญ่ค่อยๆลดความเป็นทหารลดลงตามยุคสมัย ซึ่งสังคมในปัจจุบัน
อาชีพทหารไม่ได้มีแรงดึงดูดหรือน่าสนใจ เช่นในอดีต ทำให้คนที่เข้ามาในปัจจุบัน เป็นกลุ่มคนที่มีใจ
รักจริ ง ๆ หรื อมิฉะนั้ น ก็เข้ามาเพื่ อต้ องการความมั่นคงของครอบครัว เพิ่ มขึ้น เท่ านั้ น นอกจากนี้
ปัญหาเรื่องหนี้สิน ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความรู้ด้านการเงิน และการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่
ยังเด็ก เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานของกำลังพลของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72
ในปัจจุบัน
ในการที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของนายทหารชั้นประทวน โดย Herzberg
(1959: 113–119) ได้เสนอ ทฤษฎีที่พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัย (Two–
Factor Theory) โดย Herzberg พบว่า ความก้าวหน้าในการทำงาน (Advancement) เป็นปัจจัย
ประการหนึ่ ง ที่เป็ น แรงกระตุ้น ให้ เกิดการทำงาน อย่างมีประสิท ธิภ าพ โดยความก้าวหน้าในการ
ทำงาน จะเป็ น ปั จจั ยกระตุ้น (Motivation Factor) ที่ มีความเกี่ยวข้องสัมพัน ธ์กับ งานโดยตรง ซึ่ง
ประณต นันทิยะกุล (2560, 100) ระบุว่า เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้า ได้แก่ 1) ความก้าวหน้า
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ในตำแหน่ งหน้ าที่ หมายถึ ง การได้ เลื่ อ นขึ้ น ดำรงตำแหน่ งที่ สู งขึ้ น มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบสู งขึ้ น 2 )
ความก้าวหน้าในเงินเดือน หมายถึง การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ หรือได้ปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อ
ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และ 3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความก้าวหน้าในด้าน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งนี้มีงานวิจัยของกิดาการ เพ็งขุนทด
(2560) พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกำลังพล
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า ด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ การพิจารณาความดี ความชอบ อย่างยุติธรรม
และมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ รองลงมา คือ การส่งเสริมให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาหา
ความรู้ เพิ่มพูน ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และการโยกย้ายหรือแต่งตั้งดำเนินการไปด้วย
ความยุติธรรมและโปร่งใส นอกจากนี้มีผลงานวิ จัยของณัชชา ม่วงพุ่ม (2559) พบว่า ลูกจ้างชั่วคราว
ในหน่วยงานองค์การมหาชนมีความคาดหวังที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง การปรับขึ้นเงินเดือน การ
ได้รับเงินโบนัส และการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และผลงานวิจัยของ ส่วนแนวทางที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ประณต นันทิยะกุล (2560: 100-103) 1) สรุปว่า มี 3 แนวทาง คือ 1)
องค์กรหรื อหน่ วยงาน โดยองค์กรหรือหน่ ว ยงานเป็น ส่ ว นหนึ่งที่ จะสร้างโอกาสให้ กับ บุ คลากรใน
องค์การ 2) ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อ 3) คุณภาพของการทำงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการที่จะผลักดันให้บุคคลตลอดจนองค์การมีความก้าวหน้า
ทั้งนี้ กำลั งพลของกรมทหารปื นใหญ่ ที่ 72 มีความจำเป็น ที่จะต้องมีประสิ ทธิภ าพในการ
ทำงานอย่ างเหมาะสม เหตุ ผ ลดั งที่ ก ล่ าวมาแล้ ว ว่า ในปั จ จุ บั น อาชี พ ทหารไม่ ได้ มี แ รงดึ งดู ด หรื อ
น่าสนใจ เช่นในอดีต ทำให้คนที่เข้ามาในปัจจุบัน เป็ นกลุ่มคนที่มีใจรักจริง ๆ หรือเข้ามาเพื่อต้องการ
ความมั่นคงของครอบครัว แต่กำลังพลของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จะต้องมีความพร้อมรบตามภารกิจ
สามารถปฏิบั ติหน้ าที่ตามตำแหน่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้ เกิดความเสียหายในการปฏิบัติ
ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างรุนแรง และส่งผลถึงความมั่นคงของชาติโดยส่วนรวม ประกอบความก้าวหน้าใน
การทำงาน (Advancement) เป็ น ปัจจัยประการหนึ่ง ที่เป็นแรงกระตุ้นให้ เกิดการทำงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยความก้าวหน้าในการทำงาน จะเป็นปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factor) ที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานโดยตรง ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะถ้ากำลังพลไม่มีความพึง
พอใจในการทำงาน ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทำงานและแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ทำงานของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี ให้มีความเหมาะสม
กับ สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผู้ศึกษาจึงได้นำแนวคิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ
ทำงานและแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน มาประกอบการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ประโยชน์ที่
จะได้รับจากการศึกษา จะทำให้ทราบถึงแนวทางที่จะสามารถส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของ
นายทหารชั้น ประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 72 จังหวัดลพบุรี เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
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นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานอื่นของกองทัพบก ซึ่งจะส่งผล
ประโยชน์ให้แก่กองทัพ ประชาชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไป
2. คำถามการศึกษา
2.1 มีอุปสรรคใดบ้าง ที่เป็นปัญหาทำให้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานของนายทหาร
ชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
2.2 มีแนวทางใดบ้ างที่จ ะสามารถส่ งเสริมความก้าวหน้ าในการทำงานของนายทหารชั้น
ประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทำงานของนายทหารชั้นประทวน
ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
3.2 เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัด
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
3.3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานกับ
แนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัด
ลพบุรี
4 ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ทำงานของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี ในงานศึกษาวิจัยนี้
มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ (1) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน (2) แนวคิ ด
ทฤษฎี ค วามก้ า วหน้ า ในการทำงาน (3) แนวคิ ด ทฤษฎี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร และ (4) บริ บ ท
หน่วยงานที่ศึกษา
4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรสำหรับการศึกษา คือ กำลังพลชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กอง
พลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 486 คน
4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึง เดือน พฤษภาคม 2562
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5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
5.1 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมดุลของชีวิตกับงาน
Work Life Balance Network (2005) ให้ความหมายว่า คือ ความสมดุลของภาระด้านการ
ทำงานกับภาระด้านอื่นที่นอกเหนือจากการทำงาน และการมีทางเลือก
Alliance for Work Life Progress (2005) อธิ บ ายว่ า ความสมดุ ล ของชี วิ ต กั บ งาน คื อ
การที่องค์การสนับสนุน พนักงานให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและในชีวิตส่วนตัวไป
พร้อม ๆ กัน โดยองค์กรมีการกำหนดนโยบาย โครงการและแผนการปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริมความ
สมดุลของชีวิต กับงานให้แก่พนักงานในองค์กร
ในขณะที่ Natalie Skinner & Janine Chapman (2013) เสนอให้แบ่งความสมดุลของชีวิต
กับงานออกเป็น 4 มิติเท่า ได้แก่
1) ความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexible Work Practices)
2) ชั่วโมงในการทำงาน (Working Hours)
3) การลาหยุดงาน (Leave)
4) การดูแลเลี้ยงดูบุตร (Childcare)
ส่ ว น International Labor Office (2011) มี แ นวคิ ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ Natalie Skinner &
Janine Chapman แต่เพิ่มแนวคิดขึ้นมาอีก 1 มิตินอกเหนือจาก 4 มิติข้างต้น คือ นโยบายและกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้พนักงานกลับมาทำงานใหม่
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความสมดุลของชีวิตกับงาน หมายถึง ความรู้สึกและ
ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาที่ให้กับการทำงานซึ่งก่อให้เกิดรายได้และเวลาที่ให้กับชีวิต
ส่วนตัวและครอบครัวซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างเหมาะสมและไม่ขัดแย้งกัน ทั้งนี้องค์กรมีส่วนที่
สำคัญ ในการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของชีวิตกับงานแก่พนักงานภายในองค์กรผ่านการกำหนด
นโยบาย โครงการและแผนการปฏิบัติงานซึ่งช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลของชีวิตกับงานมาก
ยิ่งขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในอาชีพ
ความทะเยอทะยานหรื อ ความปรารถนาในอาชี พ หรื อ ที่ เรี ย กกั น ในภาษาอั ง กฤษว่ า
Occupational Aspiration หรื อ Career Aspiration นั ก วิช าการและนั ก วิจั ย หลายท่ านได้ ศึ ก ษา
เกีย่ วกับเรื่องนี้ โดยได้ให้ความหมายของคำว่า “ความทะเยอทะยานในอาชีพ” ว่า
Ashby & Schoon (2010) ความทะเยอทะยาน หมายถึง งาน หรือ อาชีพ ที่บุคคลหนึ่งมี
ความปรารถนาที่จะทำ ซึ่งความปรารถนาดังกล่าวมีความแตกต่างจาก ความคาดหวังเกี่ยวกับอาชีพที่
บุคคลหนึ่งจะกระทำ (Occupational Expectation) ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวมักตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริง
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Hellenga, Aber & Rhodes (2002) อธิบ ายถึ ง ความทะเยอทะยานในอาชี พ ที่ อ าจไม่ ได้
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง แต่อาจเป็นความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่เป็นอุดมคติก็เป็นได้
Litzky (2007) อธิบายถึง ความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลและช่วย
ขับเคลื่อนให้บุคคลนั้นทำสิ่งที่ตนปรารถนาให้ประสบความสำเร็จ ความทะเยอทะยานในอาชีพเป็นตัว
แปรที่สำคัญด้านปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพ
จัดด์ และคณะ (1995) วัดความสำเร็จในอาชีพด้านปรนัย (Objective Career Success)
ด้วยค่าตอบแทน และจำนวนครั้งที่ได้เลื่อนตำแหน่ง โดยพบว่าความสำเร็จในอาชีพด้านปรนัยได้รับ
อิทธิพลมาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และ ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ
ออร์ เซอร์ แ ละเล็ ค (Orser & Leck, 2010) ได้ น ำโมเดลของจัด ด์ และคณะ (Judge et al., 1995)
มาพัฒนาต่อ ออร์เซอร์และเล็ค วัดความสำเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective Career Success) โดย
พิจารณาจากค่าตอบแทน และความสำเร็จตามสายการบังคับบัญชา พบว่า มี 2 ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ความสำเร็จในอาชีพด้านการบริหาร ได้แก่
1) ปัจจัยด้านบุคคล (Individual Influences) อาทิ เพศสภาวะ ทุนมนุษย์ และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
2) ปัจจัยด้านโครงสร้าง ที่เป็นองค์กร (Structural Influences) อาทิ การให้การสนับสนุน
จากองค์กรในเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถ โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง การมีพี่เลี้ยงคอย
สอนงาน การสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ทฤษฎี ERG (ERG Theory : Existence Relatedness Growth Theory)
เป็ น ทฤษฎี ที่ Clayton Alderfer พั ฒ นามาจากทฤษฎี ค วามต้ อ งการตามลำดั บ ขั้ น ของ
Maslow โดยได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน 3 อย่าง ดังนี้
ความต้องการดำรงชีวิต (Existence needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนองเพื่อให้มีชีวิต
อยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำ ที่พักอาศัย ความปลอดภัยทางร่างกาย
ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น (Relatedness needs) เป็นบทบาทที่ซับซ้อนเกี่ยวกับ
คนและความพึงพอใจ การปฏิสั มพั นธ์กันในสั งคมนามาสู่ เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ การเคารพนับ ถือ
การยอมรับ และความต้องการเป็ น เจ้าของ ทำให้ เกิดความพึ งพอใจในบทบาทการทำงานกับ ตั ว
พนักงานเองรวมทั้งครอบครัวและเพื่อน
การต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุด เช่น ได้รับการ
ยกย่ อ ง ประสบความสำเร็ จ ในชี วิ ต ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ค วามสามารถอย่ า งเต็ ม ที่
ความต้องการนี้ประกอบด้วย การท้าทาย อิสรภาพของตัวเองที่จะทำให้ความสามารถนั้นเกิดความ
เป็นจริงได้
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ทั้งนี้ ความต้องการในทฤษฎี ERG อาจไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับขั้น ซึ่งบุคคลอาจเกิด
ความต้องการในระดับสูงได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน และ
ความพึงพอใจที่มาจากความต้องการจะเพิ่มมากขึ้น
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment)
ทฤษฎีสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวพนักงานในขณะที่ทำงาน
เช่นหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ อากาศที่
หายใจแสงสว่าง เสียง ความสั่นสะเทือน รังสี ความร้อน ความเย็น การถ่ายเทอากาศ ก๊าซ ไอสาร ฝุ่น
ควันละออง และสารเคมีอื่น ๆ
Bridger (1995 อ้างใน นิติพล ภูตะโชติ: 2560) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานทั้งในแง่ของ ความสามารถ แรงจูงใจ
สุขภาพอนามัย และประสิทธิภาพของงานที่ทำ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการลาออกได้ สภาพแวดล้อมใน
การทำงานต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ
ประเภทแรก สภาพแวดล้ อ มด้ า นทางกายภาพ (Physical Environment) ได้ แ ก่ เสี ย ง
เสียงดนตรี สี แสงอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ สถานที่บริการต่าง ๆ โรงอาหาร ห้องน้ำ
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ประเภทที่สอง สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ(Mental Environment) ได้แก่ ความเหนื่อยล้าที่
อาจมีส าเหตุมาจากการใช้พลั งงานมาก สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม การทำงานที่
ซ้ำซากซึ่งจะมี ผลต่อการทำงานทันที ทำให้ ผลผลิตลดลง และอาจจะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน
ได้ความเหนื่อยล้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเหนื่อยล้าทางกาย ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีใน
ร่างกายซึ่งเป็นผลมาจากระดับของน้ำตาลในเลือดลดลง และความเหนื่อยล้าทางใจ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการเบื่ อหน่ ายงาน ไม่ย ากทำงาน อาจจะมาจากงานที่จำเจ ไม่มีสิ่ งที่ดึงดูดความสนใจในการ
ทำงาน
ประเภทที่ ส าม สภาพแวดล้ อ มด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย (Safety Environment)
งานทางด้านอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักร สารเคมีอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นงานที่พนักงานมีโอกาส
เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุได้มาก กว่างานสาขาอื่น ๆ ดังนั้น การพัฒ นาสภาพแวดล้อม
ทำงานให้ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่ทางองค์กรควรตระหนัก เช่น การป้องกันมิ ให้สภาพของเครื่องจักร
และสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อพนักงาน และให้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี และปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ประเภทที่ สี่ สภาพแวดล้ อ มด้ า นเวลาการทำงาน (Work Shift Environment) เช่ น
การทำงานเป็นกะการทำงานครบ 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การทำงานแบบยืดหยุ่ น การทำงานในเวลา
ปกติการ ทำงานล่วงเวลา เวลาพัก วันหยุด การทำงานในวันหยุด และวันเวลา เป็นต้น
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้ วว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามจะส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจ การทำงานของพนั กงาน และผลผลิ ตขององค์การทั้งสิ้ น ดังนั้นผู้ บริห ารจึงควรให้
ความสำคัญ ในการประเมิน และปรับปรุงด้านสภาพแวดล้ อมอย่างสม่ำเสมอ เช่น วัดคุณ ภาพการ
ทำงาน วัดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และวัดการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมการ
ทำงานซึ่งการวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถทำได้หลายวิธีทั้งกายใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็น การสัมภาษณ์หรือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการวัดสภาพแวด ล้อมทางกายภาพใน
การทำงาน เช่น การใช้ เครื่องวัดเสี ยง (Sound Level Meter) การใช้เครื่องวัดแสง (Lux Meter)
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบที่เห็นได้ขัดต่อพฤติกรรมและสุขภาพของพนักงาน
แนวคิดความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment)
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Steer & Porter, อ้ า งใน พิ ชิ ต พิ ทั ก ษ์ เทพ สมบั ติ , 2552)
ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ
ประการแรก ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ประการที่สอง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็ม ที่ในการทำงานเพื่อประโยชน์
ขององค์กร
ประการที่สามความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดำรงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร
Buchanan (1994) กล่ า วว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รเป็ น ความรู้ สึ ก เป็ น พวกเดี ย วกั น
(Partisan) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การและการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ตนเองเพื่อให้ บ รรลุ ถึงเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ซึ่งความผู กพันต่อองค์การประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1) ความแนบแน่ น เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กั บ องค์ ก ร (Identification) แสดงออกจาก
เป้าหมายและค่านิยมต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงาน
2) ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับองค์กร (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของแต่
ละคนอย่างเต็มที่
3) ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) ความรู้สึกรัก ซื่อสัตย์ และผูกพันต่อองค์กร
Mowday & et al, (1982) ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์กร คือการแสดงออกที่
มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่หนาแน่นและผลักดันให้บุคคล
เต็มใจอุทิศตนเองเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น
กล่ าวสรุ ป ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร คื อ ทั ศ นคติ ค วามผู ก พั น ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ องค์ ก รหรื อ
หน่วยงาน โดยที่ยังคงเป็น สมาชิกหรือพนักงานขององค์กร เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพความ
เป็นอยู่ดีกินดีขององค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเปรียบเสมือนเป็น ตัวกระตุ้นให้สมาชิกใน
องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทำงาน
ทฤษฎี 2 ปั จ จั ย จู ง ใจ-สุ ข อนามั ย (Motivator–Hygiene (Two–Factor) Theory) เป็ น
การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของมนุษย์ โดย Frederick Herzberg พบว่า มี 2 ปัจจัยที่
มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน ได้แก่
1. ความต้องการด้านการจูงใจ (Motivator Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ทำให้เกิด
ความพึงพอใจต่องาน และได้ผลการทำงานที่ดี ความต้ องการด้านการจูงใจเป็นสิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย
ประกอบด้วยลักษณะงานของระดับของความรับผิดชอบ เป้าหมาย การยอมรับ ความท้าทาย และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับความต้องการความสำเร็จในชีวิตตามทฤษฎี
ของ Maslow และ การต้องการความเจริญก้าวหน้าตามทฤษฎีของ Clayton Alderfer
2. ความต้องการด้านสุขอนามัย (Hygiene Needs) เป็นความต้องการขั้นต่ำ ทำให้เกิดเป็น
ความไม่พอใจต่องาน จะเป็นการสนับสนุนดูแลสุขภาพพนักงาน ความต้องการด้านสุขภาพเป็นเรื่องที่
ไม่เกี่ยวกับงานที่ทำ แต่มีองค์ประกอบหนึ่งของสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น นโยบายของบริษัท
เมื่อใดที่ความต้องการทางด้านสุขอนามัยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผลของงานที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการทางด้านสุขอนามัยเป็นที่น่าพอใจ ผลของงานก็ไม่จำเป็นว่าจะต้อง
เป็นที่น่าพึงพอใจเสมอไป ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับความต้องการทางกายภาพ, ความปลอดภัย และการ
ยอมรับตามทฤษฎีของ Maslow ซึ่งทั้ง Herzberg และ Maslow ต่างเห็นว่า ต้องได้รับการตอบสนอง
ต่อความต้องการในระดับต่ำก่อน จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นได้
Herzberg เน้นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนั กงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า “การขยาย
ขอบเขตของงาน (Job Enrichment)” เป็นการพยายามที่จะทำให้พนักงานมีบทบาทในการวางแผน
ลักษณะและสามารถประเมินคุณค่าของงาน โดยมีวิธีเพิ่มคุณค่าให้กับงาน ดังนี้
1. การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการจัดการ ควบคุมพนักงาน และเพิ่มหน้า ที่ในความรับผิดชอบ
ให้มากขึ้น และเพิ่มอำนาจอิสรภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน
2. แต่งตั้งงานให้เหมาะสมและให้เขาทำงานอย่างเสร็จสมบูรณ์
3. มีการบอกกล่าวถึงผลหรือประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้ทราบโดยตรงกับตัว
พนักงานแทนที่จะบอกผ่านทางผู้ควบคุมดูแล
4. มอบงานที่ท้าทายและให้กำลังใจแก่พนักงาน เพื่อที่พนักงานจะได้เป็นผู้ชำนาญในงานนั้น
Herzberg เน้ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อแรงจู งใจของพนั กงานเพื่ อให้ เกิด ความพึ งพอใจ เรียกว่า
“การขยายขอบเขตของงาน (Job Enrichment)” เป็นการพยายามที่จะทำให้พนักงานมีบทบาทใน
การวางแผนลักษณะและสามารถประเมินคุณค่าของงาน โดยมีวิธีเพิ่มคุณค่าให้กับงาน ดังนี้
1. การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการจัดการ ควบคุมพนักงาน และเพิ่มหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ให้มากขึ้น และเพิ่มอำนาจอิสรภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน
2. แต่งตั้งงานให้เหมาะสมและให้เขาทำงานอย่างเสร็จสมบูรณ์
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3. มีการบอกกล่าวถึงผลหรือประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้ทราบโดยตรงกับตัว
พนักงานแทนที่จะบอกผ่านทางผู้ควบคุมดูแล
4. มอบงานที่ท้าทายและให้กำลังใจแก่พนักงาน เพื่อที่พนักงานจะได้เป็นผู้ชำนาญในงานนั้น
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
J. Stacy Adams (1965; อ้างถึงใน นิติพล ภูตะโชติ, 2560) กล่าวว่า ปกติคนเราจะแสวงหา
ความยุติธรรมในการทำงานโดยการเปรียบเทียบผลงานที่เราอุทิศให้กับองค์การกับสิ่งที่ได้รับตอบแทน
จากองค์การ ถ้าเราคิดว่าเรายังรับน้อยกว่าคนอื่นเราก็จะรู้สึกตึงเครียด เกิดความรู้สึกลำเอียง และ
ส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะกระทำ แต่ถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับเป็นสัดส่วนที่เท่ากับรางวัลและเท่ากับคน
อื่น ๆ เราก็จะอยู่ในระดับที่เสมอภาคเป็นธรรม ประกอบด้วยหลัก 4 ส่วน ได้แก่
1) คนเราเห็ น ตัวเองโดยการเปรียบเทียบคนอื่น คนใดที่ทำการสั งเกตจะเรียกว่า
ตัวเอง (Person)
2) คนเราเปรียบเทียบตัวเองกับอีกคนหนึ่ง คน ๆ นั้นเรียกว่า คนอื่น (Other)
3) ทรัพย์สิ นทุกอย่างที่คนนามาใช้ในงาน หมายถึง ต้นทุน (Input) ได้แก่ ความรู้
ส่วนบุคคล สติปัญญา ประสบการณ์ ทักษะ ความอาวุโส ระดับความพยายาม และสุขภาพ เป็นต้น
4) ประโยชน์ที่คนได้จากการทำงานเปรียบเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ เงินเดือน
ผลประโยชน์ สภาพการทำงาน สถานภาพ และข้อได้เปรียบโดยอาวุโส เป็นต้น
แนวคิดเกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในการทำงาน
ประณต นันทิยะกุล (2560) ระบุว่า เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้า ได้แก่
1) ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ หมายถึง การได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มี
หน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น
2) ความก้าวหน้าในเงินเดือน หมายถึง การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ หรือได้
ปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
3) ความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง ความก้ า วหน้ า ในด้ า นความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน
5.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
นำแนวคิดนำแนวทางความก้าวหน้าในการทำงานเฉพาะด้านแรงจูงใจจากปัจจัยกระตุ้น
(Motivation Factor) ในทฤษฎีสองปัจจัย (Two–Factor Theory) ของ Herzberg มาเป็นตัวแปร
อิสระ และแนวคิดเกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในการทำงาน 3 ประการ ของประณต นันทิยะกุล
(2560) มาเป็นตัวแปรตาม ดังภาพ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัญหาอุปสรรค
ด้านบุคคล (Individual Influences)
- การเงิน
- องค์ความรู้
- ทัศนคติ
ด้านโครงสร้างที่เป็นองค์กร (Structural
Influences)
- ระบบการทำงาน
- ผู้บังคับบัญชา

แนวทางส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการทำงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กองพลทหารปืนใหญ่
จังหวัดลพบุรี ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 486 คน กลุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการ
คำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane กำหนดค่า ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ
95 จำนวนเต็ม 219 คน
เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม
คือ แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงาน เป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) และแบบสอบถามตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการทำงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยการสร้าง
แบบสอบถามเพื่ อ เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารอนุ เคราะห์ ต รวจสอบความสมบู ร ณ์
ความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข และนำไปหาค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่า
สั มประสิ ทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบั ค ค่าความเชื่อมั่ นที่ ได้ต้อ งมากกว่า 0.70 ก่อ น
นำไปใช้จริง
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การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บบสอบถาม เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ นายทหารชั้ น ประทวน
ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบู รณ์ ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้ น นำไปประมวลผลข้อมู ล ด้ว ยโปรแกรมสำเร็จรูป ได้รับ
แบบสอบถามคืน 183 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.56
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถี่
และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งได้ ส ร้า งแบบสอบถามจั ด ระดั บ ความคิ ด เห็ น
จำแนกตามระดับ มากน้ อย จากระดับน้อยที่สุ ด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุ ดรวม 5 ระดับ
การทดสอบสมมติ ฐ าน ใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson‘s Correlation
Coefficient)
7. ผลการศึกษา
7.1 ข้อมูล ทั่วไปของนายทหารชั้ น ประทวน ในสังกัด กรมทหารปืน ใหญ่ ที่ 72 จังหวัด
ลพบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามจะมี อ ายุ อยู่ ในช่ ว งอายุ 36-45 ปี มี จำนวนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 35.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
31.15 และอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่า 25 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.75 มี ระดับการศึกษา
ขั้นสูงสุด โรงเรียนนายสิบ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.28 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รองลงมาระดับ การศึกษาขั้น อนุ ปริญ ญา คิดเป็ นร้อยละ 34.97 และระดับการศึกษาขั้น สู งกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.4 มีอายุราชการ มากกว่า 15 ปี มีจำนวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 40.44 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา อยู่ในช่วงอายุราชการ 11-15 ปี
คิดเป็นร้อยละ 23.50 และอยู่ในช่ วงอายุราชการ 0–5 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.75
อยู่ในชั้นยศ จ่าสิบเอกพิเศษ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.46 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
,รองลงมาอยู่ในในชั้นยศ จ่าสิบตรี–จ่าสิบเอก คิดเป็นร้อยละ 30.05 และอยู่ในในชั้นยศ สิบตรี–สิบเอก
มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.49 และมีช่วงอัตราเงินเดือน ระหว่าง 20,001–30,000 บาท
มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.46 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,รองลงมามีอัตราเงินเดือน
10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.96 และมี อัตราเงินเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.73
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7.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงานของนายทหารชั้น
ประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
7.2.1 ด้านบุคคล (Individual Influences)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงานของ
นายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคคล
(Individual Influences) มีค่าคะแนนเฉลี่ ยรวม 3.71 คิดเป็นระดับมาก โดยในเรื่องการเงิน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.88 คิดเป็นระดับมาก ในเรื่ององค์ความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.48 คิดเป็น
ระดับมาก และในเรื่องทัศนคติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.76 คิดเป็นระดับมาก
7.2.2 ด้านโครงสร้างที่เป็นองค์กร (Structural Influences)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงานของ
นายทหารชั้ น ประทวน ในสั ง กั ด กรมทหารปื น ใหญ่ ที่ 72 จั ง หวั ด ลพบุ รี ผู้ ต อบแบบสอบถาม
ด้านโครงสร้างที่เป็นองค์กร (Structural Influences) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.68 คิดเป็นระดั บมาก
โดย ในเรื่องระบบการทำงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.88 คิดเป็นระดับ และในเรื่องผู้บังคับบัญชา
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.47 คิดเป็นระดับ มาก
7.2.3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในการทำงานของ
นายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของ
นายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.97 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมอบหมายงาน
ที่เหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ เรื่องมอบงานสร้างขวัญกำลังใจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นระดับมาก
7.3 การทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้า
ของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
ในสมมติฐ านนี้ ตัว แปรอิส ระ คื อ ปั ญ หาอุป สรรคด้านบุ คคล แบ่ งได้ 3 เรื่องคือ การเงิน
องค์ความรู้ และทัศนคติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1.1 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคลในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในระดับมาก
กับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัด
ลพบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 1.2 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล ในเรื่องการเงิน มีความสัมพันธ์ในระดับ
มากกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72
จังหวัดลพบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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สมมติฐานที่ 1.3 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล ในเรื่ององค์ความรู้ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับมากกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่
72 จังหวัดลพบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 1.4 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล ในเรื่องทัศนคติ มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่
72 จังหวัดลพบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั ญ หาอุ ป สรรคด้ านโครงสร้างที่ เป็ น องค์ ก ร มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ แนวทาง
ส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี
ในสมมติฐานนี้ ตัวแปรอิสระ คือ ปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างที่เป็นองค์กร แบ่งได้ 2 เรื่องคือ ระบบ
การทำงาน และผู้บังคับบัญชา
สมมติ ฐ านที่ 2.1 ปั ญ หาอุ ป สรรคด้ า นโครงสร้ า งที่ เ ป็ น องค์ ก ร ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรม
ทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
สมมติ ฐานที่ 2.2 ปั ญ หาอุ ปสรรคด้านโครงสร้างที่เป็ น องค์กร ในเรื่องระบบการ
ทำงาน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน
ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2.3 ปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างที่เป็นองค์กร ในเรื่องผู้บังคับบัญชา
มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรม
ทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรีอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงาน
ของนายทหารชั้น ประทวน ในสั งกั ดกรมทหารปื น ใหญ่ ที่ 72 จังหวัด ลพบุ รี ผู้ ตอบแบบสอบถาม
ด้ า นบุ ค คล Individual Influences) ในเรื่ อ งองค์ ค วามรู้ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย รวม 3.48 คิ ด เป็ น
ระดับ มาก แสดงว่า องค์ค วามรู้ เป็ น อุ ป สรรคอย่ างมากในความก้ าวหน้ าในการทำงาน ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่ องมาจากการทำงานในปั จจุ บั น ที่โลกมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ ปฏิ บัติงานในทุกระดับ
โดยเฉพาะนายทหารต้องใช้องค์ความรู้ในการทำงาน ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ วีสิริวัชร รักธรรม
(2553: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างในองค์กรพัฒนาเอกชน พบว่า ปัจจัย
ทางด้านการศึกษา ส่ งผลต่อความก้าวหน้าในอาชี พเป็น อย่างมาก และใกล้ เคียงกับงานวิจัยของ
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กิดาการ เพ็งขุนทด (2560: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการนายทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า ด้านโอกาสความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ การพิจารณา
ความดี ความชอบ อย่างยุติธรรม และมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ รองลงมา คือ การส่งเสริมให้มีโอกาส
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ระดับ ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงานของ
นายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคคล
Individual Influences) ในเรื่องทัศนคติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.76 คิดเป็นระดับมาก แสดงถึงทัศ
คติ เช่น ความคาดหวัง ความกั งวลที่ต้องรับผิ ดชอบงานในระดับนายทหาร เป็นอุปสรรคในเนื่อง
ความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งใกล้เคียงกับกับงานวิจัยของชัญญา ธนพัฒน์ (2558: บทคัดย่อ) ที่วิจัย
เรื่อง อุปสรรคต่อความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งบริหารของผู้หญิงในองค์กรภาครัฐของไทย”ผลการวิจัย
พบว่า มิติด้านความทะเยอทะยานที่จะเป็นผู้บริหารของผู้หญิงอยู่ในระดับปาน และปัจจัยด้านความ
ไม่คาดหวังกับการทำงานในตำแหน่งบริหารระดับสูงเท่านั้นที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงาน
(ระดับเงินเดือน) ของข้าราชการหญิงในองค์กรภาครัฐตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าในการทำงาน
ของนายทหารชั้น ประทวน ในสั งกั ดกรมทหารปื น ใหญ่ ที่ 72 จังหวัด ลพบุ รี ผู้ ตอบแบบสอบถาม
ด้านโครงสร้างที่เป็นองค์กร (Structural Influences) มีในเรื่องผู้บังคับบัญชา ข้อ การพิจารณาความ
ดี ค วามชอบไม่ เป็ น ธรรม มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด ซึ่ ง ใกล้ เคี ย งกั บ กิ ด าการ เพ็ งขุ น ทด (2560:
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกำลัง
พลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า ด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับ อันดับแรก ได้แก่ การพิจารณาความดี ความชอบ อย่างยุติธรรม
9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
9.1 บทสรุป
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาอุ ป สรรคด้ า นบุ ค คล ในภาพรวม และในเรื่ อ งการเงิ น
มีความสัมพันธ์กับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืน
ใหญ่ที่ 72 จั งหวัดลพบุ รี อย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล ในเรื่ององค์ความรู้ และในเรื่องทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับแนวทาง
ส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรีอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้าง
ที่เป็นองค์กร ในภาพรวม และในเรื่องผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้า
ของนายทหารชั้นประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างที่เป็นองค์กร ในเรื่อง
ระบบการทำงาน มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ แนวทางส่ งเสริม ความก้ าวหน้ าของนายทหารชั้ น ประทวน
ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
9.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษา พบว่า ปั ญ หาอุป สรรคความก้ าวหน้ าในการทำงาน ของนายทหารชั้ น
ประทวน ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จังหวัดลพบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคคล Individual
Influences) ในเรื่ อ งการเงิ น หั ว ข้ อ ปั ญ หาหนี้ สิ น มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า หั ว ข้ อ อื่ น ดั งนั้ น
ผู้ บั งคั บบั ญชาจึ งควรปรับให้ ความสนใจและหาวิธีการหรือแนวทางให้ ความช่วยเหลื อนายทหารชั้ น
ประทวนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน
จากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล ในเรื่ององค์ความรู้ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับมากกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของนายทหารชั้นประทวน ดังนั้น ควรมีการพัฒนาองค์
ความรู้ในทุกด้าน เช่น ความรู้ในงาน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับนายทหารชั้นประทวน
จากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล ในเรื่องทัศนคติ มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางกับแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าควรมีการปรับทัศคติ แก่นายทหารชั้นประทวน ให้มีทัศ
คติในการพัฒนาตนเองขึ้นสู่นายทหารสัญญาบัตร
จากผลการศึกษา พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบไม่เป็นธรรม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง ดังนั้นควรมีการพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายอย่าง
ยุติธรรม ควรมีการมอบหมายงานให้ตรงภารกิจ รวมถึงเป็นงานที่สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
แก่นายทหารชั้นประทวน
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาหนี้สินของนายทหารชั้นประทวน และแนวทางแก้ปัญหา
ควรมีการศึกษาวิจัยถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางพัฒนานายทหารชั้นประทวน
ให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน
ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงลึก ถึง ทัศนคติของนายทหารชั้นประทวน ในเรื่องความก้าวหน้าใน
ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
ควรทำการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการพิจารณาความดีความชอบที่โปร่งใส เป็นธรรม
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ Outlook ของกรมยุทธการทหารเรือ
จตุรงค์ ชมภู*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้น คว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาระบบการทำงานโดยใช้ Outlook
ในกรมยุ ท ธการทหารเรื อ โดยทำการศึ กษาประสิ ท ธิภ าพของการใช้ Outlook ของกรมยุท ธการ
ทหารเรือ และ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ Outlook ของบุคลากรกรมยุทธการทหารเรือ จากการ
ใช้ Outlook ในการแก้ปัญหาความล่าช้าและซ้ำซ้อนของระบบการบริหารงานโดยเฉพาะการเสนอ
เรื่องต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีขั้นตอนที่มากและใช้เวลานาน ก่อให้เกิดความผิดพลาดและสูญ หาย โดยได้
ดำเนิ น การ 3 ขั้ น ตอนคือ 1) พั ฒ นาระบบการทำงานโดยใช้ Outlook ในกรมยุ ท ธการทหารเรือ
2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์ห าวิถีวิกฤต (Critical Path Method: CPM)
3) ประเมินความพึงพอใจของบุ คลากรกรมยุทธการทหารเรือ ที่ได้จากการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง
จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพ CPM และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
ผลการศึกษาพบว่า ระบบ Outlook ที่นำมาใช้ในกรมยุทธการทหารเรือ มีประสิ ทธิภ าพ
มากกว่าการทำงานในระบบเดิม ข่ายงานการเสนองานในของระบบ Outlook กรมยุทธการทหารเรือนั้น
ได้ ประสิ ทธิ ภาพทางด้ านเวลาและคุ ณ ภาพกว่ าข่ ายงานการเสนองานใน กรมยุ ท ธการทหารเรื อ
(แบบเดิม ) โดยค่ าเวลาแล้ วเสร็ จ เร็วที่ สุ ด (earliest finish, EF) หมายถึง เวลาเร็ว ที่ สุ ด ที่ กิจกรรม
สามารถทำเสร็จได้นั้น การเสนองานในของระบบ Outlook กรมยุทธการทหารเรือ ใช้เวลา 8 วัน
แต่ในส่วนการเสนองานใน กรมยุทธการทหารเรือ (แบบเดิม) ใช้เวลาถึง 12 วัน มากกว่าการเสนองานใน
ของระบบ Outlook ถึง 4 วัน ประสิ ทธิภาพด้ าน ความถูกต้ องแม่ น ยำ ระหว่างระบบเดิ ม กับ ระบบ
Outlook นั้น มีขั้นตอนในการตรวจแก้ไขงานที่เท่ากันที่ 6 ขั้นตอน แต่ระบบ Outlook ได้ใช้ติดตาม
การแก้ไขงานหนังสือภายในกองทัพเรือ ผ่าน Track Change เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
แก้ไขงานของผู้บั งคับ บั ญ ชาได้ทุกระดับชั้น นับว่า ระบบ Outlook มีประสิ ทธิภ าพ ความถูกต้อง
แม่นยำ มากขึ้นกว่าระบบเดิม อีกทั้งบุคลากร กรมยุทธการทหารเรือ มีความสามารถในการใช้งาน
Outlook ในการทำงานได้ ดี และบุ ค ลากรกรมยุ ท ธการทหารเรื อ มี ค วามพึ งพอใจในการใช้ งาน
Outlook อยู่ในระดับมาก ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ และด้านบุคลากร
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นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: ch_jaturong@hotmail.com

123

คำสำคัญ: การปรับปรุง ประสิทธิภาพ กรมยุทธการทหารเรือ
1. บทนำ
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
และส่ งผลให้ เกิดการพลิกโฉมของเศรษฐกิจและสังคมโลกขนานใหญ่ เทคโนโลยีจะทำให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีสำคัญ 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ ฐานดิจิทัล และฐาน
ฟิ สิ ก ส์ โลกในอนาคตจึ งเป็ น โลกของนวั ต กรรมที่ ผ สมผสานเทคโนโลยี ทั้ งสามกลุ่ ม นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” เช่น OTT ,IOT ,Blockchain รวมถึงการค้นพบเทคโนโลยี
ใหม่ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ ที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยทำงานให้สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น และโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์จ ะมีการพัฒ นาไปสู่ระบบที่สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ ด้วยตนเอง รับส่งข้อมูล
อัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันถึง 100
ล้านเท่า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานได้ (ร่างยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 2560-2579 ส่วนที่ 2, 2560: 37)
การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบโจทยการแก้ปัญหาหลัก ๆ ของประเทศ
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้านต่าง ๆ ได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ดประสิ ท ธิผ ล ภาครัฐ ยังต้อ ง
จัดระบบองค์กรให้มีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและกระทัดรัด โดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายสารธารณะการให้บริการแก่ภาคประชาชนที่มีความ
มุ่ ง มั่ น และแรงบั น ดาลใจในการที่ จ ะร่ ว มกั น พลิ ก โฉมประเทศไปสู่ เ ป้ า หมายที่ พึ ง ประสงค์
(ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560-2579 ส่วนที่ 3, 2560: 106)
กองทัพเรือได้นำระบบสารสนเทศมากมายมาใช้ในการบริหารจัดการและการสื่อสารภายใน
ทั้ งในเรื่ องการบริห ารกำลั งพล การทำแบบสอบถาม การประเมิ น กำลั งพล ซึ่ งทำให้ กำลั งพลใน
กองทัพเรือ จะต้องมีความชำนาญมากขึ้น เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาจากเดิมการใช้งานเป็นด้านหนังสือ
มีการแก้ไขในตัวร่างหนังสือค่อนข้างมาก ทำให้ใช้ระยะเวลามากเกินความจำเป็นในการเสนองานแต่
ละเรื่องกว่าจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ หรือเสนอเรื่องถึงผู้บังคับบัญชา ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
ในการทำงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของผู้บังคับบัญชา (นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562, 2561: 5)
นโยบายผู้ บั ญ ชาการทหารเรือ ประจำปี 2562 นั้ น ภาพรวมอยู่บนพื้ น ฐานของการดำรง
จุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ. 2579 ที่ว่า “เป็นหน่วยงานความ
มั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนาในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” โดยมีกรอบทิศทางและ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านองค์บุคคล “จิตใจ
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ที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ” 2. ด้านองค์วัตถุ “กำลังรบต้องมีขีดความสามารถ
สมบู ร ณ์ ใ นตั ว เอง Expeditionary Force” 3. ด้ า นองค์ ยุ ท ธวิ ธี “สปิ ริ ต นั ก รบชาวเรื อ ” และ
4. ด้านการบริห ารจัดการ “มีโครงสร้างกำลังรบที่เหมาะสม ยกระดับการบริห ารจัดการที่โปร่งใส
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม” (นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ
2562, 2561: 15)
กองทั พเรื อพัฒ นาด้านองค์ยุท ธวิธี เพื่ อสอดรับกับ ทิศทางการพั ฒ นาได้นำระบบเอาต์ลุ ก
(Outlook) มาใช้ดังนี้ 1. ให้ นำระบบเอาต์ลุก (Outlook) มาช่วยบริหารงานธุรการ ให้ติดตั้งระบบ
และเครื อ ข่ ายเอาต์ ลุ ก สำหรั บ งานตรวจแก้ ไขและติ ด ตามหนั งสื อ ภายใน ทร. (Track Change)
ระหว่างกรมในส่วนบัญชาการ และระหว่าง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ ที่มีชั้นยศพลเรือโทขึ้นไป กับเสนาธิการหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และรองเสนาธิการหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ ที่มีชั้นยศพลเรือโทขึ้นไป 2. การกำหนดให้มีการส่งไฟล์หนังสือฉบับผ่านการตรวจ
แก้ไข ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าที่เจ้ากรม กรมในส่วนบัญชาการ และหัวหน้าหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือตรวจแก้ไขแล้ว ถึง สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือผ่านระบบเอาต์ลุกทันที โดยไม่
ต้องรอการเสนอต้นฉบับให้ เจ้ากรมกรมในส่วนบัญชาการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือลง
นามเสนอกองทัพเรือ การนี้เพื่อให้การติดตามงานได้ด้วยความรวดเร็ว และทราบขีดความสามารถ
ของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะระดั บ ผ่ า นงานธุ ร การกั บ ทั้ งทราบขี ด ความสามารถของหน่ ว ยหรื อ
ผู้บังคับบัญชาที่หนังสือฉบับนั้น ๆ เดินทางผ่าน
กรมยุทธการทหารเรือได้เริ่มดำเนินการใช้งาน การเสนอร่างหนังสือผ่านทางระบบเอาต์ลุก
(Outlook) ตามนโยบายผู้ บั ญ ชาการทหารเรือ ตั้งแต่ เดือนตุล าคม พ.ศ. 2562 โดยกรมยุทธการ
ทหารเรือเป็ น หนึ่ งในหน่ วยขึ้น ตรงกองทัพเรือ จากทั้งหมด 36 หน่วยขึ้นตรง มีภารกิจคือมีหน้าที่
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการยุทธการ การพัฒนากำลังรบ
การกำหนดและจั ดทำอัตรากำลัง กิจการความมั่นคงทางทะเล สนธิสั ญญาและพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการด้านการยุทธการและวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มีเจ้ ากรมยุ ท ธการทหารเรื อ เป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชารับ ผิ ด ชอบ โดยโครงสร้างกรมยุท ธการทหารเรื อ
ประกอบด้วย กองกลาง สำนั กนโยบายและแผน สำนักปฏิ บัติการ และสำนักกิจการความมั่น คง
มีกำลังพลทั้งสิ้น 329 คน
หากแต่การใช้งานตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบสภาพปัญหาแยก
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. คน และ 2. ระบบ โดยปัญหาที่เกิดจาก คน คือ การขาดความเข้าใจในการใช้
งาน เพราะเป็นระบบใหม่ของการทำงาน คนส่วนใหม่ยังใช้งานได้ไม่คล่อง ทั้ง ๆ ที่มีการอบรมสำหรับ
ผู้ใช้งานแล้ว แต่จาการสำรวจ คนส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมจะมีทุก ๆ 6 เดือน
ปั ญ หาอีก ข้ อหนึ่ งซึ่งถื อเป็ น ปั ญ หาสำคั ญ คื อ การเปิ ด ใจยอมรับ ความเปลี่ ยนแปลงในการทำงาน
แบบเดิม ๆ คือการเสนอหนังสือตามสายงาน ถึงผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น ทำให้กระบวนการใน
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การแก้ไข ค่อนข้างยาวและทำให้งานล่าช้า แต่จากการใช้งานที่ผ่านมา พบว่า การแก้ไขงานในร่างที่
เสนอผู้บังคับบัญชาไปในบางเรื่องยังเกิดความล่าช้า จากภาระงานของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการ
ลงนามมีภาระงานนอกหน่วย ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามห้วงเวลาที่ต้องการและปัญหาที่เกิดจาก
ระบบและขั้นตอนกระบวนการ ซึ่งพบว่าหลังจากใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง การเสนอร่างหนังสือผ่าน
ระบบ ยั งไม่ เกิดความรวดเร็ ว บางครั้งพบว่าขั้น ตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่ ป ฏิบั ติ จริง ยังไม่
ครบถ้วนในรูปแบบที่เสนอ ขั้นตอนในการเสนอถึงผู้บังคับบัญชาขาดการแจ้งเตือน เมื่อมีหนังสือเสนอ
ถึงในระบบ ทั้ง ๆ ที่มีระบบการแจ้งเตือนอยู่แล้ว จึงเป็นสาเหตุทำงานงานบางงานเกิดความล่าช้า
อีกทั้งเมื่อเสนอหนังสือตามสายงานแล้ว ขาดกระบวนการในการติดตามงานว่าปัจจุบัน งานถึงใน
ขั้นตอนไหนแล้ว
ผู้วิจัยจึงจะทำการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในกรมยุทธการทหารเรือด้วย
การใช้ Outlook ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นงานเอกสาร เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ ง ความรวดเร็ ว
คล่องตัว ทันเหตุการณ์ และมีการจัดการและสำรองข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้ Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ Outlook ของกรมยุทธการทหารเรือ
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ Outlook ของบุคลากรกรมยุทธการทหารเรือ
3. คำถามสำหรับการศึกษา
3.1 ระบบ Outlook สามารถแก้ปัญหาในการทำงานด้านเอกสาร และการบริหารให้มีความ
สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วได้จริงหรือไม่
3.2 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้งาน Outlook ที่ดีเป็นเช่นไร
3.3 ระบบการใช้งาน Outlook ของกรมยุทธการทหารเรือที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
3.4 บุคลากรกรมยุทธการทหารเรือมีความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook หรือไม่
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1.1 จั ด อบรมการใช้ ง าน Outlook จำนวน 1 ครั้ ง โดยวิ ท ยากรของกรม
สารสนเทศ กองทัพเรือ
4.1.2 ทำการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ Outlook ด้ ว ยการการวิเคราะห์
ข่ายงาน Critical Path Method: CPM ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ Outlook กรมยุทธการ
ทหารเรือ
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4.1.3 ทำการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ Outlook ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
4.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษานี้ จ ะใช้ วิ ธี ก ารทบทวนกระบวนการใช้ Outlook ของกรมยุ ท ธการทหารเรื อ
ทดแทนการทำงานในรูปแบบเดิม ด้านงานเอกสาร งานบุคลากรและงานบริหารอื่น ๆ ดำเนินการวิจัย
2 ขั้นตอน คือ
4.2.1 ศึกษาแนวทางและพัฒนาการสร้างประสิทธิภาพการใช้ Outlook ของกรม
ยุทธการทหารเรือ
4.2.2 ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ การใช้ Outlook ของบุคลากรใน
กรมยุทธการทหารเรือ
5. ผลการศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้ Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ศึกษา
ประสิ ทธิภ าพของการใช้ Outlook ของกรมยุทธการทหารเรือ และศึกษาความพึงพอใจในการใช้
Outlook ของบุ ค ลากรกรมยุ ท ธการทหารเรื อ โดยการนำ Critical Path Method: CPM มาใช้
ตรวจสอบด้านประสิทธิภาพของระบบ Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ และนำแบบประเมินความ
พึ งพอใจในการใช้ งาน Outlook ในกรมยุ ท ธการทหารเรื อ เพื่ อ นำข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ ทั้ งนี้ ก รม
ยุ ท ธการทหารเรื อได้จั ดอบรมแนวทางการใช้ งานระบบ Outlook เมื่อ วันที่ 17 เม.ย.62 ณ ห้ อ ง
ประชุมกรมยุทธการทหารเรือ ให้กับกำลังพลกรมยุทธการทหารเรือ ที่เพิ่งย้ายเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ใน
วาระ เม.ย.62 และกำลังพลของกรมยุทธการทหารเรือที่มีความสนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ระบบ Outlook ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.1 ตรวจสอบด้านประสิทธิภาพของระบบ Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ โดยการ
ใช้ Critical Path Method: CPM
การวิเคราะห์วิถีวิกฤตของข่ายงานดังแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหาวิถี
วิกฤตของการเสนองานใน กรมยุทธการทหารเรือ (แบบเดิม) เปรียบเทียบกับ การวิเคราะห์วิถีวิกฤต
ของข่ายงานดังแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหาวิถีวิกฤตของการเสนองานในของ
ระบบ Outlook กรมยุทธการทหารเรือ
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ตารางที่ 1 การคำนวณเพื่อหาวิถีวิกฤตของการเสนองานใน กรมยุทธการทหารเรือ (แบบเดิม)
กิจกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H

เวลาในการทำกิจกรรม
2
1
2
1
2
2
2
2

ES
0
0
2
1
4
6
8
10

EF
2
1
4
2
6
8
10
12

กิจกรรมถัดไป
C
D
E
E
F
G
H
-

จากตารางที่ 1 จะได้ว่าวิถีวิก ฤตประกอบด้ว ยกิจกรรมต่าง ๆ คื อ A, C, E, F,G และ H
โดยมีเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 12 วัน ในส่วนประสิทธิภาพ เรื่องความถูกต้องแม่นยำ จากขั้นตอน
ในการพิจารณาตรวจแก้ไขงาน จำนวน 6 ขั้นตอน จึงทำให้มีประสิทธิภาพ ด้านความถูกต้องแม่นยำ
ตารางที่ 2 การคำนวณเพื่ อ หาวิ ถี วิ ก ฤตของการเสนองานในของระบบ Outlook กรมยุ ท ธการ
ทหารเรือ
กิจกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H

เวลาในการทำกิจกรรม
2
1
2
1
1
1
1
1

ES
0
0
2
1
4
5
6
7

EF
2
1
4
2
5
6
7
8

กิจกรรมถัดไป
C
D
E
E
F
G
H
-

จากตารางที่ 2 จะได้ว่าวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ A, C, E, F,G และ H โดยมี
เวลาแล้วเสร็จของโครงการ 8 วัน ในส่วนประสิทธิภาพ เรื่องความถูกต้องแม่นยำ จากขั้นตอนในการ
พิจารณาตรวจแก้ไขงาน จำนวน 6 ขั้นตอน จึงทำให้มีประสิทธิภาพ ด้านความถูกต้องแม่นยำ และ
ระบบOutlook ได้ใช้ติดตามการแก้ไขงานหนังสือภายในกองทัพเรือ ผ่าน Track Change เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการใช้ Critical Path Method: CPM ตรวจสอบประสิทธิภาพพบว่าข่ายงานการเสนอ
งานในของระบบ Outlook กรมยุทธการทหารเรือนั้น ได้ประสิทธิภาพทางด้านเวลาและคุณภาพกว่า
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ข่ายงานการเสนองานใน กรมยุทธการทหารเรือ (แบบเดิม) โดยค่า เวลาแล้วเสร็จเร็วที่ สุด (earliest
finish, EF) หมายถึ ง เวลาเร็ ว ที่ สุ ด ที่ กิ จ กรรมสามารถทำเสร็ จ ได้ นั้ น การเสนองานในของระบบ
Outlook กรมยุทธการทหารเรือ ใช้เวลา 8 วัน แต่ในส่วนการเสนองานใน กรมยุทธการทหารเรือ
(แบบเดิม) ใช้เวลาถึง 12 วัน มากกว่าการเสนองานในของระบบ Outlook ถึง 4 วันด้วยกัน
5.2 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
การวิ เคราะห์ ค วามพึ งพอใจในการใช้ งาน Outlook ในกรมยุ ท ธการทหารเรื อ ผู้ ศึ ก ษา
แสดงผลการศึ กษาโดยใช้ ส ถิติ พ รรณา ได้ แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งมี ผ ลการ
วิเคราะห์ดังนี้
5.2.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรม
ยุทธการทหารเรือ ด้านฮาร์ดแวร์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรม
ยุทธการทหารเรือ ด้านฮาร์ดแวร์ โดยรวมมีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.09) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปริมาณคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งานมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.23) รองลงมาคือความพร้อมของ
ระบบเครื อข่ายเพื่ อการเข้าถึงระบบ Outlook (𝑥̅ = 4.07) ส่ ว นข้อที่มี คะแนนเฉลี่ ยน้อยที่ สุ ดคื อ
ความรวดเร็วของโปรแกรมในการเข้าถึงระบบ Outlook และความรวดเร็วของระบบ Outlook (𝑥̅ =
4.03)
5.2.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ใน
กรมยุทธการทหารเรือ ด้านซอฟแวร์ 2 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ใน
กรมยุทธการทหารเรือ ด้านซอฟแวร์ โดยรวมมีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.04) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.58) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โปรแกรม Outlook
มีระบบการตรวจผ่ านเอกสารที่ร วดเร็ว สะดวก มีคะแนนเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (𝑥̅ = 4.23)
รองลงมาคือ โปรแกรม Outlook มีเมนูชัดเจนเห็ นหั วข้อและรายละเอียดชัดเจน และ โปรแกรม
Outlook มีขนาดอักษรที่ ใหญ่ อ่านง่ายและปรับเปลี่ ยนขนาดได้ตามต้องการ โดยมีคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากัน (𝑥̅ = 4.07) ต่อมาคือ โปรแกรม Outlook มีความสะดวกเข้าใจง่าย (𝑥̅ = 3.97) ส่วนข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โปรแกรม Outlook ทำการแก้ไขเอกสารแนบได้ง่าย (𝑥̅ = 3.87)
5.2.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ใน
กรมยุทธการทหารเรือ ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้
งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ด้านบุคลากร โดยรวมมีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย
(𝑥̅ = 3.72) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ (S.D. = 0.70) ซึ่งเมื่ อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า
บุคลากรกองทัพเรือใช้งานได้ทุกสถานที่ทุกเวลา มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.90)
รองลงมาคือ บุคลากรกองทัพเรือสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว (𝑥̅ = 3.80) สะดวกต่อการใช้งาน
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(𝑥̅ = 3.77) บุคลากรกองทัพเรือส่วนใหญ่ สามารถใช้งานได้ดี (𝑥̅ = 3.63) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างพอเพียง (𝑥̅ = 3.50)
5.2.4 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความพึ ง พอใจในการใช้ ง าน Outlook ในกรม
ยุทธการทหารเรือ แบ่งเป็ นการสอบถาม 3 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ โดยรวมมีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย
(𝑥̅ = 3.95) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียงผลทั้ง 3 ด้าน
พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ด้านฮาร์ดแวร์ มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.09) รองลงมาคือความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการ
ทหารเรือ ด้านซอฟแวร์ (𝑥̅ = 4.04) ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความพึงพอใจในการใช้
งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ด้านบุคลากร (𝑥̅ = 3.72)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการ
ทหารเรือ แบ่งเป็นการสอบถาม 3 ด้าน
ประเด็นทั้ง 3 ด้าน
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
ด้านฮาร์ดแวร์
ด้านซอฟแวร์
ด้านบุคลากร
สรุปรวมทั้ง 3 ด้าน

4.09
4.04
3.72
3.95

0.63
0.58
0.70
0.63

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

ทั้งนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรม
ยุ ท ธการทหารเรื อ ด้ า นฮาร์ ด แวร์ ข้ อ ปริ ม าณคอมพิ ว เตอร์ เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน (𝑥̅ = 4.23)
ส่ ว นด้ า นที่ มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความพึ งพอใจในการใช้ ง าน Outlook ในกรมยุ ท ธการ
ทหารเรือ ด้านบุคลากร ในข้อมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างพอเพียง (𝑥̅ = 3.50)
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งเป็นเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ระบบ Outlook ที่ใช้ในกรมยุทธการทหารเรือ มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานในระบบ
เดิม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือจากการตรวจสอบ จากการใช้ Critical Path Method:
CPM ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพพบว่าข่ ายงานการเสนองานในของระบบ Outlook กรมยุท ธการ
ทหารเรือนั้น ได้ประสิทธิภาพทางด้านเวลาและคุณภาพกว่าข่ายงานการเสนองานใน กรมยุทธการ
ทหารเรือ (แบบเดิม) โดยค่า เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (earliest finish, EF) หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่
กิจกรรมสามารถทำเสร็จได้ นั้น การเสนองานในของระบบ Outlook กรมยุทธการทหารเรือ ใช้เวลา
8 วัน แต่ในส่วนการเสนองานใน กรมยุทธการทหารเรือ (แบบเดิม) ใช้เวลาถึง 12 วัน มากกว่าการ
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เสนองานในของระบบ Outlook ถึ ง 4 วั น ด้ ว ยกั น ทางด้ านประสิ ท ธิ ภ าพ ความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ
ระหว่างระบบเดิม กับ ระบบ Outlook นั้น มีขั้นตอนในการตรวจแก้ไขงานที่เท่ากันที่ 6 ขั้นตอน
แต่ระบบ Outlook ได้ใช้ติดตามการแก้ไขงานหนังสือภายใน กองทัพเรือ ผ่าน Track Change เป็น
การตรวจสอบประสิทธิภาพการแก้ไขงานของผู้บังคับบัญชาได้ทุกระดับชั้น นับว่า ระบบ Outlook
มีประสิทธิภาพ ความถูกต้องแม่นยำ มากขึ้นกว่าระบบเดิม
บุคลากร กรมยุทธการทหารเรือ มีความสามารถในการใช้งาน Outlook ในการทำงานได้ดี
และบุคลากร กรมยุทธการทหารเรือ มีความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ
มาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ และด้านบุคลากร มีความพึ งพอใจปานกลางเพียงหัวข้อเดียว ได้แก่
มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างพอเพียง เนื่องจากกำลังพลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ระบบ Outlook ของกรมยุทธการทหารเรือ มีเพียง 1 คน เท่านั้น
6. สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ งการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ Outlook ของกรมยุ ท ธการทหารเรื อ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการทำงานโดยใช้ Outlook ในกรมยุ ท ธการทหารเรื อ ศึ ก ษา
ประสิ ทธิภ าพของการใช้ Outlook ของกรมยุทธการทหารเรือ และศึกษาความพึงพอใจในการใช้
Outlook ของบุคลากรกรมยุทธการทหารเรือ โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒ นา
ระบบการทำงานโดยใช้ Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ Outlook
ของบุ ค ลากรกรมยุ ท ธการทหารเรือ และ ปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพของการใช้ Outlook ของกรม
ยุทธการทหารเรือ
6.1 สรุปผล
6.1.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบ Outlook
ในกรมยุ ท ธการทหารเรือ จากการตรวจสอบของระบบการเสนองานแบบเดิ ม
โดยพบว่าวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ A, C, E, F,G และ H โดยมีเวลาแล้วเสร็จของ
โครงการ 12 วัน และตรวจสอบของระบบ Outlook ได้ว่าวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ
A, C, E, F,G และ H โดยมีเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 8 วัน
6.1.2 ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
ด้านฮาร์ดแวร์ โดยรวมมีความพึงพอใจมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปริมาณคอมพิวเตอร์
เพี ย งพอต่ อ การใช้ งานมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความพร้อ มของระบบ
เครื อข่ายเพื่ อ การเข้ าถึงระบบ Outlook ส่ ว นข้อที่ มีค ะแนนเฉลี่ ยน้ อยที่สุ ด คื อ ความรวดเร็ว ของ
โปรแกรมในการเข้าถึงระบบ Outlook และความรวดเร็วของระบบ Outlook
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ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
ด้านซอฟแวร์ โดยรวมมีความพึงพอใจมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โปรแกรม Outlook
มีระบบการตรวจผ่ านเอกสารที่รวดเร็วสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
โปรแกรม Outlook มีเมนูชัดเจนเห็นหัวข้อและรายละเอียดชัดเจน และโปรแกรม Outlook มีขนาด
อักษรที่ ใหญ่ อ่านง่ายและปรับ เปลี่ ยนขนาดได้ ตามต้องการ โดยมี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากัน ต่อมาคื อ
โปรแกรม Outlook มี ค วามสะดวกเข้ า ใจง่า ย ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ โปรแกรม
Outlook ทำการแก้ไขเอกสารแนบได้ง่าย
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
ด้านบุคลากร โดยรวมมีความพึงพอใจมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรกองทัพเรือใช้
งานได้ทุกสถานที่ทุกเวลา มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรกองทัพเรือ
สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว สะดวกต่อการใช้งาน บุคลากรกองทัพเรือส่วนใหญ่สามารถใช้งาน
ได้ ดี รองมาตามลาดั บ ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี เจ้ าหน้ าที่ ค อยให้ ค ำแนะนำและ
ช่วยเหลืออย่างพอเพียง ซึ่งอยู่ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ
โดยรวมมีความพึงพอใจมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียงผลทั้ง 3 ด้านพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งาน
Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ด้านฮาร์ดแวร์ มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ด้านซอฟแวร์ ส่วนด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ด้านบุคลากร
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ประสิ ทธิภ าพของระบบ Outlook ที่ ใช้ในกรมยุท ธการทหารเรือ จากการ
เปรียบเทียบผ่านการวิเคราะห์ข่ายงานแล้วนั้น พบว่า ระบบ Outlook ที่ใช้ในกรมยุทธการทหารเรือ
มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานในระบบเดิม พิจารณาถึงการเสนองานของกรมยุทธการทหารเรือ
แบบเดิมนั้น เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพ พบว่ามีความแม่นยำถูกต้อง แต่ขาดความรวดเร็ว เนื่องจากสาย
งานการบั งคับ บั ญ ชาที่จ ะต้องเสนองานในแต่ละเรื่องนั้นจะต้องผ่านผู้บังคับบัญ ชาหลายระดับชั้น
ประเด็นปัญหานี้ที่ผ่านมาพบว่า บางชิ้นงานอาจใช้เวลามากกว่า 12 วันเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นงานที่
ล่ า ช้ า อี ก ทั้ ง ในระหว่ า งขั้ น ตอนการเสนองานจะต้ อ งมี พ ลนำสาร เพื่ อ นำเอกสารไปส่ ง ให้ กั บ
ผู้บังคับบัญชาอีกท่านและลงเลขหนังสือในทุก ๆ ขั้นตอนลงเรื่องเสนองานเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้
การเสนองานนั้นเพิ่มความล่าช้า จุดหนึ่งที่งานล่าช้าในบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ทำงานตรวจ
เอกสารก่อนเข้าผู้บั งคับบัญชามีการตรวจเอกสารและให้ กลับมาแก้งานที่ผู้ขึ้นเรื่องก่อน ซึ่งเป็นอีก
เหตุผลที่ทำให้งานล่าช้ามากยิ่งขึ้น ในบางครั้งพบว่าการเสนองานผ่านการพิจารณาตรวจแก้ในหลาย ๆ
ครั้ง สุดท้ายก็กลับมาใช้แบบแรกที่ได้เสนอไป
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จากการวิเคราะประสิ ท ธิภ าพ ด้านการถูกต้องแม่ นยำ ระบบเก่ามีการตรวจเช็ค
ข้ อ มู ล กั น ถึ ง 6 ขั้ น ตอน ซึ่ ง จะเป็ น การตรวจเช็ ค ได้ ค่ อ นข้ า งดี บ่ ง บอกถึ ง ความถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ
ส่ ว นประสิ ท ธิ ภ าพเรื่ อ งเวลานั้ น ได้ ใช้ เครื่ อ งมื อ Critical Path Method: CPM มาเป็ น เครื่ อ งมื อ
ตรวจสอบ จะสามารถเห็นขั้นตอนการเสนองานและการตรวจแก้ไขของผู้บังคับบัญชา โดยจะสามารถ
เสนองานที่มีข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ จะต้องใช้เวลาถึง 12 วันด้วยกัน
6.2.2 ความพึ ง พอใจในการใช้ ง าน Outlook ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้
Outlook ของบุคลากรกรมยุทธการทหารเรือ ความพึงพอใจในการใช้งาน Outlook ในกรมยุทธการ
ทหารเรือ นั้น มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมระดับความพึงพอใจมาก มีเพียงด้านบุคลากร ในข้อมีเจ้าหน้าที่
คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างพอเพียง ระดับความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งเป็นเพียงข้อเดียว
เท่านั้นที่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
จากข้อมูลที่ได้รับ ผู้ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในด้านฮาร์ดแวร์ และพบว่า ความพึง
พอใจในด้ านซอฟแวร์ นั้ น อยู่ ในระดับ พึ งพอใจมากอยู่ แล้ ว การพั ฒ นาในทั้ ง 2 ด้านอาจจะยั งไม่
จำเป็ น ต้องทำเป็ น ลำดับ แรก ส่ วนการพั ฒ นาให้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ คำแนะนำและช่วยเหลื ออย่าง
พอเพียง ที่ความพึงพอใจในระดับปานกลางนั้น อาจจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุง เช่น การจัดให้มี
การอบรมการใช้ Outlook ให้มากขึ้น เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรที่มีความสามารถอยู่เดิม ให้ยิ่งมีความสามารถมากขึ้น
ปัจจุบันการใช้ Outlook ในกรมยุทธการทหารเรือ ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือน ตุลาคม
2561 นำมาช่วยบริห ารงานธุรการ สำหรับงานตรวจแก้ไขและติดตามหนังสือภายใน ทร. (Track
Change) ทำให้ทราบถึงขีดความสามารถของผู้บังคับบัญชาที่หนังสือฉบับนั้น ๆ เดินทางผ่าน จากที่
กล่าวมาในขั้นต้น จะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิภาพทั้งความถูกต้องรวดเร็วแม่นยำ เมื่อพูดถึงความ
รวดเร็วการเสนองานแบบเอารูปนี้จะเห็นได้ว่าเราได้ใช้ CPM มาเป็นตัววัดเวลาในงานนี้พบว่าใช้เวลา
ประมาณ 8 วันเท่านั้นในการเสนองาน เมื่อถามความพึงพอใจต่อข้าราชการกำลังพล ในกรมยุทธการ
หารเรือเมื่อใช้ระบบ Outlook แล้วนั้นผลสรุปมีความพึงพอใจทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์
และด้านบุ คลากร ช่ว ยให้ ป ระหยั ดเวลาจากเดิมการใช้งานเป็น ด้านหนังสื อ มีการแก้ไขในตัว ร่าง
หนั งสื อ ค่อ นข้างมาก ทำให้ ใช้ ระยะเวลามากเกิน ความจำเป็ น ในการเสนองานแต่ล ะเรื่อ งกว่าจะ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ หรือเสนอเรื่องถึงผู้บังคับบัญชา ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว
ถูกต้อง และแม่นยำ มากยิ่งขึ้น
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผู้บริหารควรกำหนดนโยบาย ปลุกฝังให้กำลังพลใฝ่หาความรู้ความสามารถในการ
ใช้งานด้านไอที และความสามารถการใช้งานระบบ Outlook
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2) ผู้บริหารควรกำหนดวิสัยทัศน์ ให้สอดรับการการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงบนโลก
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
3) ผู้ บ ริ ห ารควรออกนโยบายในการสนั บ สนุ น งบประมาณด้ า นการฝึ ก อบอรม
โดยการอบรมจากผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านสารสนเทศ จากภายนอกกองทัพเรือ ซึ่งจะสอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการดำเนินการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
สู งสุ ด และเป็ น ไปตามนโยบายผู้ บั ญ ชาการทหารเรือ อี ก ด้ ว ย มาให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ำลั งพลในระดั บ
กองทัพเรือเพราะการฝึกอบรมจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
4) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้กำลังผลออกแบบแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใช้ Outlook ให้ดียิ่งขึ้น
5) ผู้บริหารควรออกนโยบายการให้สิทธิกำลังพลกับข้าราชการที่มีการพัฒนาด้าน
สารสนเทศเป็นพิเศษ เช่น เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
บุคลากรอยากที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้น เพราะถือเป็นความรู้ความสามารถเพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ
6) ผู้บริหารควรให้รางวัลสำหรับหน่วยที่มีการพัฒนาการใช้งานระบบ Outlook ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
6.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ผู้บริหารควรจัดการอบรมการใช้งานระบบ Outlook ให้กับบุคลากรกรมยุทธการ
ทหารเรือ ในทุก ๆ 2 เดือน เพื่อที่จะได้ซักถามวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย อีกทั้ง
ยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นปั ญ หาไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นฮาร์ ด แวร์ ด้ า นซอฟต์ แ วร์ แ ละด้ า นบุ ค ลากร ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงจากระบบเสนองานแบบเดิม ที่ใช้งานกันมาหลายสิบปี การนำระบบใหม่มาใช้ และให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เวลาอันสั้นนั้น จะต้องเพิ่มการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ จะทำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย และจะเป็นการแก้ไขเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่าง
พอเพียงอีกด้วย
2) ผู้ บ ริห ารควรตรวจสอบความพร้อมของอุป กรณ์ และเครื่องต่าง ๆ ให้ สามารถ
พร้อมใช้งานได้เสมอ
3) ผู้บริหารควรจัดให้มีการสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Outlook เพื่อให้
เกิดแรงกระตุ้นในการใช้งานและในการหาความรู้เพิ่มเติม
6.3.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้ Outlook ของบุคลากรกรมยุทธการ
ทหารเรือ เพื่อให้บุคลากรกรมยุทธการทหารเรือ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) เนื่ อ งจากในครั้งนี้ เป็ น การเก็ บ ตั ว อย่ างเฉพาะภายในกรมยุ ท ธการทหารเรื อ
เท่านั้น ในครั้งต่อไปอาจจะเป็นการเก็บตัวอย่างจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือทั้งหมด
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ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
กรณีศึกษาของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จรัญญา ทองวัน*
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และพฤติ ก รรมต่ อ การใช้ ร ะบบ
อินทราเน็ตที่มีผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน (อายุงาน) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ว่ามี
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอินทราเน็ตแตกต่างกันหรือไม่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ที่ประจำอยู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมจำนวนทั้งหมด 343 ตัวอย่าง โดยใช้การแบ่งแบบโควตาใน
แต่ละฝ่ายในการจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน
คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) พฤติกรรมการใช้งานระบบอินทราเน็ต (3) ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอินทราเน็ต (4) การคำนึงถึงประโยชน์ของระบบอินทราเน็ต ซึ่งสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทดสอบ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA : One-Way Analysis of variance)
ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย อายุระหว่าง 20-37 ปี มี ระดั บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี โดยลักษณะงานส่วนใหญ่
ที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นงาน Day Work มีพฤติกรรมในการเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตน้อยกว่า 3
ครั้งต่อวัน จำนวน 139 คน ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เข้าใช้งานเป็นช่วงเวลาระหว่ างปฏิบัติงาน จำนวน
273 คน ซึ่งพนักงานจะได้รับประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในเรื่องงานที่ปฏิบัติ กิจกรรมส่วน
ใหญ่ที่ใช้เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E–Document)
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม อินทราเน็ต

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
ปัจจุบันข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อาจกล่าวได้
ว่า เป็นหัวใจของการแข่งขันในทุก ๆ ธุรกิจ และยังขับเคลื่อนองค์การให้มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน
เนื่องจาก การนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานจะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่ าง ๆ ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ และสามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการรับ -ส่งข้อมูล ข้อมูล
ข่าวสารทำให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การทุกคน ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเหตุการณ์
และสถานการณ์ต่าง ๆ ของคู่แข่ งขัน พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของตนเอง ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
หน้าที่ต่าง ๆในองค์การ มีความจำเป็นต้องรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการประกอบธุรกิจทุกประเภทการได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว จะได้เปรียบในการแข่งขัน
การนำเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ห น่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจในการใช้งานภายใน
องค์การ คือระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) โดยการอาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการทำงาน ทำให้ ค วามสำคั ญ ระบบอิ น ทราเน็ ต (Intranet) เข้ ามาเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ งของ
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์การของตัวเอง
เสี ย ก่ อ น เพราะประสิ ท ธิภ าพในการทำงานที่ ดี นั้ น ต้ อ งเริ่ ม จากภายในองค์ ก าร ระบบเครื อ ข่ า ย
อินทราเน็ต (Intranet) จึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานของธุรกิจ และเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาเพิ่ม
ศัก ยภาพในการทำงานให้ กั บ องค์ ก าร เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ที่ ในปั จจุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ได้รับความนิยมในหลาย ๆ
องค์การ เพราะมีทั้งความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในรั ช กาลที่ 9 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ เมื่ อ วั น ที่
29 กันยายน พ.ศ. 2543 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2545 และเปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549
โดยใช้งานแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็น
ศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้เดินทางทั่วโลก
ได้มากกว่าปีละ 60 ล้านคน เมื่อจำนวนผู้เดินทางจากทั่วโลกที่เดินทางมาใช้บริการสนามบินสุวรรณ
ภู มิ มี จ ำนวนในปริ ม าณที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ทำให้ ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารงานที่ ร วดเร็ ว และต้ อ งมี ก าร
ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ข่าวสารใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อพนักงานและ
ปั ญ หาหรื อเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น ภายในบริเวณท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ เพื่ อ ให้ ทั น ต่อ การ
ให้บริการผู้เดินทางทั่วโลก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ระบบ
ห ลั ก ได้ แ ก่ ร ะ บ บ AIMS (Airport Information Management System) แ ล ะ ร ะ บ บ MIS
(Management Information System) ซึ่ ง ระบบ AIMS เป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ ช่ ว ยในการบริ ห ารและ

137

จัดการกิจการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิในด้านต่าง ๆ และเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่น ๆ ทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอก
การดำเนินงานของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเน้นระบบการสื่อสารภายในองค์การ
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในด้านเทคนิค
การเรี ย นรู้ งานผ่ า นเว็บ (Web) หรือ E-Learning การพั ฒ นาทั กษะในการทำงานของบุ ค ลากรใน
องค์การ การแนะนำสิทธิหรือนโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานทราบ หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาจากการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การจัดการการ
ประชุม (E-Meeting) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ซึ่งระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโปรแกรมทุกอย่างได้ถูกพัฒ นาขึ้นโดยดูจากการใช้งานของพนักงาน
ภายในหน้าเว็บเพจของระบบอินทราเน็ตนั้น มีการเชื่อมโยงที่ทำให้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและ
เพื่อให้ ระดับ ชั้น ในการสั่ งการลดลง สะดวก รวดเร็ว สามารถส่ งข้อมูล ทั่วทั้ งองค์การและมีข้อมู ล
มาตรฐานเดียว เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การในการตอบสนองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) กรณีศึกษาของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ลักษณะของการปฏิบัติงานต่อ
การเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้งาน
2.2 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของพนักงานท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้งาน
3. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้
งานระบบอิ น ทราเน็ ต (Intranet) กรณี ศึ ก ษาของพนั ก งานท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ ศึ ก ษากลุ่ ม
ตัวอย่างพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4. ประชากรในการศึกษา
การจัดแบ่งส่วนงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีลักษณะเช่นเดียวกับ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ นั่นคือนอกจากจะมีสายงานการบังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่
มีความรับ ผิดชอบแล้วยังมีการจัดแบ่งหน้าที่การงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะเน้นความ
ชำนาญเฉพาะด้านและบุ คคลแตกต่างกันไปตามความสามารถ จึงทำให้ มีพ นักงานผู้ ที่ปฏิบั ติงาน

138

เฉพาะด้านต่าง ๆ ในทุกหน่วย ทุกฝ่าย และทุกสายงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้ร ะบบอิ น ทราเน็ ต โดยสามารถใช้ระบบอิ นทราเน็ต ให้ ได้อ ย่างชำนาญและมี ป ระสิ ทธิภ าพ
จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาของพนักงานที่
ประจำอยู่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 2,373 คน (อ้างอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
5. วิธีการศึกษาและการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้งานระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) กรณีศึกษาของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวิธีการศึกษา แยกได้เป็น
ดังนี้
5.1 ศึกษาจากเอกสารหนังสือตำรา วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ บทความ เอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากห้องสมุด
5.2 ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณสำหรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ โดยเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารโดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษานี้ ได้แก่ ผลการวิจัยนี้คาดว่าสามารถนำไปใช้ในการ
วางแผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7. กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกั ด (มหาชน) กรณี ศึ ก ษาของพนั ก งานที่ ป ระจำอยู่ ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบงานเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ดังนั้น
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ ะเป็ น การศึ ก ษาโดยใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งพฤติ ก รรมของ
พนักงาน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแปรต้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้
ระบบงานเครือข่ายระบบอิน ทราเน็ต (Intranet) ได้แก่ ด้านของข้อมูล ข่าวสาร ด้านการใช้งานใน
ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Document) ด้ า นการใช้ ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail)
ด้ า นระบบ AOT Time Attendance และในด้ า นข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ และประกาศต่ า ง ๆ ของ
พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประจำอยู่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดังนี้
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือ
อายุงาน (ประสบการณ์)

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการใช้งานของระบบ อินทราเน็ต
1. ข้อมูลข่าวสาร
2. การใช้งานในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
3. การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
4. การใช้งานระบบ AOT Time Attendance
5. ข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรืออายุงาน (ประสบการณ์)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบอินทราเน็ต
ในด้านของข้อมูลข่าวสาร ด้านการใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ด้านการ
ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ด้านระบบบันทึกเวลา AOT Time Attendance และในด้านข่าว
ประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ ของระบบอินทราเน็ต
8. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบอิ น ทราเน็ ต (Intranet) กรณี ศึ ก ษาของพนั ก งานท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ” ผู้ วิ จั ย ได้
ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็น ดังต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อ มู ล นั้ น ถือ ได้ ว่ าเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ส่ ว นหนึ่ งในระบบสารสนเทศคอมพิ ว เตอร์
โดยข้อมูลนั้นอาจเป็นข้อความ หรือเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและ มีลักษณะที่สามารถนำไป
ประมวลผลได้ ซึ่ งในการนำข้ อมู ล ที่ ได้ ไปประมวลผลนั้ น จะอาศั ย วิธีก ารหรือ กระบวนการในการ
วิเคราะห์
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บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (2558: 1) ได้ให้ความหมายของข้อมูล
ไว้ว่า ข้อ มูล ประกอบไปด้ว ยข้อเท็ จจริงดิบ (raw fact) เช่น ตัว เลข (figure) และสั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ
ใช้เป็นตัวแทนคน เหตุการณ์ แนวคิด (concept)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า “ข้อมูล” หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้มีการประมวลผล หรือมีความหมาย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเป็นในรูปแบบของเสียง
ประเภทของข้อมูล
ณาตยา ฉาบนาค (2545: 84) ได้รวบรวมข้อมูล จากแหล่ งข้อมูล ต่าง ๆ นั้นได้ออกเป็น 2
ประเภท คือ
1. ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) คื อ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวมหรื อ บั น ทึ ก จาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจได้จากการสัมภาษณ์ การสอบถาม รวมถึงการสำรวจและการจดบันทึก
ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่ได้รวบรวม
ไว้แล้ว ผู้ใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องออกไปจดบันทึกหรือรวบรวมข้อมูลเอง เช่น สถิติจำนวนประชากรของ
แต่ ล ะจั งหวั ด และสถิ ติ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะสถาบั น การศึ ก ษา ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ นี้ จ ะถู ก รวบรวมไว้ ด้ ว ย
หน่วยงานรัฐบาล และได้อนุญาตให้มีการเผยแพร่
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินทราเน็ต
ต้องยอมรับ ว่าในปั จ จุ บั น มีการแข่งขันทุก ๆ หน่วยงานต่างเพิ่ มสู งขึ้น อีกทั้งประกอบกับ
กระบวนการทางธุรกิจนั้ น มีความซับซ้อน และมีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ผู้บริห ารของทุ ก
องค์การ ทุกภาคส่ วนต่างต้องปรับกลยุ ทธ์ในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ การทำงานนั้นได้เปรียบหรือ
เอาชนะคู่แข่งขัน รวมทั้งในภาครัฐที่ต่างก็ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนและผู้มาใช้
บริ ก ารได้ รั บ ความสะดวก เทคนิ ค หรื อ กลยุ ท ธ์อ ย่ า งหนึ่ งที่ น ำมาใช้ คื อ การผสมผสานในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับขั้นตอนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในองค์การ ให้ทำงานรวมกันเป็น
“ระบบสารสนเทศ”
สัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ (2544: 13) ได้นิยามความหมายของคำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่
ผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยการนำข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปที่มีความเกี่ยวข้องกันมาจัดกระทำหรือนำมา
ประมวลผลเพื่อให้ได้ความหมายหรือคุณค่าเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
รุ่งรัศมี บุ ญ ดาว (2559: 5-6) ได้ให้ คำจำกัดความเกี่ยวกับลั กษณะของสารสนเทศที่ดี คือ
สารสนเทศที่ดีมีคุณ ภาพจะช่วยให้ ผู้ บริห ารสามารถใช้ส ารสนเทศนั้น ๆ ในการตัดสิ นใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีนั้นมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

141

1. ตรงประเด็น (Relevant) หมายความว่า สารสนเทศนั้นตรงกับความต้องการในการใช้งาน
ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้สารสนเทศที่ได้รับในการสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
สารสนเทศเกี่ยวกับราคาข้าวที่จะลดลง อาจไม่ตรงกับความต้องการใช้ของบริษัทผลิตยางรถยนต์
เป็นต้น
2. ครบถ้ ว น (Complete) หมายถึ ง ผู้ ใช้ ได้ รับ สารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่อ งที่ ต้ อ งการ
ตัดสิน ใจอย่ างสมบู รณ์ เช่น รายงานการลงทุน ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
สำคัญครบถ้วนทุกรายการ เป็นต้น
3. ถู ก ต้ อ ง (Accurate) หมายความว่ า สารสนเทศที่ ได้ รั บ มามี ค วามถู ก ต้ อ ง ไม่ มี ค วาม
ผิดพลาดและไม่ใช่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง บางครั้งสารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง มีสาเหตุมาจากการได้รับ
ข้อมูลที่ผิดพลาดมาผ่านการประมวลผล ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดด้วยเช่นกัน
4. น่ าเชื่อถื อ (Reliable) หมายความว่า สารสนเทศที่ ได้ม าจากแหล่ งที่น่ าเชื่ อถือ หรือมี
กรรมวิธีในการรวบรวมที่น่ าเชื่ อถือ เช่น ข่าวลื อที่ ไม่ รู้แหล่ งที่ มาว่าราคาทองคำจะลดลง ย่อมไม่
น่าเชื่อถือ เป็นต้น
5. ชัดเจน (Clarity) หมายความว่า ผู้ ใช้ส ามารถเข้าใจสารสนเทศนั้นได้อย่างชัดเจน ไม่มี
ความคลุมเครือ
6. กะทัดรัด (Conciseness) หมายความว่า สารสนเทศมีความรัดกุม กะทัดรัด เหมาะสมกับ
การใช้งาน
7. ทั น เวลา (Timely) หมายความว่ า ผู้ ใช้ ได้ รั บ สารสนเทศทั น เวลาที่ ต้ อ งการใช้ ในการ
ตัดสินใจ
8. เข้าถึงได้ (Accessible) หมายความว่า ผู้ใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายใน
รูปแบบ และในเวลาที่ต้องการใช้ได้
9. ยืดหยุ่น (Flexible) หมายความว่า ผู้ใช้สามารถปรับใช้สารสนเทศได้หลายวัตถุประสงค์
เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงคลังที่องค์กรมีอยู่ พนักงานขายสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลใน
การนำเสนอขายสินค้าได้ ในขณะเดียวกันผู้จัดการฝ่ายผลิตสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ
ผลิตสินค้าได้ หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อก็สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมไว้ผลิต
ได้ หรือผู้จัดการฝ่ายการเงินสามารถใช้เป็นข้อมูลในการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังได้ เป็นต้น
10. พิสูจน์ได้ (Verifiable) หมายความว่า สามารถตรวจสอบที่มาจากหลาย ๆ แหล่งได้ว่า
มีความถูกต้องตรงกัน
11. คุ้มค่า (Economical) หมายความว่า กระบวนการที่ได้มาซึ่งสารสนเทศ มีความคุ้มค่าใน
ด้าน ต้นทุน เวลา และแรงงานที่จะต้องเสียไป เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากสารสนเทศ
12. เข้าใจง่าย (Simple) หมายความว่า สารสนเทศที่ดีควรง่ายต่อการเข้าใจ ไม่มีรายละเอียดที่
มากเกินความจำเป็นในการใช้ หรือไม่ซับซ้อนเกินไป ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้สับสนจนไม่สามารถตัดสินใจได้
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13. ปลอดภัย (Secure) หมายถึง การมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ไม่มีสิทธิได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การดำเนินชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องหน้าที่การงานในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น
มีปั จ จั ย สำคั ญ พื้ น ฐานที่ ต้ อ งเกี่ ย วเนื่ อ งด้ ว ยอย่ างหลี ก หนี ไม่ ได้ นั่ น ก็ คือ ในเรื่อ งของ “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นั้ น นั บ ได้ ว่ า มี ค วามสำคั ญ กั บ ชี วิ ต ประจำวั น อั น อาจสื บ เนื่ อ งมาจาก
วิวัฒนาการและมีการเกิดขึ้นของการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประกอบกับ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงทำให้สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้ น ในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิจิ ตอลเป็ นวิวัฒ นาการทั้ งด้านฮาร์ดแวร์แ ละซอฟต์แ วร์ที่ เรีย กว่า
“เทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่ได้มีการนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทำให้เกิด
รูปแบบใหม่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และสารสนเทศ ระหว่างองค์การหรือระหว่างบุคคล
มีการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่มีขนาดใหญ่ ห รือที่เรียกว่า (Big Data) ในเวลาที่เป็ นจริงในขณะนั้น (Real
time) ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน อาจกล่าวได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแต่ละวันข้อมูลข่าวสารได้เพิ่ม จำนวนขึ้น
อย่ างรวดเร็ ว ซึ่งเทคโนโลยี ส มัย ใหม่โดยเฉพาะคอมพิ วเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒ นาให้ เป็ น
เครื่องมือเพื่อการสื่อสารในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และการศึกษา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วยให้สารสนเทศกระจายไปยังองค์การธุรกิจต่าง
ๆ รวมทั้งบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทำให้องค์การต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้บริการ
ลูกค้า และที่สำคัญคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์การได้อีกเช่นกัน
ประโยชน์หรือความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนิ ด า พานิ ช กุ ล (2549: 5-6) ได้ เสนอความสำคัญ หรือ ประโยชน์ ของการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้พอสรุปได้ ดังนี้
1. ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต และประสิ ท ธิภ าพในการทำงาน อี ก ทั้ งยั งช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
เนื่ องจากการนำระบบคอมพิ วเตอร์และระบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในองค์กร จะช่วยให้ พนักงานใน
องค์ก รสามารถใช้ท รัพ ยากรร่ ว มกัน ได้ เช่ น การใช้ เครื่อ งพิ มพ์ (Printer) สแกนเนอร์ (Scanner)
ร่วมกัน เป็นต้น
2. ช่วยจัดระบบสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายให้เป็นระเบียบ ทำให้สะดวกรวดเร็ว ง่ ายใน
การจัดเก็บและค้นหาข้อมูล
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3. ช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารระหว่ างกั น มี ค วามรวดเร็ ว มากขึ้ น ลดปั ญ หาเรื่ อ งระยะเวลาและ
ระยะทาง โดยนำระบบเครื อ ข่ า ย และโทรศั พ ท์ เข้ า มาช่ ว ย เช่ น อิ น เตอร์ เน็ ต (Internet) และ
อินทราเน็ต (Intranet) เป็นต้น
4. เทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างเป็นแบบอัตโนมัติ ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้จากแหล่ง
อื่นเมื่อใดก็ได้ เช่น ระบบการฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
5. ทำให้ มี ก ารกระจายโอกาสการเรีย นรู้ เช่ น มี ก ารใช้ ระบบการเรี ย นการสอนทางไกล
การรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพในการผลิ ตสารสนเทศ เช่น การคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน
เป็นต้น
7. ช่วยลดจำนวนบุคลกรในการประมวลผลและผลิตสารสนเทศ เนื่องจากจะทำให้มีความ
รวดเร็ ว และถู กต้ อ งมากขึ้ น อย่ างเห็ น ได้ ชัด บุ ค ลากรในองค์ กรสามารถนำเวลาส่ ว นที่ เหลื อ ไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นได้ งานบางอย่างที่จำเป็นต้องมีบุคลากรในการตรวจสอบความผิดพลาดก็อาจใช้
จำนวนบุ ค ลากรน้ อ ยลง เช่น ผู้ ต รวจสอบอัก ษร เมื่อ นำโปรแกรม Microsoft Word มาใช้ ในตั ว
โปรแกรมมีการตรวจสอบคำที่ผิดพลาดโดยอัตโนมัติทำให้ลดงานของผู้ตรวจสอบอักษรลงได้บางส่วน
เป็นต้น
8. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ในระยะแรกของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อาจต้องมี
การลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร เป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องหน้าที่การงาน
ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นมีปัจจัยสำคัญพื้นฐานที่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือในส่วน
ของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยองค์การส่วนใหญ่ได้นำ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ นับไม่
ถ้วน อาจกล่าวได้ว่าทุกวันนี้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
ล้วนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางด้าน IT กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น นอกจาก จะช่วยประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้ก ลายเป็น
สารสนเทศที่ดี ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีส่วน
ช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย ถ้าหากใครไม่สนใจที่จะนำ IT มาใช้งาน
ก็จะกลายเป็นองค์การที่ล้าหลังไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
ระบบอินทราเน็ต
ในองค์การหลาย ๆ แห่งในปัจจุบันได้นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์โฆษณา
สินค้าหรือบริการให้กับ ลูกค้าหรือผู้ บริโภค องค์การต่างคิดว่าอินเทอร์เน็ตและเว็บเป็นเครื่องมือที่
เข้าถึงประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นั้นยังสามารถปรั บการทำงาน
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ของระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้สำหรับพนักงานภายในองค์การ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังองค์การ
อื่น ๆ ได้ลักษณะของการทำงานระบบในลักษณะนี้เรียกว่า “อินทราเน็ต”
ประโยชน์ของการนำระบบอินทราเน็ตมาใช้ในองค์การ
จิตตภัทร เครือวรรณ์ (2540: 52) ได้ให้ความสำคัญของการนำระบบอินทราเน็ตมาใช้ สรุปได้
ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อองค์การ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1.1 ช่วยในการติดต่อสื่อสารขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการสื่อสารให้ทราบได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากเจ้าของข้อมูลสามารถปรับปรุง
ข้อมูลของตนให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ในขณะที่ผู้ที่ต้องการข้อมูลก็สามารถเรียกดูข้อมูลล่าสุดได้จาก
เจ้าของข้อมูลโดยตรงในเวลาที่ต้องการ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วตามที่ต้องการ อีกทั้งไม่
ต้องเสียเวลาในการขอข้อมูลอีกด้วยอีกทั้งยังเอื้ออำนวยสำหรับการติดต่อระหว่างสาขาต่าง ๆ ของ
องค์การ ซึ่งอยู่กระจายในหลายพื้นที่ เอื้อต่อการติดต่อระหว่างสาขาองค์การและลูกจ้างขององค์การ
1.2 ช่ว ยลดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เป็ น การประหยั ดค่ าใช้ จ่ายด้านการจั ดหาซอฟแวร์
กล่าวคือ ในการจัดหาซอฟแวร์ของอินทราเน็ตนั้น จะมีราคาถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่าซอฟแวร์ของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบางครั้งสามารถหาได้ฟรี
1.3 ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต และการบริ ก ารต่ า ง ๆ ผู้ ที่ ต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ไม่
จำเป็นต้องเก็บข้อมูลในรูปของเอกสาร ซึ่งทำให้เปลืองทรัพยากร เช่น กระดาษ หรือแม้แต่แผ่นดิสต์ที่
เก็บข้อมูล
1.4 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่าง ๆ พนักงานสามารถเรียนรู้ได้จากโปรแกรม
การฝึกอบรมทีไ่ ด้บรรจุไว้บนอินทราเน็ต ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา
1.5 สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว มีบริการต่าง ๆ เช่น e-mail กระดาน
ข่าว ช่วยประหยัดเวลาทั้งผู้สอบถามและผู้ตอบ และสามารถประหยัดเวลาของฝ่ายบริหารอีกด้วย
ไม่ต้องชี้แจงในเรื่องนโยบายต่าง ๆ ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลผ่านอินทราเน็ตได้ นอกจากนี้ข้อมูลบางอย่างที่
เป็ น ปั ญ หาและต้องการตอบปั ญ หาแก่บุ คคลภายนอก พนักงานสามารถพูดหรือตอบปัญ หาแทน
ผู้บริหารได้ทันทีด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในอินทราเน็ต เป็นการประหยัดเวลาของผู้บริหาร
1.6 อินทราเน็ตเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องใช้เวลาในการอบรมพนักงานมาก
2. ประโยชน์ของอินทราเน็ตในงานบริหารและจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้มี นั กวิช าการให้ ความหมายของประโยชน์ อินทราเน็ ตไว้ คื อ จิตตภั ท ร เครือวรรณ์ (2540: 52;
อ้างถึงใน Jacobs, 1996) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 นโยบายและคูม่ ือในการปฏิบัติงาน
2.2 โปรแกรมผลประโยชน์ต่าง ๆ
2.3 ระบบพิจารณาและประเมินผลงาน
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2.4 ประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ
2.5 การบรรยายลักษณะงาน ความรับผิดชอบต่าง ๆ ในแต่ละตำแหน่งงาน
2.6 โครงสร้างองค์กร
2.7 แบบฟอร์มต่าง ๆ
2.8 ข้อมูลคำถามต่าง ๆ ที่พนักงานสอบถามบ่อย ๆ
2.9 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
2.10 ตารางวันหยุด
2.11 คู่มือการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
2.12 หลักสูตร/แผนการเรียนต่าง ๆ และรายการ การฝึกอบรม สามารถลดจำนวน
รายงานฝึกอบรมที่ต้องพิมพ์ออกมา โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เอง เลือกรายการและพิ มพ์
เฉพาะรายการที่ต้องการเท่านั้ น รายละเอียดเกี่ ยวกับการฝึ กอบรมสามารถทำ Hyperlink ทำให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลอื่นได้อีก เช่น หนังสือบรรณานุกรมและผู้สอน เป็นต้น ยังใช้ในการนำเสนอที่
ทัน สมัยและง่ายขึ้น โดยผู้สอนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสอนตามสาขาต่าง ๆ ขององค์กร เป็ นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
2.13 กระดานข่ า ว/ข่ า วต่ า ง ๆ พนั ก งานและฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ามารถใส่
ข้อความข่าวสารที่น่าสนใจ ต้องการเน้นเลือกเพื่อให้พนักงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติร่วมกันได้
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้พนักงานสามารถแสวงความรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแนวคิดข้างต้น กล่าวสรุปได้ว่า ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างภายในองค์การ เพื่อให้องค์การมีการพัฒนา
และทันท่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ
แนวคิดเกี่ยวกับด้านพฤติกรรม และพฤติกรรมองค์การ
ในการศึกษาด้ านพฤติ กรรมของบุคคลจะพบเสมอว่า บุ คคลต่างแสดงพฤติกรรมออกมา
แตกต่างกันถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบเดียวกัน และในความเป็นจริงโดยทั่วไปบุคคลทุกคนยากที่จะ
หลี ก หนี พ้ น ได้ ในเรื่ อ งของพฤติ ก รรม ไม่ ว่ า พฤติ ก รรมนั้ น จะเป็ น พฤติ ก รรมในด้ า นใด ๆ ก็ ต าม
ซึ่งสมาชิกในองค์ การทุ กแห่ งนั้ น ทุกคนจะต้องเผชิญ ในเรื่องพฤติกรรมในองค์การอย่างหนีไม่พ้ น
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและองค์การ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสาเหตุเบื้องต้นก่อน
ดังนั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือต้องมีความเข้าใจในด้านพฤติกรรมในระดับเอกบุคคลซึ่ง
เป็ น พฤติกรรมพื้ น ฐานเพื่อที่จ ะได้เข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลนั้ น ๆในด้านของแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติ กรรม และพฤติกรรมองค์ก ารได้ มีผู้ ให้ ค วามหมายของพฤติ กรรม ทฤษฎี เกี่ยวกับ พฤติกรรม
ประเภทและลักษณะของพฤติกรรม รวมทั้งได้มีผู้ให้ความหมายในด้านของพฤติกรรมองค์การ รูปแบบ
ของพฤติกรรมองค์การ ความสำคัญของพฤติกรรมองค์การ และประโยชน์ของพฤติกรรมขององค์การ
ต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
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ความหมายของพฤติกรรม (Behavior)
ในการศึ กษาบุ คคลต่าง ๆ นั้ น จะต้ อ งมี ก ารพิ จารณาถึ งพฤติก รรมที่ แสดงออกมา ซึ่ งใน
การศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์นั้ นมักเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนทำให้ การ
แสดงออกของบุ ค คลนั้ น มี ค วามแตกต่ างกั น ออกไป ทั้ งนี้ อ าจเพื่ อ ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ เกิ ด จากการ
เชื่อมโยงและการตอบสนองต่อสิ่งมากระทบที่ส่งผลของการแสดงพฤติกรรมออกมา ตามความหมาย
ของพฤติกรรมนั้นได้มีนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้
สร้ อ ยตระกูล (ติ ว ยานนท์ ) อรรถมานะ (2550: 13) ได้ให้ ความหมายของพฤติ กรรม คื อ
การกระทำหรื อ กิ ริ ย าอาการที่ แ สดงออกของบุ ค คล (action) ทั้ ง นี้ ร วมถึ งการงดเว้ น การกระทำ
(inaction) นอกจากนั้นการตัดสินใจที่รู้สึกได้ของบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ หรือการกระทำที่ซ่อนเร้น
แต่พร้อมที่จะแสดงออก เช่น การมีความคิดริเริ่มก็นับเป็นการกระทำเช่นกัน ดังนั้น “พฤติกรรม”
จึงรวมถึงสิ่งที่บุคคล กลุ่ม หรือองค์การประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดเผย (over behavior)
และยังรวมถึงพฤติกรรมที่ยังไม่แสดงออก หรือพฤติกรรมซ่อนเร้น (covert behavior) ทั้งนี้รวมถึง
กระบวนการภายในอื่น ๆ ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ เป็นต้น นอกจากนั้นยังรวมถึงการงด
เว้นการกระทำ หรือการไม่แสดงออกทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
ประเภทและลักษณะของพฤติกรรม
ตามคำนิยามของนักวิชาการของ พิภพ วชังเงิน (2547: 3) ที่ได้ให้คำนิยาม มีดังนี้
1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้อง
ผ่ า นการเรี ย นรู้ แ ต่ อ ย่ า งใด กลไกของร่ า งกายจะมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Reflex action) เช่ น
การกระพริบตา สัญชาตญาณต่าง ๆ เช่น ความกลัว ความตื่นเต้น ความรัก ความต้องการอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ
2. พฤติ ก รรมซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จากอิ ท ธิ พ ลภายนอก คื อ เกิ ด จากการที่ บุ ค คลติ ด ต่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์
สั งสรรค์ ร่ ว มกิจ กรรมกับ บุ ค คลอื่น การเข้ าอยู่ในกลุ่ ม การปฏิ บั ติงานในองค์ การ การเข้ าไปข้ อ ง
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งบุคคลจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมของตนเพื่อการอยู่รอดและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ การปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการแห่งวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต มนุษย์มีชีวิตมีพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชีวิต ทำให้ตนเองมีความสุขความ
พอใจหรือเข้ากับคนอื่นได้ การปรับปรุงตัวในสังคม มีวัฒนธรรมเป็นแบบแผนมีปทัสถานของสังคมเป็น
แนวปฏิบัติอยู่แล้ว
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจในงานเป็ น การศึ ก ษาอี ก มิ ติ ห รื อ อี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ของ
การศึกษาพฤติกรรมองค์การในระดับบุคคล ทั้งนี้หากพิจารณาว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ความพึง
พอใจในงาน หรือ (Job Satisfaction) นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล
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ความหมายของความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
ความพึงพอใจ มีความหมายที่เข้าใจทั่วไปว่า ความรู้สึกของบุคคลที่มีทัศนะคติในทางบวกกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายที่สำคัญ ๆ ของความพึงพอใจ ดังนี้
วิเชียร วิทยอุดม (2554: 76) ได้ให้ความหมายของคำว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ
โดยทั่วไปของบุคคลที่มีต่องานของตน
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน
ความพึงพอใจในงานมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่างซึ่งปัจจัยหรือตัวแปร
เหล่านี้สามารถใช้ในการทำนายดูเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจหรือความ
ไม่พึงพอใจได้ ปัจจัยหรือตัวแปรเหล่านี้ ได้มีนักวิชาการได้จำแนกและให้ค วามสำคัญต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550: 137-139), ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542:
132-139) ได้ให้ ความหมายและกำหนดปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานนั้นจะประกอบไปด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1. เพศ เพศจะขึ้นอยู่กับลักษณะที่ทำว่าเป็ นงานลักษณะใดรวมทั้งเกี่ยวข้องกับระดับความ
ทะเยอทะยานและความต้องการทางด้านการเงิน เพศหญิงมีความอดทานที่จะทำงานที่ต้องใช้ฝีมือ
และงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย
2. อายุ เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้น ๆ ตำแหน่งหน้าที่การงานมักจะสูงตามไปด้วย ดังนั้ น
เขาจึ งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะพอใจในงานของเขามากขึ้ น ซึ่ งก็ มี เหตุ ผ ลหลายประการประกอบอี ก เช่ น
ความคาดหวังในระดับ ต่ำ และการปรับตัว กับสภาวการณ์ ในการทำงานที่ดีขึ้น ทั้ งนี้ เพราะเขามี
ประสบการณ์มากขึ้นนั่นเอง
3. การศึกษา การศึกษาจะขึ้นอยู่กับงานที่ทำว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขา
หรือไม่ นักวิชาการวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกร มีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนงานและ
พนักงานลูกจ้างที่ใช้แรงงานทั่วไป รวมทั้งเสมียนพนักงานด้วย
4. เวลาในการทำงาน งานที่ทำในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการทำงานมากกว่างาน
ที่ต้องทำในเวลาที่บุคคลอื่นไม่ต้องทำงาน เพราะเกี่ยวกับการพักผ่อนและการสังสรรค์กับผู้อื่นด้วย
5. ประสบการณ์ ประสบการณ์ในการทำงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของ
บุคคลที่ทำงานนานจนมีความรู้ความชำนาญในงานมากขึ้น ทำให้เกิดความพึงพอใจกับงานที่ทำ
6. ความสนใจในงาน บุ ค คลที่ ส นใจในงานและได้ ท ำงานที่ ต นเองถนั ด และพอใจ จะมี
ความสุขและพึงพอใจในการทำงานมากกว่าบุคคลที่มีศูนย์ความสนใจในชีวิตไม่ได้อยู่ที่งาน
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9. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากรวบรวมแบบสอบถามแล้วมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้ อ มู ล แล้ ว นำไปวิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมสำเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) นำผลที่ได้จ ากการประมวลผลข้อมูลนี้ มาอธิ บายความหมาย และรายงานผลการวิจัย
สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้
9.1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่ า ค ว า ม ถี่ (Frequency) แ ล ะ ส่ ว น เบี่ ย งเบ น ม า ต ร ฐ า น (Standard Deviation)
เพื่อทราบลักษณะทั่วไปพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างแสดงในรูปแจกแจงความถี่ซึ่งอธิบายข้อมูลสถานภาพ
ของพนักงาน และพฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต
9.2 พฤติกรรมการใช้งานระบบอินทราเน็ต ศึกษาจำนวนครั้ง (ความถี่) ในการเข้าใช้งาน
ระบบอินทราเน็ตโดยให้ผู้เลือกตอบตามความรู้สึกและความเชื่อเชิงประเมินค่าของตนเอง
9.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกั น ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test)
9.4 การคำนึ งถึ งประโยชน์ ข องระบบอิ น ทราเน็ ต ของพนั ก งานโดยศึ ก ษาถึ ง จำนวนครั้ ง
(ความถี่) ในการเข้าใช้งานเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ จำนวน 7 ด้าน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับ
การคำนึงประโยชน์ของระบบอินทราเน็ต ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
10. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
10.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ระหว่าง 20 – 37 ปี
ระหว่าง 38 – 52 ปี
53 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี

จำนวน
(n=343)

ร้อยละ

ลำดับ

232
111
343

67.6
32.4
100

1
2

172
150
21
343

50.1
43.7
6.1
100

1
2
3

13

3.8

3
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ประสบการณ์ (อายุงาน) ในการทำงาน
ระหว่าง 1 – 3 ปี
ระหว่าง 4 – 6 ปี
ระหว่าง 7 – 9 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ลักษณะการปฏิบัติงาน
งาน Day Work (08.00 – 17.00)
งานกะ Shift Work
รวม

จำนวน
(n=343)
204
126
343

ร้อยละ

ลำดับ

59.5
36.7
100

1
2

30
42
99
172
343

8.7
12.2
28.9
50.1
100

4
3
2
1

341
2
343

99.4
0.6
100

1
2

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปอธิบายได้ ดังนี้
1. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 343 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 232 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.6 และเพศหญิง จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4
2. อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–37 ปี จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมา
คือ 38–52 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.7 และอายุมากกว่า 53 ปีขึ้นไป จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1
3. ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน
204 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน
126 คน คิดเป็นร้อย 36.7 อันดับสุดท้าย คือ จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.8
4. ประสบการณ์ทำงาน หรืออายุงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หรืออันดับหนึ่ง
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 1–3 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 อันดับที่สอง คือ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 4–6 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 อันดับที่สาม คือ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 7–9 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อย 28.9 และอันดับที่สุดท้าย
คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1
5. ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง าน
เป็นแบบ Day Work จำนวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 99.4 และมีลักษณะการปฏิบัติงานแบบ Shift
Work จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
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10.2 จำนวนและอัตราส่วนพฤติกรรมการใช้งานระบบอินทราเน็ต (ข้อมูลด้านพฤติกรรม)
พฤติกรรมในการเข้าใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวนครั้ง (ความถี)่
น้อยกว่า 3 ครั้ง
ระหว่าง 3–5 ครั้ง
ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป
รวม
ช่วงเวลาในการใช้งาน
ก่อนเริ่มงาน
ระหว่างทำงาน
พักกลางวัน
รวม
ประโยชน์ที่เข้าใช้งาน
ปฏิบัติงาน
ธุระส่วนตัว
รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว
รวม
กิจกรรมที่เลือกเข้าไปใช้งาน
อ่านข่าวสารทั่วไป
ค้นหาข้อมูลในสมุดโทรศัพท์
รับ - ส่ง E-mail
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-document
รวม
ลักษณะการใช้ระบบอินทราเน็ต
เป็นข้อมูลในการทำงาน
แจ้งข่าวสารในองค์การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
รวม

จำนวน
(n=343)

ร้อยละ

ลำดับ

139
114
90
343

40.5
33.2
26.2
100

1
2
3

16
273
54
343

4.7
79.6
15.7
100

3
1
2

271
9
63
343

79.0
2.6
18.4
100

1
3
2

71
38
100
134
343

20.7
11.1
29.2
39.1
100

3
4
2
1

221
31
91
343

64.4
9.0
26.5
100

1
3
2

จำนวนและอัตราส่วนพฤติกรรมการใช้งานระบบอินทราเน็ต สรุปได้ดังนี้
1. จำนวนครั้ง (ความถี่) ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 343 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการ
เข้าใช้งานอันดันแรก คือ น้อยกว่าสามครั้งต่อวัน จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 อันดับที่สอง
คือ ระหว่าง 3–5 ครั้งต่อวัน จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และอันดับที่สาม คือ อันดับที่สาม
คือ ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2
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2. ช่วงเวลาในการใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเข้าใช้ งานในช่วง
ระหว่างทำงาน จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 ลำดับที่สอง คือ ช่วงเวลาพักกลางวัน จำนวน 54
คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอันดับที่สาม คือ ช่วงก่อนเริ่มงาน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7
3. ประโยชน์ที่เข้าใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเข้าใช้งาน
อันดับแรก คือ เพื่อประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 อันดับที่
สอง คือ พฤติกรรมในการเข้าใช้งานเพื่อประโยชน์ในด้านรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวในองค์การ
จำนวน 63 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.4 และอั น ดั บ ที่ ส าม คื อ มี พ ฤติ ก รรมในการเข้ า ใช้ ง าน คื อ
ธุระส่วนตัว จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
4. กิจกรรมที่เลือกเข้าไปใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเข้าใช้
งานอันดับแรก คือ กิจกรรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) จำนวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.1 อันดับที่สอง คือ รับ-ส่ง E-mail จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 อันดับที่สาม คือ
พฤติกรรมในการเข้าใช้งานอ่านข่าวสารทั่วไป จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และลำดับสุดท้าย
มีพฤติกรรมในการเข้าใช้งาน คือ ค้นหาข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
5. ลักษณะการใช้ระบบอินทราเน็ต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเข้าใช้งาน
ในลักษณะอันดับแรก คือ เป็นข้อมูลในการทำงาน จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ลำดับที่สอง
คือ ในลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานจำนวน 91คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และอันดับที่
สาม คือ แจ้งข่าวสารในองค์การ จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0
แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
อินทราเน็ตด้านข้อมูลข่าวสาร
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบอินทราเน็ต
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลที่นำเสนอในระบบอินทราเน็ตมีความรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
เนื้ อ หาของข้ อ มู ล ที่ น ำเสนอในระบบอิ น ทราเน็ ต
มีความชัดเจน
ระบบอินทราเน็ตมีการใช้ภาษาให้ผู้อ่านง่ายต่อการ
รับรู้
มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่นำเสนอ
ข้อมูลที่ได้ตรงประเด็นที่ต้องการ
ความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ
รวม

̅
𝑿

S.D.

แปลผล

3.71

0.628

พึงพอใจมาก

3.76

0.655

พึงพอใจมาก

3.82

0.629

พึงพอใจมาก

3.70
3.71
3.96
3.775

0.827
0.655
0.643
0.540

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบอินทราเน็ตด้านข้อมูล นำเสนอใน
รูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ พิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ด้านข้อมูล พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในด้านของข้อมูลอยู่ในระดับพอใจมาก (เฉลี่ย = 3.775)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั น 2 ด้ า น คื อ ข้ อ มู ล ที่ น ำเสนอในระบบอิ น ทราเน็ ต มี ค วามรวดเร็ ว และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
(ค่าเฉลี่ย = 3.71) และ ข้อมูลที่ได้ตรงประเด็นที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ส่วนด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านอื่น ๆ พนักงานมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ ด้านความถูก
ต้องของข้อมูลที่นำเสนอ (ค่าเฉลี่ย = 3.96) ด้านระบบอินทราเน็ตมีการใช้ภาษาให้ผู้อ่านง่ายต่อการ
รับรู้ (ค่าเฉลี่ย = 3.82) ด้านเนื้อหาของข้อมูลที่นำเสนอในระบบอินทราเน็ตมีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย =
3.76) ด้านมีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่นำเสนอ (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ตามลำดับ
ข้อ
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

ความพึงพอใจการใช้งานระบบย่อยต่าง ๆ ในระบบ
อินทราเน็ต
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
มีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการใช้
งาน
มีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล
มีการกำหนดเมนูที่ง่ายต่อการใช้งาน
E-Mail สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สอื่ สารที่หลากหลาย เช่น
โทรศัพท์มือถือ
รวม

̅
𝑿

S.D.

แปลผล

3.69

0.716

พึงพอใจมาก

3.57
3.58
3.71

0.745
0.802
0.884

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.6370

.62638

พึงพอใจมาก

แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
อินทราเน็ตด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบอินทราเน็ตด้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) นำเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
พึงพอใจ พิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในด้านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) อยู่ในระดับพอใจมาก (เฉลี่ย = 3.6596) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ พนักงานมีความพึงพอใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านมีการ
แสดงสถานะในการดำเนิ น งานของเอกสารที่ มี ค วามชั ดเจน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.72) พนั ก งานมี ค วาม
พึ งพอใจระดั บ มากระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ านระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารจั ด
หมวดหมู่
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ตามประเภทของเอกสารให้ ง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.96) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์ด้านมีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.64) ระบบสารสนเทศด้านมี
จุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ตามลำดับ
แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ งพอใจด้ า นไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ในส่ ว นของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ งานระบบอิ น ทราเน็ ต ด้ า นไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นำเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
พิจ ารณาค่าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจ พบว่า พนั กงานมีความพึ งพอใจในด้านไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิ กส์
(E-mail) อยู่ในระดับพอใจมาก (เฉลี่ย = 3.6370) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยได้
ดังนี้ พนักงานมีความพึงพอใจด้านการมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการใช้
งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.69) พนักงานมีความพึงพอใจระดับมาก ด้านความรวดเร็วในการแสดงผลข้ อมูล
(ค่าเฉลี่ย = 3.57) ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ด้านมีการกำหนดเมนูที่ง่ายต่อการใช้งาน
(ค่าเฉลี่ ย = 3.58) ระบบไปรษณี ย์ อิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) ด้านสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ สื่อสารที่
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ตามลำดับ
ข้อ
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

ความพึงพอใจการใช้งานระบบย่อยต่าง ๆ ในระบบ
อินทราเน็ต
AOT Time Attendance
มีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่าย
ต่อการใช้งาน/เข้าถึง AOT Time Attendance
มีการกำหนดเมนูที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
มีการนำเสนอวันลาต่าง ๆ ย้อนหลัง
มีการใช้สีสันที่น่าสนใจเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเวลา
ทำงานการขาดงาน
มีความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล
รวม

̅
𝑿

S.D.

แปลผล

3.62

.826

พึงพอใจมาก

3.73
3.50
3.41

.794
.875
.771

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.52
3.5569

.741
.68313

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึ งพอใจด้านการใช้งานระบบ
บันทึกเวลาของพนักงาน AOT Time Attendance
ใน ส่ ว น ของข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ความ พึ งพ อใจใน การใช้ ง าน ระบ บ อิ น ท ราเน็ ตด้ าน
AOT Time Attendance นำเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึ ง
พอใจ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ พบว่ า พนั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า น AOT Time
Attendance อยู่ ในระดับ พอใจมาก (เฉลี่ ย = 3.5569) เมื่อพิ จารณาในแต่ล ะด้านโดยเรียงลำดั บ
ค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ พนักงานมีความพึงพอใจด้านการมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่าย
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ต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.62) พนักงานมีความพึงพอใจระดับมากด้านมีการกำหนดเมนูที่ชัดเจน
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ระบบอินทราเน็ตด้าน AOT Time Attendance ด้านมี
การนำเสนอวั น ลาต่ า ง ๆ ย้ อ นหลั ง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.50) ระบบอิ น ทราเน็ ต ด้ า น AOT Time
Attendance ด้านมีการใช้สีสันที่น่าสนใจเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเวลาทำงาน การขาดงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.41) ระบบอินทราเน็ตด้านบันทึกเวลาของพนักงาน AOT Time Attendance ด้านมี
ความรวดเร็ว ในการแสดงข้อ มูล (ค่าเฉลี่ ย = 3.52) ตามลำดั บ แสดงค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานระดับ ความพึงพอใจเกี่ย วกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบข่าวประชาสั มพันธ์ และ
ประกาศต่าง ๆ
ข้อ

ความพึงพอใจการใช้งานระบบย่อยต่าง ๆ ในระบบ
อินทราเน็ต
2.4 ข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ
2.4.1 มีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการ
ใช้งาน/ เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์
2.4.2 มีการแยกประเภทข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
2.4.3 มีความรวดเร็วรวดในการแสดงผลข้อมูล
รวม

̅
𝑿

S.D.

แปลผล

3.71

.685

พึงพอใจมาก

3.63
3.58
3.6385

.710
.729
.65052

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

ในส่ ว นของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ ง านระบบอิ น ทราเน็ ต ด้ า นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ นำเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความพึ ง พอใจ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ พบว่ า พนั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ อยู่ในระดับพอใจมาก (เฉลี่ย = 3.6385) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านโดยเรีย งลำดับ ค่ าเฉลี่ ย ได้ ดังนี้ พนั กงานมีความพึ งพอใจด้านการมีจุดเชื่อมโยงจากหน้ าเว็บ
Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.71) พนักงานมีความพึงพอใจระดับมากด้านมีการ
แยกประเภทข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การค้ น หา (ค่ า เฉลี่ ย = 3.63) พนั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจข่ า ว
ประชาสั ม พั น ธ์ และประกาศต่ า ง ๆ ระดั บ มากด้ า นมี ค วามรวดเร็ ว รวดในการแสดงผลข้ อ มู ล
(ค่าเฉลี่ย = 3.58) ตามลำดับ
11. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) กรณีศึกษาของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” สรุปผลการวิจัยศึกษาได้
ดังนี้
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 343 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 232 คน เป็นร้อยละ 67.6
และเป็นเพศหญิง จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4
อายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 38-52 ปี จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 และอายุมากกว่า 53 ปี จำนวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.1ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ
59.5 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และอันดับสุดท้าย คือ
มีร ะดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ำกว่าปริ ญ ญาตรี จำนวน 13 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.8 อายุ การทำงาน หรือ
ประสบการณ์ ในการทำงานใน ทอท. ส่ วนใหญ่ มีอายุการทำงานมากกว่า 10 ปี จำนวน 172 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมา คือ มีอายุการทำงานที่ 7-9 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9
อันดับต่อมา คือ มีอายุการทำงาน 4-6 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และอันดับสุดท้าย คือ
มีอายุการทำงาน 1-3 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นงาน Day Work คือ ช่วงเวลาทำงานระหว่างเวลา 08.00 17.00 น. จำนวน 341 คน คิดเป็ น ร้อยละ 99.4 และลั กษณะงานแบบ Shift Work หรืองานกะ
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
2. ด้านพฤติกรรมในการเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ง านระบบอิ น ทราเน็ ต ของพนั ก งาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านของ
2.1 จำนวนครั้งหรือความถี่ในการเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตต่อวัน ส่วนใหญ่เข้าใช้
งานน้อยกว่า 3 ครั้ง จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ 3-5 ครั้ง จำนวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.2 อันดับสุดท้าย คือ มีการเข้าใช้งานมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน จำนวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.2
2.2 ช่ ว งเวลาในการเข้ า ใช้ งานในระบบส่ ว นใหญ่ เข้ า ใช้ งานในช่ ว งระหว่า งการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 รองลงมา คือ ช่วงระหว่างพักกลางวัน จำนวน 54
คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอันดับสุดท้าย คือ ช่วงหลังเลิกงาน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7
2.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต ส่วนใหญ่เข้าใช้งาน
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมา คือ เพื่อการรับรู้ข่าวสารความ
เค ลื่ อ น ไห วใน องค์ ก าร จำน วน 63 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 18.4 และอั น ดั บ สุ ด ท้ าย คื อ
การเข้าใช้งานเพื่อประโยชน์ธุระส่วนตัว จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
2.4 กิ จ กรรมที่ พ นั ก งานท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ส่ ว นใหญ่ เข้ า ใช้ ง านระบบ
อิน ทราเน็ ต คือ ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ (E-Document) จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ
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39.1 รองลงมา คือ เพื่อรับ -ส่ง E-mail จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 อันดับต่อมา คือ เพื่อ
การอ่านข่าวสารทั่วไป จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และอันดับสุดท้าย คือ เพื่อค้นหาข้อมูลใน
สมุดโทรศัพท์ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
2.5 ลั กษณะการเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต ส่ วนใหญ่ คือ เพื่อเป็นข้อมูล ในการ
ทำงาน จำนวน 221 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 64.4 รองลงมา คือ เพื่ อติดต่อสื่ อสารระหว่างหน่วยงาน
จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และอันดับสุดท้าย คือ เพื่อแจ้งข่าวสารในองค์การ จำนวน 31
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอินทราเน็ตของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่ ว นบุคคลและพฤติกรรม ที่มีผ ลต่อความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) กรณีศึกษาของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถสรุปผลของ
ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้ระบบอินทราเน็ต ดังนี้
3.1 การใช้ระบบอินทราเน็ตด้านข้อมูลข่าวสาร พนักงานที่เข้าระบบอินทราเน็ตมี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.775 ซึ่งข้อมูลด้านข่าวสารที่เกี่ยวกับความถูกต้อง
ของข้ อมูล ที่น ำเสนอมี ค่าเฉลี่ ย ที่ 3.96 ระบบอิ นทราเน็ต มีก ารใช้ ภ าษาให้ ผู้ อ่ านง่ายต่อ การรับรู้มี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.82 ด้านเนื้อหาของข้อมูลที่นำเสนอในระบบมีความชัดเจน มีค่า เฉลี่ยที่ 3.76 ส่วนในด้าน
ข้อมูลที่ได้ตรงประเด็นที่ต้องการ และ ข้อมูลที่นำเสนอในระบบมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
นั้นมีค่าเฉลี่ยที่ เท่ากัน คือ ที่ระดับ 3.71 ทั้งสองด้าน และข้อมูลที่มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่
นำเสนอ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.70 ตามลำดับ
3.2 การใช้ระบบอินทราเน็ต ด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
พนักงานที่เข้าระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.6596 ซึ่งประเด็น
ที่ผู้ใช้ระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจมากอันดับแรก คือ มีการแสดงสถานะในการดำเนินงานของ
เอกสารที่มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.72 ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดหมวดหมู่ตาม
ประเภทของเอกสารให้ง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.69 ด้านมีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.64 และด้านมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.59
3.3 การใช้ระบบอินทราเน็ต ด้านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พนักงาน
ที่เข้าระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.6370 ซึ่งประเด็นที่ผู้ใช้
ระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจมากอันดับแรก คือ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สามารถ
ใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.71 ด้านมีจุดเชื่อมโยงจาก
หน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.69 ด้านมีการกำหนดเมนูที่ง่ายต่อการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 และในด้านมีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยที่ 3.57 ตามลำดับ
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3.4 การใช้ร ะบบอินทราเน็ต ด้านระบบการบันทึกเวลาของพนักงาน หรือ AOT
Time Attendance จากภาพรวมพนักงานที่เข้าระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.5569 ซึ่งประเด็นที่ผู้ใช้ระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจมากอันดับแรก คือ ด้านของ
การกำหนดเมนูที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.73 ด้านมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ
Intranet ที่ โดดเด่น ง่ายต่อการใช้งานและการเข้าถึ งระบบ AOT Time Attendance มีค่ าเฉลี่ ยที่
3.62 ด้ า นมี ค วามรวดเร็ ว ในการแสดงข้ อ มู ล มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.52 ด้ า นมี ก ารนำเสนอวั น ลาต่ า ง ๆ
ย้อนหลัง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.50 และประเด็นด้านมีการใช้สีสันที่น่าสนใจเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เวลาทำงาน หรือการขาดงาน ลางาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.41 ตามลำดับ
3.5 การใช้ระบบอินทราเน็ต ด้านระบบของข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ
ในภาพรวมของพนั กงานที่เข้าระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่
3.6385 ซึ่งประเด็นที่ผู้ใช้ระบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจมากอันดับแรก คือ ด้านการมีจุดเชื่อมโยง
จากหน้าเว็บ Intranet ที่โดดเด่นง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อการเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ขององค์การ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.71 ด้านมีการแยกประเภทข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา มีค่าเฉลี่ยที่ 3.63
และในด้านมีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 ตามลำดับ
4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานด้ านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การเข้าใช้ระบบอินทราเน็ตของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4.1 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงาน ทอท. ที่มี
เพศต่างกัน จะมีความพึ งพอใจเกี่ย วกับ ระบบอินทราเน็ ตทั้งในด้านข้อมูล ข่าวสาร และด้านระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีความแตกต่างกัน ส่วนในด้านความพึงพอใจของพนักงานที่มีเพศ
ต่างกันจะมีความพึงพอใจในด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ด้านระบบบันทึกเวลาของ
พนักงาน AOT Time Attendance และด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ นั้นไม่มีความ
แตกต่ า งกั น โดยในการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งด้ า นเพศที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจได้ น ำสถิ ติ
Independent t-test มาใช้ในการวิเคราะห์
4.2 พนั กงานที่มี อายุต่างกัน และมีพฤติกรรมของการใช้งานระบบอิน ทราเน็ตที่
ต่ า งกั น ส่ งผลให้ ค วามพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ระบบอิ น ทราเน็ ต ทั้ งด้ านข้ อ มู ล ข่ าวสาร ด้ า นสารบรรณ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-document) ด้ า นระบบไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) และด้ า นข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ข้างต้นนั้นมีความแตกต่างกัน ส่วน
ในด้านของระบบบัน ทึกเวลาของพนักงาน ทอท. หรือ AOT Time Attendance ไม่แตกต่างกันโดย
ในการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านเพศที่มีผลต่อความพึงพอใจนั้น ได้นำสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว หรือ One-Way ANOVA มาทำการวัดระดับความแตกต่าง
4.3 พนั กงานที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน และมี พฤติกรรมของการใช้งานระบบ
อินทราเน็ตที่ต่างกัน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของการใช้งานระบบอินทราเน็ต ทั้งด้านสารบรรณ
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ด้านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และในด้านของระบบ
บันทึกเวลาของพนักงาน ทอท. หรือ AOT Time Attendance มีความแตกต่างกัน ส่วนในด้านของ
ข้อมูลข่าวสาร ไม่มีความแตกต่างกัน
4.4 พนักงานที่มีประสบการณ์ หรืออายุในการทำงานที่ต่างกัน และมีพฤติกรรมของ
การใช้งานระบบอินทราเน็ตที่ต่างกัน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของการใช้งานระบบอินทราเน็ตทั้ง
ด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ด้านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ด้านของ
ระบบบันทึกเวลาของพนักงาน ทอท. หรือ AOT Time Attendance และด้านของข้อมูลข่าวสารไม่
แตกต่างกัน
4.5 พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ งาน และมี พ ฤติ ก รรมของการใช้ งานระบบ
อินทราเน็ตที่ต่างกัน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในการใช้ ระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน ทั้งด้าน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ด้านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ด้านของระบบ
บันทึกเวลาของพนักงาน ทอท. หรือ AOT Time Attendance และด้านของข้อมูลข่าวสาร
12. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย ควรมีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของอินทราเน็ตในด้านผู้วิจัยได้นำระบบ
บางส่วนของระบบอินทราเน็ตมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ในด้านของควรมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บ
Intranet ที่โดดเด่น ง่ายต่อการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น และควรมีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล ทั้งนี้
เพื่อการค้นหาข้อมูลในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ด้านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้มีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล และในด้าน
การกำหนดเมนูต่าง ๆ ในระบบอินทราเน็ตที่ง่ายต่อการใช้งาน ควรมีการแยกลักษณะโดยการใช้สีสัน
ที่โดดเด่นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการใช้งานมากขึ้น
3. ด้านระบบบันทึกเวลาของพนักงาน AOT Time Attendance นั้น ควรใช้สีสันที่น่าสนใจ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเวลาการทำงาน การขาดงาน เพื่อให้รูปแบบการใช้งานน่าสนใจมาก
ยิ่ งขึ้น และควรมี การนำเสนอวัน ลาต่ าง ๆ ย้ อนหลั งได้ม ากยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ เพื่ อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ ควรเพิ่มความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล
เพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การได้
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันแบบ Real time อีกทั้งควรมีการแยกประเภทข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ ขององค์การได้อย่างสะดวก เพื่อให้การรับรู้ของ
พนักงานในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการค้นหา
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13. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) กรณีศึกษาของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ” ในครั้งนี้ เป็นการ
ศึกษาวิจัยในภาพรวมของระบบอินทราเน็ตของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ดังนั้น ควรศึกษาวิจัยเจาะจงในระบบของอินทราเน็ตในแต่ละระบบย่อยต่าง ๆ ในด้านใดด้าน
หนึ่ง เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลที่ศึกษาวิจัยนั้น นำไปใช้งานในด้านระบบย่อยของ
อินทราเน็ตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
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ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กรณีศึกษา อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
จำลอง ศรีเรือง*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยแบ่งวิธี
การศึ ก ษาออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1) การศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Documentary
Research) 2) การศึกษาภาคสนาม (Field Research) (Dept-Interview)
ผลการศึกษาว่า สาเหตุของการบุกรุกเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัย ได้แก่ 1) การ
ต้องการที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยและดำรงชีพ 2) การไม่เคารพกฎหมาย 3) การละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ
4) การขาดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบ ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ของจังหวัดราชบุรี ที่ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ยุติได้นั้น เนื่องจากวิธีการที่นำมาใช้มี
ลักษณะวิธีการที่เป็นการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ไม่มีลักษณะประนีประนอม ทำให้
เกิดการไม่ยอมรับและเกิดแรงต่ อต้าน การแก้ไขปัญหาจึงไม่มีส่วนร่วมจากประชาชน ดังนั้นวิธีการที่
จะทำให้เกิดการยอมรับจากประชาชนควรจะใช้แนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพราะเป็นกระบวนการตรวจสอบที่สามารถจะยืนยัน ผลการอ่าน
แปล ภาพถ่ า ยทางอากาศ ซึ่ งเป็ น ข้ อ เท็ จ จริงที่ แ น่ น อน ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ หากผลการ
ตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์เป็นอย่างไร ก็จะเป็นข้อมูล หลักฐาน สำคัญในการที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะดำเนินการ ทั้งการออกเอกสารสิทธิ หรือการเป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าราษฎรอยู่ภายหลังการ
เป็ นที่ดิน ของรัฐ ซึ่งเป็น ข้อมู ลเชิงประจักษ์ที่ได้ตรวจสอบมาแล้ว รัฐก็จะมีพยานหลักฐานที่ใช้เป็น
ข้ อ มู ล เสนอให้ ป ระชาชน ยอมรั บ การตรวจสอบและมายื่ น เช่ า ที่ ดิ น กั บ รั ฐ ซึ่ ง เป็ น หลั ก การ
ประนี ป ระนอม ไม่ มุ่ งเพี ย งแต่ จ ะผลั ก ดั น ผู้ บุ ก รุก ออกจากพื้ น ที่ โดยเป็ น การสร้างผลกระทบกั บ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนที่อยู่อาศัย
คำสำคัญ: ปัญหาที่ดิน การบุกรุกที่ดิน แนวทางแก้ไข

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
ที่ดินของรัฐมีหลายประเภทเช่นที่สาธารณประโยชน์ ที่ป่าไม้ ที่ป่าสงวน ที่ราชพัสดุ เป็นต้น
และที่ดินแต่ละประเภทอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
แตกต่างกัน เช่น ที่สาธารณประโยชน์อยู่ในการดูแลรักษาของนายอำเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้ อ งที่ พ.ศ. 2457 ที่ ป่ าไม้ อยู่ ในการดู แลรั กษาของกรมป่ าไม้ ตามพระราชบั ญญั ติ ป่ าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่ราชพัสดุกระทรวงการคลังเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์และอยู่ในการดูแลรักษาของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และ
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) เป็นต้น ซึ่งที่ดินดังกล่าวล้วนเป็นที่สาธารสมบัติของแผ่นดิน มีขึ้นเพื่อการ
สงวนไว้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ของสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันมีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ การแก้ไข
ปัญหาของภาครัฐได้ใช้ทั้งมาตรการตามกฎหมาย เช่น การเจรจา การออกคำสั่งให้ผู้บุกรุกออกไปจาก
ที่ดิน และการดำเนินคดี แต่เนื่องด้วยที่ดินมีอาณาเขตที่กว้างการกำหนดขอบเขตที่ดินของรัฐอาจเกิด
ปัญหาทับซ้อนแนวเขตที่ดินของหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเป็นประเด็นให้ถกเถียงว่าที่ดินของรัฐส่วน
ที่ทับซ้อนนั้นจะอยู่ในการดูแลรักษาของส่วนราชการใดตามกฎหมายและเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนด
ขอบเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับการถือครองที่ดินของราษฎร หรือกรณีที่ราษฎรรุกที่ดินของรัฐ จะเกิด
มีปัญหาถกเถียงว่าใครควรมีสิทธิดีกว่าระหว่างรัฐกับราษฎรอั นเป็นประเด็นนำไปสู่การร้องเรียนขอ
ความเป็นธรรม ทั้งที่เป็นการเฉพาะรายหรือเป็นกลุ่มมวลชน ตลอดจนการใช้สิทธิทางศาล ในปัจจุบัน
มีพลเมืองเพิ่มขึ้นแต่ที่ดินมีจำกัดทำให้ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินและอยู่อาศัยกัน
มากขึ้น จึงเกิดมีปัญหาการบุกรุกที่ ดินของรัฐเพิ่มขึ้นจำนวนมากทำให้ที่ดินของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหลือน้อยลง
พื้นที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี มีการประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
หวงห้ามที่ดิน ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังกะ อำเภอวังขนาย และอำเภอบ้านทวน จั งหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. 2481 เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร เนื้อที่ประมาณ 3,500,000 ไร่ อยู่ในเขต
จั งหวั ด กาญจนบุ รี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 3,000,000 ไร่ และอยู่ ในเขตจั งหวั ด ราชบุ รี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
500,000 ไร่ โดยอยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง เนื้อที่ประมาณ 410,000 ไร่ และอยู่ในเขตอำเภอจอมบึง
เนื้อที่ประมาณ 90,000 ไร่ ที่ดินที่อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ โดยในปี พ.ศ.
2553 สำนั ก งาน ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ร าชบุ รี ได้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น ดั งกล่ า วเป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลง
หมายเลขทะเบี ย นที่ รบ. 553 อำเภอจอมบึ ง อำเภอสวนผึ้ ง จั งหวั ด ราชบุ รี มี ก องทั พ บกเป็ น ผู้
ครอบครองดู แลการใช้ป ระโยชน์ โดยกรมการทหารช่างใช้เนื้อที่ 202,275 ไร่ กองพลพั ฒ นาที่ 1
ใช้เนื้อที่ 261,000 ไร่ และกองทัพบกส่งคืนกรมธนารักษ์ เนื้อที่ประมาณ 36,725 ไร่ ที่ดินราชพัสดุ
แปลงนี้หลังจากมีการประกาศหวงห้ามเมื่อปี พ.ศ. 2481 ปรากฏว่าทางราชการทหารยังไม่ได้มีการเข้า
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงทำให้มีราษฎรบุกรุกเข้าไปทำการเกษตร และปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินเป็น
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จำนวนมาก โดยกรมธนารักษ์และกองทัพบกได้ร่วมกัน สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กายภาพแสดงการใช้
ประโยชน์ ในที่ ดิ น ปรากฏว่ ามี ร าษฎรบุ ก รุ ก ประมาณ 6,600 ราย เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 240,000 ไร่
(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี, 2562)
จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจัดให้เช่าที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่อง
ที่ดินทำกินและอยู่อาศัย (โครงการรัฐเอื้อราษฎร์) ซึ่งการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ได้ มี ก ารดำเนิ น การจั ด ให้ เช่ า ที่ ดิ น ไปแล้ ว รวมทั้ ง สิ้ น 1,180 ราย เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 15,169 ไร่
(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี, 2562) ส่วนผู้บุกรุกรายอื่น ๆ ยังอ้างสิทธิความชอบธรรมและโต้แย้ง
การเป็นที่ดิน ของรัฐ จึงยัง ไม่สามารถจัดให้เช่าได้ รัฐจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ ความเป็นแก่
ราษฎรผู้ถือครองที่ดินของรัฐ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่ยากจนมีรายได้น้อยไม่สามารถนำคดีขึ้นสู่
ศาลเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้
ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากปัญหาที่ดินและการบุกรุกที่ดินของรัฐมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น และมี
ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นปัญหาที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน และที่ดินในเขตอำเภอสวนผึ้งเป็นที่ต้องการมากขึ้น
เพราะมีธรรมชาติและป่าไม้ที่แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติได้ จึงมีความ
น่าสนใจที่จะทำการศึกษาถึงความเป็นมาของการสงวนหวงห้ามที่ดินสาเหตุของการบุกรุก และการ
วิธีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุของการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี
3. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือขอบเขตด้านวิชาการ ขอบเขตด้านพื้นที่
และขอบเขตด้านระยะเวลา รายละเอียดดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
3.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่ห วงห้ ามใน
อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี, กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ
3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ทำการศึกษาในการจัดทำ 3 เดือน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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4.1 เพื่อทราบถึงสาเหตุของการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
4.2 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ ง จั งหวัด
ราชบุรี
5. นิยามคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
ที่ดินของรัฐ หมายถึง ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ เป็นต้น
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินรัฐจังหวัดทุกจังหวัด (กบร.จังหวัด) หมายถึง
คณะอนุกรรมการที่ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการแก้ไขปั ญ หาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ หมายถึง การดำเนินการ
พิสูจน์การครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลง
นั้นมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ
6. แนวคิด ทฤษฎี การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี
การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในกำหนดแนว
กรอบความคิด และสมมุติฐานการศึกษา ดังนี้
• ความเป็นมาการประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในเขต
อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวังกะ อำเภอวังขนาย และอำเภอบ้านทวน จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2481
• หลักนิติธรรม (rule of law)
• นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ
• ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และคำพิพากษาของศาล
• การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังกะ อำเภอ
วังขนาย และอำเภอบ้านทวน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2481
ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมือง
กาญจนบุรีอำเภอวังขนายอำเภอบ้านทวนและอำเภอวังกะจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2481 กำหนดเขต
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งหวงห้ามตามแนวเขตที่ดินที่หวงห้ามตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้
ประโยชน์ในราชการทหารโดยให้เจ้ากรมแผนที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการหวงห้ามที่ดินดังกล่าว
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และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2506
มอบหมายให้กองทัพบกมีอำนาจในการหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในราชการทหารที่ดินภายในเขตที่ได้หวงห้ามไว้นี้มีแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกาซึ่งได้กำหนดพื้นที่บางส่วนของบ้านสวนผึ้ง (ต่อมาเป็นตำบลสวนผึ้ง กิ่งอำเภอสวนผึ้ง
และปัจจุบันเป็นอำเภอสวนผึ้งตามลำดับ) และอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมิได้ระบุชื่ออำเภอสวน
ผึ้งและอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วยมีเนื้อที่ประมาณ 3,500,000 ไร่เนื้อที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเนื้อที่ประมาณ 3,000,000 ไร่ และอยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้งและ
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ โดยอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง เนื้อที่ประมาณ
410,000 ไร่ และอยู่ในเขต อำเภอจอมบึง เนื้อที่ประมาณ 90,000 ไร่ ที่ดินที่อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี
เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ รบ. 553 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีกองทัพบกเป็นผู้ครอบครองดูแล
การใช้ประโยชน์ โดยกรมการทหารช่าง ใช้เนื้อที่ 202,275 ไร่ กองพลพัฒนาที่ 1 ใช้เนื้อที่ 261,000
ไร่ และกองทัพบกส่งคืนกรมธนารักษ์ เนื้อที่ประมาณ 36,725 ไร่
6.1 หลักนิติธรรม rule of law
ความหมายของหลั ก นิ ติ ธ รรม ตามพจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542
ให้ ความหมายว่า หลั กพื้น ฐานของกฎหมาย คำว่า หลั กนิติธ รรม นักกฎหมายส่ ว นใหญ่ เชื่อว่ามี
ความหมายตรงกับคำ ภาษาอังกฤษว่า“The Rule of Law” ซึ่งมีแนวคิดมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเน้น
ไปในหลักการปกครองประเทศ ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมโดยกฎหมาย คือ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย
ศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กล่าวไว้ในเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร หลัก
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ว่า หลักนิติธรรมเป็น “จริยธรรมของกฎหมาย” (Morality
of Law) ที่เป็นกระแสความคิดที่ต้องการเห็นกฎหมายและการใช้กฎหมายในสังคมมนุษย์ถูกต้องและ
เที่ยงธรรม ทุกคนไม่ว่ารัฐเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนอยู่ใต้กฎหมายโดยเสมอภาคกัน (Equality before
the Law) (เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย (นธป) รุ่นที่ 1
หน้า 3)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สิงหาคม, 2559) ความหมายสากลของหลักนิติธรรม
คือเป็นหลักการที่ใช้เป็นเครื่องมือจำกัดควบคุมอำนาจรัฐ มุ่งหมายในการสร้างกระบวนการหรือระบบ
ที่เป็ นธรรมแก่ทุกคนบนฐานของสันติภ าพประชาธิปไตย และเสรีภ าพ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม หลักนิติธรรมจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจของ
ภาครัฐเท่านั้น หากแต่สามารถนำไปใช้กับการดำเนิน การของภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน
บรรษัทข้ามชาติและผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ได้ด้วยในส่วนความหมายของนักวิชาการไทย รัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ได้บัญญัติหลัก
นิติธรรมเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งในบททั่วไปและหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหลักที่สะท้อน
ให้เห็ น ว่าหลักนิติธรรมเป็ นการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยคน เป็นกติกาที่ผู้บัญญั ติ ผู้ใช้ และ
ประชาชนจะต้องยึ ดถือและปฏิบัติตามและความหมายของภาครัฐ หลักนิติธรรม แบ่งออกเป็น 2
แนวทาง คือ ความหมายโดยเคร่งครัดซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก เช่น การบังคับใช้
กฎหมายต้องเป็ น การทั่ วไป เปิ ด เผยให้ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึงได้ เป็ น ต้น อี กประการหนึ่ง คื อ
ความหมายโดยกว้างซึ่งเป็นอุดมคติของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น ความชัดเจน ความมี
เหตุผล ความทันสมัยของกฎหมาย เป็นต้น
6.2 นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ
นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รัฐควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการ
กับเอกสารสิทธิ์แก่ราษฎรในกรณีดังต่อไปนี้ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536)
1) กรณีที่เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่รัฐได้สงวนหวงห้ามไว้ตามกฎหมายและหาก
พิสูจน์ได้ว่าได้อยู่มาก่อนการส่งห้ามเป็นที่ดินของรัฐหรือเป็นหมู่บ้านเก่าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้อยู่
มาแต่ดั้งเดิมหรือครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองแต่เดิมมาก่อนการสงวนหวงห้ามเป็นที่ดิน
ของรัฐ ให้ ส่ วนราชการที่ เ กี่ย วข้องเร่งรัดดำเนิน การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนบัญ ชีห รือ จัดทำ
แผนงานและโครงการออกเอกสารสิทธิ์ของผู้ครอบครองเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐาน
2) ราษฎรที่อยู่ในบริเวณแนวเขตที่ดินของรัฐที่ยังมีแนวเขตที่ไม่ชัดเจนให้เร่งรัดดำเนินการ
สำรวจแนวเขตให้แน่นอนเมื่อรับได้สำรวจและจั ดทำแนวเขตที่ชัดเจนแล้วถ้าปรากฏว่าราษฎรเหล่านี้
ครอบครองทำกินอยู่นอกเขตที่ดิน ของรัฐก็ควรวีณาดำเนิน การออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรตาม
ระเบียบขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (2562) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
หวงห้ามที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3,500,000 ไร่ อยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 3,000,000
ไร่ มีการเพิกถอนการหวงห้าม ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ (บางส่วน) เป็นเขตอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
เนื้อที่ 387,240 ไร่ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาสลอบ (อุทยานแห่งชาติเอราวัณ) เนื้อที่ 11,636 ไร่
เขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 472,664 ไร่ เป็นเขตที่นำไปให้ราษฎรที่อพยพจากเขตน้ำท่วม เนื่องจากการ
สร้างเขื่อนศรนครินทร์ เนื้อที่ 81,062 ไร่ และเป็นอ่างเก็บน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
เนื้อที่ 129,143 ไร่ รวมเนื้อที่ 142,5495 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่อยู่ในความรับครอบครองของกองทัพบก
เนื้ อที่ป ระมาณ 1,547,505 ไร่ มีราษฎรบุกรุกประมาณ 45,058 ราย เนื้อที่ประมาณ 750,637 ไร่
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
หวงห้ามที่ดิน ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวังกะ อำเภอวังขนาย และอำเภอบ้านทวน จังหวัด
กาญจนบุรี พุทธศักราช 2481 ข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหา สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
จำนวน 33,774 แปลง โดยใช้ วิ ธี ก ารดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาโดยใช้ แ นวทางตามระเบี ย บสำนั ก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ซึ่ง
ในระดับประเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ” เรียกโดยย่อว่า “กบร.” มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการและข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดิน ในระดับชาติ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด
(กบร.)

พิสูจน์สิทธิการครอบครองทํา
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

อ่านแปล ภาพถ่ายทางอากาศ

ครอบครองทําประโยชน์ก่อนการ
เป็นที่ดินของรัฐ>> ออกเอกสาร
สิทธิ

ครอบครองทําประโยชน์ภายหลัง
การเป็นที่ดินของรัฐ >> เพิก
ถอนเอกสารสิทธิ

ภาพที่ 1 การดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี
วิธีการแก้ไขปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรีใช้แนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8(7) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด ตามคำสั่งที่
1/2553 ลงวั น ที่ 19 มกราคม 2553โดย มี อ งค์ ป ระกอบให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน
คณะอนุกรรมการและมีข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เป็นคณะกรรมการ
โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐให้เป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ในระดับจังหวัด
มาตรการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดกาญจนบุรี
การดำเนิ นการแก้ไขปั ญหาการบุกรุกที่ ดินของรัฐ ใช้ วิธีการการตรวจสอบการครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่ดินก่อนการสงวนหวงห้ามเป็นที่ดินของรัฐ โดยใช้มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้
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1) การพิ สูจน์ สิ ทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้ องมีพยานหลักฐานที่
เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ
ดังนี้
(1) เอกสารที่ทางราชการทำขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ก่อนการเป็น
ที่ดินของรัฐ
(2) เอกสารที่ทางราชการทำขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ภายหลังการ
เป็นที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ 1 ธันวาคม 2497) โดยเอกสาร
ดังกล่าวมีข้อความแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ
(3) พยานหลักฐานอื่นนอกจากข้อ (1) หรือ (2) เช่น ส.ค. 1 หรือพยานบุคคล เป็น
ต้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็น ว่าพยานหลักฐานนั้นมีส่วนสนับสนุนคำกล่าวอ้างว่ามีการครอบครองทำ
ประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่
ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกกลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ใน
ที่ดินอยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชื่อตามพยานหลักฐานอื่นนั้น
2) เมื่อได้พิสู จ น์ สิ ทธิการครอบครองที่ ดินตามข้อ 1 แล้ ว ปรากฏว่า มีการครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังการเป็ นที่ดินของรัฐให้ กบร.จังหวัด แจ้งผลการพิสู จน์สิทธิดังกล่ าวให้
บุคคลที่ครอบครองที่ดินทราบภายในกำหนด 30 วันทำการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
หน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐดำเนินการดังนี้
(1) กรณี ที่ ค รอบครองที่ ดิ น มี ห นั งสื อ แสดงสิ ท ธิในที่ ดิน ให้ แ จ้งเจ้ าพนั กงานที่ ดิ น
ดำเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินได้ยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ยื่นคัดค้าน
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตาม
มาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(3) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่ได้ยื่นคำขอออก
หนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน ให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
3) เมื่ อได้ พิ สู จ น์ สิ ท ธิการครอบครองที่ดิ น ตามข้อ 1 แล้ ว ปรากฏว่ามี การครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร.จังหวัด แจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวให้บุคคล
ที่ครอบครองที่ดินทราบภายในกำหนด 30 วันทำการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่
ดูแลรักษาที่ดินของรัฐดำเนินการดังนี้
(1) กรณี ที่ห น่ วยงานของรัฐ ดังกล่ าวเห็ น ด้วยกับมติของ กบร.จังหวัด ให้ แจ้งเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
(2) กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับมติของ กบร.จังหวัด ให้พิจารณา
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

169

6.3 การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาร่องรอย
การทำประโยชน์ ในที่ ดิ น ของบุ ค คลในเขตที่ ดิ น ของรั ฐ อั น เป็ น หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ ในการใช้
ประกอบการพิจารณาสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
กรณี ที่ กบร.จั งหวัด มีม ติให้ ใช้ ผ ลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิ จารณาให้
ดำเนินการดังนี้
1) ขั้นตอนการดำเนินการของ กบร. จังหวัด
(1) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายขีด
ขอบเขต บริเวณที่ขอให้อ่านภาพถ่ายทางอากาศ ลงบนแผนที่ภูมิประเทศในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L 7017 ของกรมแผนที่ทหาร
(2) จั ด ซื้ อ ภาพถ่ า ยทางอากาศคู่ ซ้ อ น พร้ อ ม Diapositiveขนาด 9” x 9” ให้
ครอบคลุมบริเวณที่ขอให้อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่
นั้นไว้เป็นครั้งแรก หลังจากเป็นที่ดินของรัฐ
2) ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
(1) จัดทำระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1 : 4,000 จากภาพถ่ายทาง
อากาศ Diapositive สำหรั บ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถจะทำระวางแผนที่ ภ าพถ่ ายทางอากาศหรือ ไม่
สามารถกำหนดหมุดบั งคับ ภาพถ่ายทางอากาศลงรูปถ่ายทางอากาศให้ จัดทำระวางภาพถ่ายทาง
อากาศในมาตราส่วนอื่นตามที่คณะอนุกรรมการภาพถ่ายทางอากาศเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป
(2) ส่ งระวางแผนที่ ภ าพถ่ ายทางอากาศหรือ ระวางภาพถ่ ายทางอากาศใน 1.1
จำนวน 1 ชุด ให้ จังหวัดและหน่ ว ยงานของรัฐที่ มีอำนาจหน้ าที่ในการดูแลรักษาที่ ดินของรัฐตา ม
กฎหมายนั้น ทำการสำรวจ และลงรูปแปลงที่ดินที่ขอให้อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ตามที่
ขีดขอบเขตในแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 แล้วส่งคืนให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ใช้ประกอบการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศต่อไป
3) อ่าน แปล ตีความในภาพถ่ายทางอากาศ ขนาด 9”x 9”
4) ถ่ายทอด ผลการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศขนาด 9”x 9” ลงบนระวางแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศหรือระวางภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จัดทำขึ้นใน 1)
5) จั ดทำแผนที่ ต้ น ร่ าง ซึ่ งแสดงผลการอ่ าน แปล ตีค วามภาพถ่ ายทางอากาศ พร้อมลง
สัญลักษณ์การจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
6) คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พิจารณาผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่าย
ทางอากาศ ที่ปรากฏในแผนที่ต้นร่างที่ได้จัดทำขึ้นใน 5. พร้อมระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือ
ระวางภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จัดทำขึ้นใน 1.
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7) จั ด ส่ ง เอกสารใน 2. และ 6. ให้ จั ง หวั ด พิ จ ารณ าดำเนิ นการตามมาตรการของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ต่อไป
ซึ่งการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศจะใช้ภ าพถ่ายทางอากาศที่ ได้ จัดทำไว้โดยโครงการ
ถ่ายภาพทางอากาศของประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในห้วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการ WWS (ภาพขาว-ดำ) ถ่ายปี พ.ศ. 2495 - 2499
2. โครงการ VAP-61 (ภาพขาว-ดำ) ถ่ายปี พ.ศ. 2509 - 2513
3. โครงการ น.ส. 3 (ภาพขาว-ดำ) ถ่ายปี พ.ศ. 2515 – 2522
4. โครงการกรมที่ดินกิจการร่วมค้า (ภาพขาว-ดำ) ถ่ายปี พ.ศ. 2529 – 2544
5. โครงการกรมแผนที่ทหาร NIMA (ภาพขาว-ดำ)ถ่ายปี พ.ศ. 2539 – 2543
6. โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพสี) ถ่ายปี พ.ศ. 2545 - 2546
การพิจารณาการครอบครองการทำประโยชน์ จากผลการอ่าน แปลภาพถ่ายทางอากาศมีการ
กำหนดสัญลักษณ์เพื่อจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
ตารางที่ 1 การจำแนกการครอบครองการทำประโยชน์
ระดับ 1
U พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง

A พื้นที่เกษตรกรรม

F พื้นทีป่าไม้

ระดับ 2
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า
U2 บ้าน/หมู่บา้ น
U3 สถานที่ราชการ
และสถานบันต่าง ๆ
U4 สถานีคมนาคม
U5 ย่านอุตสาหกรรม
U6 อื่น ๆ
A1 นาข้าว
A2 พืชไร่
A3 ไม้ยืนต้น
A4 ไม้ผล
A5 พืชสวน
A6 ไร่หมุนเวียน
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
และ/หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
A8 พืชน้ำ
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
A10 เกษตรผสมผสาน
F1 ป่าไม่ผลัดใบ

ระดับ 3
U 203 สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในน้ำ
U 601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
U 602 สนามกอล์ฟ
U 603 สุสาน, ป่าช้า
U 604 ศูนย์อพยพ

ความหมาย
มีร่องรอยการทำประโยชน์

มีร่องรอยการทำประโยชน์

F100ป่าไม่ผลัดใบทุติยภูมิ

ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
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ระดับ 1

W พื้นที่น้ำ
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด

ระดับ 2
F2 ป่าผลัดใบ
F3 สวนป่า
W1 แหล่งน้ำธรรมชาติ
W2 แหล่งน้ำสร้างขึ้น
M1ทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ไม้พุ่ม
M2พื้นที่ลุ่ม
M3เหมืองแร่, บ่อขุด
M4 อื่น ๆ

ระดับ 3
F200 ป่าผลัดใบทุติยภูมิ
F3G สวนป่าของรัฐ
F3P สวนป่าเอกชน

M 401นาเกลือ
M 402 สันทราย/หาดทราย
M 403 ที่หินโผล่
M 404 ที่ทิ้งขยะ
M 405 พื้นที่แผ้วถาง
M 406 พื้นที่แผ้วถาง

ความหมาย
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
มีร่องรอยการทำประโยชน์
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
มีร่องรอยการทำประโยชน์
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
มีร่องรอยการทำประโยชน์
มีร่องรอยการทำประโยชน์
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
มีร่องรอยการทำประโยชน์
ไม่มรี ่องรอยการทำประโยชน์
มีร่องรอยการทำประโยชน์

การอ่านแปล ภาพถ่ายทางอากาศ จะต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จัดทำไว้โดยโครงการ
ถ่ายภาพทางอากาศของประเทศไทย โดยผลการอ่านแปล จะแสดงผลออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์
เพื่อจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการอ่าน แปลภาพถ่ายทางอากาศ จะต้องดำเนินการโดย
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ข้อ 4 ซึ่งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ มีผู้อำนวยการ
สำนั กเทคโนโลยี ทำแผนที่ กรมที่ดิน เป็นประธานอนุกรรมการและมีผู้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง เป็ น คณะกรรมการโดยมีอำนาจหน้าที่ อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศพร้อมลง
สัญลักษณ์และหมายแนวเขตพื้นที่ ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏร่องรอยกันทำประโยชน์ลงบนภาพถ่าย
ทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ
6.4 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และคำพิพากษาของศาล
ความหมายของที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 1 บัญญัติไว้ว่า “ที่ดิน”
หมายความว่า พื้ น ที่ ดิ น ทั่ ว ไปและให้ ห มายความรวมถึง ภู เขา ห้ ว ย หนอง คลอง บึ ง บาง ลำน้ ำ
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย
1) ประเภทที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 1304 บัญ ญั ติไว้ว่า สาธารณสมบั ติของ
แผ่ น ดิ น นั้ น รวมทรั พ ย์ สิ น ทุ ก ชนิ ด ของแผ่ น ดิ น ซึ่ งใช้ เพื่ อ สาธารณประโยชน์ หรือ สงวนไว้เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
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2) คำพิพากษาศาลฎีกา
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 979/2477 สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น ซึ่ งเดิม เป็ น ลำคลองแม้ต่ อ มา
ภายหลั งจะมีผู้ ทิ้งขยะมูลฝอยจนเกิดตื้นเขินขึ้นก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ข้าหลวง
ประจำจังหวัดมีอำนาจฟ้องขับไล่ผู้ที่ปลูกเรือนรุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินได้
ฎีกาที่ 209 5/2 519 ที่พิพาทอยู่ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม
ที่ดินอำเภอเมืองลพบุรีอำเภอบ้านเช่าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีพ .ศ. 2479 ซึ่งมาตรา 3 บัญญัติ
ให้ เป็ น อำนาจของผู้ บั งคับ การจั งหวัดทหารบกลพบุรีที่จะหวงห้ ามที่ ดินได้ เมื่ อพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าวออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพ.ศ. 2478 และต่อมาพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.
2497 มาตรา 4 ได้บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินเสียแล้วพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไปด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลพบุรีโดยลำพังจึงหมดอำนาจหวงห้ามที่ดิน
แต่ที่พิพาทก็ยังคงเป็นที่หวงห้ามต่อไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจมอบหมายให้
ทบวงการเมืองอื่นดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กองทัพบกมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินอำเภอเมืองลพบุรีอำเภอบ้านเช่าพ.ศ. 2479 อำนาจ
ดูแลรักษาที่ดินซึ่งอยู่ในเขตตามพระราชกฤษฎีกานี้จึงตกเป็นของกองทัพบกการที่โจทก์ขอออกโฉนด
ที่ดินและจำเลยคัดค้านโดยกองทัพบกมอบหมายให้จำเลยเป็นผู้กระทำการแทนจำเลยจึงอยู่ในฐานะผู้
ปฏิบัติการแทนกองทัพบกซึ่งเป็นนิติบุคคลเท่านั้นโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อห้ามจำเลยขัดขวาง
การออกโฉนดที่ดินพิพาท
ฎีกาที่ 430/2547 บ. ครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี 2468 โจทก์ทั้งสองเข้าครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อจาก บ. และทายาท บ.แม้ที่ดินพิพาทจะอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481 แต่เป็นที่ดินซึ่งราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ก่อนการหวงห้ามในปี
2481 จึงไม่ต้องห้ามที่จะออกโฉนดที่ดินให้โจทก์ทั้งสองตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 พ.ศ. 2537 ออก
ตามความในพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หมวด 3 ข้อ 14 (4) คำสั่งของจำเลยที่ไม่
ออกโฉนดที่ดินให้โจทก์ทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
6.5 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ข้อสรุป แนวคิดสำคัญ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ มีความ
สมดุลมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนดังนี้
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1) การน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหลักการสำคัญได้แก่
(1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
(2) การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศน์(Ecosystem Approach)
(3) การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)
(4) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย(Polluters Pay Principle: PPP) และผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP)
(5) ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐเอกชน (Public – Private Partnership)
(6) ธรรมาภิบาล (Good Governance)
(7) สิทธิมนุษยชน(Human Right) และสิทธิพลเมือง (Citizen’s Right)
(8) การขยายความรับผิ ดชอบให้ แก่ผู้ผ ลิต เครื่องมือและกลไกเพื่อสนับสนุนการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มต้ อ งผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ อ ย่ า งจริ งจั ง
เนื่องจากกลไก(Extended Producer Responsibility : EPR)
ข้อเสนอ ปฏิรูปและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดิน
1) จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุก
ระดับตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
2) พัฒนากลไกการบริหารการที่ดินแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการกระจุกตัว
ของการถือครองที่ดินและให้มีการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นรูปธรรม เช่นปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษีที่ดินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเป็นต้นรวมทั้งพัฒนากลไกช่องทางและรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการที่ดิน
3) เร่งสำรวจและจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้ ชัดเจนครอบคลุมและเป็นมาตรฐาน
เดีย วกัน เพื่ อลดปั ญ หาความขัดแย้ งระหว่างรัฐกั บเอกชนและให้ มี แผนที่ ที่ มีม าตรฐานเดียวกัน ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทำข้อมูลการถือครองที่ดินที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและใช้ในการกำหนดนโยบาย
และแผนการกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น อย่ างเป็ น ธรรมรวมทั้ งเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานต่ าง ๆ สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้
5) เร่งรัดการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเช่นพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2457 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
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เพื่ อ เกษตรกรรมพ.ศ. 2524 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมพ.ศ. 2518
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ งพ.ศ. 2518 เป็ น ต้ น และการตรากฎหมายขึ้ น ใหม่ ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืน
6) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ทำมือที่แสดงพื้นที่การถือครองที่ดินของ
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
7) สนับสนุนให้มีการขอคืนที่ดินจากส่วนราชการในส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่
เต็มศักยภาพของพื้นที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะรวมทั้งให้มีการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ
บังคับหรือจูงใจให้ผู้ที่ถือครองที่ดินไว้เป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ทำประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้หันมาทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น
อรรถพล คนเพียร (2015) ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
ในที่ ร าชพั ส ดุ แปลงหมายเลขทะเบี ยนที่ ส.ชม. 2257 ตำบลบ้ านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวั ด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการขัดแย้ง ระหว่างรัฐกับเอกชน มี 7 สาเหตุ ได้แก่
1) นโยบายการเวนคืนที่ดิน : ภาครัฐกำหนดแนวเขตการเวนคืนที่ดินเกินความจำเป็นในการ
ใช้ประโยชน์ได้มีการนำนโยบายการเวนคืนที่ดินไปปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ของการ
เวนคืนและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเวนคืนที่ดิน
2) การทำความเข้าใจกับประชาชน: ภาครัฐไม่ ได้ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ จะถู ก
เวนคืนที่ดินทำให้ทราบเหตุผลความจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินวัตถุประสงค์ในการเวนคืนที่ดินหรือ
ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางลบและมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนที่ประชาชน
จะได้รับ
3) ความจำเป็นของประชาชน: ประชาชนมีความจำเป็นต่อ ใช้พื้นที่ที่ถูกเวนคืนเพื่ออยู่อาศัย
ประกอบอาชีพประมงเกษตรและค้าขาย
4) การจ่ายเงินค่าชดเชยการเวนคืนที่ดิน: ภาครัฐอ้างความชอบธรรมตามกฎหมายกำหนด
เงิน ค่าชดเชยโดยไม่ได้รวมค่าชดเชยการสูญ เสียอาชีพและค่าชดเชยที่ เป็น ต้น ทุนทางสั งคมให้ กับ
ประชาชนเงินชดเชยค่าที่ดินที่ประชาชนได้รับไม่มีความเหมาะสมและการจ่ายเงินค่าชดเชยล่าช้า
5) วิถีการดำรงชีวิตของประชาชน: การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนไปยังสถานที่แห่งใหม่
ที่อำเภอดอยเต่าภาครัฐใช้ความชอบธรรมตามกฎหมายในการกำหนดโครงสร้างทางสั งคมให้ กับ
ประชาชนไม่มีการสำรวจความต้องการวิถีการดำรงชีวิตไม่มีการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและวิธี การดำรงชีวิต
แตกต่างจากวิถีการดำรงชีวิตในที่ดินที่ถูกเวนคืน
6) ที่ ดิ น ที่ ภ าครั ฐ จั ด สรรทดแทนให้ ป ระชาชน: ไม่ เหมาะสมกั บ การดำรงชี พ ไม่ ส ามารถ
ประกอบอาชีพได้ดีเท่าที่ดินที่ถูกเวนคืน
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7) สภาพความเป็นจริงในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ภาครัฐเงินคืนมา: ภาครัฐนำที่ดินไปใช้งาน
อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเวนคืน
อนันต์ อภิชัยนันท์ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ประเภท
ทรัพย์สินสำหรับคนพลเมืองใช้ร่วมกัน ระบุว่าปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินมีสาเหตุ
หลายประการดังนี้
1) สภาพที่ดินของรัฐในปัจจุบันมีขอบเขตไม่ชัดเจนไม่แน่นอน และอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพธรรมชาติ
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ในการวินิจฉัยสถานะที่ดิน
สาธารณประโยชน์
3) นโยบายของรั ฐ ในการแก้ ไขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ไม่ ชั ด เจนไม่ มี ค วามแน่ น อนเด็ ด ขาด
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุผลทางการเมืองหรือเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละ
สมัยและการพัฒนาประเทศที่มีผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่ดิน
4) ประชาชนขาดจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลรักษาและป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายมุ่งหวังเอาประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
5) การใช้อำนาจของผู้ปกครองท้องถิ่นและผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น
6) การให้สัมปทานทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ไสว โกติ ย ะ (2542) การบุ ก รุก ที่ ดิ น ของรัฐ ศึ ก ษาเฉพาะที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ แ ปลง
“โคกศาลาหนองหมาจอก” ผลการศึกษาพบว่า ผู้บุกรุกกลุ่มเดิมอยู่นอกเขตพื้นที่เข้าไปบุกรุ กยึดถือ
ครอบครองโดยการปลู ก ปอและมั น สำปะหลั งเป็ น การชั่ ว คราวเมื่ อ ทางราชการต้ อ งการใช้ ที่ ดิ น
สาธารณะก็ยินยอมออกจากที่บุกรุกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้บุกรุกมาอยู่นอกพื้นที่เช่นกันเป็นผู้ซื้อ
ที่ดินจากชาวบ้านมีอิทธิพลในท้องที่ทั้งด้านการเงินและทางสังคมกลุ่มบุกรุกใหม่ดังกล่าวยังดื้อดึงไม่
ยอมออกจากที่บุกรุก หากทางราชการมีนโยบายที่จะจ่ายค่าชดเชยหรือหาที่ดินแปลงใหม่มาทดแทน
กลุ่มผู้บุกรุกพร้อมจะออกจากที่บุกรุกทันทีจังหวัดหนองบัวลำภูได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่ดื้อดึงยังไม่ยอมออก
จากที่บุกรุกแล้วหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุก
7. วิธีการศึกษา
7.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐกรณีศึกษาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้ศึกษา
จะใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
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1) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research)ศึกษาจากเอกสาร
ทางวิชาการ กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
2) การศึกษาภาคสนาม (Field Research) (Dept-Interview)
7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การสัมภาษณ์จะเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal Interview) โดยสัมภาษณ์กลุ่มประชากรเช่นผู้
ที่มีที่ดินในเขตอำเภอสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
7.2.1 กลุ่มประชากร
ผู้ศึกษาคัดเลือกราษฎรที่มีที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีจำนวน
20 ราย ได้แก่ ต.สวนผึ้งจำนวน 5 ราย เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ต.ป่าหวายจำนวน 5 ราย ต.
ตะนาวศรีจำนวน 5 ราย
ประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 5 ราย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
จำนวน 10 รายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ที่ทำ
การปกครองจังหวัดราชบุ รีจำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่จากกองทัพบกจำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีจำนวน 2 ราย และปลัดอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 2 ราย
7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โดยการศึ ก ษาค้ น คว้ าจากเอกสารหนั ง สื อ ระเบี ย บข้ อ บั งคั บ กฎหมาย
การศึกษาและงานวิจัยและคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ
8. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาปั ญ หาการบุ กรุกที่ดิน ของรัฐ กรณี ศึกษา อำเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรีการ
นำเสนอผลการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาในรูปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพนำเสนอในรูปแบบพรรณนา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
1. ข้อมูลการสัมภาษณ์ ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่หวงห้าม ข้อมูลจากประชาชน
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ที่ มีที่ดินอยู่ในอำเภอสวนผึ้งสามารถจำแนกการได้มาของที่ดินออกเป็น
การได้มา2 แบบ คือ โดยการครอบครองต่อเนื่องมาจากคนในครอบครัว และได้มาโดยการซื้อขาย
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โดยไม่ทราบว่าที่ดิน บริเวณดังกล่ าวรัฐได้มีประกาศสงวนหวงห้ามไว้เพราะประกาศดังกล่าวมีการ
ประกาศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2481โดยการครอบครองที่ดินดังกล่าวที่มีการหวงห้ามนั้นมีการใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นที่ดินทำกิน บางส่วนเป็นราษฎรที่มีฐานะก็มีการทำสวนขนาดใหญ่ รี
สอร์ทและที่พัก โดยมีการชำระภาษีที่ดินให้ กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งของที่ดินมา
ตลอดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกใบเสร็จรับเงิน หรือ ภบท.5 ให้เป็นหลักฐาน ราษฎรจึง
เข้าใจว่ามีห ลั ก ฐานการชำระภาษี ที่ ดิน เป็ น เอกสารที่ ยืน ยัน สิ ท ธิค วามเป็น เจ้ าของที่ ดิน ต่อ มาเมื่ อ
กองทัพบกมีความจำเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่การฝึกรวมทั้งการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ จึงได้สำรวจพื้น ที่
และดำเนิน การผลั กดัน ผู้บุ กรุกออกจากพื้นที่ ทำให้ เกิดการรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้จังหวัดราชบุรี
ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยโต้แย้งถึงความเป็นที่ดินของรัฐในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากเห็นว่าไม่ถูกต้อง
เพราะพระราชกฤษฎีกาไม่ได้ระบุชื่ออำเภอในจังหวัดราชบุรีและมีข้อเสนอให้มีการทบทวนแผนที่แนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกา หรือการนำที่ดินที่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ มาจัดสรรให้เช่า
2. ข้อมูลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ การที่ราษฎรโต้แย้งแผนที่ห วงห้ามนั้นพระราช
กฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน ตามแผนที่แนบท้ายมีการสงวนหวงห้ามที่ดินในเขตไว้ตามกฎหมาย สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวง
ห้ ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอวังขนายอำเภอบ้านทวนและอำเภอสั งขะจังหวัด
กาญจนบุ รี พ .ศ. 2481 แย้ ง กั บ แผนที่ ท้ า ยพระราชกฤษฎี ก าตามความประสงค์ ข องกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่าตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวบัญญัติว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งต้องหวงห้ามคือที่ดินที่อยู่ภายในเขตหวงห้ามตามแผนที่ท้าย
พระราชกฤษฎีกานี้ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักล้าง จัดทำโครงสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้นเว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ดังนั้นเมื่อแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาได้แสดงแนวเขตไว้ชัด
แจ้งโดยรวมถึงตำบลสวนผึ้งอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีไว้ด้วยจึงเห็นได้ว่าความประสงค์ในการตรา
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เพื่อจะกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสวนผึ้งอำเภอจอมบึงจังหวั ดราชบุรีเข้า
ไว้เป็นเขตหวงห้ามด้วยดังนั้นการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อำเภอ
สวนผึ้งและอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมี
หน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือดูแลรักษาที่ดินเพื่ อไว้ใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการ ตามวัตถุประสงค์ที่มีการหวงห้าม โดยสาเหตุที่เกิดการบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยและเข้าไปทำกิน
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ในขณะที่มีการประกาศสงวนหวงห้ามเมื่อปี พ.ศ.
2481 นั้น น่าจะยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบว่าพื้นที่ใดมีประชาชนอาศัยอยู่หรือไม่ ต่อมาเมื่อจำนวน
ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ที่ดินมีจำนวนเท่าเดิม ทำให้เกิดการบุกรุกเข้าไปในส่วนที่ยังไม่ใช้
ประโยชน์ ประกอบกับจำนวนที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอที่จะเข้า
ไปสอดส่องดูแลหรืออาจมีการปล่อยปละละเลยเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ จน
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ทำให้เกิดการบุกรุกเพิ่มมากขึ้นจนมีจำนวนมากในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนเข้าไปถือครองโดยที่ไม่
ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการหวงห้ามไว้ โดยขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัดราชบุรี ดังนี้

ขั้นการเตรียมการ

ขั้นดําเนินการ

ขั้นฟื้นฟู

การจัดทําฐานข้อมูล

การแจ้งเตือน

การฟื้นฟูป่า

การประชาสัมพันธ์

การดําเนินคดี

ปักหมุดหลักฐาน

ภาพที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของจังหวัดราชบุรี
การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน อธิบายได้ดังนี้
1) ขั้นการเตรียมการ
การทำฐานข้อมูลเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่จะทราบว่าพื้นที่ที่ถูกหวงห้ามมีพื้นที่เท่าไร ตั้งอยู่ที่ใด
พิ กั ด ใดมี ส ถานะอย่ า งไร เช่ น ที่ ร าชพั ส ดุ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่มีการหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนรู้ถึงแนวเขต
การห้ามเข้าไปบุกรุก แผ้วถาง โดยการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้หลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ
ชุมชน ป้ายประกาศ หรือการพูดชี้แจงในที่ประชุมต่าง ๆ แต่จะต้องดำเนินการโดยมีหลักฐาน เช่น
การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการติดไว้ การลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม การถ่ายภาพการ
ประชุม เพื่อป้องกันปัญหาการโต้แย้งว่าขาดเจตนาในการบุกรุก เนื่องจากไม่ทราบข้อเท็จ จริงว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการหวงห้าม
2) ขั้นการดำเนินการ
การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนด้วยวาจาเมื่อผู้ปฏิบัติหรือชุดลาดตระเวนไปพบผู้กระทำผิดจะบอกกล่าวให้
ทราบและให้หยุดการกระทำการใด ๆ เสียและให้ออกจากพื้นที่ซึ่งหากยินยอมออกจากพื้นที่ก็จะไม่
ดำเนินคดี โดยจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งถ่ายรูปบัตรประจำตัวผู้กระทำผิดเก็บไว้
เป็ น หลั กฐานหรื อกรณี ห ากผู้ บุ กรุกโดยการปลู กลงพื ช ก็จะต้องรื้อถอนหรืออาจจะผ่ อนผั นให้ เก็ บ
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ผลผลิตได้เป็นฤดูกาลเดียวของพืชล้มลุกหากเป็นพืชยืนต้นต้องรื้อถอนออกทันที เพื่อป้องกันการบุกรุ ก
ขยายตัวออกไปเพิ่มขึ้น แจ้งให้หยุดเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อดำเนินการแจ้งให้ออกจากพื้นที่บุกรุก
แล้วหากปรากฏว่าผู้บุกรุกไม่ปฏิบัติตามจะมีหนังสือแจ้งให้หยุดเพื่อเป็นหลักฐานที่จะดำเนินการต่อไป
หากไปแจ้งหนั งสือแล้ วไปพบตัวบุ คคลก็จะใช้วิธีการคือนำหนังสื อนั้นไปปิดที่ อยู่อาศัย ต้นไม้หรือ
บริเวณที่บุกรุกพร้อมกับบันทึกภาพและขอบเขตการบุกรุกไว้และแจ้งผู้นำท้องที่ เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเพื่อให้แจ้งให้ทราบหากปรากฏว่าผู้บุกรุกยังดำเนินการอยู่ก็จะมีหนังสือให้ผู้บุกรุกออกจาก
พื้นที่โดยส่งทางไปรษณีย์หรือเจ้าตัวทราบโดยตรงพร้อมทั้งสำเนาให้ฝ่ายปกครองทราบโดยให้เวลาแก่
ผู้บุกรุกขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ 30 วัน ให้ทำเช่นนี้ 2–3 ครั้ง ซึ่งผู้บุกรุกจะมีโอกาสไปพบผู้มี
อำนาจหรือก่อสร้างมวลชน (MOB) ขึ้นมาได้
การดำเนินคดี
เมื่อผู้บุกรุกไม่ยอมปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ก็จะนำพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ ส่งพนักงานสอบสวนและจะมีการสอบหลักฐานให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนรวมทั้งการให้
ความร่วมมือต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนต้องการและหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่มอบให้กับพนักงานสอบสวนนั้นซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินคดีกับนายทุนซึ่งถือครองที่ดินเป็น
จำนวนมาก มีเครื่องมือเครื่องจักร ไปแล้ว จำนวน 66 คดี
3) ขั้นฟื้นฟู
การฟื้นฟูป่าจะดำเนินการให้ต่อเมื่อศาลได้มีคำพิพากษามาแล้วโดยศาลมักจะมีคำสั่งท้ายคำ
พิพากษาว่าให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่เกิดเหตุและเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจำเลยยังฝ่ าฝืนให้ยื่นคำ
ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและหมายดังกล่าวจะส่งให้สำนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการตาม
กฎหมายหากการบุกรุกมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจะต้องกำหนดเขตที่จะฟื้นฟูเพื่อให้ พื้นที่
กลั บ มาสมบู ร ณ์ เช่น เดิมรวมทั้ งการสร้างฝายชะลอน้ำ ในเขตพื้ นที่ ป่าที่ มีการบุ ก รุกแล้ ว เกิดความ
สูญเสียมากพื้นดินจะสูญเสียการอุ้มน้ำ
การปักหมุดหลักฐาน
เพื่อเป็น การกำหนดขอบเขตให้ ชัดเจน และให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าพื้นที่ใดสามารถ
อนุญาตให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและทำการเกษตรได้พื้นที่ใดเป็นเขตหวงห้ามเช่นเป็นพื้นที่เขา
ภู เขาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าที่ ค วรสงวนหวงห้ ามเด็ ด ขาดและพื้ น ที่ ป่ าที่ อุ ด มสมบู รณ์ โดยพิ จารณาจากพื้ น ที่
กายภาพปี 2538 และพื้น ที่ชั้นลุ่มน้าถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1, 2 จะหวงห้ ามเด็ดขาดโดยได้รับการ
สนับสนุนในงบประมาณจากกรมธนารักษ์เพื่อจัดเสาหลักเขตและจัดหาพืชเศรษฐกิจมอบให้ประชาชน
ในพื้นที่เพื่อปลูกในที่ทากินของตนเอง
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้แทนของกองทัพบก ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันที่ดินที่กองทัพบกนำไปใช้
ประโยชน์เพื่อการฝึก และดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกองทัพบก โดยปัจจุบันมีการใช้ระบบดาวเทียมมา
เฝ้าระวังการบุกรุกเพิ่มเติม ส่วนผู้ที่บุกรุกรายเดิมก็ต้องดำเนินการตามมาตรการทั้งทางรัฐศาสตร์และ
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นิ ติ ศ าสตร์ โดยการดำเนิ น คดี เป็ น วิ ธี ก ารสุ ด ท้ าย เมื่ อ เกิ ดการบุ ก รุ ก ขึ้ น เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ จึ งต้ อ ง
ดำเนินการตามเพื่อดูแลรักษาที่ดินที่มีการหวงห้ามไว้โดยการการดำเนินการแก้ไขปัญหาจะใช้มาตรการ
ที่เพิ่มระดับขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายเกิดผลมากที่สุด โดยเริ่มจากการแจ้งให้
ทราบว่าได้ครอบครองที่ดินของรัฐที่มีการหวงห้าม การเจรจาให้ออกจากพื้นที่ หากผู้ถือครองเข้าใจและ
ประสงค์จะเช่าก็จะพิจารณาดำเนินการให้เช่าตามหลักเกณฑ์ ซึ่งข้อมูลการเช่าจากสำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ราชบุรี ปัจจุบันมีการเช่าที่ดิน แปลงที่ราชพัสดุ รบ.553 รวมทั้งสิ้น 1,180 ราย
9. บทสรุปข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีทำให้ทราบว่า
สาเหตุของการบุกรุกเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัย
1. การต้องการที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและดำรงชีพ
2. การไม่เคารพกฎหมาย
3. การละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ
4. การขาดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบ
นอกจากนี้จากผลการศึกษาประเด็นสำคัญที่สุดคือ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ใน
เขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง ที่ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้นั้น เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับ
เดียวกัน แต่มีผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม พบว่าปัญหาการโต้แย้งความชอบ
ของแผนที่แนบท้ายประกาศ พระราชกฤษฎีกา เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี ไม่ได้มีการระบุการ
หวงห้าม ไว้ในพระราชกฤษฎีกา แต่จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีปัญหาในกรณี ดังกล่าว โดยปัญหาการ
โต้แย้งดังกล่าว มักจะเป็นข้อที่ผู้บุกรุ กใช้เป็นข้อต่อสู้กับรัฐมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ดีมีความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นกรณีดังกล่าวไว้แล้ว ว่าพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีถูกหวงห้ามตามที่
ระบุ ในแผนที่แนวเขตแนบท้าย แม้จะไม่ ได้มี การระบุชื่อก็ ตาม ซึ่งการที่ป ระชาชนไม่ยอมรับการ
บัญญัติกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักการพื้นที่ฐานตามหลัก นิติธรรม หรือ กระทั่งการเสนอความคิดให้มีการ
แก้ไขกฎหมาย หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชย สำหรับจำนวนเงินที่ได้ซื่อที่ดินดังกล่าวมา
ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนบุคคล เพราะหากรัฐยอมให้มีการแก้ไข
แผนที่ หรือยกเว้นพื้นที่ที่มีการบุกรุก หรือมีนโยบายในการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่บุกรุก ก็จะเป็นสิ่งที่
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ก็ จ ะเกิ ด กรณี ก ารเสนอข้ อ เรี ยกร้ อ งของกลุ่ ม อื่ น ๆ ตามมา ซึ่ งย่ อ มจะขั ด กั บ หลั ก การ
ที่ต้องการเห็ น กฎหมายและการใช้กฎหมายในสั งคมมนุ ษย์ถูกต้องและเที่ ยงธรรม ทุ กคนไม่ว่ารัฐ
เจ้าหน้าที่ หรือประชาชนอยู่ใต้กฎหมายโดยเสมอภาคกัน ปัจจัยต่อมาที่ทำให้การดำเนินการแก้ไข
ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกระบวนการที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจังหวัดราชบุรี ใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะการเผชิญหน้า ทั้งการลาดตระเวน การตรวจสอบ เมื่อพบการบุกรุกก็มี
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กระบวนการมาตรการผลักดันออกจากพื้นที่ ทั้งโดยวาจาและการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมไปถึ งการฟ้ อ งร้ อ งดำเนิ น คดี ทำให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ ถูก มองว่าเป็ น คู่ ขัด แย้ งกั บ
ประชาชน ทำให้ประชาชนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่า ง ๆ จึงขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอแนะหาแนวทาง การพูดคุย เจรจา ในการแก้ไขปัญหา จนสร้างกลุ่มมวลชนที่มา
ขัดขวางและสร้างข่าว การกระจายข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลให้การดำเนินการจึงไม่ประสบ
ผลสำเร็จ
ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งใช้มาตรการ
เรื่องการพิ สู จ น์ สิ ทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่ ดิน ของรัฐ ตามระเบียบสำนั กนายรัฐ มนตรี
ว่ า ด้ ว ยการแก้ ไขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ พ.ศ. 2545 ซึ่ ง เป็ น การดำเนิ น การแก้ ไขโดยใช้
คณะทำงานซึ่ งมี ส่ ว นราชการในจั งหวัด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และมี ผู้ แ ทนจากสำนั ก งานปลั ด สำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนกลางร่วมเป็นคณะทำงานด้วย โดยวิธีการที่นำมาใช้คือใช้วิธีการตรวจสอบการครอบครองที่ดิน
ของราษฎรผู้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐหรือเรียกว่าการพิ สูจน์สิทธิในที่ดิน หากมีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อ
ว่ามีการครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องในที่ดินมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ คณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ก็จะมีมติให้ส่งอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณดังกล่าว ซึ่งมีการ
ถ่ายภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรก เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากผลการอ่าน
แปล ปรากฏว่า มีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐก็จะดำเนินการออกเอกสาร
สิทธิให้ หากผลการอ่าน แปล ปรากฏว่า ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์หรือมีร่องรอยการทำประโยชน์
ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ ก็ จะแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของที่ดินที่ดูแล ประสานไปยังสำนักงานที่ดิน
เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ และต้องมาดำเนินการเช่าที่ดินกับรัฐต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นวิธี
ประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่างกัน หากผลการพิสูจน์สิทธิปรากฏว่าราษฎรมีสิทธิดีกว่า รัฐก็
จะออกเอกสารสิทธิให้ต่อไป แต่หากรัฐมีสิทธิในที่ดินดีกว่าราษฎรก็จะจัดที่ดินในส่วนที่รัฐยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าทำกินและอยู่อาศัยต่อไป
จากการศึกษาพบว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของจังหวัดราชบุรี ที่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ยุติได้นั้น เนื่องจากวิธีการที่นำมาใช้มีลักษณะวิธีการ ที่เป็นการตรวจสอบ
และบั งคั บ ใช้กฎหมายโดยตรง ไม่มีลั ก ษณะประนี ประนอม ทำให้ เกิดการไม่ยอมรับ และเกิ ดแรง
ต่อต้านการแก้ไขปั ญหาจึงไม่มีส่วนร่วมจากประชาชน ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เกิดการยอมรับจาก
ประชาชนควรจะใช้แนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ เพราะเป็นกระบวนการตรวจสอบที่สามารถจะยืนยัน ผลการอ่านแปล ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่ง
เป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์
เป็ น อย่างไร ก็จ ะเป็ นข้อมูล หลั กฐาน สำคัญ ในการที่ห น่วยงานต่าง ๆ จะดำเนินการ ทั้งการออก
เอกสารสิทธิ หรือการเป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าราษฎรอยู่ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง

182

ประจักษ์ที่ได้ตรวจสอบมาแล้ว รัฐก็จะมีพยานหลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลเสนอให้ประชาชน ยอมรับการ
ตรวจสอบและมายื่นเช่าที่ดิ นกับรัฐ ซึ่งเป็นหลักการประนีประนอม ไม่มุ่งเพียงแต่จะผลักดันผู้บุกรุก
ออกจากพื้นที่ โดยเป็นการสร้างผลกระทบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนที่อยู่อาศัย
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การศึกษาปัญหาและอุปสรรคกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
จิรภัทร พัดวิลัย *
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัด การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน
ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ยังขาดการบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 2) การจัดทำแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ ก่อนที่จะเสนอมายังจังหวัด ยังไม่สอดคล้ องกับความต้องการในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ และยุ ท ธศาสตร์จั งหวั ด 3) การบริห ารงานโครงการ/
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด มีปัญหาการดำเนินโครงการและการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ 4) การติดตาม
ประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ยังไม่สมบูรณ์เพียง
พอที่จ ะสามารถใช้ในการประเมิน ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการและแผน
ยุทธศาสตร์ที่กำหนด
คำสำคัญ: แผนพัฒนาจังหวัด การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
1. บทนำ
แผนพัฒ นาจังหวัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนทิศทางและการพัฒ นา
ประเทศไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ส่วนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เป็นแผน
ที่แปลงแผนพัฒ นาจังหวัดและแผนพั ฒ นากลุ่ มจังหวัดไปสู่ การปฏิ บัติ โดยระบุ ถึงโครงการต่าง ๆ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น การในจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
ในปั จ จุบั น ได้มีการเปลี่ ย นแปลงรูป แบบการเชื่อมโยงและจัดทำแผนพั ฒ นาจังหวัด/กลุ่ ม
จังหวัดให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่เป้ าหมายเดียวกันในทุกระดับ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาภาค ทั้งนี้
กลุ่มงานยุ ทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒ นาจังหวัด สำนักงานจังหวัด ในฐานะผู้ รับผิดชอบการ
ดำเนินงานดังกล่าว ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของ
จังหวัด ผ่านการบูรณาการที่เชื่อมโยงการทำงานในเชิงพื้นที่ (Area – Based - Management) ซึ่งให้
ความสำคัญกับการนำปัญหาความต้องการของพื้นที่มากำหนดเป็ นยุทธศาสตร์การพัฒนา การกำหนด
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Area Function
Participation) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น คุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด จึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
จากการศึกษาและประสบการณ์ การทำงานของผู้ วิจัยพบว่า ในกลุ่ มงานยุท ธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด มีปัญหาเกิดขึ้นหลักๆ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
2. ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ก่อนที่จะเสนอมายังจังหวัด
3. ปัญหาการบริหารงานโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
4. ปัญหาการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จั งหวัดที่ เกิ ดจากการดำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาจังหวัด การบริห ารงานโครงการ/งบประมาณ
รวมทั้ง การติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทาง
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และวิสัยทัศน์ของจังหวัด ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒ นาจังหวัด การบริหาร
โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒ นา
จังหวัด
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2.2 เพื่ อ จั ด ทำข้ อ เสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาการดำเนิ น งานของกลุ่ ม งาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ด้านเนื้อหาสาระ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒ นาจังหวัด การบริหารโครงการ
และการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ ของกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์แ ละข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจังหวั ด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาองค์ประกอบในการดำเนินงาน ด้านความสอดคล้อง
ของนโยบายและแผนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด กับภาระหน้าที่ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2 ด้านกลุ่มเป้าหมาย
บุ ค ลากรของกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด สำนั ก งานจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยา จำนวน 12 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ อำนวยการกลุ่ มงานฯ ข้าราชการ พนั กงาน
ราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
3.3 ด้านระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การบริหาร
โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒ นา
จังหวัด สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2 ทำให้ ท ราบข้ อเสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาการดำเนิ น งานของกลุ่ มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.3 ได้ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน
การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล
5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึก ษาเรื่ อง “การศึกษาปั ญหาและอุปสรรคกลุ่ มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่ อการพั ฒนา
จังหวัด” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยได้นำเสนอตามลำดับ
ดังนี้
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ออกแบบมาเพื่อการปฏิรูป งานภาครัฐ (Public sector
reforms) นำมาใช้ ปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัจจัย
จากโลกาภิวัตน์ ภาวะการแข่งขัน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ แนวคิดการลดบทบาทและ ขนาดภาครัฐ
การเติ บ โตและความเข้ ม แข็ งของภาคธุ ร กิ จ ประชาสั งคม ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรัป ชั่ น การขาด
ประสิ ทธิภ าพของรัฐ บาล และปั ญ หาในระบบราชการ Ewan Ferlie ได้ สำรวจแนวความคิดและ
จั ด แบ่ ง ประเภทของ NPM ออกเป็ น 4 แนวทางใหญ่ ๆ กล่ า วคื อ 1. ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency drive) 2. การลดขนาดและการกระจายอำนาจ (Downsizing and decentralization)
3. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (In search of excellence) 4. การให้ความสำคัญต่อการบริการประชาชน
(Public service orientation)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
การบริ หารเพื่ อการพั ฒ นา คื อ การนำเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่ มี อยู่ในระบบการ
บริหารมาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาจริง ๆ เพื่อให้ บังเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตามที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า และความเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้ ล่วงหน้านี้จะมุ่ง
ความเจริญเติบโตทั้งทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาการ
บริหาร เป็นการจัดเตรียม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ การปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติ
กรรมการบริหารให้ มี สมรรถนะ (Capability) หรือความสามารถที่จะรองรับนโยบาย แผน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรมในการพัฒนาประเทศ ส่วนการบริหารเพื่อการพัฒนา หมายถึง การนำสมรรถนะ
หรือ ความสามารถที่มีอยู่ในระบบบริหารมาปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุผลตามที่วางแผนไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการบริหาร
2.3 แนวคิดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เป็นแนวคิดที่ให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค
ราชการบริหารส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาในพื้นที่ โดย ยึดหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข
ปัญหา และร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดง
ความคิดเห็นในการดำเนินแผนงานและโครงการตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นระบบการประชาพิจารณ์ และ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ ดำเนินกิจกรรม
โดยคำนึ งถึงความจำเป็ น และความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยาย การให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เชื่อมโยง และบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ในพื้นที่
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (2554) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหาร งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 2) นำไปสู่การ
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างแท้จริง 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับเป็นช่องทางประสานงานระหว่างหน่วยงานกลาง
และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างของกรรมการใน ก.บ.จ. ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้แทนของส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวกับงานตาม Function (ตัวแทนกรม/กระทรวงที่มาปฏิบัติงาน
ในส่วนภูมิภาค) ยังขาดความเชื่อมโยงกับตัวแทนในระดับพื้นที่ การเพิ่มสัดส่วนภาคประชาสังคมใน
คณะกรรมการ ทั้งใน ก.บ.ก. และ ก.บ.จ. จึงมีความสำคัญยิ่ง , การจัดทำแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยังขาดการวางแผนโดยเน้นศักยภาพของพื้นที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด การดำเนินการ
ร่วมกัน (Matching Fund) กับ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในพื้นที่ , การนำแผนพั ฒ นาจังหวัดกับ
แผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นมาเชื่อมโยงกั นทำได้ยาก เนื่องจากแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นมีลักษณะของเชิงพื้นที่และระยะเวลาในการทำแผนและ ปฏิทินในการทำแผนไม่สอดคล้องกัน ,
บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จั ด ทำแผนพั ฒ นาจั งหวัด /งบประมาณจั งหวั ด มี ค วามสำคั ญ มากในการ
ดำเนินงานทั้งกระบวนการ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ใน
เรื่องการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เครื่องมือ (Tools) ในการจัดทำแผนได้ รวมทั้งการ
ประสานงานการทำงานในเชิงราบด้วยกันภายในจังหวัด รวมทั้ง ด้านการติดตามประเมินผล เป็นเรื่อง
ที่ควรให้ความสำคัญ และควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ประสิทธิ์ การกลาง (2552) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะจังหวัดในการ
จัดทำแผนและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการหลัก
ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2) เพื่อทราบความสัมพันธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกั บ
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่ มจังหวัด จากการศึกษา พบว่า การจัดทำแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ต้อง
คำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัด รวมตลอดถึง ความพร้อม
ของภาครัฐและภาค ธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีกระบวนการรับฟังหรือให้ประชาชนมี
ส่ว นร่ วมในการกำหนดความต้องการในการพั ฒ นาพื้ นที่ , ความร่ว มมือกันทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคสังคม และภาคประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดทำ
แผนพั ฒ นาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้องการในพื้ นที่ สะท้อนสภาพปั ญ หา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข, การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัด
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แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพให้ส นองต่อความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัด
2.5 สรุปกรอบแนวความคิดการวิจัย
ได้ใช้ตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
2.5.1 ปั จ จั ย นำเข้ า (Inputs) เน้ น การศึ ก ษาความเหมาะสมของปั จ จั ย นำเข้ า
โดยพิจารณาจาก
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริห ารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.
2560
- การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2.5.2 กระบวนการดำเนิ น งาน (Process) เป็ น การศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การ
โดยพิจารณาจาก
- การถ่ายทอดนโยบาย
- การวางแผน/แผนงาน/โครงการ
- การจัดองค์กร
- การอำนวยการ (การสั่ ง การ การประสานงาน การแก้ ไ ขปั ญ หา การจู ง ใจ
การตัดสินใจ ฯลฯ)
- การกำกับและติดตามผล
2.5.3 ผลการดำเนิ น งาน (Outputs) เป็ น การศึ ก ษาผลของการดำเนิ น งาน
โดยพิจารณาจาก
- ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด System Model ในการประเมินผลการดำเนินงาน
3. วิธีการศึกษา และการเก็บข้อมูล
การศึ กษาวิ จั ย ปั ญ หาและอุ ปสรรคกลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์ และข้ อมู ลเพื่ อการพั ฒ นาจั งหวั ด
ซึ่งประกอบไปด้วย ในด้านการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การบริหารโครงการ และการติดตาม
ประเมิ นผลโครงการ ของกลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์ และข้ อมู ลเพื่ อการพั ฒ นาจั งหวั ด สำนั กงานจั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ดำเนิ น การศึ ก ษาโดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative research)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคลากรของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒ นาจั งหวัด สำนั กงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารของ
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด 2) ข้าราชการ 3) พนักงานราชการ 4) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด จำนวน
12 คน
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth
interview) และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary data) เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดำเนิ น งานของกลุ่ ม งาน
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ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
3.2.1 ผู้วิจัยขออนุญาตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะทำวิจัย
เรื่องนี้ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการวิจัย
3.2.2 ผู้วิจัยจะนัดหมายกับผู้ให้สัมภาษณ์ว่าจะสะดวกให้การสัมภาษณ์ในวันและ
เวลาใด จากนั้นผู้วิจัยจะไปดำเนินการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 2 แบบ คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้ศึกษาได้
กำหนดหัวข้อหรือประเด็นไว้กว้าง ๆ ล่วงหน้า เป็นลักษณะคำถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ และ 2)
แบบสังเกต และเครื่องมือช่วยเก็บ อันได้แก่ กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง โดยแบ่ง
ขั้น ตอนออกเป็ น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล ทั่วไปของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็นข้อมูล
เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน/องค์ก าร ด้ านปั จ จัยนำเข้า ตอนที่ 3 เป็ น ข้อ มู ล เกี่ย วกั บ หน่ ว ยงาน/องค์ ก าร
ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตอนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/องค์การ ด้านผลการดำเนินงาน
และตอนที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ให้สัมภาษณ์
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 การจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2551การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุ คคล เป็ น วิธีการหลักในการเก็บข้อมูล ที่จะช่วยให้ ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จะนำมาซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ค้นพบเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หลักจากนั้นจึงนำ
ข้อมูลจัดหมวดหมู่ตามประเด็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา สรุปการศึกษา และนำเสนอ
ผลการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในแต่ละประเด็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลตรง
ตามวัตถุประสงค์
4. ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ใน 4 ขั้นตอนหลักที่สำคัญ ดังนี้
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1. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
- ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงแผน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แผนที่เสนอมาบาง
โครงการยังไม่สอดคล้องกับ ความต้องการในพื้นที่ และยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/ยุทธศาสตร์จังหวัด
สาเหตุ - บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ในการจัดทำแผนฯ และการบริหารโครงการ/งบประมาณของ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำแผนยุทธศาสตร์ และการสนับสนุนเชิง
วิชาการด้านนโยบายและแผน
2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ก่อนที่จะเสนอมายังจังหวัด
(1) ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน: ขาดการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคม และการประสาน
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนกั บ แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และแผนพั ฒ นาของ
หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งขาดการสนับสนุนข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
ของพื้นที่
(2) ระดับตำบล: บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดทำและประสานแผนชุมชนระดับตำบล
ของคณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ ตำบล (ศอช.ต.) ภายใต้ ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่ชัดเจน
ประกอบกับ กรมการพัฒ นาชุมชน ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ ศอช.ต. จัดทำแผนได้ครอบคลุมทุก
ตำบล
(3) ระดับอำเภอ: การจัดทำแผนพัฒ นาอำเภอยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายรองรับ ทำให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ ไม่ให้ ความสำคัญ ในการจัดทำแผน และสนับสนุ นงบประมาณตามแผนพัฒ นาอำเภอ
รวมทั้ งขาดแนวทางปฏิ บั ติ ในการประสานแผนพั ฒ นาตั้ งแต่ ร ะดั บ หมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน ตำบลมาใช้
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
สาเหตุ – โครงสร้างในการจัดทำแผนของหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังไม่เชื่อมโยงและประสาน
แนวทางปฏิบัติกันอย่างดีพอ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำแผนยุทธศาสตร์ และการ
สนับสนุนเชิงวิชาการ ด้านนโยบายและแผน
3. การบริหารงานโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
- ปัญหาความซ้ำซ้อนของโครงการ ทำให้ต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
นำไปจัดทำโครงการอย่างอื่นแทน
- ส่ ว นราชการ/อำเภอ ดำเนิ น โครงการและการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งล่ า ช้ า ทำให้ ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ
- เกิ ด ปั ญ หา/อุ ป สรรค ในเรื่ อ งของพื้ น ที่ ก ารดำเนิ น โครงการ การโอนทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สิน

192

สาเหตุ - โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปกติจะทำล่วงหน้า 1 ปี
ทำให้ส่วนราชการ/อำเภอ จำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนและให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเมื่อสำนักงงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
- ส่ วนราชการ/อำเภอ มีการเปลี่ ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิ ดชอบโครงการ ทำให้ การ
ดำเนินโครงการ ขาดความต่อเนื่อง บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจ้าง เนื่องจากได้รับการบรรจุใหม่ ยังไม่มีความชำนาญ
- บุคลากรขาดความรู้เข้าใจ ในขั้นตอน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่
ดำเนินโครงการ การส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
4. การติดตามประเมินผล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
- การบัน ทึกรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดในระบบการติดตาม
ประเมินผล ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่มีข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะสามารถใช้ใน
การประเมินผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
สาเหตุ - บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ/อำเภอ ที่รับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้
เข้าใจในขั้นตอน การใช้งานระบบการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ และไม่ให้
ความร่วมมือ ในการรายงานผล ในระบบติดตามและประเมินผล
ทั้งนี้ การจั ดทำแผนพั ฒ นาจังหวัดยั งไม่ป รากฏให้ เห็ น ชั ดเจนถึ งความเชื่อมโยงกั บ ความ
ต้องการในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนั้น
การเสนอโครงการและงบประมาณควรบูรณาการทุกภาคส่ว น ควรให้ ความสำคัญ กับการจัดทำ
โครงการและงบประมาณของส่วนราชการ (กระทรวง กรม) องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมาจากความ
ต้องการของพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โดยบุคลากรด้านการจัดทำแผนใน
ระดับพื้นที่ ต้องมีความรู้พื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้
ที่มาและความสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒ นาจังหวัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนทิศทางและการพัฒ นา
ประเทศไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้น ที่
ส่ ว นแผนปฏิ บั ติร าชการประจำปี ของจังหวัด เป็ นแผนที่ แปลงแผนพั ฒ นาจังหวัด ไปสู่ การปฏิ บั ติ
โดยระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
ความหมายของแผนพัฒ นาจังหวัด “แผนพัฒ นาจั งหวัด” หมายความว่า รายการเกี่ยวกับ
โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต โดยต้องคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนใน
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ท้ องถิ่น ในจั งหวัด รวมตลอดถึง ความพร้อมของภาครัฐ และภาค ธุร กิ จเอกชน และยุ ท ธศาสตร์
ระดับชาติ มีกระบวนการรับฟังหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการในการพัฒนา
พื้นที่ของจังหวัดมาพิจารณาให้เกิดความผสมผสานไม่ขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัด
หลักสำคัญ 4 ประการในการจัดทำแผนแผนพัฒนาจังหวัด ได้แก่
1. ความถูกต้อง
2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. คุณภาพของแผนงาน
4. สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ความสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด
- แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ค รอบคลุมทุกมิติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส
และอาชี พ ให้ ส นองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในจั ง หวั ด โดยต้ อ งแสดงวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน
- แผนพัฒ นาจั งหวัด เป็ น แผนยุทธศาสตร์ที่ เกิดจากกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของภาคีการ
พัฒ นาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็ น
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ได้ จุ ด มุ่ งหมายในการพั ฒ นา วิ ธี ด ำเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ งหมาย โดยนำเอา
แนวความคิดการพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณาการเป็นกรอบแนวทางดำเนินการตั้งแต่ขั้นการ
วางแผนกลยุทธ์ จนถึงขั้นการวางแผนปฏิบัติการ
- แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการนำนโยบายของรั ฐ บาล และทิ ศ ทาง
การพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความต้องการ
ของประชาชน และเป็นแผนชี้นำการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมระยะยาว (4 ปี) แต่ไม่ยึดมั่นว่าจะต้อง
ใช้ ร ะยะเวลาเท่ า ใด ขึ้ น อยู่ กั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในขณะนั้ น จึ ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
กรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัด
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การจัดทำและบริหารงบประมาณจังหวัด
โดยมีเจตนารมณ์ คือ

194

- ต้องการเน้น การพัฒ นาระบบการบริหารพัฒ นาที่ยึดพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาของแต่ละพื้นที่ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พืน้ ที่
- เป็ น เรื่ องของระบบการบริ ห ารจั ดการตามหลั กการบริ ห ารจั ดการแนวใหม่ เป็ นการจั ด
ความสั มพันธ์ในแนวตั้งระหว่างการบริหารราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม เพื่อบูรณาการทำงาน
ร่วมกัน

ภาพที่ 2 เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.ฎ. ว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค เป็ น แผนกำหนดแนวทางการพั ฒ นาในภาพรวมของพื้ น ที่
เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือการปฏิบัติภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ
และนโยบายรัฐบาล ที่ครอบคลุมในทุกมิติและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับภาคลง
ไปสู่ ก ลุ่ ม จั งหวั ด และจั งหวั ด และกำหนดให้ ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาในแต่ ล ะระดั บ จะต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันในทุกพื้นที่ตาม
หลั ก การไม่ ทิ้ ง ใครไว้ ข้ า งหลั ง ทั้ ง ด้ า น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การสร้ า งโอกาส สร้ า งอาชี พ
สร้างรายได้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ระดับภาค
ไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และไปสู่ระดับโลก โดยมีกลไกในการบริหารงานใน
ภาพรวม
กระบวนการหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
กระบวนการหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องประกอบด้วยขั้นตอน 10 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้
1. การเตรียมการจัดทำแผน โดยมีขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
1.1 การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล (Database)
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1.2 การรวบรวมปัญหา/ความต้องการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและคณะอนุกรรมการ ได้แก่
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) และคณะอนุกรรมการประเด็นยุทธศาสตร์
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
2. การวิเคราะห์ เพื่ อประเมินศักยภาพการพั ฒ นาจังหวัดในปั จจุบัน เป็นการวิเคราะห์ ถึง
โอกาส ภาวะคุกคาม ที่เป็น สภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ของจั งหวัด
รวมทั้งวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของจังหวัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในจังหวัด ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพของจังหวัดในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันจังหวัดมี
ศักยภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ
3. การจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (Vision) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่จังหวัดต้องการจะ
เป็ นในอนาคตตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยระบุเป็นข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับ
ทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นการตอบคำถามว่า “จังหวัดต้องการเป็นอะไรในอนาคต”
โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี อย่างน้อยต้องมีลักษณะ ดังนี้
- มีความเป็นไปได้ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
- ท้าทาย สามารถใช้เป็นกรอบชี้นำให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดยืนที่ต้องการ
- เป็นข้อความง่าย ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นทิศทางในอนาคตของจังหวัด
- ตรวจสอบและวัดผลสำเร็จได้
- ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ เป็นต้น
4. การกำหนดพัน ธกิจ (Mission) เป็นการกำหนดกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานของ
จังหวัด ที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่อไป
5. การกำหนดเป้าประสงค์ (Goal) คือ การระบุหรือบอกให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรจะทำ
ให้ได้หรือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นสำหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
6. การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป็นการกำหนดประเด็นหลักที่ต้อง
พัฒนาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่จังหวัดตั้งไว้ โดยประเด็นยุทธศาสตร์สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจ
แต่ละข้อมาพิจารณา
7. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
จังหวัดสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ โดยต้องมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่
ชัดเจนสามารถวัดได้
8. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) คือ สิ่งที่จังหวัดจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
โดยกลยุทธ์นี้ จะกำหนดขึ้นจากการพิจารณาว่า ในการบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น จะมีปัจจัย
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ใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และเราจำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อไปสู่จุดนั้นได้ ทั้งนี้ ในแต่ละกลยุทธ์ก็จะ
มีแผนงาน/โครงการที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้กลยุทธ์สำเร็จ
9. การกำหนดแผนงาน/โครงการ (Project Idea) เป็นการกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญที่
จะไปขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเน้น
ทำงานร่วมกัน ระหว่างจั งหวัด กระทรวง/กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนใน
จังหวัด ทั้งนี้ โดยยึ ดพื้น ที่เป้ าหมาย (Areas) เป็นหลั ก มีการนำภารกิจ Function ของแต่ล ะส่ว น
ราชการ/หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องมาดำเนินการร่ว มกัน ในลั กษณะของความเป็นหุ้ นส่ วนการพัฒ นา
(Partnership) และมี รู ป แบบการบริห ารจั ด การแบบผู้ จั ด การโครงการ (Project Manager) เช่ น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจน ก็จะมีหน่วยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับผิดชอบให้ความรู้กระบวนการผลิตและวิสาหกิจขนาดกลาง/ย่อม, ชลประทาน รับผิดชอบจัดหา
แหล่ ง น้ ำ ในขณะเดี ย วกั น สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนก็ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
กระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน เป็นต้นเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน นำไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
10. การกำหนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ (Agencies) เป็ น การกำหนดหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพ
หน่วยงานสนับสนุนในแต่ละแผนงาน/โครงการ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจะมีคณะกรรมการ 3 ชุดคือ
1. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
2. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
3. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
1. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวั ดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
กำหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน และวิธีการการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดส่งให้
จังหวัด
2. จั งหวัดรวบรวมข้อมูล ศักยภาพของจังหวัด และสำรวจความต้องการของประชาชนใน
จังหวัดส่งให้กลุ่มจังหวัด (ตามมาตรา 18)
3. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา
จังหวัด
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4. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พร้อมบัญชีรายการโครงการที่ต้องการให้สนับสนุน) ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.)
5. แต่ละจังหวัดจั ดประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อพิจารณาแผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในคราวเดียวกัน (มาตรา 19)
6. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
1) เสนอความเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ส่งคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
2) ปรับ ปรุงแผนพั ฒ นาจั งหวัดให้ ส มบูรณ์ และส่ งคณะกรรมการนโยบายการบริห ารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
7. คณะกรรมการนโยบายการบริห ารงานกลุ่ มจังหวัดแบบบู รณาการ (ก.บ.ก.) ปรับ ปรุง
แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดให้ สมบู รณ์ และส่ งคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
8. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
กลั่ น กรองและเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
9. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกำหนดให้
(1) จังหวัด มีอำนาจในการบริหารงาน วินิจฉัย อนุญาต อนุมัติ สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บริการประชาชนได้มากขึ้น
(2) บูรณาการและประสานเชื่อมโยงการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
(3) สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัดสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงาน/
โครงการ และการจัดทำคำของบประมาณจังหวัด
ระบบการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการนั้น กำหนดให้จังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ” “การบริหาร แบบเครือข่าย” และ “การบูรณาการทรัพยากร”
รวมทั้งให้จังหวัดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒ นาพื้นที่ นำปัญหาและความต้องการของประชาชน
มากำหนดเป็นแนวทางริเริ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่
ไปการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ
เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มี
กลไกการบริหารงานจังหวัด ดังนี้
(1) กลไกระดับชาติ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.น.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
- กำหนดกรอบแนวนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
- กำหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ มจั งหวัด แผนปฏิบั ติร าชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดทำและบริห าร
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- พิ จ ารณา กลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบในแผนพั ฒ นาจังหวัด /กลุ่ มจัง หวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(2) กลไกระดับกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธาน และข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่
- วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัด
เป็นไปตามหลักการนโยบายและระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด
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- จั ดทำแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น
- ส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเอกชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด
- วิเคราะห์ บูรณาการและให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด ก่อนนำเสนอ ก.น.จ.
(3) กลไกระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าสานักงานจั งหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่
ดังนี้
- วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้ การบริห ารงานแบบบูรณาการในจังหวัด
เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด
- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟังความคิดเห็น
- ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนใน
จังหวัด
- จัดทำบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
- วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี และคำของบประมาณจั งหวัด ก่อ นนาเสนอ ก.น.จ. ขั้ น ตอนและวิธีก ารจั ดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ภาพที่ 2 แสดงกลไกการบริหารงานระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
นโยบาย หลั กเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด (พ.ศ. 2561–
2564) มติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและลุ่มจังหวัด
- ยึดนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนรายสาขาเฉพาะด้าน
ต่าง ๆ ที่ ผ่ านความเห็ น ชอบจาก ครม.แล้ ว เช่น แผนพั ฒ นาเกษตร นโยบายโซนนิ่ งภาคเกษตร
แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติ
- สำรวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ทราบถึ งความต้ อ งการและ
ศั ก ยภาพของประชาชนในจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด ทำและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนท้องถิ่น
และแผนพัฒนาอำเภอ ซึ่งสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการ
จัดทำแผนในระดับต่าง ๆ
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- มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงความพร้อมของ
ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและ
ศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นการชี้นำการพัฒนาในภาพรวมของ
พื้นที่ โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัด กลุ่มต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- ให้ มี ก ารทบทวนแผนพั ฒ นาจั งหวัด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวั ดให้ มี ความถู ก ต้ อ ง
ในประเด็นข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด
เพื่อให้แผนทันสถานการณ์และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
(2) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ขอบเขต
- แผนพั ฒ นาจั งหวั ด มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต สร้ า งโอกาสและอาชี พ ซึ่ ง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดและแก้ปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โดยเลือกดาเนิน
การจากศักยภาพของจังหวัด ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ทั้งนี้ ควรเห็นผลได้ภายในกรอบ
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
- แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด และนำไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้ กลุ่มจังหวัด หรือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของ
กลุ่มจังหวัด
หลักการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
1. เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
2. สร้างโอกาสและส่ งเสริมให้ เกิดการมีส่ว นร่วมระหว่างภาครัฐและองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด
3. กระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ
4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจ
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
คุณลักษณะของแผนพัฒนาจังหวัดที่ดี
1) แผนพัฒ นาจั งหวัด จะต้องเป็นแผนยุท ธศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ด้านการ
พัฒนา และกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล โดยมีการใช้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการวิเคราะห์และมีความเชื่อมโยงกับการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา
มี ค วามสอดคล้ องเชื่ อมโยงกั น ตั้ งแต่ วิสั ย ทั ศ น์ เป้ าประสงค์ รวม ตั ว ชี้วั ด /ค่ าเป้ าหมายของแต่ ล ะ
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เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
แผนงาน/โครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางดังนี้
- มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาและโอกาสการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
การประเมินผลการพัฒ นาภายใต้แผนพัฒ นาที่ผ่านมา มีความชัดเจนทั้งในเชิงของขนาดและพื้นที่
พร้อมทั้งจัดลาดับความสำคัญของปัญหาและโอกาสของการพัฒ นานั้น ๆ – มีการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาที่มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ พัฒ นา (Positioning) ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยกำหนดแนวทางการสร้างโอกาสการพัฒ นาและแก้ไขปั ญ หาอุปสรรคของการพั ฒ นา
มากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นภารกิจปกติ
- มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ที่ชัดเจนสะท้อนให้
เห็นถึงการใช้โอกาสในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
- มีแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเป็น Project Idea โดยควรให้ความสำคัญกับแผนงาน/
โครงการที่ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ที่แสดงให้เห็ นความต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และ
สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
(2) แผนพั ฒ นาจั งหวัด เน้ นการบู รณาการของทุ กภาคส่ ว นในพื้ นที่ โดยตอบสนองความ
ต้องการประชาชนและนโยบายสำคัญของรัฐบาล เน้นการขับเคลื่อนการพัฒ นาจังหวัดโดยการหา
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จังหวัด
การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาวการณ์ การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ต้องมีการวิเคราะห์ ศักยภาพและสภาวการณ์ ของจังหวัด โดยการนำข้อมูล การวิเคราะห์
ตัวชี้วัด การพัฒนาจังหวัดที่จัดทำโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวม ทั้ งข้ อ มู ล ก ารวั ด ระ ดั บ ก ารพั ฒ น าจั งห วั ด แ ล ะ ก ลุ่ ม จั งห วั ด (Province & Cluster
Benchmarking) ที่จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางใน
การกำหนดทิศทางการพัฒนา และหรือแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของจังหวัด
องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด
(1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูล การปกครอง ประชากร ลั กษณะทางสั งคม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบชลประทาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม การเกษตรและปศุ สั ต ว์ ที่ ส ำคั ญ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสำคั ญ
อุตสาหกรรมที่สำคัญ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญของพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดง
สถานะปัจจุบันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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- ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ จั ด ทำโดยสานั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ข้อสรุปผลการดำเนิน งานที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒ นาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มีส่วน
สนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2) การวิเคราะห์ ส ภาวการณ์ แ ละศั ก ยภาพ ครอบคลุ ม การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องเป็นข้อมูลอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี
และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้
- การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมเศรษฐกิจ และสาขา
เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีข้อ มูลสนับสนุนที่เพียงพอ โดยมีการนำเสนอข้อมูล
เป็ น อนุ ก รมอย่ างน้ อ ย 3 ปี รวมทั้ งมี ก ารวิเคราะห์ หรือ เปรีย บเที ยบข้ อมู ล เพื่ อสะท้ อ นภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับ
ความรุนแรงของปัญหา
- การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล สั งคม ประกอบด้ ว ย ข้อ มู ล ด้ านสั งคมที่ ส ำคั ญ เช่ น กาลั งแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น และข้อมูลสนับสนุนอื่น
ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจั งหวัด/
กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
- การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ ขยะ มลพิษ เป็นต้น และข้อมูล
สนับสนุนอื่น ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของ
ปัญหา
- สรุปประเด็นปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ โดยมีการนำเสนอผลที่ได้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และมีการระบุปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
เครื่องมือทางการวิเคราะห์ (เช่น SWOT) ของจังหวัด
มีความสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูล
ทั่วไป ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ และมี
การจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอกอย่างถูกต้อง
3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
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- วิสัยทัศน์ แสดงถึงสถานภาพที่จังหวัด ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด
- เป้าประสงค์รวม แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สำคัญ ในภาพรวมที่จังหวัด
ต้องการพัฒนา ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และมีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพ/โอกาสของพื้นที่
- ประเด็น ยุทธศาสตร์ ต้องมีความสอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที่ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ต้องแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
รวม และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ตามเครื่องมือทางการวิเคราะห์ และตอบสนอง
ปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เป้าประสงค์ จะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแสดงถึงวัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายอย่ างชั ดเจนที่ ต้อ งการบรรลุ ในแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ในช่ว ง 4 ปี ข้างหน้ า และมี ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่
- ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยตัวชี้วัดจะต้องมีความ
ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีจำนวนตัวชี้วัดที่เหมาะสม
และสามารถวั ด ในเชิ งปริ ม าณหรื อ คุ ณ ภาพ สำหรับ ค่ าเป้ าหมายจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ค่ า
ฐานข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา หรือค่า Benchmark และแสดงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในแต่ละปี
- กลยุ ท ธ์ของแต่ ล ะประเด็ น ยุท ธศาสตร์ จะต้อ งมี ก ารกำหนดกลยุท ธ์ข องแต่ ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ทีสอดรับและสนั บสนุนการบรรลุตามเป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และสามารถบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดาเนิน
งาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการ
- บัญชีชุดแผนงาน โดยแผนงานจะต้องมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน และนาไปสู่ผลผลิตของเป้าประสงค์ และมีโครงการเฉพาะที่มีความสำคัญครบถ้วนทั้ง 4 ปี
(ในภาพรวมของแผน) จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนงานที่ใช้งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด แผนงานที่ของรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม แผนงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หรือแผนงานของภาคเอกชน/ชุมชน
4) การดำเนิ น งานตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
- แผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาร่างแผนพัฒนาจังหวัด เข้ารับฟังความ
คิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดตามมาตรา 19 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และเมื่อได้ผล
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แล้ ว ให้ จั ง หวั ด นาผลการประชุ ม และข้ อ คิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม มาเสนอ
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คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์
ต่อไป
ให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้
(1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด
(2) มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนา
จังหวัด/ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพที่ชัดเจนในระดับ
โครงการ
(3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
กรอบของชุดโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒ นาจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์และวิ ธีการจัดทำโครงการ
เพื่อเสนอเป็นคำของบประมาณของจังหวัด ดังนี้
(3.1) โครงการจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญโดย ก.น.จ. จะให้ความสำคัญและ
พิจารณาเห็นชอบโครงการที่จังหวัดจัดทำเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ และ
ควรมี สั ด ส่ ว นของงบลงทุ น โดยให้ เป็ น ไปตามนโยบายการจั ด สั ด ส่ ว นงบลงทุ น ตามกรอบวงเงิ น
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ตามที่สานักงบประมาณกำหนด
(3.2) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด โดยแผนงาน/โครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตของจังหวัด
(3.3) โครงการจะต้องมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น และหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหาย
(3.4) โครงการจะต้อ งมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือ
รูปแบบที่ใช้ในการดำเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน บุคลากร การบริหาร
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้
จากการดำเนินโครงการ) ด้านระยะเวลาที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลกระทบในทางลบในการดาเนินโครงการ
(3.5) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะ
ได้รับ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เช่น จำนวน
ประชากร จำนวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได้ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบกับ
ประชาชนในพื้นที่
(3.6) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กาหนด
โดยกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการ
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โดยสังเขป พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ
ก.น.จ.
(3.7) โครงการจะต้ องมี รายละเอี ยดงบประมาณค่ าใช้ จ่ ายที่ สามารถพิ จารณาความ
เหมาะสมของค่าใช้จ่าย หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับ
การพิจารณา
(3.8) โครงการจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปี ต่ อ ไป รวมทั้ งต้ อ งมี ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งจั ง หวั ด กั บ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วในการขอตั้ ง
งบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการต่อไป
(3.9) โครงการจะต้ อ งไม่ เป็ น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ เพื่ อ แจกจ่ ายแก่ ป ระชาชน
โดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้นเป็นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(3.10) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ห ลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
(เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง และวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ หรือการทำ
แผนแม่ บ ทซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาจั ง หวั ด / กลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู้ จ าก
สถาบันการศึกษา)
(3.11) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย (ควรมีการบูรณาการ
ภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิ ง
บูรณาการอย่างมีประสิทธิผล)
(3.12) โครงการที่เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีข้อ
ผูกพันกับต่างประเทศในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยว และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการดาเนินงานที่สะท้อนถึง
ประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณี ที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการดำเนินงาน เช่น การเพิ่มประเทศคู่ค้า การทำสัญญาเป็นบ้าน
พี่เมืองน้อง รวมถึง การรายงานผลการดำเนินงานภายหลังการเดินทางไปต่างประเทศด้วย
(3.13) โครงการบางโครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตควร
จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนที่จะเสนอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปดำเนินการในพื้นที่
อุทยานป่ าไม้ เป็ น ต้น รวมถึงโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ สามารถ
ดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ในปัจจุบัน
นโยบายคณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดให้ ก ารจั ด ทำ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการ
จัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่
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รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One
Plan)

ภาพที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศ
จากแผนภาพที่ 2 และ 3 จะแสดงให้ เห็ นถึงกระบวนการของการจัดทำแผนตั้งแต่ระดั บ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ซึ่งมีกลไกการบริหารงานรองรับในแต่ละระดับคือ ก.บ.จ ก.บ.ก.
ก.น.จ. และ ก.บ.ภ อยู่แล้วตามลำดับ แต่ในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล
มีระเบียบแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงแผน และในการจัดทำแผนพัฒนา
อำเภอ ยั งไม่มี ร ะเบี ย บ/กฎหมายหรือ กลไกรองรับ การจัด ทำแผนพั ฒ นาอำเภอ ซึ่งปัจ จุบั น ได้ใช้
แนวทางปฏิ บั ติของหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการจัดทำแผนพั ฒ นาในรูป แบบหนังสื อสั่ งการของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำให้การจัดทำและประสานแผนพัฒ นาในระดับพื้นที่ตั้งแต่
หมู่บ้าน/ชุมชนไปถึงระดับอำเภอ ขาดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในลักษณะเป็นแผนเดียวกัน
(One Plan)
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5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
กระบวนการดำเนิ น งานของกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั งหวั ด ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย การจั ด ทำแผนพั ฒ นาจังหวัด การบริห ารงานโครงการ/แผนงาน และการติ ดตาม
ประเมินผล โดยจากการผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น
1. จุดแข็ง คือ กลไกและกระบวนการบริหารงานจังหวั ดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ตามกฎหมายที่สนับสนุนการ เชื่อมโยงจากระดับชาติสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. จุดอ่อน อาทิ (1) กลไกการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยง
จากหน่วยงานราชการส่วนกลางสู่ระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และระดับชุมชนมีข้อจำกัด (2) การมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒ นาในกระบวนการจัดทำ แผนพัฒ นาจังหวัด/กลุ่ มจังหวัดยังไม่สามารถทำได้
อย่างเต็มที่ (3) การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขาดการบรูณาการการ
ทำงาน ร่วมกันของหลายๆ หน่วยงาน (4) ปัจจัยสนับสนุนใน การจัดทำแผนพั ฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด เช่น ข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากรยังไม่เอื้ออำนวยต่อ การจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น และ (5) การขาดการติดตามและประเมินผลโครงการอย่าง เป็นระบบ
3. ปัจจัยความสำเร็จ อาทิ (1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 (2) ความชัดเจนของ นโยบายเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัด
(3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาในการจัด ทำแผนอย่างจริงจัง (4) ข้อมูลที่เพียงพอมีคุณภาพ
และเหมาะสมกั บ การจั ดทำแผนพั ฒ นาจั งหวัด (5) คุณ ภาพของบุ ค ลากรที่ จัด ทำแผนและความ
ต่อเนื่องของการทำงาน (6) คุณภาพของแผน (7) การสนับสนุนงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณที่เป็นธรรมและจูงใจ (8) การลดการแทรกแซงจากภายนอก และ (9) การติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนจัดทำแผนพัฒ นาจังหวัดยังมีช่องว่าง ระหว่างการกำหนดกรอบ
นโยบายจากส่วนกลางซึ่งเน้นการพัฒนา กับประเด็นการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ของหน่วยงานส่วน
ราชการในพื้นที่ ซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ การสร้างความรับรู้จากส่ วนกลางลง
ไปสู่ในระดับพื้นที่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ห้วงเวลาในการกำหนดหลักเกณฑ์ กรอบในการจัดทำแผนจาก
ส่วนกลางควรเอื้อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ อปท. ส่วนราชการในพื้นที่ ได้รับรู้ก่อนการจัดทำแผน
เพื่ อ จะได้ เกิ ด การบู ร ณาการ กรอบ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา ให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ซึ่ งจะทำให้
โครงการ/แผนงานที่ เสนอขึ้ น มาเข้ าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด จะสามารถ ตอบโจทย์ บรรลุ เป้ า หมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภ าค แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความต้องการของ
ประชาชนในพื้น ที่ ให้ เกิดความคุ้มค่าต่อทรัพ ยากรสาธารณะ/งบประมาณแผ่ นดิน ที่ ได้ใช้ใน การ
ดำเนินโครงการ
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ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากร ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัด การบริหารงานโครงการ/แผนงาน และการติดตามประเมินผล จะช่วยทำให้การดำเนินการใน
กระบวนการภาพรวมทั้งหมด เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการอบรมให้ความรู้ใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ระเบียบกฎหมาย การใช้งานระบบการติดตามประเมินผลที่ได้ออกแบบมา
จะช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่/บุ คลากร ของหน่ว ยงาน/ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับมีความรู้ความ
ชำนาญในการปฏิ บั ติ งานมากยิ่ งขึ้ น ทั้ งนี้ หน่ ว ยงานในระดั บ กรม หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง ควรให้
ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้
ด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพ
การบริหารงานโครงการที่ดี และการติดตามประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ จะสะท้อนให้เห็นถึง
ความสำเร็จ ในการพัฒ นาและแก้ไขปัญ หาให้ กับประชาชนในพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และเป็ น กลจักรสำคัญ ที่ท ำให้ การดำเนิน งานทั้งหมดบรรลุ เป้ าหมาย ตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล ต่อไป
ข้อเสนอแนะ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
สภาพปัญหา - ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงแผน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แผนที่
เสนอมาบางโครงการยังไม่ส อดคล้ องกับ ความต้ องการในพื้ นที่ และยุท ธศาสตร์ช าติ/แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ/ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒ นาจังหวัด/กลุ่ มจังหวัดยังขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศและรัฐบาลภายใต้ศัก ยภาพ
การพัฒนาเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สาเหตุ - บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ในการจัดทำแผนฯ และการบริหารโครงการ/งบประมาณ ของ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำแผนยุทธศาสตร์ และการสนับสนุนเชิง
วิชาการ ด้านนโยบายและแผน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) จัดการประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒ นาจังหวัด วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และ Thailand 4.0 ให้แผนพัฒนาจังหวัด
เป็นแผนที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับการพัฒนา โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity
Building) ของบุคลากรในการคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผน และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
และเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับภูมิภาคสู่ระดับพื้นที่ เพื่อให้แผนในระดับต่าง ๆ มุ่งสู่การพัฒ นา
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พื้นที่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด ภาค และพัฒนาประเทศในภาพรวมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
และยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้
โดยผู้ เข้าร่ว มประชุมจั งหวัด ประกอบด้ว ย ผู้ ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
ผู้เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนฯ เช่น หัวหน้าหน่วยงานราชการ อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในส่วนกลาง และส่ วนภูมิภาค เช่น กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
(Position) ของแต่ ล ะจั ง หวั ด และภาคเอกชน ประกอบด้ ว ย หอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งในระดับจังหวัด
2) ส่งเสริมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province and Cluster
Benchmarking) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิง
พื้ น ที่ การวั ด ระดั บ การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด (Province & Cluster Benchmarking)
หมายถึง การประเมิน เปรียบเทียบโดยใช้เครื่องมือวัดประเมิน เพื่อบอกทิศทางและตรวจสอบการ
เปลี่ ย นแปลง หรื อ บ่ งชี้ ค วามสำเร็จ หรือ สะท้ อนผลการพั ฒ นาจังหวัด และกลุ่ ม จังหวัด ว่าประสบ
ความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และ/หรือในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งมุ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากน้อย
เพียงใด เมื่อเทียบกับช่วงระยะตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งวัดระดับการพัฒนาใน 3 รูปแบบ ดังนี้
(1) ประเมิ น เปรี ย บเที ย บระหว่ า งจั ง หวั ด และระหว่ า งกลุ่ ม จั ง หวั ด กั บ ใ น
ระดับประเทศ (Comparative Benchmarking) ประเมินเปรียบเทียบผลการพัฒนาภายใต้กรอบการ
พัฒ นาประเทศภายใต้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ โดยแสดงผลการเปรียบเทียบเป็น
ภาพรวมทั้ งประเทศในการพั ฒ นา 3 ด้ าน ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ สั งคม และทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
(2) ประเมิ น เปรี ย บเที ยบผลการพั ฒ นาภายในของจั งหวัด /กลุ่ ม จังหวัด กั บ การ
ดำเนินงานที่ผ่านมา (Competitive Benchmarking) และวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยแสดงระดับการพัฒนา ตามระยะเวลา (Time Series) อย่างน้อย 3
ปี ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(3) ประเมินเปรียบเทียบผลการพัฒ นาของผลิตภัณ ฑ์ห รือสินค้าและบริการ หรือ
ประเด็นปั ญหาสำคัญ ที่เป็ น ประเภทเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Agenda
Benchmarking) เช่น นโยบายเรื่องข้าว การส่ งเสริมการท่องเที่ยว นโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การกระจายรายได้ (แก้ไขปัญหาความยากจน) การบริหารจัดการน้า การแก้ไขปัญหาขยะและ
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มลพิษ เป็นต้น โดยชุดองค์ความรู้การวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถเข้าสืบค้น
ข้อมูลได้ที่ http://Benchmark.moi.go.th
2. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้ นที่ ก่อนที่จะเสนอมายัง
จังหวัด
สภาพปัญหา
1) ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน: ขาดการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคม และการประสาน
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนกั บ แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และแผนพั ฒ นาของ
หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งขาดการสนับสนุนข้อมูลประกอบการวิ เคราะห์ปัญหาความต้องการ
ของพื้นที่
2) ระดับตำบล: บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดทำและประสานแผนชุมชนระดับตำบล
ของคณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ ตำบล (ศอช.ต.) ภายใต้ ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่ชัดเจน
ประกอบกับ กรมการพัฒ นาชุมชน ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ ศอช.ต. จัดทำแผนได้ครอบคลุมทุก
ตำบล
3) ระดับอำเภอ: การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายรองรับ ทำให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน และสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาอำเภอ รวมทั้ง
ขาดแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลมาใช้ประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
สาเหตุ – โครงสร้างในการจัดทำแผนของหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังไม่เชื่อมโยงและประสาน
แนวทางปฏิบัติกันอย่างดีพอ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำแผนยุทธศาสตร์ และการ
สนับสนุนเชิงวิชาการ ด้านนโยบายและแผน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากข้อจำกัดในการจัดทำแผนพั ฒนาในระดับพื้นที่ดังกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับนโยบาย
คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ที่ต้องการให้แผนพัฒ นาระดับพื้นที่มาจาก
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผน
ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนพั ฒ นาอำเภอ ในลักษณะเป็นแผนเดียวกัน
(One Plan) จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (แผนพัฒ นา
หมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ) เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดังนี้
- แผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้ อ งที่ พ.ศ. 2457 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมี ส ำนั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนอำเภอและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุน
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- แผนชุมชน จัดทำโดยคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อาศัยอำนาจในการออกระเบียบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว1553 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2530 เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล)
- แผนชุมชนระดับตำบล จัดทำโดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพั ฒ นาอำเภอ จั ดทำโดยคณะกรรมการบริห ารงานอำเภอ (กบอ.) ตามแนวทางที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0305.1/ว 3205 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่)
แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ)
แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมายถึง แนวทางการจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาอำเภอ ภายใต้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละระดับ
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการประสานแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ห้วงเวลาของการจัดทำแผนพัฒ นาในแต่ละระดับ เช่น การจัดเวทีประชาคมร่วมกัน เพื่อรวบรวม
ปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน การส่งต่อปัญหาความ
ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) เพื่อใช้วิเคราะห์
กลั่ น กรอง และใช้ ป ระกอบในการจัดทำแผนชุ มชนระดับ ตำบล และการส่ งต่อให้ คณะกรรมการ
บริห ารงานอำเภอ (กบอ.) ใช้ป ระกอบในการจัดทำแผนพั ฒ นาอำเภอ รวมทั้ง การประสานบัญ ชี
โครงการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแผนพัฒนาในแต่ละระดับ เพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(1) เพื่อให้กลไกการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว One
Plan
(3) เพื่อให้มีแนวทางการสนับสนุน ควบคุม และกำกับติดตามการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
หลักการดำเนินงาน

213

(1) กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒ นาในลั กษณะ One Plan
โดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ ออำนาจหน้ าที่ ในการจั ดทำและประสานแผนของส่ ว นราชการหรือองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในระเบียบ กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ
(2) กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันของการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคกับ อปท. (อาศัยระเบียบ/กฎหมายของ อปท. ที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว โดยไม่ได้มีผลกระทบต่อ
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อปท.)
(3) กำหนดเป้าหมายเพื่อให้การจัด ทำแผนทุกระดับมาจากปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
(4) กำหนดกลไกให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนในทุกระดับ และกำหนด
แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงประสานแผนเพื่อให้การดำเนินงานไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดความ
คุ้มค่ากับประชาชนมากที่สุด
(5) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric) ในการบริหารราชการ โดยความ
ร่วมมือจากภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ภาพที่ 4 แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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3. ด้านการบริหารงานโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
1) ปั ญ หาความซ้ำซ้อนของโครงการ ทำให้ ต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำไปจัดทำโครงการอย่างอื่นแทน
สาเหตุ - โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปกติจะทำล่วงหน้า 1 ปี
ทำให้ส่วนราชการ/อำเภอ จำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนและให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเมื่อสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้ทำ
ให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ให้ส่วนราชการ/อำเภอ จัดทำโครงการ/กิจกรรมสำรอง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และตามนโยบายของรัฐบาล
2) ปัญหาส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ
สาเหตุ - ส่วนราชการ/อำเภอ มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้
การดำเนินโครงการ ขาดความต่อเนื่อง บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจ้าง เนื่องจากได้รับการบรรจุใหม่ ยังไม่มีความชำนาญ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
- จัดประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และ
หารือกับส่วนราชการ/อำเภอ ที่เกิดปัญหาในการดำเนินการเพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- จัดการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3) ปัญหา/อุปสรรค ในเรื่องของพื้นที่การดำเนินโครงการ การโอนทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สิน
สาเหตุ - บุคลากรขาดความรู้เข้าใจ ในขั้นตอน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาต
ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ การส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
- จัดการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ การส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
4) ปัญหาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ต้องผ่านเจ้าภาพแผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบูรณาการ (สป.มท.) และ อกบภ. ภาคกลาง ทำให้ การดำเนิ น
โครงการล่าช้า
สาเหตุ – โครงสร้างกลไกการมอบอำนาจในการโอนเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
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- มอบอำนาจการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผ่ า น
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว สอดรับกับ
ความต้องการของพื้นที่และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4) ด้านการติดตามประเมินผล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
สภาพปัญหา - การบันทึกรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดในระบบ
การติดตามประเมินผล ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่มีข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะ
สามารถใช้ในการประเมินผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการและแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนด
สาเหตุ - บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ/อำเภอ ที่รับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้
เข้าใจในขั้นตอน การใช้งานระบบการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ และไม่ให้
ความร่วมมือในการรายงานผล ในระบบติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
- จัดการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ/อำเภอ ที่รับผิดชอบโครงการ ในการ
ใช้ งานระบบการติ ดตามและประเมิน ผล ในระบบติ ดตามและประเมิ น ผลแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระบบ PADME)
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ในอนาคต
1. ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณา
การในระดับต่าง ๆ โดยเร่งด่วนอาทิการจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้า
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะความสามารถในการ
บริห ารจั ดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพทั้งในลักษณะของ Pre – service Training และ In –
service Training รวมตลอดทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เป็นคณะผู้บริหารแผนยุทธศาสตร์ของแต่
ละจังหวัดได้ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารการพัฒนาของประเทศที่เป็นตัว
แบบเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) ในการพัฒนาที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของแต่ละ
จังหวัด
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดให้มีการถ่ายทอดค่านิยมร่วมและองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ อาทิ หลักคิดในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการสร้าง / ถอดตัวชี้วัดเป็น
แผนงานโครงการการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ลงไปสู่ข้าราชการในระดับปฏิบัติ
ของจังหวัดอย่างทั่วถึง
3. ควรพัฒนาสำนักงานจังหวัด ให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การบริ หารและแปลงยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาจั งหวัดแบบบู รณาการไปสู่ การปฏิ บั ติ โดยการกำหนด
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ตัวเจ้าภาพหลักในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ และ/หรือตัวชี้วัดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ พร้ อมทั้ งมี ทั กษะความชำนาญในการใช้ เครื่ องมื อทางการบริ ห ารต่ าง ๆ อาทิ ลิ ขิ ตสมดุ ล
(Balanced Scorecard) มาถอดรหั ส คือ การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่ อความสำเร็จอันยิ่งยวด (Critical
Success Factor: CSF) การจัดทำแผนงานโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) และวาง
เนื้ องานให้ ครอบคลุ มภารกิ จที่ มี ผลต่อสำเร็จในการผลั กดั นประเด็ นยุ ทธศาสตร์ หรือตั วชี้ วัดแต่ ละ
ประเด็ น พร้ อมทั้ งนำระบบรายงานผลการประเมิ นตนเอง (Self-Assessment Report) มาใช้ ในการ
บริหารประเด็นยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดด้วยการเชื่อมโยงกับ Provincial Operation Center อย่างเป็น
ระบบ
4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ควรสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำและ
พัฒนาตัวชี้วัดตามศักยภาพของแต่ละจังหวัด เพื่อให้การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดในแต่
ละมิ ติ มี ค วามครอบคลุ ม สามารถสนองตอบต่ อ การดำเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ ผ ลตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
เป้าประสงค์ในการพัฒนาจังหวัด โดยยึดหลักของความสัมพันธ์เชื่อมโยง การสอดประสานและการส่ง
ต่อกันอย่างเป็นระบบ
5. กระทรวงมหาดไทยควรประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพัฒนาระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิรูประบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังในการบริหารราชการจังหวัดให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดกำหนดขึ้น รวมทั้งบทบาทในการเป็นพี่
เลี้ยงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดสมรรถนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการ
ที่มีความสัมพัน ธ์เชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการประชาชนหรืองานปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการรวมตลอดทั้งบุคลากรของหน่วยงาน
ราชการบริหารส่วนกลางที่เข้ามาดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัด ให้ถ่ายโอนมาตั้งไว้ที่จังหวัด และ/หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรทั้งหมด
เอกสารอ้างอิง
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จัดทำแผนและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด. กรุงเทพฯ: สถาบันดำรงราชานุภาพ.
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
ทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง
กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์
จิรายุทธ์ พันจันทร์ดี*
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง 2) ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากเจ้าหน้าที่พรรค จำนวน 8 คน ควบคู่กับการศึกษาเชิง
ปริ ม าณจากการเก็ บ แบบสอบถาม จากผู้ ส มั ค รสมาชิ ก พรรคจำนวน 181 คน โดยใช้ โ ปรแกรม
สำเร็ จ รู ป ในการวิเคราะห์ ค่าอิท ธิพ ลของการพยากรณ์ แบบ Multiple Linear Regression ซึ่ งผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิก
พรรคในองค์กรพรรคการเมือง กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์ ในด้านความพึงพอใจโดยรวม มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพของสารสนเทศโดยรวม 2. ด้านคุณภาพของระบบโดยรวม 3.
ด้านคุณ ภาพของการบริการโดยรวม นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อความสำเร็จของระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง กรณี ศึกษา พรรค
ประชาธิปั ตย์ ในด้านผลประโยชน์ สุ ทธิโดยรวม มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณ ภาพของระบบ
โดยรวม สรุป ได้ว่า ปั จจัย ที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศทางด้านทะเบียน
สมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมืองมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของระบบโดยรวม คุณภาพของการ
บริการโดยรวม คุณภาพของสารสนเทศโดยรวม ตามลำดับ
คำสำคัญ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทะเบียน สมาชิกพรรค พรรคประชาธิปัตย์
1. บทนำ
พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบการเมืองสมัยใหม่ที่เป็นตัวแทนการ
แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ ของประชาชนในการคัดสรรผู้ เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัว แทนในการบริห าร
ปกครองประเทศ นอกจากนี้พรรคการเมืองยังมีหน้าที่เสนอทางเลือกให้กับประชาชนผ่านการจัดทำ

*

ร้อยโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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นโยบายเพื่อใช้ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และนำนโยบายไปปฏิบัติ หากพรรคการเมืองนั้น ๆ
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่สำคัญของกระบวนการทางการเมืองสมัยใหม่
เป็นวิธีการหนึ่งในการเลือกสรรผู้ปกครอง แนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ และยังเป็น
กิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออกถึงการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง สิทธิ
และเสี ย งที่ แ ต่ ล ะพรรคการเมื อ งต่ างต้ อ งการครอบครองให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ชั ย ชนะในการเลื อ กตั้ ง
ประกอบกับ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้านการสื่ อสารมวลชน และสื่ อแขนงต่าง ๆ ที่ทำให้ ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อ มู ล ต่าง ๆ ได้ด้ วยตนเองมากขึ้น ปั จจัยแวดล้ อมเหล่ านี้ ส่ งผลให้ พ รรคการเมือ ง
จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และด้วยเหตุผลหลักในการแข่งขันคือชัยชนะใน
การเลือกตั้ง พรรคการเมืองจึงมีความพยายามในการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากที่สุด ในเวลาสั้นที่สุด และศาสตร์ที่พรรคการเมืองเลือกนำมาใช้
ในการรณรงค์ ก่อ นการหาเสี ย งเลื อ กตั้ง ก็ คือการรับ สมัค รสมาชิก พรรค เพื่ อ การสนับ สนุน พรรค
การเมื องในการดำเนิ น กิจ กรรมทางการเมือ ง เพื่ อนำไปสู่ การหาเสี ยงเลื อ กตั้ ง ในปั จจุบั น พรรค
การเมืองต่าง ๆ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยการปรับปรุง
นโยบายและแนวทาง และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาและการใช้
งานทางด้ านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งมากขึ้ น ซึ่ งพรรค
ประชาธิปั ต ย์ ก็เป็ น หนึ่ งในพรรคการเมือ งที่ เล็ งเห็ น พลั งผลั กดั น และขั บ เคลื่ อนการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงได้มีการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานเพื่อการรองรับตามแนวทางด้านพรรคยุคใหม่
อย่างไรก็ตาม การสร้างให้องค์กรพรรคการเมืองเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบนั้น
ต้องใช้งบประมาณสูงและใช้เวลาในการเตรียมการนาน ซึ่งในปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้นโยบายต่าง ๆ ต้องพิจารณาอย่างรัดกุม แต่การสร้างแผนงานและ
วิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับ การทำให้ พรรคการเมืองมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้นก็สามารถปฏิบัติได้ สิ่ งที่ควร
ตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ก็คือ สารสนเทศ ทั้งนี้ เพราะทรัพยากรส่วนหนึ่งของ
พรรคการเมืองในปัจจุบัน คือสารสนเทศที่เป็นข้อมูลจริง ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส ซึ่งจะนำไปสู่การ
กำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และใช้เป็นเครื่องมือของการทำให้
สารสนเทศเข้าถึงประชาชน เพื่อตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังพบปัญหาข้อขัดข้องอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการใช้งาน
และการทดลองใช้ ร ะบบ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสำเร็ จ ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง จะทำให้ทราบถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุที่
แท้จริงของความสำเร็จจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในการจัดการด้านงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรค
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
องค์กรพรรคการเมือง กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์
2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
ทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์
3. ขอบเขตในการศึกษา
1. ด้านเนื้อหา ศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคของพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยโปรแกรม DMP Member V2 ซึ่งปัจจัย
หลักที่ทำการศึกษา ประกอบด้วย คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพระบบ
(System Quality) และคุณภาพบริการ (Service Quality)
2. ด้านพื้น ที่และประชากร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย ได้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคของพรรค
ประชาธิปั ตย์ โดยกลุ่ มประชากรที่ใช้ในการค้น คว้าวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็ น ผู้ รับผิ ด ชอบด้านทะเบี ยน
สมาชิ ก พรรค/ผู้ บ ริ ห ารระบบ เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1
3. ด้านระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
4. ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
DeLone & McLean (1992) ศึ ก ษาเรื่ อ ง A Partial Test and Development of DeLone
and McLean’ Model of IS Success ข อ ง Peter B. Seddon & Min-Yen (1 9 9 6 ) ใน ก ารวั ด
ความสำเร็จของระบบสารสนเทศ โดยให้คุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล และประโยชน์ในการใช้
เป็ นตั วแปรต้ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ เป็ นตั วแปรตาม ใช้ วิธีก ารทดสอบ 2 แบบ ได้ แก่ Structural
Equation Modeling in Amos และ Ordinary Least Squares Regression using SPSS ซึ่ งทดสอบ
โดยการสังเกตความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 ตัว พบว่าผลที่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติที่เหมือนกัน กล่าวคือ
ปัจจัยทางด้านคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล และประโยชน์ในการใช้สามารถอธิบายความผันแปรของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ถึงร้อยละ 75 ผลที่ได้เป็นการสนับสนุนการนำตัวแปรประโยชน์ในการใช้ มาใช้
ในการวัดความสำเร็จของระบบสารสนเทศ และความสำคัญของตัวแปรด้านความสำคัญของงาน ในการ
รับรู้ถึ งประโยชน์ ในการใช้ระบบสารสนเทศของผู้ ใช้ อีกทั้ งยังมี การศึกษาการวัดความสำเร็จของรัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
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Kumar et al (2007) ได้ ศึ กษาเรื่ อง Factors for Successful e-Government Adoption: a
Conceptual Framework เพื่ อเสนอแบบจำลองแนวความคิ ดในการนำรัฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ มาใช้
โดยแบบจำลองนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 5 ตัวในการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะ
ของประชากร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจก่อนการพัฒนากลยุทธ์ การรับเอารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ แบบจำลองนี้ได้อ้างถึงระดับความพึงพอใจที่สูงกว่า นำไปสู่ระดับการรับเอามาใช้
ที่ สู งเช่นเดี ยวกั น ลั กษณะของผู้ ใช้ และการออกแบบเว็บไซต์มี อิ ทธิพลโดยตรงต่ อการนำเอารัฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้ ลักษณะของผู้ใช้ ประกอบด้วยความเสี่ยงที่สามารถรับรู้ได้ ซึ่ งสั มพั นธ์กับการใช้
บริการ เช่น ความเสี่ยงทางการเงินและผลการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็น
ส่วนตัว สิ่งสำคัญคือ การควบคุมเหนือกระบวนการ เพราะผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้อย่างไร
และประสบการณ์ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ระยะเวลาที่ใช้ถูกเปิดเผยในอินเทอร์เน็ต ความถี่ในการใช้ และ
เวลาที่ ใช้ ในการเยี่ ย มชมแต่ ละครั้ ง ตั วแปรด้ านการออกแบบเว็ บไซต์ จากแบบจำลองการยอมรั บ
เทคโนโลยี คือ ประโยชน์ที่สามารถรับรู้ได้ และความง่ายในการใช้ที่สามารถรับรู้ได้ การรับรู้ประโยชน์
ของผู้ใช้ในการที่รัฐบาลจัดหาข้อมูลและการบริการที่เป็นประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์สามารถเพิ่มอัตราการ
รับเอามาใช้อย่างมีนัยสำคัญ ประโยชน์ที่สามารถรับรู้ได้ มีความสัมพันธ์กับความง่ายในการใช้ที่สามารถ
รับรู้ได้ คุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับความพึงพอใจของผู้ใช้ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้เอา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
Abdulmohsen et al., (2005) ได้ศึกษา 3 องค์ประกอบที่สำคัญในการนำรัฐอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ให้ประสบความสำเร็จในการบริหารงานสาธารณะสู่ประชาชน คือ การเข้าถึงเว็บไซต์ การใช้งาน
เครื่องมือในเว็บไซต์ ปัจจัยที่ทำให้การใช้งานรัฐอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพประกอบกับการศึกษา
Mohamed (2008) ทำการวั ด ความสำเร็ จ ของรั ฐ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยใช้ ต้ น แบบการวั ด
ความสำเร็จของ 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ คุณภาพระบบ คุณภาพของข้อมูล และคุณภาพ
ด้านการบริการ
Alexander and Tate (1999) ได้ น ำเสนอมิ ติ ข องคุ ณ ภาพสารสนเทศ 5 มิ ติ ด้ ว ยกั น คื อ
การกระจายสารสนเทศต้องได้รับการยินยอม (Authority) สารสนเทศมีความถูกต้ อง (Accuracy)
สารสนเทศสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Objectivity) สารสนเทศมีความทันสมัย (Currency) และ
สารสนเทศมีความสัมพันธ์กัน (Relvancy)
Zhang et al. (2000) ได้แบ่งคุณภาพสารสนเทศออกเป็น 18 มิติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลัก คือ มิติเกี่ยวกับการนำเสนอ (Presentation) มิติที่เกี่ยวข้องกับการนำทาง (Navigation) และ
มิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เมื่อพิจารณาแล้ว มิติที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพสารสนเทศจะประกอบด้วย
ปริ มาณของสารสนเทศ (Amount of Information) การนำเสนอสารสนเทศที่ กระชับ (Concise
Representation) การจั ด การสารสนเทศได้ ง่ า ย (Ease of Manipulation) ความเชื่ อ ถื อ ใน
สารสนเทศ (Believability) และสารสนเทศเข้าใจได้ (Understandability)
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Loiacono et al. (2006) ได้ เสนอคุ ณ ภาพสารสนเทศออกเป็ น 6 มิ ติ คื อ สารสนเทศมี
ความสัมพันธ์กัน (Relevancy) การจัดการสารสนเทศได้ง่าย (Ease of Manipulation) สารสนเทศมี
ความมั่นคง (Security) สารสนเทศเข้าถึงได้ (Accessibility) สารสนเทศตีความได้ (Interpretability)
และสารสนเทศเข้าใจได้ (Understandability)
Gelle and Karhu (2003) ได้นำเสนอคุณภาพสารสนเทศออกเป็น 5 มิติ คือ ความสัมพันธ์
(Relevant) ความเป็ น จริ ง (True) ความสอดคล้ อ ง (Consistent) ความทั น สมั ย (Recent) และ
สารสนเทศได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (Trustworthy Source)
Redman (2007) ได้ ก ำหนดมิ ติ คุ ณ ภาพสารสนเทศไว้ 9 มิ ติ ดั งนี้ สารสนเทศเข้ า ถึ งได้
(Accessible) สารสนเทศถูกต้อง (Accuracy) สารสนเทศทั นสมั ย (Timely) สารสนเทศครบถ้ว น
(Complete) สารสนเทศมีความสอดคล้อง (Consistent) สารสนเทศมีความสัมพันธ์กัน (Relevant)
สารสนเทศมีเนื้ อหาที่ เหมาะสม (Proper Level of Detail) สารสนเทศง่ายต่ อการอ่าน (Easy to
Read) และสารสนเทศง่ายต่อการตีความ (Easy to Interpret)
สุชล รัชยา (2556) ได้การศึกษาอิทธิพลของการใช้งานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานรายบุ คคล โดยใช้แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศของ
DeLone & McLean (1992; 2003) และนำมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย โดยนำปัจจัย
การรับรู้ประโยชน์ของ Davis (1989) เข้ามาแทนผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากความพึงพอใจของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการรับรู้ประโยชน์ของระบบที่ดี ซึ่งคุณภาพของ
สารสนเทศที่ดี จะทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ประโยชน์ของระบบมากที่สุด รองลงมาเป็นคุณภาพของระบบเอง
ความสำเร็จของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คือ การที่ทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ของคุณภาพ
ของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ คุณภาพของบริการ เพื่อที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจจากการใช้
ระบบ และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในที่สุด
Parmita Saha (2008) ได้ศึกษาเรื่อง Government e-Service Delivery: Indentification of
Success Factors from Citizens’ Perspective เพื่ อศึกษาถึงปั จจัยของความสำเร็จในการให้ บริการ
ด้านอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของรั ฐบาลจากมุ มมองของประชาชน โดยใช้ แบบจำลองความสำเร็จของระบบ
สารสนเทศ DeLone & McLean (1992) เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองความสำเร็จของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Success Model) ในการศึกษานี้ คุณภาพของระบบเป็นตัววัดหน้าที่
และลักษณะผลการดำเนินงานของเว็บไซต์รัฐบาล จากแบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ (IS
Success Model) ของ DeLone & McLean (2003) ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการประเมิน
ความสำเร็จของการให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ซึ่งการศึกษานี้ จะจำกัดการประเมิน
ความสำเร็จผ่านหลักเกณฑ์คุณภาพของเว็บไซต์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
DeLone & McLean (2 0 0 3 ) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง Government e-Service Delivery: In
dentification of Success Factors from Citizens’ Perspective เพื่ อ ศึ ก ษ า ถึ งปั จ จั ย ข อ ง
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ความสำเร็ จ ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องรั ฐ บาลจากมุ ม มองของประชาชน โดยใช้
แบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ DeLone & McLean (1992) เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แบบจำลองความสำเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Success Model) ในการศึกษา
นี้ คุณภาพของการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถถูกกำหนดในบริบทของรัฐบาล เป็นขอบเขต
ที่เว็บ ไซต์ทำให้ การบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อ มูลการ
สื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ การทำสัญญา และการทำรายงานต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ความพึงพอใจ
วัดได้จากระดับที่ประชาชนรู้สึกพอใจในการใช้ และการประเมินการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมที่
รัฐบาลจัดหาให้ จากแบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model)
พรวิ ทู โค้ ว คชาภรณ์ (2543) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารสารสนเทศ
โดยพิ จ ารณาจากความแตกต่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง กั บ ความเป็ น จริ ง ของการได้ รั บ บริ ก าร
สารสนเทศ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก าร SERVQUAL พบว่ า ช่ อ งว่ างระหว่า งความ
คาดหวังกับความเป็นจริงของการได้รับบริการสารสนเทศทุกด้านเป็นค่าลบ ไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้ านความเชื่ อ ถือ ด้านการตอบสนอง ด้ านความเชื่ อ มั่ น และด้ านการเข้าถึ งจิ ต ใจ
ได้ป รากฏว่ามี ก ารนำ SERVQUAL ซึ่งประกอบด้ ว ย 5 มิ ติ ห ลั ก ประกอบด้ ว ย มิ ติ ที่ 1 ความเป็ น
รูปธรรมของบริการ (tangibility) มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) มิติที่ 3 การตอบสนอง
ต่อลูกค้า (responsiveness) มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า(assurance) มิติที่ 5 การรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า (empathy)
เอกพล เพ็ ช รพลพั น ธ์ และคณะ (2549) ได้ วิ จั ย เรื่อ งการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ ระบบ
สารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.7 และรองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 42.3 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 90.0
รองลงมาจะมีอายุ 26 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ
59.1 รองลงมาจะเป็นคณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 12.9 จะอยู่ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 59.4 รองลงมาจะอยู่
ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 15.7 มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 46.3 รองลงมาจะมีรายได้ต่อเดือน
3,000-5,000 บาท ร้อยละ 36.0 จะมีการใช้ระบบสารสนเทศส่วนกลางร้อยละ 89.7 รองลงมาจะไม่
เคยใช้ระบบสารสนเทศส่วนกลาง ร้อยละ 10.3 และจากสาเหตุที่ไม่เคยใช้ระบบสารสนเทศส่วนกลาง
จะเป็ น เพราะไม่ มี เวลาว่างและเพราะมีค นใช้ บ ริก ารมาก ร้อ ยละ 3.4 รองลงมาจะเป็ น เพราะไม่
ต้องการหาข้อมูลใด ๆ ร้อยละ 1.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้จะใช้ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 51.7
รองลงมาจะใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 48.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ระบบสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 43.4 รองลงมาจะเป็นเพราะต้องการความ
สะดวก ร้ อ ยละ 29.4 และส่ ว นใหญ่ ใช้ เพื่ อ ตรวจสอบผลการเรียน ร้อยละ 41.1 รองลงมาใช้เพื่ อ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ร้อยละ 19.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ระบบสารสนเทศ
ส่วนกลาง 1 ปี ขึ้นไป/ครั้ง ร้อยละ 40.5 รองลงมาจะมีความถี่ในการใช้ระบบสารสนเทศส่วนกลางต่ำ
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กว่า 1 เดือน/ครั้ง ร้อยละ 22.9 ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าปานกลางมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.39 จะมีระดับ
ทัศนคติในการใช้ระดับสารสนเทศที่มากที่สุดจะเป็นด้านความทันสมัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 รองลงมา
เป็นด้านข่าวสารครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ได้กล่ าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้ ได้พัฒนากรอบแนวคิดปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง
ดังนี้
ตัวแปรต้น
คุณภาพของสารสนเทศ
1) ความทันสมัยหรือเป็น
ปัจจุบัน
2) มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
3) ตรงตามความต้องการใช้งาน
4) มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
คุณภาพของระบบ
6) ตรวจสอบความถู
กต้องได้
1) ประโยชน์ใช้สอย
2) ความน่าเชื่อถือ
3) ง่ายต่อการใช้งาน
4) ประสิทธิภาพ
5) การบำรุงรักษา
6) การเปลี่ยนแปลง
7) การเข้าถึงระบบ

ตัวแปรตาม
ความสำเร็จของระบบสารสนเทศทางด้าน
ทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง
กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
1) ความพอใจในสารสนเทศ
2) ความพอใจเฉพาะอย่าง
3) ความพอใจทั้งหมด
4) ความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ ต้ องการกั บ สิ่งที่
ได้รับ
ผลประโยชน์สุทธิ
1) การลดต้นทุน
2) เพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากพรรคการเมืองอื่น ๆ
ในการสมัครสมาชิกพรรค
3) เพิ่มยอดสมัครสมาชิก
4) ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

คุณภาพของการบริการ
1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ
2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้
3) การตอบสนองต่อผูร้ ับบริการ
4) การให้ความเชื่อมั่นต่อผูร้ ับบริการ
5) การรู้จักและเข้าใช้ของผู้รับบริการ

5. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
5.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูล
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ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ใช้ ร ะบบของพรรค
ประชาธิปัตย์ จำนวน 21 คน และกลุ่มผู้รับบริการจากระบบ จำนวน 181 คน โดยแบ่งลักษณะการ
ทำงานเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์นั้นได้ดำเนินการในลักษณะไม่เป็น
ทางการ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้บริหารและใช้ระบบ ประกอบด้วย 1) นายทะเบียนพรรค
ประชาธิปั ตย์ 2) หั ว หน้ าฝ่ ายและเจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายทะเบี ยนสมาชิ กพรรค และ 3) หั ว หน้ าฝ่ ายและ
เจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง สิ้ น 3 คน และเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ใช้ ระบบ ประกอบด้ ว ย
เจ้าหน้าที่ในพรรค จำนวน 18 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรค และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มที่สอง จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้ ก ารสำรวจด้ ว ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้ ง ประเภทปลายปิ ด (Closed-ended
Questions) และประเภทปลายเปิด (Open- ended Questions) จากผู้รับบริการจากระบบ ได้แก่
สมาชิกพรรคในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1 ในพื้นที่ 14 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 181 คน
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซึ่งการ
วิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเพื่อ
หาค่าอิทธิพลการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม นอกจากนี้ยังใช้การประมวลผลและ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เจ้ า หน้ าที่ ฝ่ า ยทะเบี ย นสมาชิ ก พรรค และเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศในพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งหมดแล้ว นำข้อมูลสัมภาษณ์มาถอดเทปจัดระเบียบ
ข้อมูลที่แสดงถึงสาเหตุย่อยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงลึกที่อาจสนับสนุนหรือหักล้าง
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจากแบบสอบถาม เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นระเบียบทั้งในทางกายภาพและ
เนื้อหา โดยทางกายภาพนั้น ผู้วิจัยจะศึกษาถึงสาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความสำเร็จของการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานด้านทะเบียนสมาชิกพรรค ใช้การจัดระเบียบข้อมูลทำให้เป็น
หมวดหมู่และแยกแยะออกมาทั้งหมด พิจารณาว่าแต่ละส่ว นประกอบมีความเกี่ยวโยงหรือส่ งผล
กระทบต่อกันอย่างไร
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเขียนหรือการสร้างข้อความที่ชัดเจนของส่วนต่าง ๆ ของปรากฏการณ์
สามารถนำมาเชื่อมโยงให้เกิดภาพรวมและปรากฏการณ์จริงที่ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความสำเร็จของ
การนำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในองค์ ก ารได้ โดยการนำสิ่ งต่ า ง ๆ จากการวิ เคราะห์
ประมวลผล มานำเสนอข้อเท็จจริง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง ที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพโดยใช้
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สถิติค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
บุคลากรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ำสุด (Minimum)
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพของสารสนเทศ, คุณภาพของระบบ และคุณภาพ
ของการบริการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การตรวจสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวตามเงื่อนไขที่วางหลักเกณฑ์ไว้ใน
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) โดย
ใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) สำหรับตัวแปรเชิงปริมาณ ส่วนค่า Tolerance และ VIF ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์พหุ
ร่วมเชิงเส้น
4. การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ข องตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว ที่ ส่ งผลต่ อ ความสำเร็จ ของระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง วิเคราะห์ ด้วยสถิติ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
5. สร้ างตั ว แบบของตั ว แปรอิ ส ระทุ กตั ว ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง
7. ผลการศึกษา
7.1 ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา
1) ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของเจ้าหน้าที่
พรรคที่ให้ข้อมูล 21 คน สามารถสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่พรรคที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในด้าน
อายุนั้น เจ้าหน้าที่พรรคที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี รองลงมาเจ้าหน้าที่พรรคที่ให้
ข้อมูลมีอายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี และ 46-55 ปี ในด้านการศึกษาเจ้าหน้าที่พรรคที่ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น เจ้าหน้าที่
พรรคที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำสม่ำเสมอใน
ปัจจุบัน ในด้านระยะเวลาของประสบการณ์ในการทำงานนั้น เจ้าหน้าที่พรรคที่ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี รองลงมาเจ้าหน้าที่พรรคที่ให้ข้อมูลมีประสบการณ์ในการทำงาน
ต่ำกว่า 5 ปี และ 21-25 ปี
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้นและตัวแปรตามของระดับความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่พรรคที่ให้ข้อมูล 21 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ด้านคุณภาพของสารสนเทศโดยรวม
1.1 ด้านความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน
1.2 ด้านรูปแบบง่ายต่อการเข้าใจ
1.3 ด้านตรงตามความต้องการใช้งาน
1.4 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้
1.5 ด้านความสมบูรณ์ครบถ้วน
1.6 ด้ านความสามารถในการตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
2. ด้านคุณภาพของระบบโดยรวม
2.1 ด้านประโยชน์ใช้สอย
2.2 ด้านความน่าเชื่อถือ
2.3 ด้านง่ายต่อการใช้งาน
2.4 ด้านประสิทธิภาพ
2.5 ด้านการบำรุงรักษา
2.6 ด้านการเปลี่ยนแปลง
2.7 ด้านการเข้าถึงระบบ
3. ด้านคุณภาพของการบริการโดยรวม
3.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
3.2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
3.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
3.4 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
3.5 ด้านการรู้จักและเข้าใจของผู้รับบริการ
4. ด้านความพึงพอใจโดยรวม
4.1 ด้านการความพอใจในสารสนเทศ
4.2 ด้ า น ก า ร ค ว า ม พ อ ใจ เฉ พ า ะ อ ย่ า ง
4.3 ด้ า น ก า ร ค ว า ม พ อ ใจ เฉ พ า ะ อ ย่ า ง
4.4 ด้านการความพอใจทั้งหมด
4.5 ด้านการความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ต้องการ
กับสิ่งที่ได้รับ

ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย
3.94
3.81
4.00
3.81
4.05
3.86
4.10

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.61
0.75
0.77
0.87
0.67
0.65
0.62

การแปลผล

3.81
3.71
3.76
4.00
3.95
3.67
3.81
3.76
3.94
3.86
3.67
4.10
3.90
4.19
3.83
4.00
3.86
3.86
3.90
3.67

0.77
1.06
0.94
0.89
0.86
0.97
1.08
0.62
0.82
0.91
0.97
0.83
0.94
0.81
0.73
0.71
0.77
0.79
0.85
0.86

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
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ตัวแปรที่ศึกษา
5. ด้านผลประโยชน์สุทธิโดยรวม
5.1 ด้านการลดต้นทุน
5.2 ด้านเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากพรรคการเมือง
อื่น ๆ ในการสมัครสมาชิกพรรค
5.3 ด้านเพิ่มยอดสมัครสมาชิก
5.4 ด้านประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย
3.95
4.24
3.71

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.89
0.89
1.10

การแปลผล
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก

3.71
4.14

1.06
1.06

ระดับมาก
ระดับมาก

2) ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พรรคที่ให้
ข้อมูล 21 คน จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพ
ของสารสนเทศโดยรวม คิดเป็น 3.94 อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับด้านคุณภาพของระบบโดยรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คิดเป็น 3.81 อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับด้านคุณภาพของ
การบริการโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คิดเป็น 3.94 อยู่ในระดับมาก สำหรับ
ด้านความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็น 3.83 อยู่ในระดับมาก และสำหรับด้านผลประโยชน์สุทธิโดยรวม
คิดเป็น 3.95 อยู่ในระดับมาก
3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
งานทะเบี ย นสมาชิกพรรค ด้านคุณ ภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ และคุณ ภาพของการ
บริการ โดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกของเจ้าหน้าที่พรรคที่ให้สัมภาษณ์ 8 คน สามารถสรุปได้ว่า
(1) ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
องค์กรพรรคการเมืองในด้านความพึงพอใจโดยรวมของเจ้ าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ สามารถสรุปได้ว่า
ในด้านคุณภาพของสารสนเทศ ข้อมูลค่อนข้างเชื่อถือได้ 80-90% แต่จะมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นข้อมูลตามที่
กกต. กำหนดมาด้วย ในด้านคุณภาพของระบบมีความพึงพอใจต่อระบบ 70 % เพราะระบบยังเป็น
ระบบแบบปิดอยู่ ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ กกต.ได้โดยตรง แต่มีข้อดีในส่วนที่ภูมิภาคส่ง
ข้อมูลมาให้ส่วนกลาง แล้วส่วนกลางได้รับข้อมูลสามารถนำไปใช้ ได้เลย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ และเชื่อมต่อกับระบบโดยระบบสามารถตอบสนองตามที่ผู้ใช้ งานต้องการ ในด้านคุณภาพของ
การบริการช่วยกระจายงานของส่วนกลางให้แต่ละภูมิภาคช่วยดำเนินการได้ ทำให้การดำเนินการใช้
เวลาธุรการลดลงมาก
(2) ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
องค์กรพรรคการเมืองในด้านผลประโยชน์สุทธิต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ สามารถสรุปได้ว่า ในด้าน
คุณภาพของสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดเวลา สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลย้อนกลับจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคที่ส่งข้อมูลเข้ามาได้ และดำเนินการได้
ทั้งที่สาขาพรรคหรือสำนักงานใหญ่ ในด้านคุณภาพของระบบได้แก่ มีระบบ Data Center ในการเก็บ
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รวบรวมข้อ มูล ไม่เกิ ดปั ญ หาความซ้ำซ้อนของข้อ มูล โดยที่ระบบสามารถพั ฒ นาให้ ได้ต ามความ
ต้ อ งการของฝ่ ายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคได้ เสมอ และสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ตามบั ต ร
ประชาชนกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากข้อมูลของ Libraly สำนักทะเบียนราษฎร์ ทำให้
ลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการทำงาน การทำงานง่ายขึ้น แต่ได้ผลประโยชน์ที่เท่าเดิมหรือมาก
กว่าเดิม นอกจากนี้ยังสะดวกในการประมวลผลจาก DATA ปริมาณมาก ๆ ลดปริมาณเอกสาร และ
พื้นที่จัดเก็บ ในด้านคุณภาพของการบริการ สามารถลดเวลาการค้นหาข้อมูล ลดภาระงานของการ
จัด เก็บ ข้อมู ล หลาย ๆ อย่ าง ลดค่าใช้จ่ายและเวลาการเดิน ทางนำเอกสารจากส่ ว นภู มิภ าคมาส่ ง
ส่วนกลาง ลดปัญหาข้อมูลสูญหายจากการจัดส่งที่อาจจะมีปัญหาตกหล่นระหว่างทาง และสามารถ
รองรับข้อมูลของสมาชิกพรรคที่มีจำนวนมาก ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญากับบริษัทที่
จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปให้พรรค
(3) ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
องค์กรพรรคการเมืองในด้านความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิกพรรคผู้รับบริการ สามารถสรุปได้ว่า
ในด้านคุณภาพของสารสนเทศ มีความพึงพอใจในระดับ 40 เปอร์เซ็นต์ เพราะประชาชนยังไม่สามารถ
ตรวจสอบยืนยันรับรองการเป็นสมาชิกพรรคได้ด้วยตนเอง ในด้านคุณภาพของระบบมีความพึงพอใจใน
ระดับ 50-60 เปอร์เซ็นต์ เพราะในการสมัครยังพบปัญหาข้อขัดข้อง เมื่อระบบอินเตอร์เน็ตล่ม และการ
แก้ไขปัญหา Error ของระบบต้องรอการดำเนินการแก้ไขจากผู้ดูแลระบบของพรรคในส่วนกลางเท่านั้น
ในด้านคุณภาพของการบริการมีพึงพอใจในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถที่
จะสมัครได้ด้วยตนเอง
(4) ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
องค์กรพรรคการเมืองในด้านผลประโยชน์สุทธิโดยรวมของสมาชิกพรรคผู้รับบริการ ในด้านคุณภาพ
ของระบบ ช่วยในการลดขั้นตอนการกรอกใบสมัคร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสำเนาเอกสารของ
ผู้รับบริการ
4) ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้สมัคร
สมาชิกพรรค 181 คน สามารถสรุปได้ว่า ผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในด้านอายุนั้น
ผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 56-65 ปี รองลงมาผู้สมัครสมาชิกพรรคมีอายุอยู่ในช่วง
46-55 ปี ในด้านการศึกษาผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จบรองลงมา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น
ผู้ ส มัค รสมาชิ กพรรคส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ที่ มีป ระสบการณ์ เกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิ ว เตอร์ใช้บ้ างเป็ น
บางครั้ง รองลงมามีป ระสบการณ์ เกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิว เตอร์ในปัจจุบั นใช้ประจำสม่ำเสมอ
ในด้านอาชีพ ผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย รองลงมาเป็นผู้มี
อาชีพพนังานเอกชน ในด้านระยะเวลาของประสบการณ์ในการทำงานนั้น ผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วน
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ใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี รองลงมาผู้สมัครสมาชิกพรรคมีประสบการณ์ในการทำงาน
มากกว่า 25 ปี
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้นและตัวแปรตามของระดับความ
คิดเห็นของผู้สมัครสมาชิกพรรคจำนวน 181 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ด้านคุณภาพของสารสนเทศโดยรวม
1.1 ด้านความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน
1.2 ด้านรูปแบบง่ายต่อการเข้าใจ
1.3 ด้านตรงตามความต้องการใช้งาน
1.4 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้
1.5 ด้านความสมบูรณ์ครบถ้วน
1.6 ด้านความสามารถในการตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
2. ด้านคุณภาพของระบบโดยรวม
2.1 ด้านประโยชน์ใช้สอย
2.2 ด้านความน่าเชื่อถือ
2.3 ด้านง่ายต่อการใช้งาน
2.4 ด้านประสิทธิภาพ
2.5 ด้านการบำรุงรักษา
2.6 ด้านการเปลี่ยนแปลง
2.7 ด้านการเข้าถึงระบบ
3. ด้านคุณภาพของการบริการโดยรวม
3.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
3.2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
3.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
3.4 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
3.5 ด้านการรู้จักและเข้าใจของผู้รับบริการ
4. ด้านความพึงพอใจโดยรวม
4.1 ด้านการความพอใจในสารสนเทศ
4.2 ด้านการความพอใจเฉพาะอย่าง
4.3 ด้านการความพอใจเฉพาะอย่าง
4.4 ด้านการความพอใจทั้งหมด
4.5 ด้านการความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ต้องการ
กับสิ่งที่ได้รบั
5. ด้านผลประโยชน์สุทธิโดยรวม

ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย
3.90
3.92
4.01
3.80
3.90
3.90
3.84

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.499
0.718
0.650
0.695
0.628
0.676
0.676

การแปลผล

3.76
3.63
3.62
3.95
4.04
3.69
3.75
3.62
3.68
3.54
3.68
3.73
3.65
3.79
3.71
3.83
3.70
3.62
3.80
3.58

0.575
0.775
0.709
0.791
0.751
0.734
0.730
0.762
0.646
0.820
0.736
0.834
0.793
0.830
0.558
0.674
0.658
0.710
0.718
0.675

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

3.94

0.636

ระดับมาก

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
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ตัวแปรที่ศึกษา
5.1 ด้านการลดต้นทุน
5.2 ด้านเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากพรรคการเมือง
อื่น ๆ ในการสมัครสมาชิกพรรค
5.3 ด้านเพิ่มยอดสมัครสมาชิก
5.4 ด้านประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย
4.23
3.74

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.746
0.777

การแปลผล
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก

3.62
4.16

0.838
0.783

ระดับมาก
ระดับมาก

5) ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของระดับความคิดเห็นของผู้สมัครสมาชิกพรรค
181 คน สามารถสรุป ได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นด้านคุณภาพของสารสนเทศ
โดยรวม คิดเป็น 3.90 อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านคุณภาพของระบบโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็น คิดเป็น 3.75 อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านคุณภาพของการบริการโดยรวม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คิดเป็น 3.68 อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านความพึงพอใจโดยรวม
คิดเป็น 3.71 อยู่ในระดับมาก และสำหรับด้านผลประโยชน์สุทธิโดยรวม คิดเป็น 3.94 อยู่ในระดับ
มาก
ผลการศึ ก ษาด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านจากการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
1) ผลการวิเคราะห์ปั จจัยที่ส่ งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
ทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคในองค์ ก รพรรคการเมื อ ง กรณี ศึ ก ษา พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ผู้ ศึ ก ษาใช้ ก าร
ตรวจสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวตามเงื่อนไขที่วางหลักเกณฑ์ไว้ในข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์ด้วยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ดังนี้
(1) ตั ว แป รอิ ส ระ (X) และตั ว แป รตาม (Y) ต้ อ งเป็ นตั ว แป รเชิ ง ป ริ ม าณ
(Quantitative Variable) หรื อ ตั ว แปรต่อ เนื่ อ ง (Continuous Variable) หรือมี ระดั บ การวัด เป็ น
Interval หรือ Ratio Scale ในกรณี ที่ตัวแปรอิส ระ (X) บางตัวมีระดับการวัดเป็น Nominal หรือ
Ordinal Scale จะต้องแปลงข้อมูลให้เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) คือ มีค่า 0 กับ 1 ก่อนจึง
จะนำไปวิเคราะห์ และตัวแปรหุ่นไม่ควรจะมีหลายตัว เพราะจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากขึ้น
ในที่นี้ตัวแปรอิสระทุกตัว (X) ได้แก่ คุณภาพของสารสนเทศโดยรวม (x1 , Total INQ), คุณภาพของ
ระบบโดยรวม (x2 , Total STQ) และคุณภาพของการบริการโดยรวม (x3 , Total SVQ) มีระดับการ
วัดเป็น Interval Scale และและตัวแปรตาม (Y) ได้แก่ ความพึงพอใจโดยรวม (Y1 , Total US) และ
ผลประโยชน์สุทธิโดยรวม (Y2 , Total NB) มีระดับการวัดเป็น Interval Scale เช่นกัน
(2) ตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว มี ความสั มพั น ธ์เชิ งเส้ น ตรงกั บ ตัว แปรตาม โดยในที่ นี้
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นได้แก่ ระดับคุณภาพของสารสนเทศโดยรวม ระดับคุณภาพของ
ระบบโดยรวม ระดับคุณภาพของการบริการโดยรวม กับตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจโดยรวม
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เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression) และรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้น ได้แก่ ระดับคุณภาพของสารสนเทศโดยรวม ระดับคุณภาพของระบบโดยรวม ระดับคุณภาพของ
การบริการโดยรวม กับตัวแปรตาม คือ ระดับผลประโยชน์สุทธิโดยรวม เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
(Multiple Linear Regression) เช่นกัน
(3) ตัวแปรอิสระไม่ควรมีความสัมพันธ์กันหรือเป็นอิสระต่อกัน (ค่าสหสัมพันธ์ไม่ควร
เกิน 0.7) ในกรณีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ เพราะจะทำให้เกิด Multicollinearity คือ การที่
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันมาก ซึ่งจะมีผลกระทบทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( 𝑅2) สูงเกิน
ความเป็ น จริง โดยในที่นี้ ส ามารถสรุปค่าสหสั มพัน ธ์ระหว่างตัว แปรอิส ระแต่ล ะตัว ประกอบด้ว ย
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสารสนเทศ กับคุณภาพของระบบ คือ R = 0.545, ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพของสารสนเทศ กับคุณภาพของการบริการ คือ R = 0.258, ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพของระบบ กับ คุณภาพของการบริการ คือ R = 0.379 ดังนั้น ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทั้ง 3 ตัว R มีค่าไม่เกิน 0.7 ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ในการวิเคราะห์เชิงถดถอย
และ sig. (2-tailed) = 0.000 เนื่ อ งจาก sig. (2-tailed) มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 จึ ง ปฏิ เสธ Ho แล้ ว
ยอมรับ H1 นั้น คือ R มีค่าต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
(4) การแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) ที่ทุกค่า
ของ X โดยในที่นี้พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พรรคในด้านคุณภาพ
ของสารสนเทศโดยรวม คุณภาพของระบบโดยรวม คุณภาพของการบริการโดยรวม มีการแจกแจง
แบบปกติ (Normal Distribution) และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม และ
ผลประโยชน์สุทธิโดยรวม มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมื องในด้านความพึงพอใจ
โดยรวม (Stepwise Multiple Regression Analysis) จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า
(1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ของตัวแปรคุณภาพ
ของระบบโดยรวม คุ ณ ภาพของการบริ ก ารโดยรวม ร่ ว มกั บ คุ ณ ภาพของสารสนเทศโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม มีค่าเท่ากับ 0.754 ซึ่งค่าเข้าใกล้ 1 แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมาก
(2 ) ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ พ หุ คู ณ ( Coefficient of Multiple
Determination) ของตัวแปรคุณ ภาพของระบบโดยรวม คุณภาพของการบริการโดยรวม ร่วมกับ
คุณภาพของสารสนเทศโดยรวม สามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม
ได้ 56.8 %
(3) ค่ าความน่ าจะเป็ น (Significant) ในการปฏิ เสธสมมติ ฐ าน Ho ที่ ได้ จากการ
คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างที่นำมาวิ เคราะห์ในสมการ พบว่า ค่า Sig. < 0.001 แสดงว่า คุณภาพของ
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ระบบโดยรวม, คุณภาพของการบริการโดยรวม และคุณภาพของสารสนเทศโดยรวม สามารถทำนาย
หรือพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(4) ค่าสถิติ t เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่ส ามารถใช้พยากรณ์ตัว
แปรตามได้บ้าง พบว่าค่า Sig. ของตัวแปรอิสระทุกตัว มีค่าน้อยกว่าค่า  = 0.05 จึงสามารถปฏิเสธ
HO และยอมรับ HA ได้ แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีผลต่อตัวแปรตามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
โดยรวม
(5) ค่ า Partial Correlation ของตั ว แปรอิ ส ระคุ ณ ภาพของสารสนเทศโดยรวม
Total INQ คุณภาพของระบบโดยรวม Total STQ และคุณภาพของการบริการโดยรวม Total SVQ
มีค่า 0.253, 0.466 และ 0.412 ตามลำดับ แสดงว่า ตัวแปรอิสระคุณภาพของระบบโดยรวม Total
STQ คุณภาพของการบริการโดยรวม Total SVQ และคุณภาพของสารสนเทศโดยรวม Total INQ
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามความพึงพอใจโดยรวมจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ
3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมืองในด้านผลประโยชน์สุทธิ
โดยรวม (Stepwise Multiple Regression Analysis) จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า
(1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ของตัวแปรคุณภาพ
ของระบบโดยรวม มีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์สุทธิโดยรวม มีค่าเท่ากับ 0.551 ซึ่งค่าอยู่กึ่งกลาง
ระหว่าง 0-1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามปานกลาง
(2) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (Coefficient of Multiple Determination)
ของตัวแปรคุณภาพของระบบโดยรวม สามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรผลประโยชน์สุทธิโดยรวม
ได้ 30.4 %)
(3) ค่ า ความน่ า จะเป็ น (Significant) ในการปฏิ เสธสมมติ ฐ าน H0 ที่ ได้ จ ากการ
คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ในสมการ พบว่า ค่า Sig. < 0.001 แสดงว่า คุณภาพของ
ระบบโดยรวม สามารถทำนายหรือพยากรณ์ผลประโยชน์สุทธิโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(4) ค่าสถิติ t เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้ างที่สามารถใช้พยากรณ์ตัว
แปรตามได้บ้าง พบว่าค่า Sig. ของตัวแปรอิสระคุณภาพของระบบ Total STQ มีค่าน้อยกว่าค่า  =
0.05 จึงสามารถปฏิเสธ H0 และยอมรับ HA ได้ แสดงว่าตัวแปรอิสระคุณภาพของระบบโดยรวมมีผล
ต่อตัวแปรตามผลประโยชน์สุทธิโดยรวม
(5) ค่ า Partial Correlation ของตัวแปรอิส ระคุณ ภาพของระบบโดยรวม Total
STQ มีค่า 0.551 แสดงว่า ตัวแปรอิสระคุณภาพของระบบโดยรวม Total STQ มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามผลประโยชน์สุทธิโดยรวม
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบ Stepwise ในการพยากรณ์ ค วามพึ งพอใจ
โดยรวมของผู้ใช้งาน
ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์)
b
คุณภาพของสารสนเทศโดยรวม Total INQ
0.230
คุณภาพของระบบโดยรวม Total STQ
0.419
คุณภาพของการบริการโดยรวม Total SVQ
0.278
ค่าคงที่ (Constant)
0.215
R = 0.75
R2 = 0.568
F = 12.120

Beta
0.206
0.432
0.321

t-value
3.481
7.012
6.008
0.875
p-value ≤ 0.001

p-value
0.001
<0.001
<0.001
0.383

4) ผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบ Stepwise ในการพยากรณ์ ค วามพึ ง พอใจ
โดยรวมของผู้ใช้งาน จากตารางที่ 3 การศึกษาองค์ประกอบที่สามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน พบว่า คุณภาพของระบบโดยรวม และคุณภาพของการบริการโดยรวม ที่ร่วมกันทำนาย
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.001) ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถ
อธิบายการผันแปรความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ได้ร้อยละ 56.8 (R2 = 0.568) สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้
(ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน) = 0.215 + 0.419 (คุณภาพของระบบโดยรวม) + 0.278 (คุณภาพของ
การบริการโดยรวม) + 0.230 (คุณภาพของการบริการโดยรวม)
Total US = 0.215 + 0.419 Total STQ + 0.278 Total SVQ + 0.230 Total
INQ
เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้
𝑍ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน = 0.432 (𝑍คุณภาพของระบบโดยรวม ) + 0.321 (𝑍คุณภาพของการบริการโดยรวม )
+ 0.206 (𝑍คุณภาพของสารสนเทศโดยรวม )
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบ Stepwise ในการพยากรณ์ผลประโยชน์สุทธิ
โดยรวม
ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์)
คุณภาพของระบบโดยรวม Total STQ
ค่าคงที่ (Constant)
R = 0.551 R2 =0.304 F = 78.301

b
Beta
0.609
0.551
1.652
p-value <0.001

t-value
8.833
6.308

p-value
< 0.001
< 0.001

5) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ แบบ Stepwise ในการพยากรณ์ ผลประโยชน์สุทธิ
โดยรวมจากตารางที่ 4 การศึกษาองค์ประกอบที่ส ามารถร่วมกันทำนายผลประโยชน์ สุ ทธิพบว่า
คุณ ภาพของระบบโดยรวม เท่ านั้ น ที่ ส ามารถทำนายผลประโยชน์ สุ ท ธิอย่างมี นัย สำคั ญ ทางสถิติ
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(p value < 0.001) ซึ่งตัวแปรดังกล่าว สามารถอธิบายการผันแปรผลประโยชน์ สุทธิ ได้ร้อยละ 30.4
(𝑅2 = 0.304) สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้
(ผลประโยชน์สุทธิ) = 1.652 + 0.609 (คุณภาพของระบบโดยรวม)
Total NB = 1.652 + 0.609 Total STQ
เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้
𝑍ผลประโยชน์สุทธิ
= 0.551 (𝑍คุณภาพของระบบโดยรวม )
8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นสมการพยากรณ์ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามความ
พึงพอใจโดยรวม ดังนี้
ปัจจัยที่ 2 คุณภาพของระบบโดยรวม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อความสำเร็จของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมืองในด้านความพึง
พอใจโดยรวม ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบนี้ จะเป็นตัวแปรย่อยที่มีอิทธิพยากรณ์เกี่ยวกับระบบของ
โปรแกรมโดยรวมจากมากไปน้อยตามลำดับ ทั้งหมด 7 ตัวแปร ประกอบด้วย STQ4 ระบบทำให้การ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คุ้มค่า และประหยัด (ประสิทธิภาพ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 4.04, STQ3 ระบบถูก
ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว (ง่ายต่อการใช้งาน) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.95, STQ6
ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (การเปลี่ยนแปลง) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ
3.75, STQ5 ง่ า ยต่ อ การบำรุ ง รั ก ษา สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน
(การบำรุ ง รั ก ษา) มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.69, STQ1 ระบบตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้
(ประโยชน์ ใช้ ส อย) มี ค่ าเฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.63, STQ2 ระบบสามารถทำงานได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ
(ความน่ า เชื่ อ ถื อ ) มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.62 และ STQ7 ระบบมี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย สู ง
(การเข้าถึงระบบ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.62
ผลการศึกษาคุณภาพของระบบโดยรวม พบว่าคุณภาพการระบบโดยรวมมีผลต่อความสำเร็จ
ของระบบสารสนเทศในระดั บ มาก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ (Floropoulos, Spathis,
Halvalzis and Tsipouridou, 2010) ที่ ศึ กษาความสำเร็ จของระบบสารสนเทศด้ านภาษี กรี ก (the
Greek Taxation Information System: TAXIS) คุณภาพระบบโดยรวม เป็นองค์ประกอบหลักที่สร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้งาน (Floropoulos, Et al., 2010) แต่อย่างไรก็ตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมือง กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์ ยังได้มีการพัฒนา
คุณภาพระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
ซึ่งจะพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด เพื่อการใช้งานสมัครสมาชิกพรรค
ได้ด้วยตนเอง และจะพัฒนาการจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมต่อ
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กับระบบงานอื่นได้ในอนาคต โดยไม่ต้องจัดทำข้อมูล ซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นการทำให้ เสียเวลาในการทำงาน
สิ้นเปลืองทรัพยากรหลายด้าน
ปัจ จัยที่ 3 คุณ ภาพของการบริการโดยรวม เป็นปัจจั ยที่มีความสำคัญ อันดับรองลงมาต่อ
ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมืองใน
ด้านความพึงพอใจโดยรวม ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบนี้ จะเป็นตัวแปรย่อยที่มีอิทธิพยากรณ์
เกี่ย วกับ ระบบของโปรแกรมโดยรวมจากมากไปน้อยตามลำดับ ทั้ งหมด 5 ตัวแปร ประกอบด้ว ย
SVQ5 เจ้ าหน้ าที่ ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความจริ งใจ และเป็ น มิ ต ร (การรู้ จั ก และเข้ า ใช้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร)
มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.79, SVQ3 เจ้ าหน้ าที่ มี ค วามพร้ อ มและเต็ ม ใจให้ บ ริ ก ารอย่ า งทั น ท่ ว งที
(การตอบสนองต่อผู้ รั บ บริการ) มีค่าเฉลี่ ยคะแนนดิบ 3.73, SVQ2 เจ้ าหน้าที่ให้ บริการด้วยความ
ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และสม่ ำเสมอ (ความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจได้ ) มี ค่ าเฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.68, SVQ4
เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ บริการเป็นอย่างดี (การให้ ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ)
มี ค่ าเฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.65, SVQ1 เจ้าหน้ าที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ มี ปั ญ หาในการใช้ งานระบบ
(ความเป็นรูปธรรมของบริการ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.54
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยรวม พบว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยรวมมี ผ ลต่ อ
ความสำเร็จ ของระบบสารสนเทศในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Parmita Saha
(2008) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการสารสนเทศ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้สอดคล้องกับทฤษฎีเ กี่ยวกับคุณภาพการบริการ SERVQUAL ซึ่งเป็น
เครื่องมือประเมินคุณภาพบริการ (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990; Lovelock, 1996)
ประกอบด้วย 5 มิติหลักที่ผู้ศึกษาได้นำมาเป็นตัวแปรในการศึกษาในครั้งนี้
ปั จ จั ย ที่ 1 คุณ ภาพของสารสนเทศโดยรวม เป็ น ปั จ จัย ที่ มีค วามสำคั ญ อัน ดั บ สุ ดท้ ายต่ อ
ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมืองใน
ด้านความพึงพอใจโดยรวม ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบนี้ จะเป็นตัวแปรย่อยที่มีอิทธิพยากรณ์
เกี่ย วกับ ระบบของโปรแกรมโดยรวมจากมากไปน้อยตามลำดับ ทั้ งหมด 6 ตัวแปร ประกอบด้ ว ย
INQ2 สารสนเทศอยู่ ในรูป แบบที่ง่ายต่อ การเข้าใจและการอ่าน (ความทั น สมัยหรือเป็ นปั จจุบั น )
มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 4.01, INQ1 สารสนเทศที่ได้รับจากระบบมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันเสมอ
(ความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.92, INQ4 สารสนเทศที่ได้รับมีความถูกต้อง
เชื่ อ ถื อ ได้ (ความถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ) มี ค่ าเฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.90, INQ5 สารสนเทศที่ ได้ รับ มี ค วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (ความสมบูรณ์ครบถ้วน) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.90, INQ6 สารสนเทศที่
ได้รับสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ (ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องได้ ) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนดิบ 3.84 และ INQ3 สารสนเทศที่ได้รับตรงกับความต้องการใช้งาน (ตรงตามความต้องการใช้
งาน) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.80
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จากผลการศึ กษาสามารถสรุป เป็ น สมการพยากรณ์ ตั ว แปรอิ ส ระที่ ส่ งผลต่ อ ตั ว แปรตาม
ผลประโยชน์สุทธิโดยรวม ดังนี้
ปัจจัยที่ 2 คุณภาพของระบบโดยรวม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเพียงปัจจัยเดียว ที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมืองใน
ด้านผลประโยชน์สุทธิโดยรวม ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบนี้ จะเป็นตัวแปรย่อยที่มีอิทธิพยากรณ์
เกี่ย วกับ ระบบของโปรแกรมโดยรวมจากมากไปน้อยตามลำดับ ทั้ งหมด 7 ตัวแปร ประกอบด้ว ย
STQ4 ระบบทำให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คุ้มค่า และประหยัด (ประสิทธิภาพ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ
4.04, STQ3 ระบบถูกออกแบบมาให้ ใช้งานได้ส ะดวกและรวดเร็ว (ง่ายต่อการใช้งาน) มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนดิบ 3.95, STQ6 ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (การเปลี่ยนแปลง)
มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.75, STQ5 ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน (การบำรุงรักษา) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.69, STQ1 ระบบตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ (ประโยชน์ใช้สอย) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.63, STQ2 ระบบสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
(ความน่ า เชื่ อ ถื อ ) มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนดิ บ 3.62 และ STQ7 ระบบมี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย สู ง
(การเข้าถึงระบบ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนดิบ 3.62
คุณภาพของระบบโดยรวมที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวดและรวดเร็ว มีความครบถ้วนของ
ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือ เข้าใจ
ง่าย สามารถลดปริมาณทรัพ ยากรที่ ต้องใช้ในการทำงานแบบเดิม ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ทำงาน ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านธุรการต่าง ๆ ส่งผลก่อให้ เกิดความสำเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคในองค์กรพรรคการเมืองในด้านผลประโยชน์สุทธิ
โดยรวมในระดับมาก
9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1) ด้านคุณภาพของสารสนเทศ จากผลการศึกษา จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงใน 2 ด้าน
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน และด้านตรงตามความต้องการใช้
งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รูปแบบในการกรอกข้อความใบสมัครต้องง่ายต่อการเข้าใจหรือทำเป็นข้อให้
เลือกเป็นข้อ ๆ ในลักษณะตัวเลื อกมากกว่าการกรอกข้อมูลแบบปลายเปิด เพราะในบางครั้งผู้สมัคร
สมาชิกพรรคขาดความเข้าใจในการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามประเด็นที่แบบฟอร์มต้องการ
(2) พัฒนาระบบกลั่นกรองข้อมูลและสามารถตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
ได้อย่างเป็ นปัจจุบั น (Real Time) จะช่วยให้ไม่ต้องขอรั บข้อมูลจากผู้สมัครสมาชิกพรรคย้อนหลั ง
หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลจากผู้สมัครสมาชิกมีความผิดพลาด เพื่อจะได้สามารถแก้ไขได้ในทันที
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2) ด้ า นคุ ณ ภาพของระบบ จากผลการศึ ก ษา จำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น การปรับ ปรุง ด้ านการ
บำรุงรักษา เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผู้ พั ฒ นาต้ องสามารถพั ฒ นาระบบให้ รองรับ ต่อคนทุก เพศ ทุ กวัย เข้าถึงง่าย
ใช้งานสะดวก ใช้ต้นทุนน้อย เพื่อรองรับผู้ที่จะสมัครสมาชิกให้มากขึ้น
(2) พัฒนาการรับสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เพราะระบบยังไม่
สามารถให้สมาชิกสมัครได้ด้วยตนเอง
(3) จั ด ทำระบบแอพพลิ เคชั่ น การรับ สมั ค รผ่ านโทรศั พ ท์ ส มาร์ท โฟนให้ ผู้ ส มั ค ร
ดำเนินการได้เอง
(4) พัฒนาระบบให้สามารถแจ้งข่าวยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคแบบอัตโนมัติแก่ผู้ที่
ได้ ส มัค รสมาชิก พรรคไว้ เช่น การแจ้ งข้ อความเข้าทาง SMS ในโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ หรือ แจ้ งผ่ าน
แอพพลิเคชั่นที่ใช้รับสมัคร
(5) พัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบได้
ด้วยตนเอง
3) ด้านคุณภาพของการบริการ จากผลการศึกษา จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผู้ให้บริการต้องสามารถตอบคำถามสมาชิกได้ทุกเรื่อง เต็มใจให้บริการและตอบ
คำถาม
(2) ผู้ให้บริการต้องมีการรับรองการสื่อสารกับสมาชิกพรรคทุกคนได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง แม่น ยำ เพื่อให้ การทำงานเป็นในทิศทางเดียวกัน เช่น การมีระบบ Call Center สำหรับ
ให้บริการข้อมูลของพรรคการเมืองสำหรับผู้เป็นสมาชิกหรือประชาชนโดยทั่วไป
(3) ต้องให้ ส มาชิกมีช่องทางแสดงความคิดเห็ นผ่ านสื่ อให้ ม าก เพื่ อให้ ป ระชาชน
เข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้เองผ่านระบบ เช่น เว็บไซต์ของพรรค หรือแอพพลิเคชั่นของพรรค หรือ
ไลน์ของพรรค
(4) มีการบริการให้ความรู้ทางด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเทศของพรรค รวมไป
ถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของพรรค
(5) ต้องมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรค เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของพรรคอย่างต่อเนื่อง
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชัชรินทร์ ทองหม่อมราม*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาปัจจัย ส่ ว นบุ คคลที่ ส่ งผลประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษา
ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียน
ซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) ศึกษาปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 145 คน
ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรอยู่ ในระดั บ สู ง และจากการผลการเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร จำแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค ล พบว่า ปั จจั ย เพศ ระดั บ
การศึ กษา ตำแหน่ งงาน และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดือน ที่แตกต่างกันมีป ระสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติงานที่
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และผลการทดสอบแรงจู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการ
บริ ห ารงาน ด้ า นลั ก ษณะของงานด้ า นเงิ น เดื อ น และด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: แรงจูงใจ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน
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1. บทนำ
องค์การจะประสบความสำเร็จได้ต้องตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการ
ทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานหรือการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนการทำงานให้มีความสุข นั่นแสดง
ว่าองค์การต่างมีความเห็น ตรงกั นว่าองค์การจะพัฒ นาไปสู่ความเป็นเลิ ศได้ สิ่งสำคัญประการหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นสภาวการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ หรือการปฏิรูป
ราชการได้ดำเนินการปรับปรุ งกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับบทบาทและลด
ภารกิจที่ไม่จำเป็นของภาคราชการส่วนกลางให้กับภาคราชการส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่สามารถ
ดำเนินการได้ การลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการเพื่อการปฏิรูปงานที่รวดเร็วและประหยัด
งบประมาณ และการทำงานเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนเป็นหลักมีการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล (Good governance)
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ถือ เป็ น สถาบั น สำหรับ การเรียนรู้และฝึ ก หั ดการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน โดยการเลือกตัวแทนที่เป็นบุคคลในพื้นที่และมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนเข้าไปบริหารจัดการ ซึ่ งบุคคลเหล่านี้รับรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการตลอดจนเข้าใจ
ในสภาพบริบทพื้นที่ จึงทำให้สามารถบริหารและกำหนดนโยบายสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
และปัญหาของประชาชนมากที่สุด เห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่ในการดูแล
และการจัดทำบริการสาธารณะและมี อิสระในการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง อีกทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษา จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ และสามารถ
พัฒนาระบบการคลังให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริการสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยเหตุเพราะ
หากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความกระตือรือ ร้น ขาดความทุ่มเท
ความสามารถในการทำงานย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ ทั้งนี้จำเป็นต้องสร้างภาวะที่จะกระตุ้นหรือ
ตอบสนองความต้ อ งการของบุ ค ลากรและความพอใจในการทำงานให้ เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งมี ปั จ จั ย
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรนอกจากค่าจ้างและเงินเดือน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ตอบแทน
โดยตรงในการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิถีทางและ
มาตรการเพื่อสรรหาบุคลากรและรักษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานร่วมกัน
ต่อ ไป เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพในการดำเนิ น งาน ดังนั้ น การที่ บุ ค ลากรจะยังคงปฏิ บั ติ งานอยู่ ใน
องค์การก็เนื่องมาจากแรงจูงใจที่ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานนั่นเอง
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ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือว่ามีความสำคัญ
มาก หากพนั กงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ ก็ย่อม
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเกื้อกูลให้การพัฒนาประเทศบรรลุตาม
เป้าหมายของรัฐบาล หากบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะทำให้ลดความสนใจในงานเกิด
ความถดถอยในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานลดลงส่งผลให้สถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังส่งผลเสียตามมาอีกหลายประการ เช่น ความไม่รับผิดชอบ
ต่องาน ไม่รั กงาน และหนี งาน แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานจึงมีความสำคัญในการที่จะให้ สมาชิกของ
องค์กรมีความเต็มใจ มีความตั้งใจ ที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
บุคลากรจะมีกำลังใจในการปฏิบัติงานก็ต่อเมื่อบุคลากรมีปัจจัยเป็นเครื่องจูงใจในการทำงานนั้น ๆ และ
บุ คลากรจะใช้ ความสามารถที่ จะทำงานนั้ นได้ สำเร็จโดยเชื่ อว่าตนจะได้ รับรางวัลตอบแทน (พิ ทยา
บวรวัฒนา, 2547: 90) แรงจูงใจจึงเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรทำงานด้วยความกระตือรือร้นและด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งจะมีผลทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิ ดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประสิทธิภาพการ
ทำงานนั้นเป็นผลมาจากความพึงพอใจในการทำงานโดยมาจากแรงจูงใจในการทำงาน โดยสามารถวัดผล
ได้จากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน (กัญญนันทน์ ภัทร์สรสิริ, 2554) กลยุทธ์หนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคือการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากร เพื่อให้การบริหารงานได้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มุ่งมั่นที่ จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นเองก็ มี บุ คลากรหลายประเภท ได้ แก่ พนั กงานเทศบาล พนั กงานส่ วนตำบล ลู กจ้ างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับแตกต่างกัน
ไป อาจส่งผลถึงแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
ผู้ วิจั ย ในฐานะที่ เป็ น บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอำเภอ
เคีย นซา จั งหวัดสุร าษฎร์ธานี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตรงตามเป้าหมาย
ขององค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยนำทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์เบิร์ก (Frederick
Herzberg Need Two Theory) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความครอบคลุม
เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ค้ ำ จุ น ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาค้ น คว้าเอกสาร และงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การวิจัย เรื่อง แรงจูงใจที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอำเภอเคี ย นซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ครอบคลุมกรอบแนวคิดที่
ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
นักจิตวิทยา เฟรดเดอริค เฮอร์ซ เบอร์ก (Frederick Herzberg) และคณะ ได้พัฒนาทฤษฎี
สองปัจจัย (Two–Factor Theory) โดยการสัมภาษณ์นักบัญชีและวิศวกร จำนวน 203 คน ที่ทำงาน
ในเมืองพิสต์เบอร์ต ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับปัจจั ยที่ทำให้พวกเขาพอใจและไม่พอใจในการ
ทำงานโดยการสัมภาษณ์ว่ามีปัจจัยใดบ้างในการทำงานที่ทำให้พวกเขาพอใจหรือมีความสุข และมี
ปั จ จั ย ใดบ้ างที่ ทำให้ พ วกเขาไม่พ อใจหรือไม่มี ความสุ ข พบว่าตัว แปรที่ท ำให้ บุ ค คลในองค์ กรเกิ ด
ความรู้ สึ ก ที่ ดี (Good feelings) ได้ แ ก่ ความสำเร็จ ของงาน ความรับ ผิ ด ชอบ ความก้ า วหน้ าใน
ตำแหน่ ง การได้การยอมรับ นั บ ถือ และกิจกรรมระหว่างการทำงาน ส่ วนตัวแปรที่ทำให้ บุคคลใน
องค์ กรเกิด ความรู้ สึ กที่ ไม่ดี (Bed feelings) ได้ แก่ สภาพการทำงาน การบั งคั บ บั ญ ชา เงิน เดื อ น
ความมั่นคงในงาน กฎระเบีย บและการปฏิบัติขององค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน
โดย Frederick Herzberg (1973) ได้สรุปได้ว่ามีปัจจัย 2 ประเภทที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจ
คือ ปั จจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจ ซึ่งทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กถูกจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีจูงใจแบบเนื้อหา
(Content theories) โดยปัจจัยจูงใจหรือปัจจั ยเจริญเติบโต (Motivators or Growth Factors) คือ
ปัจจัยที่จูงใจบุคลากรให้ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Job
Content) และการกระทำของบุคลากรในการทำงานได้แก่
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1) ความสำเร็ จ ของงาน (Achievement) หมายถึ ง ความสำเร็ จ ของงานที่ วั ด ได้ จ ากการ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ตามกำหนดเวลา ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ความพอใจในผลการปฏิบัติงาน ทำให้มีกำลังใจจะทำงานอื่น ๆ ต่อไป
2) ความรู้ สึ ก ได้ รั บ การยอมรั บ (Recognition) หมายถึ ง การยอมรั บ หรื อ เห็ น ด้ ว ยกั บ
ความสำเร็ จ การได้ รั บ การยกย่ อ ง ชื่ น ชม เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจในผลงานหรื อ การดำเนิ น งานจาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น ๆ และการได้ความชื่นชมยินดีในผลงานและ
ความสามารถ เมื่ อทำงานบรรลุ ผ ลจะเป็ นสิ่ งที่ส ร้างความประทับ ใจ ทำให้ พ นักงานนั้ นเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีกำลังใจ มีผลในการกระตุ้นจูงใจให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
3) ความรั บ ผิ ดชอบต่องาน (Responsibility) หมายถึง การจั ดลำดั บของการทำงานได้ เอง
ความสำนึกในอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และหาก
ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ มอบหมายให้รับผิดชอบทำงานนั้น ๆ อย่างอิสรเสรี ให้โอกาสทำงานได้
อย่างเต็มที่ โดยผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนักงานจะมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
4) ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ลักษณะของงานที่น่าสนใจและท้าทายในความสามารถ
เป็นงานที่ต้องใช้ความคิด งานประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ แบบใหม่ ๆ พนักงานจะรู้สึกพอใจที่จะทำงานใน
ลักษณะนี้ ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงานความแปลกของงาน โอกาสที่จะได้เรียนรู้และ
ศึกษางาน โอกาสที่จะทำให้งานนั้ นสำเร็จ การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการทำงานและวิธีการ
ทำงาน การที่ผู้ทำงานมีความรู้สึกต่องานที่ทำอยู่ว่าเป็นงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ท้าทาย เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะปฏิบัติงานนั่น ๆ และ
เกิดความผูกพันต่องาน
5) ความก้าวหน้าในตำแหน่ง (Advancement) หมายถึง โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือ
ระดับที่สูงขึ้น โดยอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน ข้นเงินเดือน
ค่าจ้างให้สูงขึ้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจทำงานให้มากยิ่งขึ้น
6) โอกาสเจริ ญ ในงาน (Growth) หมายถึง การที่ บุ คคลมี โอกาสได้ รับ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ และทักษะที่เพิ่มขึ้นในวิชาชีพจากการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดในงาน และนำไปสู่ความพยายามและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
ทำให้มีแรงจูงใจที่จะทุ่มเทความสามารถและความพยายามให้กับองค์การ และช่วยตอบสนองความ
ต้องการความสำเร็จในชีวิตได้ เช่น การเพิ่มความท้าทาย ความมีอิสระ และความรับผิดชอบในงาน
ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการระดับสูงได้
และปั จจั ย ค้ ำ จุ น ห รื อ ปั จจั ย บ ำรุ ง รั ก ษ าห รื อ ปั จจั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย (Hygiene or
Maintenance Factors) เป็นปัจจัยที่หากขาดหายจะทำให้เกิดความไม่พอใจ ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงาน (Job Context) แม้มีอยู่ก็จะไม่ทำให้เกิดการจูงใจในการทำงานแต่
หากจัดให้ไม่เพียงพอหรือขาดหายไป จะทำให้เกิดความไม่พอใจกับงานและองค์การได้แก่
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1) นโยบายและการบริ ห ารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึ ง
ความสามารถในการจัดลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการทำงาน ทำให้เห็นถึงนโยบายของหน่วยงาน
การบริหาร การจัดระบบงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
และการบริหาร โดยนโยบายและการบริหารงานจะต้องไม่มีลักษณะ ดังต่ อไป นโยบายที่ไม่ส่งเสริม
ความเจริญเติบโตขององค์การและของตัวพนักงาน การไม่ดำรงรักษา และให้ความมั่นคงกับบุคลากร
การบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ การทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การใช้อำนาจอิทธิพล
ระหว่างบุคคลในองค์การ ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานการขาดความเป็นธรรมในองค์การ
2) การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ การควบคุ ม ดู แ ล (Supervision) หมายถึ ง สภาพการ
ปกครองบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาในเรื่องความเป็นธรรม ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
และการปกครองโดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชาสามารถแนะนำวิช าการหรือ เทคนิ ค ใหม่ ๆ เข้า มาปรับ ใช้ ใน
องค์การได้ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่ลำเอียง อคติ หรือขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
และปกครอง และต้องไม่เป็นคนอนุรักษ์นิยม ไม่สามารถแนะนำวิชาการหรือเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามา
ปรับใช้ใน
3) สภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน บรรยากาศ ทำเลที่ตั้งของที่ปฏิบัติงาน วัสดุครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
ตลอดจนความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (Relationship with Supervisor) หมายถึ ง สภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในด้านการช่วยเหลือ
ความสนิทสนมเป็นกันเอง ความอบอุ่น และการปรึกษาหารือ ทำให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกพอใจ
ในงานที่ทำ ผู้บังคับบัญชาต้องพยายามไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้บั งคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เพราะจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไม่ถึงผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่มีความสนิทสนมเป็นกันเอง ขาดความ
อบอุ่นและเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงานที่ทำ
5) ความสั ม พั น ธ์กั บ เพื่ อ นร่ว มงาน (Relationship with Pears) หมายถึ ง พฤติก รรมของ
บุคคลในองค์การ ในด้านการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ การสนับสนุน ตลอดจนการปรึกษาหารือกัน
ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง โดยพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ ในองค์การที่มีลักษณะต่างคนต่าง
อวดดี แข่งขันชิงดีชิงเด่น ต่างคนต่างเอาตัวรอด ทับถมเพื่อนร่วมงาน เอารัดเอาเปรียบ ชอบเสียดสี
ขี้ฟอ้ ง ไม่มีความเป็นมิตรภาพ ทำให้เกิดความขับข้องใจ เป็นผลให้เกิดความเบื่อหน่ายองค์การ
6) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา (Relationship with Subordinates) หมายถึ ง
พฤติกรรมที่ผู้ใต้บังคับบัญชาศรัทธาเชื่อถือ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมความเจริญของ
หน่วยงานและเป็นผู้มีส่วนสร้างความพอใจในการทำงาน
7) เงิน เดื อ น (Salary) หมายถึ ง เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ งานที่ ท้ า ทาย
พนักงานเก่าหรือพนักงานใหม่ได้เงินแตกต่างกันพอเหมาะพอควร การเลื่อนขั้นเงินเดือนและตำแหน่ง
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ที่ เหมาะสม เป็ น ผลให้ เกิ ด ความพอใจในองค์ ก าร สั ง เกตได้ ว่ า ปั จ จั ย ค้ ำ จุ น ดั ง กล่ า วมุ่ ง มั่ น ที่
สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยไม่เกี่ยวข้องกับตัวงานเลย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ประจำวันของพนักงาน
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาของกันตยา เพิ่มผล (2550: 5) ให้ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ว่าความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คือวัตถุดิบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลที่ตั้งไว้ นั่นคือมี
ประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นกุญแจที่นำไปสู่ผลกำไร เพราะเป็นการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เป็นการ
ทำงานอย่างฉลาดขึ้น ไม่ใช่การทำงานหนักขึ้ น ดังนั้นองค์การจะเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
พนักงาน บุคลากรในองค์การจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินชีวิต ย่อมเป็นเหตุ
เป็นผลต่อกันซึ่งบุคคลในองค์การจะต้องมีหลักเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่
สามารถนำไปดำเนินการได้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาทีมงานของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดให้อย่าง
มีคุณภาพเช่นกัน ทั้งนี้จะต้องอาศัยปรัชญาแห่งการพัฒนาตนเองก่อน เพราะพื้นฐานของการพัฒนา
ประสิทธิภ าพคือการพัฒ นาตนเองเป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับ วิเชียร วิทยอุดม (2554: 16) ที่ให้
นิยามของความมีประสิทธิภาพในการจัดการ ว่าเป็นสัดส่วนของทรัพยากรขององค์การทั้งหมดที่มีส่วน
ในการสร้างกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ถ้าสัดส่วนนี้มีค่าสูงก็หมายถึงผู้จัดการจะมี
ประสิทธิภาพในการทำงานหรือนั่นก็คือทรัพยากรเกือบทั้งหมดถูกนำมาใช้ในการผลิต ถ้าทรัพยากรถูก
ใช้งานอย่างสิ้นเปลืองหรือไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในกระบวนการผลิต ก็หมายถึงการไร้ประสิทธิภาพของ
ผู้จัดการ หรือนั่นก็คือสัดส่วนของทรัพยากรที่น้อยมากที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตในสถานการณ์เช่นนี้
ทรัพยากรขององค์การไม่ได้หมายถึงวัตถุดิบเพียงที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของคน เช่นเดียวกับความมีประสิทธิผลในการ
จัดการ ที่หมายถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับนิยามของ วิทยา
ด่านธำรงกูล (2546: 27) ว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปของต้นทุนหรือจำนวนทรัพยากร
ที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ฯลฯ ส่ ว นประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หมายถึ ง ความสามารถในการเลื อ กเป้ าหมายที่
เหมาะสมและบรรลุในเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่าองค์การสามารถตอบสนองผู้บริโภค
ด้วยสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการหรือไม่และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะทำมากน้อยเพียงใด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นดัชนีที่ชี้วัด ถึงผลงาน (performance) และความสำเร็จ
ขององค์ ก าร องค์ ก ารใดสามารถเลื อ กเป้ า หมายที่ เหมาะสมและบรรลุ เป้ า หมายนั้ น ได้ (คื อ มี
ประสิทธิผล) ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (คือมีประสิทธิภาพ) มากเท่าไร ย่อมเป็นองค์การที่สูง
ในผลงานและความสำเร็จมากเท่านั้น ซึ่งองค์การทุกแห่งอาจไม่สามารถบรรลุในจุดนั้นได้เสมอไป
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สอดคล้ อ งกั บ กิ บ สั น และคณะ (Gibson and Others, 1988 p.37) ให้ ค วามหมายของ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่าโดยทั่ว ๆ ไปเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพก็จะหมายถึงอัตราส่วนของผลผลิต
ต่อปัจจัย (Ratio of outputs to inputs) การวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วยกัน
เช่น 1) อัตราการได้ผลตอบแทน (Rate of return) ในเงินลงทุนหรือทรัพย์สินที่เป็นทุน 2) ค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยผลผลิต (Unit cost) 3) อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร 4) อัตราส่วนของผล
กำไรต่ อ ค่ าใช้ จ่ า ยในการลงทุ น ขณะที่ สมใจ ลั ก ษณะ (2549: 7) ที่ ให้ นิ ย ามของประสิ ท ธิ ภ าพ
ว่าเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการดำเนินงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวกำกับการ
แสดงประสิทธิภาพของการดำเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกำไรที่ได้รั บ ซึ่งถ้าผลกำไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการ
บันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญ
เปล่าเกินความจำเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำไปสู่การ
บังเกิดผลได้เร็ว ตรงและมีคุณภาพ
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมด้วยการอ่าน ศึกษาและประมวลแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยได้นำทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสรพและตัวแปรตาม
โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ซึ่งตัวแปรตาม คือ
ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถในงาน
ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการแก่ประชาชน และ ด้านที่ 3 ด้านการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
องค์การ มาประยุ กต์เป็ นกรอบแนวคิดทางการศึกษา เรื่อง แรงจูงใจที่ส่ งผลต่อประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวนทั้งหมด 217
คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการคำนวณของยามาเน่ (Tara Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
สำหรั บ ความคลาดเคลื่ อน ร้ อยละ 5 ได้ กลุ่ มตั วอย่ างจำนวน 145 คน เก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยส่ ง
แบบสอบถามให้ กลุ่ มตั วอย่ างตอบตามข้ อเท็ จจริง โดยผู้ วิ จั ยแจกแบบสอบถามด้ วยตนเองและนำ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูลไป
ประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดย การแจกแจงความถี่ (Frequency
distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation :
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S.D.) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบปั จจั ยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบค่าที
(t-test) กับตัวแปรด้ านเพศ และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA : F-test)
กับตัวแปรด้านเพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทำงาน การวิเคราะห์
แรงจู งใจที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งาน ใช้ ก ารวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่ อสร้างสมการพยากรณ์ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบั ติงาน โดยกำหนดความมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจู งใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
สมมติฐ านที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผ ลต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
3. สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
4. ระดับ การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. ตำแหน่ งงานที่ แ ตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
6. อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ปั จจัยจูงใจมีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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7. ผลการศึกษา
การศึก ษาเรื่ องแรงจู งใจที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภ าพการปฏิ บั ติงานของบุ ค ลากรขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปตาราง
ประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. ตำแหน่งงาน

6. ระยะเวลาในการ
ทำงาน

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ชาย
หญิง
18-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
โสด
สมรส
หย่า / หม้าย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
ข้าราชการ
พนักงานจ้างภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
น้อยกว่า 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
25-30 ปี
35 ปี ขึ้นไป
9,000–15,000 บาท

จำนวนคน
(n=145)
73
72
40
42
35
28
62
83
0
7
20
12
79
27
0
67
53
25
58
46
17
10
8
6
0
52

ร้อยละ
(100.00)
50.3
49.7
27.6
29.0
24.1
19.3
42.8
57.2
0.00
4.8
13.8
8.3
54.5
18.6
0.00
46.2
36.6
17.2
40.0
31.7
11.7
6.9
5.5
4.1
0.00
35.9
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ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวนคน
(n=145)
56
9
8
6
14

15,001–20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001–30,000 บาท
30,001–35,000 บาท
สูงกว่า 35,000 บาท

ร้อยละ
(100.00)
38.6
6.2
5.5
4.1
9.7

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี มีตำแหน่งงานเป็นข้าราชการ มีระยะเวลาการ
ทำงานอยู่ในระหว่าง 6–10 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001–20,000 บาท
7.2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสำเร็จในงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะของงาน
ด้านความรับผิดชอบต่องาน
ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
ด้านโอกาสเจริญในงาน
ปัจจัยค้ำจุน
ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านเงินเดือน
รวม

̅
𝒙
4.20
4.42
4.34
4.14
4.55
3.68
4.08
4.04
4.15
4.07
3.98
4.02
4.06
4.35
3.65
4.12

S.D.
0.42
0.58
0.51
0.67
0.49
0.72
0.64
0.39
0.59
0.71
0.53
0.64
0.54
0.49
0.75
0.36

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับที่
2
3
4
1
6
5
2
3
6
5
4
1
7

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัยพบว่า
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แรงจู งใจในปั จ จัย จูงใจของบุ คลากรสั งกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในอำเภอเคีย นซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ ลำดับแรกคือด้านความรับผิดชอบต่องาน (𝑥̅ = 4.55) รองลงมาคือ ด้านความสำเร็จ
ในงาน (𝑥̅ = 4.42) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (𝑥̅ = 4.34) ด้านลักษณะของงาน (𝑥̅ = 4.14)
ด้านโอกาสเจริญในงาน (𝑥̅ = 4.08) และด้านความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ (𝑥̅ = 3.68)
แรงจูงใจในปัจจัยค้ำจุน ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ ลำดับแรกคือด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (𝑥̅ = 4.35) รองลงมาคือ ด้าน
นโยบายและการบริ ห ารงาน (𝑥̅ = 4.15) ด้ า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา (𝑥̅ = 4.07) ด้ า น
ความสัมพัน ธ์กับ เพื่อนร่วมงาน (𝑥̅ = 4.06) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (𝑥̅ = 4.02) ด้าน
สภาพการปฏิบัติงาน (𝑥̅ = 3.98) และด้านเงินเดือน (𝑥̅ = 3.65)
7.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. ด้านความรู้ความสามารถในงาน
2. ด้านการให้บริการประชาชน
3. ด้านตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร
รวม

̅
𝒙
4.01
4.44
4.48
4.31

S.D.
0.65
0.50
0.48
0.41

ความหมาย
สูง
สูง
สูง
สูง

ลำดับที่
3
2
1

ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติงานของบุคลากรสั งกัดองค์กรปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น ในอำเภอเคีย นซา จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ ในระดับ สู ง (𝑥̅ = 4.31) และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง ลำดับแรกคือ ด้านตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์กร (𝑥̅ = 4.48) รองลงมา คือ ด้านการให้ บริการประชาชน (𝑥̅ = 4.44) และด้านความรู้
ความสามารถในงาน (𝑥̅ = 4.01) ตามลำดับ
7.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่ วน
บุ คคล โดยทางเพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่ วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA : F-test)
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ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

N
73
72

S.D.
0.45
0.35

̅
𝒙
4.24
4.38

T
2.093

Sig.
0.038

ผลการเปรีย บเที ย บประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานของบุค ลากรสั งกัด องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความ
แตกต่าง ได้ค่า t เท่ากับ 2.093 และค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิ ทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า
บุคลากรเพศหญิง (𝑥̅ =4.38) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มากกว่าบุคลากรเพศชาย (𝑥̅ =4.24)
ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจำแนกตาม อายุ
สถานภาพการสมรสระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ

2. สถานภาพการ
สมรส
3. ระดับการศึกษา

4. ตำแหน่งงาน

5. ระยะเวลาในการ
ทำงาน
6. ราย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ
เดือน

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.291
24.792
25.083
0.388
24.696
25.083
2.043
23.041
25.083
1.629
23.454
25.083
1.332
23.751
25.083
2.043
23.041
25.083

Df
3
141
144
1
143
144
4
140
144
2
142
144
5
139
144
5
139
144

MS
F
Sig.
0.097 0.553 0.647
0.176
0.388 2.245 0.136
0.173
0.511 3.103 0.018
0.165
0.815 4.932 0.008
0.165
0.266 1.559 0.176
0.171
0.409 2.464 0.036
0.166
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*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลทั้ ง 3 ปั จ จั ย ด้ ว ยการวิ เคราะห์ รายคู่ (post hoc)
ส่วนบุคลากรที่มีอายุ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการทำงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จำแนกตาม
ระดับการศึกษา ทำการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least significance difference (LSD)
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สู ง กว่ า ปริ ญ ญา
โท

̅
𝒙

4.01
4.12
4.18

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
4.01
-

4.37
4.40
0

4.12
-0.11
-

อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่า
หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
4.18
4.37
4.40
0
-0.17
-0.36*
-0.38*
0
-0.05
-0.24*
-0.27*
0
-0.19
-.21
0
-

-0.02
-

0
0
-

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่ มตัวอย่างเป็นรายคู่ จำแนกตามระดับ
การศึ ก ษา ทำการเปรี ย บเที ย บพหุ คู ณ ด้ ว ยวิ ธี Least significance difference (LSD) พบว่ า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติที่ แตกต่างจากบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา (𝑥̅ =4.01) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (𝑥̅ =4.37) และปริญญาโท 𝑥̅ (= 4.40) โดยบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาระดับ ประถมศึกษามีป ระสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีที่ค่าคะแนน 0.36 และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
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ปริญญาโทที่ค่าคะแนน 0.38 ตามลำดับ ส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาในระดับอื่น ๆ ไม่พบความ
แตกต่าง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จำแนกตาม
ตำแหน่งงาน ทดสอบด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method)
ตำแหน่งงาน

̅
𝒙

ข้าราชการ
พนักงานจ้างภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

4.37
4.34
4.08

ข้าราชการ
4.37
-

พนักงานจ้างภารกิจ
4.34
0.03012
-

พนักงานจ้างทั่วไป
4.08
0.29159*
0.06147*
-

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างรายคู่ จำแนกตามตำแหน่งงาน
โดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานข้าราชการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงกว่า
พนักงานจ้างทั่วไป และบุคลากรที่มีตำแหน่งงานพนักงานจ้างภารกิจมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูง
กว่าพนักงานจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จำแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทำการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least significance difference (LSD)
รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน

̅
𝒙

9,00015,000
15,00120,000
20,00125,000
25,00130,000
30,00135,000
สูงกว่า
35,000

4.16

9,00015,000
4.16
-

4.39
4.45
4.26
4.36
4.46

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

15,00120,000
4.39
-0.23*

20,00125,000
4.45
-0.28

25,00130,000
4.26
-0.09

30,00135,000
4.36
-0.19

สูงกว่า
35,000
4.46
-0.29*

-

-0.05

0.13

0.03

-0.06

-

0.19

0.08

-0.00

-

-0.10

-0.19

-

-0.09
-
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เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จำแนกตามรายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ทำการเปรี ย บเที ย บพหุ คู ณ ด้ ว ยวิ ธี Least significance difference (LSD) พบว่ า
บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000–15,000 บาท (𝑥̅ =4.16) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อย
กว่าบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–20,000 บาท (𝑥̅ = 4.39) และบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนสู งกว่า 35,000 บาท (𝑥̅ =4.46) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนบุคลากรที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วงอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
7.5 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
𝒚
𝒙𝟏
𝒙𝟐
𝒙𝟑
𝒙𝟒
𝒙𝟓
𝒙𝟔
𝒙𝟕
𝒙𝟖
𝒙𝟗
𝒙𝟏𝟎
𝒙𝟏𝟏
𝒙𝟏𝟐
𝒙𝟏𝟑

𝒚 𝒙𝟏
1 0.408*
1

𝒙𝟐
0.290*
0.546*
1

𝒙𝟑
0.434*
0.402*
0.443*
1

𝒙𝟒
0.440*
0.417*
0.357*
0.216*
1

𝒙𝟓
0.334*
0.202*
0.362*
0.455*
0.202*
1

𝒙𝟔
0.412*
0.212*
0.353*
0.495*
0.394*
0.680*
1

𝒙𝟕
0.515*
0.440*
0.233*
0.247*
0.442*
0.192*
0.300*
1

𝒙𝟖
0.302*
0.285*
0.291*
0.253*
0.265*
0.197*
0.118*
0.293*
1

𝒙𝟗
0.348*
0.210*
0.222*
0.318*
0.294*
0.308*
0.330*
0.309*
0.314*
1

𝒙𝟏𝟎
0.326*
0.176*
0.220*
0.296*
0.182*
0.250*
0.179*
0.283*
0.718*
0.285*
1

𝒙𝟏𝟏
0.284*
0.230*
0.219*
0.102*
0.163*
0.229*
0.155*
0.224*
0.258*
0.465*
0.303*
1

𝒙𝟏𝟐
0.353*
0.367*
0.271*
0.313*
0.298*
0.232*
0.359*
0.342*
0.321*
0.285*
0.299*
0.270*
1

𝒙𝟏𝟑
0.395*
0.151*
0.382*
0.361*
0.240*
0.652*
0.612*
0.185*
0.173*
0.256*
0.225*
0.282*
0.365*
1

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในปัจจัยจูงใจและในปัจจัยค้ำจุน ทั้ง 13 ด้าน โดยเรียงลำดับสูงไปต่ำ
คือ ความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา (𝑥10 ) โอกาสเจริญในงาน (𝑥6 ) เงินเดือน (𝑥13 ) การได้รับการ
ยอมรั บนั บถือ (𝑥2 ) นโยบายและการบริหารงาน (𝑥7 ) ความสั มพั นธ์ระหว่างเพื่ อนร่วมงาน (𝑥11 )
ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ (𝑥5 ) ลักษณะของงาน (𝑥3 ) ความรับผิดชอบต่องาน (𝑥4 ) ความสำเร็จ
ของงาน (𝑥1 ) ความสั มพั นธ์กับเพื่ อนร่วมงาน (𝑥11 ) สภาพการปฏิ บั ติงาน (𝑥9 ) และการปกครอง
บังคับบั ญชา (𝑥8 ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงใช้เป็นตัวแปรเข้าสมการทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี โดยใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)

258

ผลการวิ เคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว แปรพยากรณ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุ คลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในรู ป คะแนนดิ บ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการถดถอยพหุ คู ณ ที่ ใ ช้ ท ำนาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ที่ได้จากการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีขั้นตอน (Stepwise Regression) ดังนี้
Model
(Constant)
ด้านนโยบายและการบริหารงาน (𝒙𝟕 )
ด้านลักษณะของงาน (𝒙𝟑 )
ด้านเงินเดือน (𝒙𝟏𝟑 )
ด้านความรับผิดชอบต่องาน (𝒙𝟒 )
R = 0.68
R2 = 0.41

B
Std. Error
Beta
1.360
0.349
0.187
0.056
0.266
0.133
0.053
0.215
0.117
0.052
0.212
0.145
0.068
0.172
S.E. = 0.31 F= 8.828
Sig.= 0.00*

T
3.895
3.368
2.526
2.250
2.132

Sig.
0.000
0.001*
0.013*
0.026*
0.035*

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว แปรพยากรณ์ กั บ ประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุ คลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านเงินเดือน และด้านความ
รับผิดชอบต่องาน ใช้ เป็นตัวทำนายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 41 (R2 = 0.41) มีความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 31 จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสามารถสร้างสมการทำนาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดังนี้
สมการทำนายในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.360 + 0.187𝑥7 + 0.145𝑥4 + 0.133𝑥3 + 0.117𝑥13
จากสมการอธิบายได้ว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอำเภอเคี ย นซา จั งหวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก 5 ตัวแปร กล่าวคือ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านนโยบายและการ
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บริหารงาน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่องาน ปัจจัยด้านลักษณะของงาน และปัจจัย
ด้านเงินเดือน ตามลำดับ
8. อภิปรายผล
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้
ปั จ จั ย แรงจู งใจด้านลั กษณะของงาน พบว่ามี ความสั ม พั นธ์เชิ งบวกต่อประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคี ยนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจเป็น
เพราะบุคลากรพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ทำ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย ความสามารถ
ตรงกั บ คุ ณ วุฒิ และตรงตามตำแหน่ งงานของตนเอง หรืออาจเป็น งานที่ ไม่ เคยปฏิ บัติ มาก่อ นและ
กระตุ้ น ให้ ต้ อ งปฏิ บั ติ งาน นอกจากนั้ น งานที่ ท ำอยู่ ยั งส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้
ความสามารถมากขึ้น ซึ่งส่ งผลให้ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างอิสระ มีโอกาสตัดสินใจแก้ปัญหาหรือรับผิดชอบงานด้วยตนเองอย่างเต็มที่
เช่น การปฏิบัติงานที่ท้าทายกับความสามารถของตน การทำงานที่หลากหลายและได้แสดงศักยภาพ
ในการทำงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานในหน้าที่มีความสำคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน และลักษณะของงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ฐากูร ปาละนันทน์ (2555) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชนด้านลักษณะของงานมี
แรงจูงใจในระดับ มาก ซึ่งส่ งผลต่อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บัติงาน เช่นเดียวกับ สุ มานั นท์ สกุลดี
(2561) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจกับ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เพราะมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัญญาพร ฐิติพงค์ (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น
จำกั ด ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย แรงจู งใจด้ านลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
เป็นเพราะความพึงพอใจในการทำงาน และความตั้งใจ เอาใจใส่ในงานที่ปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทำให้ มี ความกระตื อรื อ ร้ น ในการทำงาน งานที่ ได้ รับ มอบหมายมี ก ารกำหนดหน้ าที่ อย่ างชั ด เจน
บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถทำอย่างเต็มที่และความสามารถทำงานได้ทันตามเวลา ซึ่งในงานที่
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ปฏิบัติมักมีการวางแผนและเตรียมการก่อนล่วงหน้า และพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเมื่อพบข้อบกพร่อง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับปัญญาพร
ฐิติพงค์พงค์ (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท
ก่อสร้ าง กรณี ศึกษา บริษั ทอิน เตอร์ เอ็กซ์เพิ ร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่นเดียวกับ
ณัฐ นัย กิจ เกษมสวัส ดิ์ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสาขาในเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจั ยจูงใจด้านความรับผิ ดชอบต่องานมีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิภ าพของพนักงานสาขา
เครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้แสดงให้ เห็น ว่าแรงจูงใจในการทำงานเป็นพลังที่ส่งผลให้ บุคคลปฏิบัติภาระหน้ าที่ให้
สำเร็จตามที่องค์กรกำหนด ซึ่งบุคคลจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะต้องมีความต้องการพื้นฐาน
และความต้องการนั้นจะเริ่มต้นด้วยความปรารถนา ความประสงค์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ความอยาก
เป็นเงื่อนไข และถ้าเงื่อนไขได้รับการกระตุ้นหรือผลักดันแล้วก็จะได้รับการตอบสนอง โดยบุคลากร
เหล่านั้ น จะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทพยายามในการทำงานให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งส่งผลให้ได้ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
เป็นเพราะนโยบายมักได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้บริหารหรือเป็นนโยบายที่ได้รับการสั่งการมาจาก
ระดับ กระทรวง กรม ซึ่งผู้ ป ฏิบั ติส่ วนใหญ่ ต้ องดำเนิ น การตามนโยบายหลั กดั งกล่ าว จึงอาจจะมี
ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่มากนัก รวมทั้งผู้บริหารเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้แสดง
ความสามารถ และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน อีกทั้งยังมีการสื่อสารให้ได้รับรู้ทราบใน
นโยบายการบริหารโดยทั่วถึงกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนดำเนินการปฏิ บัติงาน
อย่างต่อเนื่อง มีการทำการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) ขององค์กร โดยการระดม
ความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากรในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ทิ ศ ทางในการปฏิ บั ติ งานที่ มุ่ งสู่
เป้ า หมายเดี ย วกั น โดยการวิ เคราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
ร่วมกัน ทั้งนี้ได้คำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นแล้วยังต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการ
ดำเนินงานของจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับที่สูงกว่า สอดคล้องกับ ชมพูนุช สุภาพวานิช (2562) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จังหวัดยะลา
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารองค์กรมีความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
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ปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากร
ได้รับเงินต่าง ๆ จากทางราชการในอัตราที่เหมาะสม เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือบุตร
อัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่ารักษาพยาบาลที่บุตร สามี ภรรยา บิดาและมารดาของบุคลากร
สามารถเบิกได้ตามระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของราชการ ทำให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มยิ่งขึ้น
ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานเพิ่ มยิ่ งขึ้ น ซึ่ งในการให้ ค่ าตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารได้ มี ก าร
ประเมิ น จากประสิ ท ธิ ภ าพของงาน โดยคำนึ งถึ งความเหมาะสมกั บ ความสามารถของบุ ค ลากร
สอดคล้องกับ บุญญารัตน์ กลัดทอง (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ได้กล่าวว่า เงินถือเป็นสิ่งสนองความต้องการของคนเป็น
อัน ดับ แรก คือความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ตามทฤษฎีลำดับ ขั้นความ
ต้องการของ Maslow และเงินถือเป็นปัจจัยค้ำจุนตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg นอกจากนี้
เงินยังถือเป็นสิ่งสนองความต้องการ ได้แก่ เงินเดื อน ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คิดเป็นเงินได้
นับเป็นวิธีที่จะสนองความต้องการของบุคคลในการทำงาน เมื่อได้รับการส่งเสริมในทางบวก การที่
บุคคลมีค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงนั้น ถือว่าพอที่จะใช้ในการดำรงชีวิต และหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกมาตอบสนองความต้องการในด้านต่า ง ๆ ของตน เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว จึงก่อให้เกิด
กำลังใจในการทำงานที่ดี มีแรงจูงใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุมานันท์ สกุลดี (2561) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และผลการศึกษา
ของ ธี ร พั น ธ์ ลมู ล ศิ ล ป์ (2562) ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู งใจที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค้ำจุนด้าน
ค่าตอบแทน เงินเดือน มีความความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผ ลต่อ ประสิ ท ธิภ าพการทำงานของพนัก งานปฏิ บัติ การ บริษั ท เอเซีย น มารีน เซอร์วิส ส์ จำกั ด
(มหาชน)ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการจ่ายค่าตอบแทนมีความสั มพันธ์กับประสิทธิภ าพการ
ทำงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน
9. ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจและนำมาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
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ด้านความสำเร็จของงาน ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานที่มอบหมายให้มาก
ขึ้น และเมื่องานที่มอบหมายประสบผลสำเร็จควรให้การส่งเสริมโดยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทบ
อื่น ๆ เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ด้านความรู้สึกได้รับการยอมรับ ควรมีวิธีการยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามที่
มอบหมายให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญ ชา และควรมีการพิจารณาให้
รางวัลหรือมีการประกาศยกย่องชมเชย
ด้านความก้าวหน้ าในตำแหน่ง ควรส่งเสริมให้ บุคลากรได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งให้ สู งขึ้น
ในส่วนสายงานที่รับผิดชอบมีความก้าวหน้าในตำแหน่งและหน้าที่ และอาจพิจารณาขั้นพิเศษโดยมี
ความยุติธรรม พิจารณาตามความสำเร็จของงานและความสามารถที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง
ด้านโอกาสเจริญในงาน ผู้ บริหารควรสนับสนุนให้ ศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น โดยอาจให้ ทุน
สนับสนุนในการศึกษาต่อ หรือ เปิดโอกาสให้ลาศึกษาต่อ และสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ หรือจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และควรจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผู้บริหารควรมีการพัฒนาทักษะในการบริหารงานโดยมีการ
บริหารงานด้วยความยุติธรรม ใส่ใจในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ
งานได้มีคุณภาพ
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเหมาะสมกั บ
สถานที่ทำงานยิ่งขึ้น มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานอย่างทันสมัย และการพัฒนาด้านสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มการจัดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้
มีความพร้อมและครบครันเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาต้องมีอิทธิพลต่อความกระตือรือร้นในการ
ทำงาน รับฟังแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และควรสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้า
ในตำแหน่งหน้าที่ และควรใช้คุณธรรมในการบริหารงาน ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดย
เท่าเทียมกัน และภาวะของความเป็นผู้นำ
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มีน โยบายส่งเสริมปัจจั ยที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีในองค์การ การรู้จักตนเองและการเข้าใจผู้อื่น
การสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทำงาน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พูดคุยแสดงความ
คิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา เพื่อแสดงความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ
การเอาใส่ใจทุกข์สุข
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9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป
2) ควรนำกรอบแนวคิดในด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มาเพิ่มเติมในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
3) ควรศึก ษาวิจั ย ในเรื่ องแรงจู งใจตามทฤษฎี แ รงจูงใจอื่น ๆ เช่ น ทฤษฎี ล ำดับ ขั้น ความ
ต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎี การจู งใจ ERG ของอัล เดอร์เฟอร์ (Alderfer) และทฤษฎี แรงจูงใจใฝ่
สั มฤทธิ์ของแมคคลี แลนด์ (McClelland) เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของทฤษฎี ที่ กล่ าวมานั้น อาจส่ งผล
การศึกษาที่ต่างจากงานวิจัยครั้งนี้
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การประเมินความสำเร็จของงานหลังรับการฝึกอบรมและ
ความคุ้มทุนของการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรการเคหะแห่งชาติ
ชุลีกร ลีลาสง่าวงศ*
บทคัดย่อ
การประเมินความสำเร็จของงานหลังรับการฝึกอบรมและความคุ้มทุนของการพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่ งวิศวกรการเคหะแห่ งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลของความสำเร็จของงานที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรของการเคหะแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาผลประโยชน์และ
ต้นทุน (Benefit and Cost Analysis) ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรของการเคหะ
แห่งชาติ และ3) เพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกร
ของการเคหะแห่งชาติ (Return on Investment: ROI)
รู ป แบบการศึ ก ษาในงานศึ ก ษาวิ จั ย ชิ้ น นี้ เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในรูป แบบวิ จั ย เชิ งเอกสาร
(Documentary Research) จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่อธิบายถึงการประเมินความสำเร็จ
ของงานและความคุ้มทุนในการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรการเคหะแห่งชาติ ประกอบกับการวิจัย
เชิงสำรวจซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิ ศ วกรในปี ง บประมาณ 2561 จำนวน 1 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ห ลั ก สู ต ร” Basic Smart for Green
Construction Management” ที่สามารถสะท้อนหรือไม่สะท้อนถึงความสำเร็จของงาน และความ
คุ้มทุนในงานพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรการเคหะแห่งชาติได้ โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลประเมินการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-7)
ของการเคหะแห่งชาติในช่วงปีที่ผ่านมา (ปี 2561) จำนวน 28 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลประเมิน ความสำเร็ จของงานหลั งจากได้ รับ การอบรมหลั กสู ตร “Basic Smart for
Green Construction Management” ของวิศวกรการเคหะแห่งชาติ มีผลประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย (เฉลี่ยคะแนน 3.60 หรือคิดเป็นร้อยละ 72)
2. ผลการปฏิ บั ติ งานและมู ล ค่ าผลการปฏิ บั ติ งานหลั งจากผ่ านการอบรม พบว่าผลการ
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้างหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรม
ของวิ ศ วกรการเคหะแห่ ง ชาติ หลั ง จากผ่ า นการอบรม หลั ก สู ต ร “ Basic Smart for Green

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: chuleekorn.lee@outlook.co.th
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Construction Management” โดยวิศวกรจำนวน 4 คน หรือคิดเป็ นร้อ ยละ 14.28 ของวิศวกร
ทั้งหมด มีผลการปฏิบั ติงานด้านการควบคุมงานโครงการก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมอยู่ที่ 4 โครงการ
คิดเป็นจำนวนผลลัพธ์ทั้งสิ้น 70 หน่วย และคิดเป็นมูลค่าผลการปฏิบัติงาน (เมื่อเทียบกับการจ้าง
หน่วยงานอื่น หรือเอกชนมาควบคุมงานก่อสร้าง) สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 3,983,480.17 บาท
3. ผลมูลค่าผลการปฏิบัติงาน พบว่าวิศวกรการเคหะแห่งชาติ ที่ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร
“Basic Smart for Green Construction Management” และนำความรู้มาใช้ในการออกแบบและ
บริหารหรือควบคุมงานโครงการก่อสร้าง มีจำนวน 4 คน จาก 28 คน หรือคิดเป็นร้อยละ14.28 ของ
วิศวกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา มีผลการปฏิบัติงานด้านโครงการก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมจำนวน 4
โครงการ รวมทั้งสิ้น 70 หน่วย เฉลี่ยมูลค่าผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยอยู่ที่ 56,906.85-บาทต่อหน่วย
และเมื่อเทียบกับวิศวกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทั้งหมดจำนวน 28 คน สามารถเฉลี่ยมูลค่าผลการ
ปฏิบั ติงานที่ได้ต่อคนเท่ากับ 142,267.15 บาท และมีมูลค่าของผลการปฏิบัติงานทั้งหมดคิดเป็น
มูลค่า 3,983,480.17 บาท
4. การสรุ ป ผลต้ น ทุ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร (Training Cost) ได้ แก่ 1) ต้น ทุ น คงที่ หรือ
Fixed Costs 2) ต้น ทุ น ผั น แปร หรือ Variable Costs 3) ต้นทุ นเวลาของผู้ เข้ารับการอบรม หรือ
Opportunity Costs พบว่าค่าใช้จ่าย 3 ส่วน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 685,001 บาท
5. การสรุ ป ผลตอบแทน พบว่ า ผลตอบแทนในงานพั ฒ นาบุ ค ลากร (Net Benefit) =
3,298,479.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 และค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาบุคลากร (Training Cost) =
685,001 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17
6. การสรุ ป ผลการคำนวณ BCR (Benefit–Cost Ratio) และการคำนวณ ROI หลั ก สู ต ร
“Basic Smart for Green Construction Management” ของวิศวกรการเคหะแห่ งชาติ มีค วาม
คุ้มค่าหรือคิดเป็นร้อยละผลการคืนทุน (ROI) เท่ากับ 381.53% และคิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทน
การลงทุน (BCR) คือเมื่อลงทุนไป 1 บาทจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา 4.82 บาท
คำสำคัญ: การประเมินความสำเร็จของงาน ความคุ้มทุน การพัฒนาบุคลากร
1. บทนำ
ในสภาวะสั งคม และเศรษฐกิจปั จจุบั น ที่อยู่บ นฐานความรู้ (Knowledge base society)
องค์ ก ารจะสามารถประสบผลสำเร็จได้ ด้ ว ยการให้ ค วามสำคัญ กั บ ทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital)
ปัจจุบันการบริหารจัดการทุนมนุษย์มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทุนมนุษย์ในองค์การหรือทรัพยากร
มนุษย์ต้องมีความรู้ ทักษะความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ย นแปลงของสภาวะสั งคม และเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge base society)
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความพร้อมรับกับความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้
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ดังนั้นองค์การต่าง ๆ ควรเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก เนื่องจาก
เป็นกระบวนการที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์การได้ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551) บุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต้องลงทุนเพื่อพัฒ นาบุคลากรของตนให้มีทักษะความรู้
ความสามารถและทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การทำงานอั น จะทำให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การท้ า ทายของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ (Thananan, S. 2009; อ้างถึง
ใน สกล บุ ญสิน, 2560: 81) ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์การยังไม่ได้ให้
ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ และมักถูกมองว่า หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่ใช้เงิน
(Cost Center) ไม่ใช่หน่วยงานหาเงิน (Profit Center) เนื่องจากหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลส่วน
ใหญ่เป็นงานประจำและยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรลงไปได้
ดังนั้นหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลจึงต้องสะท้อนผลการปฏิบัติงานให้ได้ว่าทำอย่างไรให้บุคลากรใน
องค์การมีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุด (Maximize Human Capability) โดยสะท้อนให้ เห็ นว่าบุคลากรใน
องค์การสามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลผลิตต่อคน และรายได้ต่อคนก็
จะสูงขึ้น อันจะทำให้รายได้และกำไรขององค์การสูงขึ้นตามไปด้วย (บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด,
2561)
จากข้อมูล ด้านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ในตำแหน่ งงานวิศวกรของการเคหะแห่ งชาติ
ซึ่งเป็นสายงานหลัก (main position) มีการบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ไว้โดยแบ่งแยก
ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับ 3 จนถึงระดับ 7 ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ โดยการบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ในภาพรวมของตำแหน่งวิศวกร คือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลาย
อย่ าง เช่ น การสำรวจเพื่ อการก่อ สร้าง ซ่ อ มแซม เพื่ อ ค้ น คว้าหาข้ อ มู ล มาประกอบการวิ จัย เพื่ อ
ออกแบบ เช่นโครงสร้างอาคาร การวางท่อประปา ถนน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น คำนวณรายการและ
ประมาณราคา กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การก่อสร้างและใช้งานช่วย
ออกแบบและคำนวณกำหนดรายละเอียด ประมาณราคางานทางด้านไฟฟ้า รวมทั้งระบบป้องกัน
อัน ตรายต่าง ๆ ควบคุมการผลิ ต และตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ตลอดจน
ค้นคว้าปรับปรุงเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับปรุงวิธีการตรวจสอบคุณภาพและกำหนดมาตรฐานของวัสดุ
ควบคุมการก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแบบแปลนและรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ อำนวยความสะดวก
และประสานงานก่อสร้าง ควบคุมการใช้การทำงาน การติดตั้ง การซ่อมแซม การบำรุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ เช่น ศึกษา
วิจัย และควบคุมการปรับปรุงชุมชนแออัด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคของโครงการ จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทำเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ช่วยควบคุม ตรวจสอบ
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ให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำ และแก้ ปั ญ หาขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ, 2561)
นอกจากนั้นในส่วนของสมรรถนะ (Competency) (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ,
2561) ของตำแหน่งวิศวกรในระดั บปฏิบัติการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะหลัก
(Core Competency) ได้แก่ SOCIAL และสมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)
ได้แก่ มีความรู้งานวิชาการทางด้านวิศวกรรม ความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับและระเบียบของการ
เคหะแห่ งชาติ กฎหมาย ข้ อ บั งคั บ และระเบี ย บอื่ น ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ ปั จจุบั น ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสั งคม ทักษะการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
ปัญ หา และสรุป เหตุผล ทักษะการใช้ภ าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ทักษะการ
สื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในตำแหน่งวิศวกรในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-7) ของการเคหะ
แห่งชาติในช่วงปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตร
“Basic Smart for Green Construction Management” หลักสูตรระยะสั้น (9 วัน) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง สามารถ
วางแผนงานเบื้องต้น และควบคุมตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ตามหลักวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้ า ใจในกระบวนการบริ ห ารโครงการก่ อ สร้ างสมั ย ใหม่ รวมถึ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า ง
หน่วยงานภายนอก เพื่อใช้แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้างเป็นคู่เทียบ (Best Practice) ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้แนวความคิดการบริหารโครงการงาน
ก่อสร้างสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านงานก่อสร้าง รวมถึงการบริหารโครงการก่อสร้า งที่คำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน หรือที่เรียกว่า Green Construction มากขึ้น
ผลการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรระดับปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าว สามารถ
อธิบายได้ดังตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมิ น หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรในตำแหน่ งวิ ศ วกรระดั บ
ปฏิบัติการ
หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา

Basic Smart
for Green
Construction
Management

434,615
บาท

ระดับ 1
(ความพึง
พอใจใน
หลักสูตร)
97.98 %

ระดับ 2
(เฉลี่ยร้อยละ
การเรียนรู้)
61.48 %

ระดับ 3
(กาประยุกต์ใช้ความรูใ้ นงาน
โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน)

ระดับ 4
(ความสำเร็จ
ของงาน)

ระดับ 5
(ROI)

39.28 % (จำนวน 11 คนจาก
28 คน) สามารถนำความรู้มาใช้
ในการพัฒนานวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

ยังไม่มีการ
ประเมินอย่าง
เป็นรูปธรรม

ยังไม่มีการ
ประเมิน
อย่างเป็น
รูปธรรม

หมายเหตุ : วิ ศ วกรระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร (ระดั บ 3-7) ในหลั ก สู ต ร “Basic Smart for Green
Construction Management” มีจำนวน 28 คน
ที่มา: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ (2561)
จากข้อมูลตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่ง
วิ ศ วกรระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในหลั ก สู ต ร “Basic Smart for Green Construction Management”
มีการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดทฤษฎี การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร 5
ระดั บ (V Model) ROI Institute (Emma Weber, Patricia Pulliam Phillips, Dr Jack Phillips,
2016) อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรดังกล่าวมีการประเมินถึงระดับ
การประยุ ก ต์ใช้ ความรู้ในงาน ซึ่ งทำให้ ท ราบถึ งผลด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากรในเชิ งพฤติ กรรมของ
พนักงานที่ได้รับการพัฒนา ว่าสามารถแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นถึงระดับการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้มากน้อยเพียงใด แต่ยังไม่มีการประเมินในมิติด้านความสำเร็จของงานและความคุ้ ม
ทุนของโครงการพัฒนาดังกล่าว
แนวคิดการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร 5 ระดับ (V Model) ของ Jack J Phillips
ที่การเคหะแห่งชาติได้นำมาปรับใช้นั้น ยังไม่สามารถอธิบายได้ถึงผลลัพธ์ของการของการประเมิน
ความสำเร็จของงาน (Impact) ซึ่งพิจารณาจากตัววัดผลงานของบุคลากรที่ เชื่อมโยงกับการพัฒ นา
บุคลากร และผลลัพธ์ของความคุ้มทุน (ROI) ซึ่งพิจารณาจากการลงทุนโครงการพัฒนาบุคลากรว่ามี
ความคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการหาความคุ้มทุนในโครงการพัฒนาบุคลากร สามารถวิเคราะห์ได้
จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน Cost Benefit Analysis (CBA) ซึ่งสามารถบอกจำนวน
ค่ า ใช้ จ่ ายและผลที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในการลงทุ น ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร และจำนวน
ผลตอบแทนในการลงทุนได้ (Jack J Phillips และ Ron Drew Stone, 2002: 27-28)
เพื่ อ หาความสำเร็ จ ของงานและความคุ้ ม ทุ น (ROI) ของโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
จะมีเครื่องมือการคำนวน benefit-cost ratio (BCR) คือ
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BCR = (ผลตอบแทนจากโครงการ (Training Benefit)) / (ต้ น ทุ น การลงทุ น (Training
Costs) เพื่อนำมาหาความคุ้มค่า (ROI) โดยใช้สูตร
ROI (%) = (Training Benefits- Training Costs x 100) / (Training Costs)
อย่ า งไรก็ ดี ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on investment (ROI) ในการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Development (HRD)) เป็ น ประเด็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น ในช่ ว ง
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยนักวิจัย และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Phillips, 1997)
วิธีการในปัจจุบันสำหรับการวัด ROI ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้น เกิดจากแนวคิดด้านการบัญชี
ที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท ดูปองท์ ในปี ค.ศ. 1919 สำหรับการควบคุมทางการเงินแบบกระจายอำนาจ
(Koontz, H., O’Donnell, C., & Weihrich, H, 1984) การคำนวณหาค่ า ROI ในการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ น เป็ น กระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นกว่ า ทางการบั ญ ชี เนื่ อ งจากมี ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้นประโยชน์ขององค์กรเช่นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามาจาก
ตัวแปรด้านการลงทุนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว (Wang, G, 2000)
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีเจตนาเพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จของงานจากโครงการพัฒนา
บุคลากร และความคุ้มทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตำแหน่งวิศวกรระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3–7)
ของการเคหะแห่งชาติในโครงการพัฒ นาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิศวกรการเคหะแห่งชาติ
ประจำปี 2561
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลของความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกร
ของการเคหะแห่งชาติ
2.2 เพื่ อ ศึก ษาผลประโยชน์ แ ละต้น ทุ น (Benefit and Cost Analysis) ที่ เกิ ดขึ้ น จากการ
พัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรของการเคหะแห่งชาติ
2.3 เพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรของ
การเคหะแห่งชาติ (Return on Investment: ROI)
3. คำถามการวิจัย
3.1 การพัฒนาบุคลากรของตำแหน่งวิศวกรการเคหะแห่งชาติส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
3.2 การลงทุ นด้านการพั ฒนาบุ คลากรของตำแหน่ งวิศวกรการเคหะแห่ งชาติทำให้ เกิดความ
คุ้มค่าหรือไม่
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
พัชริดา เอี่ยมสุนทรชัย (2559) ทำการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร
ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับ
ผู้บริหาร ของบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่ง ผ่านการประเมินจาก 8 ปัจจัยที่ทำให้การฝึกอบรม ประสบ
ความสำเร็จ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูล เช่น บันทึกภายใน รายละเอียดหลักสูตร นิตยสารขององค์การ
เป็นต้น อีกทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดหลักสูตร จำนวน 2 ท่าน และผู้เข้าอบรมหลักสูตร จำนวน
10 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่มีความสอดคล้อง กับ
ปัจจัยความสำเร็จของหลักสูตรอบรม ดังนี้ 1. เป้าหมายของการฝึกอบรม 2. เนื้อหาในการฝึกอบรม
3. รู ป แบบในการฝึ กอบรมในส่ ว นการเป็ น ไปตามเป้ าหมายของการฝึ กอบรม 4. วิท ยากรในการ
ฝึกอบรม 5. การเรีย นรู้ในกระบวนการฝึ กอบรม 6. การนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอัน
เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ งานอั น เนื่ อ งมาจากการสื่ อ สารระหว่ างผู้ บ ริ ห ารด้ า นงานฝึ ก อบรม และ
เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการฝึกอบรม และการที่ไม่สามารถชี้แจงเป้าหมาย
หลักสูตรให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อให้เกิดความคาดหวังที่สอดคล้องกัน การประเมินผลหลักสูตรพบปัจจัย
ที่มีความสอดคล้องคือ 1. รูปแบบในการฝึกอบรมในส่วนความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้า
อบรม 2. วัสดุการฝึกอบรม 3. บรรยากาศในการฝึกอบรม อันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารจัดการ
ในประเด็ น ดั ง กล่ าว สามารถทำได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จากนั้ น มี ก ารสอบถามเพิ่ ม เติ ม ในการ
ประเมินผลด้านการวัดผลตอบแทนการลงทุนในการฝึกอบรม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ยังไม่มีการวัดผลใน
ประเด็นดังกล่าว
อมรศิ ริ ดิ ส สร (2559) ทำการวิ จั ย เรื่ อ งแนวโน้ ม การวั ด ผลตอบแทนการลงทุ น (ROI)
การฝึ ก อบรมแบบจำลองสมองแห่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง การศึ ก ษาวิ จั ย ดั ง กล่ า ว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้
1. เพื่ อ วิ เคราะห์ มุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี ผ ลต่ อ การวั ด ผลตอบแทนการลงทุ น (ROI)
การฝึกอบรมแบบจำลองสมองแห่ งการเรียนรู้ 2. เพื่อกำหนดและตรวจสอบรูปแบบที่เป็นไปได้ใน
อนาคต ในการวั ด ผลตอบแทนการลงทุ น (ROI) การฝึ ก อบรมแบบจำลองสมองแห่ งการเรี ย นรู้
เป็นงานวิจัยดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการฝึกอบรม ผู้ประกอบการ และกลุ่มที่เกี่ยวข้อ งกับการฝึกอบรมแบบสมองแห่ง
การเรียนรู้ รวมถึงกลุ่มนักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยการจัดการสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม 1. เตรียมคุณสมบัติผู้ให้การฝึกอบรม 2. พัฒนา
ด้านเนื้อหาที่ให้ผู้ฝึกอบรมเป็นผู้ไปอบรมต่อ 3. เตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คุณลักษณะของเครือข่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม 5.จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ให้การฝึกอบรมและการ
ฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต 6. สถานที่รองรับการบริการชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการให้บริการ
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อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 7. จัดการกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและสิ่งสนับสนุนการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการให้การ
เรีย นรู้ ปั จจัย การวัดผลตอบแทนการฝึกอบรมจากการเรียนรู้ของพนักงานทางความมั่นคงในการ
ทำงาน 1) วิ เคราะห์ จ ากความพึ ง พอใจในมุ ม มองพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ ความมั่ น คงขององค์ ก าร
2) วิเคราะห์ผลการทำงานที่มีของเหลือน้อยหรือเป็นสูญ การลดลงของค่าใช้จ่ายทางสวัสดิการ และ
ความร่วมมือประหยัดพลังงาน 3) การวิเคราะห์จากความปลอดภัยในการทำงาน การดูแลใส่ใจชีวิต
และสุขภาพที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายสวัสดิการ ควรจัดการความเสี่ยงและอื่น ๆ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
F. Richard Rohs (2003) ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเป็นผู้นำ: ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน การคำนวณ มูลค่าทางการเงินของการประเมินผลการบริหารโครงการฝึกอบรม ของหลักสูตร
ความเป็นมืออาชีพสำหรับระบบ GEORGIA EXTENSION โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความ
คุ้มทุน ของโครงการพัฒ นาความเป็นผู้นำ ผลการวิจัยพบว่าสำหรับทุก ๆ $ 1.00 ที่ใช้ในหลักสูตร
MAP/EXCEL นั้นจะมีประโยชน์ถึง $ 3.86 รับรู้และ $ 2.86 ในผลประโยชน์สุทธิจะได้รับคืนจากการ
ลงทุน รวมถึงกระบวนการการหมุนเวียนของพนักงานอาจเป็นไปได้หรือเป็นการคาดการณ์ได้ว่าจะลด
ค่าใช้จ่ ายลง 21% สามารถประหยัดให้ องค์ กรได้ ขั้นต่ำ $ 1,550,000.00 ในต้นทุ นการหมุ นเวียน
พนักงานประจำปี อย่างไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้คำนึ งถึงตัวแปรทั้งหมดที่อาจมีอิทธิพลต่อบุคคล
ต่อเนื่องกับองค์การหรือไม่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสามารถเป็นประเภทของการจัดการและการฝึกอบรม
ความเป็นผู้นำที่พวกเขาได้รับ ในบางกรณีค่าเงินสามารถคำนวณเพื่อแสดงประโยชน์ของโปรแกรม
ดังกล่าว ด้วยการบันทึกต้นทุนที่ดีทำให้สามารถกำหนดต้นทุนของโปรแกรมได้ด้วยตัวเลขผลประโยชน์
และค่าใช้จ่ายผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ของโปรแกรมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยมีอัตราส่วน
ผลประโยชน์/ต้นทุน (BCR) และผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มีผลดังนี้
BCR = Program Benefits
Program Cost
BCR = $283,500 = 7.0 (or 7.0:1)
$40,500
ROI (%) = Net program Benefits x 100
Program Costs
ROI (%) = $243,000 x 100 = 600%
$40,500
Priya Dhamija Gupta (2012) ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของ
โครงการฝึกอบรมในหน่วยงานรัฐบาลในอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อทดสอบความเป็นไปได้
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ของรูป แบบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในบริบทของโปรแกรมการฝึกอบรมใน Indian Oil
Corporation (IOC) ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐบาลเพื่อดูว่าความสำเร็จของโปรแกรมการฝึ กอบรม
สามารถวัดได้หรือไม่ และสามารถวัดได้อย่างแม่นยำในแง่การเงิน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไร
ขั้น ต้น ของธุรกิจอัน เป็ น ผลมาจากการฝึ กอบรม ในหลักสู ตรThreshold และความเป็นเลิ ศในการ
บริหารโครงการ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
BCR = Program Benefits
Program Cost
BCR = $32,500,000 = 2.097 (or 2.097:1)
$15,490,989
ROI (%) = Net program Benefits x 100
Program Costs
ROI (%) = $(32,500,000–15,490,989) x 100 = 109.68%
$15,490,989
1. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความสำเร็จของงานหลังรับการฝึกอบรมหลักสูตร “Basic
Smart for Green Construction Management” และความคุ้มทุนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ งวิศวกรการเคหะแห่ งชาติ จากการศึกษาวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่อธิบายถึงการประเมินความสำเร็จของงานและความคุ้ม
ทุนในการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรการเคหะแห่งชาติ ประกอบกับการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งเป็นการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการประเมิ น การพั ฒ นาในหลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตำแหน่ ง วิ ศ วกรใน
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร” Basic Smart for Green Construction
Management” เพื่อมุ่งเน้ น เกี่ยวกับแนวทางการวัดผลความสำเร็จของงานและการคืนทุนในงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตำแหน่งวิศวกรการเคหะ การศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษาว่าเมื่อองค์การได้พัฒนา
ศักยภาพพนักงานตำแหน่งวิศวกรของการเคหะแห่งชาติไปแล้ว พนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้ผล
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่และงานนั้นส่งผลความคุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการพัฒ นา
หลักสูตรนั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาจากตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น

ต้นทุนของการฝึกอบรม (Training Costs)
- ต้นทุนของเจ้าหน้าที่ที่จัดอบรม
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการจัดโครงการอบรม
- ต้ น ทุ น เฉลี่ ย ค่ า เสี ย โอกาสของพนั ก งานที่ ไม่ ได้
ปฏิบัติงานในวันที่อบรม

ตัวแปรตาม
ความสำเร็จของงาน
- นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
- ผลการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม
เป้าหมาย

ความคุ้มทุน
ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการลงทุนพัฒนา
พนักงานตำแหน่งวิศวกรการเคหะ
แห่งชาติ (ROI) ได้แก่ รายได้องค์การ
เพิ่มขึ้น และรายจ่ายองค์การที่ลดลง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร “Basic Smart for Green Construction Management”
ในระดั บ ที่ 4 (ผลลั พธ์) และการคำนวณความคุ้ มทุ น (ROI) ของพนั กงานตำแหน่ งวิศวกรในระดั บ
ปฏิบัติการ (ระดับ 3-7) ของการเคหะแห่งชาติในช่วงปีที่ผ่านมา (ปี 2561) จำนวน 28 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ได้จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับ
แนวคิดเรื่ อง การพัฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล และการประเมิน ผลการฝึ กอบรม 5 ระดับ (V Model)
ของ Jack J Phillips (Phillips, Jack J,2002) และการประเมินความคุ้มค่าเงินในงานพัฒนาบุคลากร
ของ Richard A. Swanson, Ph.D โดยให้ความสำคัญกับระดับการประเมินความสำเร็จของงาน และ
การคำนวณมูลค่าของความสำเร็จของงาน และการหาต้นทุนและคำนวณความคุ้มทุน (ROI) ในงาน
พัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรของการเคหะแห่งชาติ
การเก็บรวมรวมข้อมูลสามารถทำได้โดยนำแบบสอบถามผลประเมินความสำเร็จของงาน
ให้พนักงานตำแหน่งวิศวกรในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-7) จำนวน 28 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
“Basic Smart for Green Construction Management” ตอบแบบสอบถามการติ ด ตามผล
ปฏิ บั ติ งาน จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ทำการสรุป ข้ อ มู ล ลงในแบบฟอร์ม วิ เคราะห์ มู ล ค่ า ผลการปฏิ บั ติ ง าน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และแบบฟอร์มวิเคราะห์ผลตอบแทน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ต้นทุน และผลตอบแทนการคืนทุน (ROI)
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาตรวจสอบและทำการวิเคราะห์ท างสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งใช้สถิติพรรณนาในการวิจัย การแจกแจง
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ความถี่ (Frequency) และหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) วิ เคราะห์ แ บบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) (Likert,1967) วิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคำนวณความคุ้ม
ค่ าเงิน และนำผลการศึ ก ษามาทำการสรุป และอภิ ป รายผลการศึ ก ษาโดยนำข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากผล
การศึ ก ษามาวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม ว่ า มี ค วาม
สอดคล้อง หรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะนำไปอภิปรายผลการพัฒนาในเรื่องความสำเร็จ
ของงานและความคุ้มทุนของหลักสูตรการพัฒนาวิศวกรการเคหะแห่งชาติ
5. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาที่ได้จากการแจกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาความสำเร็จ
ของงาน หลังจากการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรแล้วเสร็จ และนำข้อมูลที่ได้มาคำนวนในสูตรการ
คำนวณ BCR (Benefit–Cost Ratio) และสูตรการคำนวณ ROI เพื่อให้ง่ายต่อการอภิปรายข้อมูลใน
บทต่อไป โดยผู้ศึกษาได้แบ่งหั วข้อในการนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน
ดังนี้
5.1 ผลการศึกษาจากการแจกแบบฟอร์มการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาความสำเร็จ
ของงาน ในหลั ก สู ต ร “Basic Smart for Green Construction Management” มี ค ะแนนการ
ประเมินในระดับมาก เฉลี่ยคะแนนรวม 3.60 หรือ ร้อยละ 72
5.2 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์มูลค่าผลการปฏิบัติงาน ในแบบฟอร์มวิเคราะห์มูลค่าผล
การปฏิ บั ติ งาน หลั ก สู ต ร “Basic Smart for Green Construction Management” วิ ศ วกรการ
เค ห ะ แ ห่ งช าติ ที่ ได้ ผ่ าน ก ารอ บ รม ห ลั ก สู ต ร “ Basic Smart for Green Construction
Management” และนำความรู้มาใช้ในการออกแบบและบริหารหรือควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
มีจำนวน 4 คน จาก 28 คน หรือคิดเป็นร้อยละ14.28 ของวิศวกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา มีผลการ
ปฏิบัติงานด้านโครงการก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมจำนวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 70 หน่วย เฉลี่ยมูลค่า
ผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยอยู่ที่ 56,906.85 บาทต่อหน่วย และเมื่อเทียบกับวิศวกรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทั้งหมดจำนวน 28 คน สามารถเฉลี่ยมูลค่าผลการปฏิบัติงานที่ได้ต่อคนเท่ากับ 142,267.15 บาท
และมีมูลค่าของผลการปฏิบัติงานทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 3,983,480.17 บาท
5.3 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายข้อมูลต้นทุนในการพัฒนาบุคลากร (Training
Cost) หลั ก สู ต ร “Basic Smart for Green Construction Management” จากการวิ เ คราะห์
ค่ าใช้ จ่ ายข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร (Training Cost) ส่ ว นที่ 1 ต้ น ทุ น คงที่ หรือ Fixed
Costs มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 40,689 บาทส่วนที่ 2 ต้นทุนผันแปร หรือ Variable Costs มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่
434,615 บาท และส่ ว นที่ 3 ต้ น ทุ น เวลาของผู้ เ ข้ า รั บ การอบ รม หรื อ Opportunity Costs
มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 209,697 บาท รวมค่าใช้จ่าย 3 ส่วน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 685,001 บาท
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5.4 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ผลตอบแทน ในแบบฟอร์มวิเคราะห์ผลตอบแทนหลักสูตร
“ Basic Smart for Green Construction Management” จ าก ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ผ ล ต อ บ แ ท น
ใน แ บ บ ฟ อ ร์ ม วิ เ ค ราะห์ ผ ล ต อ บ แ ท น ห ลั ก สู ต ร” Basic Smart for Green Construction
Management” พบว่าผลตอบแทนในงานพัฒ นาบุคลากร (Net Benefit) = 3,298,479.17 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 83 และค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาบุคลากร (Training Cost) = 685,001 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 17
5.5 ผลการศึ ก ษาจากการคำนวณ BCR (Benefit–Cost Ratio) และการคำนวณ ROI
ห ลั ก สู ตร “ Basic Smart for Green Construction Management” จาก การคำน วณ BCR
(Benefit–Cost Ratio) และการคำนวณ ROI หลั ก สู ต ร “Basic Smart for Green Construction
Management” ของวิศวกรการเคหะแห่งชาติที่ผ่านการอบรม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและบริหารหรือควบคุมงานโครงการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับการจ้างหน่วยงานอื่น หรือเอกชน
มาควบคุมงานก่อสร้าง มีความคุ้มค่าหรือคิดเป็นร้อยละผลการคืนทุน (ROI) เท่ากับ 381.53% และ
คิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน (BCR) คือเมื่อลงทุนไป 1 บาทจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา
4.82 บาท
6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
6.1 จากผลการวิจัยสามารถตอบคำถามการวิจัยที่ว่าการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรของ
การเคหะแห่ งชาติสามารถประเมินความสำเร็จของงาน และความคุ้มทุนภายหลังได้รั บการพัฒนา ซี่ง
สามารถลดรายจ่ายให้กับองค์กรในการจ้างหน่วยงานอื่น หรือเอกชนมาควบคุมงานก่อสร้างได้อีกเป็น
จำนวนมาก และผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นตัวสะท้อนประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร เมื่อพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์การอบรม โดยสรุปผลได้ดังนี้
จากผลประเมิ นความสำเร็จของงานและนำนวัตกรรมมาใช้ในงานหลังจากได้รับการอบรม
หลักสูตร “Basic Smart for Green Construction Management” ของวิศวกรการเคหะแห่งชาติ
มีผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เฉลี่ยคะแนน 3.60 หรือคิดเป็นร้อยละ 72)
จากผลการคิดความคุ้มค่าหรือคิดเป็ นร้อยละผลการคืนทุน (ROI) เท่ากับ 381.53% และคิด
เป็นอัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน (BCR) คือเมื่อลงทุนไป 1 บาท จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา
4.82 บาท ซึ่งเป็นความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว หากในกรณีที่พนักงานที่ได้รับการอบรมในปีนี้
ได้นำความรู้ ทักษะ และความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมายในแผนปีถัดไป ซึ่งไม่ต้องมีต้นทุนในการอบรมพนักงาน
6.2 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้
1. ควรนำเครื่องมือการเก็บข้อมูลผลการอบรมไปใช้กับหลาย ๆ หลักสูตรการอบรมที่สะท้อน
การเชื่อมโยงของหลักสูตรกับ เป้ าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ เห็ นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อไม่ให้
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ผู้บริหารมองว่าการอบรมเป็นค่าใช้จ่ายอีกต่อไป นอกจากนั้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปผลการตอบแทนการคืน
ทุนในบริบทของตำแหน่งงานอื่นที่นอกเหนือวิศวกร เพื่อขยายผลให้ทั่วทั้งองค์กร
2. ควรบูรณาการระหว่างการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้และพัฒนา กับการตั้งเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์โครงการอบรม ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลลัพธ์ทางธุรกิจ
3. ควรมีการประเมิน ความคุ้มค่าทางสังคม (Social Benefits) ของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการที่
เป็นนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลความคุ้มทุนให้มากขึ้น
4. ควรขยายผลการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ กับวิศวกรที่ประจำอยู่ส ำนักงานเคหะ
จังหวัดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออกแบบและบริหารหรือควบคุมงานก่ อสร้างที่เป็นนวัตกรรม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
1. ควรมีการนำเครื่องมือการติดตาม ผลการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหลังการอบรม และ
เครื่องมือการคำนวณมูลค่าของผลการปฏิบัติงานให้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมปรับปรุงเครื่องมือ
ให้สอดรับกับบริบทขององค์กร
2. มีความท้าทายในการนำเครื่องมือการเก็บข้อมูลดังกล่าวไปปฏิบัติ ด้วยระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรที่ค่อนข้างนาน และรายละเอียดในเชิงตัวเงินมีจำนวนมาก ดังนั้นควร
ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในการประเมินความสำเร็จของงานและความคุ้มทุนในงานพัฒนาบุคลากรให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในแต่ละบริบทขององค์การ
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การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่
ญาดาวรรณ คงเสน่ห์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ น การศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้ อมภายในองค์การของ บริษั ท ไดนาสตี้
เซรามิค จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แหล่งที่มาของข้อมูลจากเอกสารขององค์การ เว็บไซต์ของ
องค์การ ผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง แผนกทรัพยากรมนุษ ย์ ประสบการณ์ การทำงานในองค์การ และการ
สังเกตการณ์ นำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบด้วย โครงสร้าง (Structure),
กลยุทธ์ (Strategy), ระบบการปฏิบัติงาน (System), รูปแบบการบริหารจัดการ (Styles), บุคลากร
(Staff), ทักษะ (Skills) และค่านิยมร่วม (Shared Value) เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของ
องค์การ
ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้าง (Structure) จุดแข็งคือการกระจายอำนาจ จุดอ่อนคือหาก
ผู้บริหารระดับรองมีความรู้ และประสบการณ์ไม่เพียงพอจะทำให้เกิดความเสียหาย และหากขาดการ
วางแผนที่ดีจะทำให้เกิดความขัดแย้งและล่าช้า กลยุทธ์ (Strategy) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจเป้าหมายขององค์การไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน
จุดอ่อนคือการสื่อสารภายในองค์การของบุคลากรบางส่วน ระบบการปฏิบัติงาน (System) จุดแข็งคือ
การวางระบบงานอย่างมีคุณภาพ มีซอฟท์แวร์พัฒนาขึ้นเอง จุดอ่อนด้านระบบประเมินผลการทำงาน
ยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเป็น รูป ธรรม และปัญหาการจัดการงานที่ไม่ต่อเนื่องกัน รูปแบบการบริห าร
จัดการ (Styles) จุดแข็งคือคณะผู้บริหาร จุดอ่อนคือการทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นอาจทำให้บุคลากร
บางคนละเลยหน้าที่ บุคลากร (Staff) จุดแข็งคือคัดเลือกและจัดบุคลากรเหมาะกับตำแหน่งงาน และ
พัฒนาบุคลากรโดยส่งไปฝึกอบรมภายนอก จุดอ่อนคือผู้บริหารระดับรองต้องกระจายงานภายในให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรในสังกัด และปัญหาจุดอิ่มตัวในการทำงานสำหรับบาง
คนที่ไม่ต้องการการปรับปรุงหรือ เปลี่ยนแปลงการทำงานใด ๆ ทักษะ (Skills) จุดแข็งคือเชี่ยวชาญ
ด้านกระเบื้องเซรามิค ด้านบุคลากรมีทักษะและความรู้ในการทำงานในสายงานของตน จุดอ่อนคือ
บุคลากรบางคนเรียนรู้ภาระงานของเพื่อนร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน และค่านิยมร่วม (Shared Values)
จุดแข็งคือมีผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่าง จุดอ่อนคือการสื่อสารกันภายในองค์การ
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมภายในองค์การ จุดแข็ง จุดอ่อน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
องค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นพลวัต
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในองค์การ ประกอบกับการแข่งขั นที่สูงขึ้น เพื่อการอยู่
รอดองค์การต้องรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อให้เข้า
กับยุคสมัยเสมอ การพัฒ นาองค์การต้องเริ่มจากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในขององค์การก่อน
นอกจากนี้ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โดยหลักการคือต้องยึ ดเอางานที่เป็นผลลัพธ์ขององค์การมา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ในทางธุรกิจผู้บริหารจะต้องให้ความเอาใจใส่งานด้านที่จะแสดงผลลัพธ์ของ
องค์การ (Drucker, 2000: 54) ทุกกลไกทำหน้าที่เพื่อสนองตอบให้ เกิดประสิ ท ธิผ ลในเรื่องที่เป็ น
ผลลัพธ์ บุคลากรระดับปฏิบัติการภายในองค์การก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การเช่นกัน
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์การภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่ดำเนิน
ธุรกิจประเภทธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น และบุผนัง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2532 และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3
มกราคม 2535 และได้จดทะเบี ย นเป็ นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 และเพิ่ มทุน จด
ทะเบียนเป็น 280 ล้านบาทเรียกเก็บเต็มมูลค่าหุ้นละ 10 บาทจำนวน 272 ล้านบาทแล้วเมื่อเดือน
มกราคม 2538
ในช่ ว งกลางปี 2557 ได้ ป รั บ โครงสร้ างองค์ การโดยรั บ โอนกิ จ การทั้ งหมดจากบริ ษั ท ฯ
จัดจำหน่ ายทั้ง 3 แห่ ง คือ บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด, บริษัท เมืองทอง เซรามิค จำกัด และบริษั ท
เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด เข้าไปลงทุนถือหุ้นมากกว่า 97% มีผลให้เหลือบริษัท ฯ ย่อย 1 แห่งคือ บริษัท
ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติ
ให้ กรรมการและผู้ บ ริห ารของบริษั ทฯ จำนวน 5 ท่าน เข้าเป็ นกรรมการและผู้ บริห ารของบริษั ท
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน มีผลหลังผ่านมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28
เมษายน 2560 และอนุ มั ติ ใ ห้ ท ำสั ญ ญารั บ จ้ า งบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ อายุ สั ญ ญา 1 ปี (วั น ที่ 2
พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) และได้รับการบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าว มีผลตั้งแต่
วัน ที่ 1 ตุลาคม 2560 และเนื่ องจากมีกรรมการร่วมกันและมีอำนาจควบคุมในการบริห ารจัดการ
จึ งต้ อ งจั ด ทำงบการเงิ น รวม โดยเสมื อ น บริ ษั ท โรแยล ซี ร ามิ ค อุ ต สาหกรรม จำกั ด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ปัจจุบันบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีบุคลากรประจำสำนักงานใหญ่จำนวนกว่า
100 คน สาขาจำนวนกว่า 1,500 คน และโรงงานจำนวนกว่า 700 คน ไม่นับรวมบริษัทฯ ในเครือ
ทั้งนี้บริษัท ฯ ยังคงมีนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์การ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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“การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน” นิยมใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
ใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับอดีตและปัจจุบันว่าที่ผ่านมาหรือปฏิบัติอยู่มีจุดแข็ง จุดอ่อน
อะไรบ้ าง เพื่ อกำหนดแนวทางและทิ ศทางที่ จ ะทำให้ องค์ การสามารถเติบ โตต่ อ ไป ประกอบกั บ
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อรับทราบถึงโอกาสและอุปสรรค แล้วนำไปปฏิบัติด้วยกลยุทธ์
รุกไล่ ตั้งรับ ปรับตัว หรือหลีกหนี ในบางสถานการณ์อาจต้องใช้หลายกลยุทธ์ผสานกัน ปฏิบัติพร้อม
กัน หรือใช้กลยุทธ์ใดนำก่อนหลังขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปฏิบัติ และทรัพยากร รวมทั้งสถานการณ์
ด้วยเหตุนี้ ผู้ ศึกษาจึ งมีความสนใจในการศึกษาสภาพแวดล้ อมภายในองค์การของ บริษั ท
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อศึกษาว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
เป็ นอย่างไรมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง และเพื่อนำผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒ นาจุดแข็ง
กำจัดจุดอ่อนขององค์การ
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นอย่างไร
2.2 เพื่อศึกษาจุดแข็ง และจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
2.3 เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจุดแข็ง และกำจัดจุดอ่อนขององค์การ
3. คำถามของการศึกษา
จุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ คืออะไร
4. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ น การศึกษาเรื่ อง สภาพแวดล้ อมภายในองค์การของ บริษั ท ไดนาสตี้
เซรามิค จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
4.1 แหล่ งที่ มาของข้อมู ล เอกสารขององค์ การ เว็บไซต์ของบริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกั ด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง แผนกทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์การทำงานในองค์การ
และการสังเกตการณ์
4.2 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มศึกษาถึงสรุปผลการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 เดือน
(28 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2562)
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษานี้ ใช้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ที่ ม าที่ ได้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น นำมาวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การโดยใช้ 7’s Framework ของ McKinsey (แมคคินซีย์) เป็นเครื่องมือใน

283

การวิเคราะห์จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวแปรทั้ง 7 ตัว โดย
ผ่านการตรวจสอบของผู้บริหารระดับสูง เรียบร้อยแล้ว
6. ประโยชน์ของการศึกษา
6.1 ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์การในปัจจุบัน
6.2 ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในองค์การในปัจจุบัน
6.3 นำไปสู่การพัฒนา และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ
7. ทบทวนวรรณกรรม และกรอบที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง สภาพแวดล้ อมภายในองค์การของบริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จำกัด (มหาชน)
สำนั กงานใหญ่ ผู้ศึ กษาได้ศึ กษาแนวความคิ ดและทฤษฎี รวมถึ งวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง โดยนำเสนอ
ตามลำดับดังนี้
7.1 ข้อมูลองค์การ
บริ ษั ท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ทะเบี ยนเลขที่ บมจ. 321 (0107537000742)
ประเภทธุรกิจหลั ก เป็ น ผู้ผ ลิต และจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังภายใต้เครื่องหมาย
การค้า Dynasty, Tomahawk, Jaguar, Anna, Value, Mustang และรับ ซื้ อสิ น ค้ าทั้ งหมดที่ ผ ลิ ต
จาก บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ในราคาขายส่งมาจัดจำหน่าย รวมทั้งสั่งซื้อ กาวยา
แนว กาวซิเมนต์ และบั วกาบกล้ วย รวมทั้งรับ ซื้อสินค้าจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน) มาจัดจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศ เช่น
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บรูไน มัลดิฟ อินโดจีน ศรีลังกา เมียนม่าร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ฟิจิ
ลาว กั ม พู ช า เยเมน ไต้ ห วั น ฯลฯ ทุ น จดทะเบี ย น 913,919,154.10 บาท เป็ น หุ้ น สามั ญ
9,139,191,541 หุ้ น มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ทุ น จดทะเบี ยนที่ ออกและชำระแล้ ว จำนวน
652,799,395.80 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,527,993,958 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท ที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310 โทรศั พ ท์ 0-2276-9275-81 โทรสาร 0-2276-0313-17 วิ สั ยทั ศน์ (DCC Group Vision)
เป็ น ผู้ น ำด้ านกระเบื้ อ งเซรามิ ค โดยมี ส าขาทั่ ว ทุ ก จั งหวั ด ของประเทศไทยพั น ธกิ จ (DCC Group
Mission) ต่อประเทศ: เป็นองค์การสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และมี
ต้ น ทุ น ต่ ำ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสิ น ค้ า ดี ในราคาประหยั ด ต่ อ ลู ก ค้ า : ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
หลากหลาย โดยผ่ า นสาขาที่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว ทุ ก จั ง หวั ด ของประเทศไทย ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น : มุ่ ง สร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน: ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่ว ม กระตุ้น ให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒ นาทักษะพนักงาน พัฒ นาความสามารถหลัก ปลูกฝั ง
วัฒนธรรมขององค์การ พัฒนาระบบเครือข่ายด้วยคุณภาพดีราคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก มีของให้
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เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง ต่อคู่ค้า: ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ต่อสังคม:
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่านิยมขององค์กร (DCC Group Values)
D Differentiation
การสร้างความแตกต่าง
C Cost Leadership
เป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำ
C Continuous Improvement
การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
T Total Management System การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
T Trustworthy Product Quality ความคุ้มค่า คุ้มราคา
O On Time Delivery
การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
P
Profit, People, and Planet
กำไร, สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัฒ นธรรมองค์ กร (Corporate Culture) ลงพื้ น ที่ จริ ง รับ รู้ของจริ ง, พึ่ งพาตนเอง พั ฒ นา
ทักษะ, ใช้จ่ายคุ้มค่า ลดความสูญเปล่า, ใส่ใจคุณภาพ ตรวจสอบทุกขั้นตอน, ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ
เกื้อกูล, ทำงานสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกัน, ไม่ปกปิดความผิด ไม่ปัดความรับผิดชอบ, ความรู้ต่อยอด
ถ่ายทอดถึงกัน, ช่วยคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงต่อเนื่อง, ความเห็ นแตกต่าง ทางเลือกมากขึ้น, ทำงาน
ปลอดภัย ป้องกันตนเอง, ส่งเสริมคนดี ขจัดคนเลว และควบคุมความเสี่ยง เลี่ยงความสูญเสีย
7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
7’s Framework ของ McKinsey (แมคคิ น ซี ย์ ) เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ งที่ ถู ก นำมาใช้ ในการ
วิเคราะห์การบริหารองค์การ คือ แบบจำลอง 7-S McKinsey ซึ่งเป็นแบบจำลองที่สามารถนำไปใช้ใน
การบริหารงานขององค์การที่จะช่วยในการวิเคราะห์องค์การและวางกลยุทธ์ เป็นการค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาของบริษัท McKinsey ซึ่งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลของการค้นคว้าวิจัย
ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้น
ขึ้นอยู่กับตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด 7 ตัว ได้แก่
7.2.1 โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นโดยจำแนกตามลักษณะหน้าที่
ของงานอย่างเป็นระบบระเบียบ และแต่งตั้ง บรรจุ บุคลากรตามตำแหน่งโครงสร้างที่วางไว้ เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากองค์การในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์การที่ดีจะมีส่วนช่วยให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่ช่วยให้บุคลากรได้
ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
7.2.2 กลยุทธ์ (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะบ่ง
บอกถึง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการปฏิบัติสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งช่วยให้องค์การ กำหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และ
เป็นแนวทางที่บุคลากรภายในองค์การยึดปฏิบัติสู่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
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7.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System) ใช้ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบ
การทำงาน (Working System) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ก็มี
ความสำคัญเช่นกัน
7.2.4 รูปแบบการบริหารจัดการ (Styles) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ นอกจากผู้บริหารที่
จะต้องมีการบริหารจัดการภายในอย่างมีป ระสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำสามารถโน้มน้าว
ถ่ายทอดและอธิบายความคิดได้อย่างมีตรรกะ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถสร้างพลัง
ให้กำลังใจผู้อื่น สามารถควบคุมตนเอง และสถานการณ์เมื่อตกอยู่ในสภาวะกดดันสูงได้ (Bennis and
Nanus, 1985) พบว่า ความเป็นผู้นำขององค์การจะมีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของ
องค์การ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง
ความเป็นเลิศ และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น
7.2.5 บุ ค ลากร (Staff) ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การ
ดำเนิ น งานขององค์ การ องค์การจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ส่ ว นหนึ่ งจะขึ้นอยู่กับ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เริ่มต้นตั้งแต่
การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต กระบวนการสรรหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มี
ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์การ ดูแลบุคลากรในองค์การ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7.2.6 ทักษะ (Skills) ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การสามารถแยกทักษะ
ออกเป็ น 2 ด้ านหลั ก คื อ ทั กษะด้ านงานอาชี พ (Occupational Skills) เป็ นทั กษะที่ จะทำให้ บุ คลากร
สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้ศึกษามาหรือ
วุฒิ การศึกษาที่ได้รับหรือที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ
(Aptitudes and special talents) นั้นเป็นความสามารถที่ทำให้บุคลากรคนนั้นมีลักษณะเด่นกว่าคนอื่น
ส่ งผลให้ มี ผลงานที่ ดี กว่ าและก้ าวหน้ าในหน้ าที่ การงานได้ รวดเร็ ว ซึ่ งองค์ การคงต้ องมุ่ งเน้ นในทั้ ง 2
ความสามารถไปควบคู่กัน
7.2.7 ค่านิ ยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดย
บุคลากรขององค์การจนกลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บ ริห ารภายในองค์การ หรืออาจเรียกว่าวัฒ นธรรมองค์การ รากฐานของวัฒ นธรรมองค์การ คือ
ความเชื่อ ค่านิ ย มที่ สร้างรากฐานทางปรัช ญาเพื่ อทิศทางขององค์การ โดยทั่วไปแล้ วความเชื่อจะ
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้ าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้น
จะกำหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจำวันขึ้นมาภายในองค์การโดยสั่งสมและสืบทอดต่อกันมา
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จากรุ่นสู่รุ่นต่อ ๆ กันไป เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์การและบุคลากรกระทำตาม
ค่านิยมเหล่านั้นแล้วไปในทางที่ดีองค์การจะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2553)
7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ารเพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ภ ายในองค์ ก ารที่
ครอบคลุมทุกด้านเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือการนำเอาสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ผ่านการประเมิน
เรียบร้อยแล้วมาวิเคราะห์ Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบและ Weaknesses คือ จุดอ่อน
หรือข้อเสียเปรียบการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การเพื่อ “รู้เรา” รู้ว่าองค์การของเรามีจุด
แข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง เป็นแนวทางในการพัฒนาจุดแข็ง แก้ไขปัญหาจุดอ่อน การวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อน ควรมองในด้านที่เป็นหน้าที่หลักของการจัดการที่อาจเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ที่สำคัญไม่ควร
มองจุดอ่อนเป็นปัญหา ประเด็นนี้ควรตระหนักอย่างมากเนื่องจากบางคนมองจุดอ่อนและอุปสรรค
เป็ น ปั ญ หาซึ่งไม่ถูกต้องเพราะปั ญ หาเป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงที่ทำได้
แต่จุดอ่อนเป็นเรื่องของความอ่อนแอ อ่อนแรงของระบบ หรือกลไกที่ ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ปัญหาเป็น
ช่องว่างระหว่างความจริงและความคาดหวังจึงมีค่านิยมและความรู้สึกปนอยู่ด้วย เช่นเรื่องเดียวกัน
บางคนบอกว่ า เป็ น ปั ญ หาอย่ า งมากบางคนบอกว่ า ปั ญ หาเล็ ก นิ ด เดี ย วสามารถหาทางออกได้
ส่วนอุปสรรคเป็นเรื่องของสิ่งกีดขวางทำให้การทำงานไม่ราบรื่ น ไม่คล่องตัว โดยธรรมชาติของมนุษย์
จะจำจุดอ่อนได้มากกว่าจุดแข็ง และไม่ค่อยฉุกคิดได้ว่าการแยกแยะ จุดอ่อนและปัญหาต่างกันอย่างไร
คนส่วนใหญ่ชอบที่จะเอาปัญหามาเป็นจุดอ่อนซึ่งไม่ถูกต้อง เช่น มีปัญหาในพฤติกรรมของบุคคลเพียง
บางคน แต่สรุปว่าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพกพร่ องเป็นจุดอ่อน หากสรุปออกมาเช่นนี้จะนำไปสู่การ
กำหนดกลยุทธ์ที่ผิดพลาดและมิใช่กลยุทธ์ที่แท้จริง
7.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ชิน ท์ณภัทร พรหมราช (2560) การวิเคราะห์กลยุทธ์ กรณี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พบว่า บริษัทฯ สามารถตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทได้ในระดับดีมาก ปัจจัยภายในองค์กรมีจุดแข็งคือ
บริษัทมีชื่อเสียงมาก มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งบริษัทยังมีสถานีบริการเป็นจำนวนมาก มีการขยายสาขา
เพิ่มมากขึ้นพร้อมด้วยพันธมิตรทางการค้า ในส่วนของจุดอ่อนของบริษัทคือ บริษัทยังคงมีต้นทุนใน
การก่อสร้ างและการผลิ ตน้ ำมัน สู งกว่าคู่แข่ง รวมไปถึงต้นทุ นด้านการประชาสั มพัน ธ์ ด้านปัจจัย
ภายนอก องค์กรมีโอกาสคือ บริษัทคู่ค้าพันธมิตรมาก อีกทั้งในปัจจุบันผู้คนมี Life style ที่นิยมความ
สะดวกสบายซึ่งบริษัทได้รวบรวมพันธมิตรทางการค้ามาอยู่ในสถานีบริการเพื่อให้ความสะดวกอย่าง
ครบครัน ด้านอุปสรรค ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาสนใจในพลังงานทดแทนกันมากขึ้น เนื่องจากราคาขาย
นั้นถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง และยังประหยัดกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ประกอบกับในปัจจุบันการผลิต
รถยนต์ต่างเริ่มหันมาผลิตรถยนต์ที่ไม่ใช้พลังงานน้ำมัน แต่ใช้ก๊าซหรือพลังงานไฟฟ้าแทน ทำให้ใน
ปั จจุ บั น บริษัท ได้รับ ผลกระทบบ้ างเพียงเล็กน้อย แต่ในอนาคตบริษัทจะต้องกำหนดนโยบายเพื่ อ
รองรับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต
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รัตนาพร เลารุจิราลัย, เกียรติชัย วีระญาณนนท์ และวรรณสินท์ สัตยานุวัตร (2561) ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการบริห ารจัดการสโมสรโรตารี
ในประเทศไทย พบว่าผู้บริหารสมาชิกสโมสรโรตารีในประเทศไทยที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่นำมาบริหารจัดการสโมสรโรตารีในประเทศไทย
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณาพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
เรียงลำดับดังนี้ ด้านค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร รองลงมาด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้านกล
ยุทธ์ขององค์กร ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านระบบ
การปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการบริหารจัดการสโมสรโรตารีในประเทศไทยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรียงตามลำดับได้ดังนี้ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และ
ด้านสมาชิก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ของ
องค์กรโครงสร้างองค์กร ระบบการปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ ความรู้ ความสามารถ รูปแบบการ
บริหารจัดการ และค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความสำเร็จใน
การบริหารจัดการสโมสรโรตารีในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. วิธีการศึกษา และการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ น การศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้ อมภายในองค์การของ บริษั ท ไดนาสตี้
เซรามิ ค จำกั ด (มหาชน) สำนั ก งานใหญ่ เป็ น การเขียนบรรยายเชิ งพรรณนา จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และวิพากษ์โดยใช้เครื่องมือ 7’s Framework ของ McKinsey (แมคคินซีย์) เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ดังนี้
โครงสร้าง (Structure)
กลยุทธ์ (Strategy)
ระบบการปฏิบัติงาน (System)
รูปแบบการบริหารจัดการ (Styles)
บุคลากร (Staff)
ทักษะ (Skills)
ค่านิยมร่วม (Shared Values)
จากนั้นนำปัจจัยทั้ง 7 มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ
9. ผลการศึกษา
การจัดการองค์การเป็ นการจัดการให้คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
และการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นต้องอาศัยบุคลากร ทรัพยากร ความรู้รวมทั้งวิทยากรและ
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เทคโนโลยี แปรเปลี่ ย นเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ แล้ ว ขายให้ มี กำไรนั่ น เป็ น เป้ าหมายสุ ดท้ าย การจะจัดการ
องค์ ก ารให้ ได้ ก ำไรนั้ น จำเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจสภาพองค์ ป ระกอบปั จ จุ บั น และแต่ ล ะ
องค์ประกอบเหล่านั้นจะมีส่วนทำให้เกิดผลกำไร หรือสนับสนุนให้มีกำไรจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อบรรลุ
เป้าหมายสุดท้ายที่องค์การตั้งเป้าไว้ ผู้วางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
และเป้ าหมายในอนาคตให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จขององค์ ก าร จากการนำ 7’s Framework ของ
McKinsey (แมคคินซีย์) มาศึกษาสภาพแวดล้อมภายในขององค์การพบว่า

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องมือ 7’s Framework ของ McKinsey (แมคคินซีย์)
9.1 โครงสร้าง (Structure)

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างองค์การของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ที่มา: บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 37
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องค์การมีการกำหนดโครงสร้างโดยแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานให้
เห ม าะสม กั บ ศั ก ยภ าพ ของบุ คลากรใน องค์ ก ารโดยมี โครงสร้ า งแบ บ กระจายอำน าจ
(Decentralization) เพราะสำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานอาจมีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผู้บริหาร
ระดับ สู งไม่ส ามารถที่จ ะลงมาควบคุมดู แล ให้ คำแนะนำบุคลากรได้อย่างทั่ วถึง จึงมีการกระจาย
อำนาจให้กับผู้บริหารระดับรองลงมา อย่างผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก ดูแลบุคลากรใน
ส่วนงานของตนเอง และยังมอบอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัย สั่งการให้ผู้บริหารระดับรองลงมาได้มี
โอกาสตัดสินใจบ้ างในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริห ารระดับสู ง ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน รวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดเวลา อีกทั้งทำให้ผู้บริหารระดับรองได้มีโอกาสฝึกฝนให้
รับผิดชอบในการตัดสินใจ ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกด้วย
9.2 กลยุทธ์ (Strategy)
กล่าวถึงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ แผนงาน
และกลยุทธ์ในปี 2562 หน้า 4-5 ว่า “แผนงานและกลยุทธ์ปี 2562 ในปี 2561 คณะผู้บริหารยังคง
ดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ในส่วนการตลาด บริษัทยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ ทั้งขายปลีกและ
โครงการ ในช่ ว งทางขายปลี กผ่ านหน้ าร้านสาขา บริษั ท ได้ มี ก ารเร่งพั ฒ นา ขยาย และปรับ ปรุง
ภาพลักษณ์สาขาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพิ่มจำนวนและความหลากหลายของลวดลายสีสันของ
กระเบื้องหลายขนาด เพื่อจะมั่นใจว่าหน้าร้านมีสินค้าพร้อมขายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการใช้งบทุนสำหรับซื้อที่ดินเพื่อ
เดินหน้าตามแผนงานขยายสาขา และเดินตาม แผนงานบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการเปิดพื้นที่
ในสาขาให้ผู้ผลิตและนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรายอื่น ๆ เช่ า เพื่อจะบรรลุเป้าหมายในการเป็น
ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจรในในอนาคต สำหรับเป้าหมายของบริษัทฯในปี 2562 บริษัท
ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และ
วางเป้ าสำหรับ แผนการตลาด ดังนี้ พัฒ นาช่องทางในการจัดจำหน่ ายและขยายการเข้าถึงลู กค้า,
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของสาขาเดิม, เดินหน้าแผนงานศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร, มองหา
ช่องทางในตลาดขายส่งและโครงการ และกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของ
ทั้งโรงงาน และสำนักงานใหญ่ ” กลยุทธ์ดังกล่าวขององค์การมุ่งเน้นในด้านการกระตุ้นยอดขายเพื่อ
รายได้ ผลกำไร สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขององค์การ ส่วนกลยุทธ์ในการพัฒ นาประสิทธิภ าพและกระบวนการทำงานของบุคลากรประจำ
สำนักงานใหญ่ ผู้บริห ารกล่าวว่าภายในองค์การต้องสื่อสารกันมากขึ้นจะเสริมสร้างมิตรภาพ และ
ประสิทธิภาพภายในองค์การ “บริษัทยังคงเป้าหมายและเน้นเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยให้
พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้สอดคล้องในแต่ละหน่วยงาน
รวมถึงการจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกในแต่ละส่วนงานตลอดทั้งปี โดยเน้นในด้านการใช้
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ประโยชน์ จ ากซอฟท์ แ วร์ ต่ า ง ๆ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด ” มุ่ งให้ บุ ค ลากรดำเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี ผ่านกระบวนการความคิดที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
9.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)
องค์การมีการจัดวางระบบงานที่มีคุณภาพจากผู้ชำนาญการที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง
สาย มีการวางระบบเป็ น รูปแบบอย่างชัดเจนตามหน้าที่ ของแต่ละส่ วนงาน เช่น ระบบสารสนเทศ
เป็นหน้าที่ของ ฝ่ายระบบ, ระบบการวางแผนการขาย เป็นหน้าที่ของ ฝ่ายการตลาดและขาย แผนก
วิเคราะห์การขาย, ระบบงบประมาณ เป็นหน้าที่ของ ฝ่ายบัญชี ส่วนงบประมาณ และระบบการสรรหา
และคั ดเลื อกบุ คลากรเข้ าทำงาน ฝึ กอบรม ตลอดจนการจ่ ายผลตอบแทน เป็ นหน้ าที่ ของ แผนก
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
องค์การมีการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่อ้างอิงถึงเวลาการมาทำงาน (ขาด ลา มา
สาย) และผลการปฏิบัติงานที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา แต่ยังไม่ถูกนำผลการประเมินนี้มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรมากนัก แต่ละส่วนงานมีการบริห ารจัดการระบบการทำงาน
ภายในได้อย่างดี บางส่วนงานเมื่อมีการลาออกของบุคลากรคนเก่ามักเกิดปัญ หาการส่งต่องานไม่
ต่อเนื่องกัน ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดีทำให้ประสิทธิผลอาจไม่เป็นที่น่าพอใจ
มีการกล่าวถึงการพัฒ นาซอฟท์แวร์ จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ส่วนที่ 1
การประกอบธุ ร กิ จ หน้ า 7 ว่ า “บริ ษั ท ฯ ยั งคงให้ ค วามสำคั ญ กั บ ทุ กหน่ ว ยงานในองค์ ก ร จึ งคิ ด
Application ใหม่ ๆ และพัฒนาซอฟท์แวร์เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เช่น ซอฟท์แวร์สำหรับดูยอดขาย
และสิ น ค้าคงเหลื อหน้ าร้าน เพื่ อให้ พนั กงานได้ ใช้ซอฟท์ แวร์เหล่ านี้ เป็ นเครื่องมื อในการขายและ
วิเคราะห์ ข้อมูล และยั งคงเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่ าง
ต่ อเนื่ อ ง” ปั จ จุ บั น องค์ การมี ซอฟท์ แวร์ พั ฒ นาขึ้ น เองหลายตั ว โดย Developer ฝ่ ายระบบ มี การ
ออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพ มีความง่ายในการใช้งาน มีการจัดการข้อมูลข่าวสาร
และแสดงผลที่เข้าใจง่าย
9.4 รูปแบบการบริหารจัดการ (Styles)
กล่าวถึงการบริหารจัดการ จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ส่วนที่ 2 การจัดการ
และการกำกับดูแลกิจการ หน้า 69 ว่า “บริษัทใช้หลักการบริหารจัดการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีความเป็นธรรมเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบวิธี ทั้งเรื่องอาชีวอนามัย
การจัดการสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้ งเน้นการบริห ารจัดการที่ ปรับ เปลี่ ยนได้รวดเร็ว เพื่อปรับ
แผนงานให้มีประสิทธิภาพ และทันการการเปลี่ยนแปลงแต่ละสถานการณ์ ให้สามารถตอบสนองผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ประสานกับ
การเสริมสร้าง และปลูกฝังจริยธรรมในการทำงาน และพัฒนาขั้นตอนทำงานที่เสริมสร้างการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน ” ผู้บริหารระดับสูงมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
นึกคิดของบุคลากรภายในองค์การ ผู้บริหารระดับสูงที่นี่มีสไตล์ในการทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น มี
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ความเป็นกันเองกับบุคลากรในองค์การ เปิดโอกาสให้ระดับปฏิบัติการได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ
และสามารถเข้าไปนำเสนอต่อผู้บริหารโดยตรง แต่มีการสั่งการที่เด็ดขาด ชัดเจน มีความตั้งใจในการ
ทำงานมากเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรทุกคนในองค์การ จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารระหว่า งระดับ
บริห ารและระดับ ปฏิ บั ติการ เพื่ อให้ บุคลากรทุ กระดับได้รับ ทราบถึงแนวทางการดำเนิ นการของ
องค์การ และเปิดรับความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความรู้สึกใน
การเป็ น เจ้ าของผลงานร่ ว มกั น โดยการจัด การประชุ ม ร่ว มกัน แต่ ล ะส่ ว นงานที่ เกี่ ยวข้อ งในแต่ ละ
ประเด็นอยู่เสมอ
9.5 บุคลากร (Staff)
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรมี ก ารจั บ คู่ ร ะหว่ างบุ ค ลากรกั บ ตำแหน่ งงาน โดยพิ จ ารณาตามเกณฑ์
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ โดยให้มีการทำแบบทดสอบก่อนเข้ารับ
การสัมภาษณ์ ซึ่งแบบทดสอบก็จะต่างกันแล้วแต่ตำแหน่งที่สมัคร บุคลากรที่นี่ต้องมีการตื่นตัวอยู่
เสมอ พัฒนาตนเองให้สอดรับกับยุคสมัย กล่าวถึงด้านทรัพยากรบุคคล จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี 2561 ส่ วนที่ 2 การจั ดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 69 ว่า “จากการที่ องค์การ
ดำเนินงานโดยใช้หลักความรู้เป็นพื้นฐานในการสร้างสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มกับ
สินค้าและบริการ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน เราจึงมุ่งเสริมความพร้อมของพนักงานในทุกส่วน
และทุกระดับ ให้พนักงานในองค์การ แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนงานเดียวกัน
และข้ามสายงาน เพื่อให้ เกิดการแก้ปัญหา และพัฒ นางานทั้งระบบงานจนเกิดเป็นวิธีที่เหมาะสม
ร่วมกัน โดยมีการอบรมทั้งด้านจริยธรรมพื้น ฐาน อบรมทั กษะ เพื่ อฟื้ นฟู ความรู้เดิม และเพิ่ มพู น
ความรู้ใหม่ให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานและเติบโตไปกับองค์การร่วมกัน” ผู้บริหาร
ตระหนักว่าควรต้องมีความยืดหยุ่นในการสั่งการบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ผู้ศึกษาก็ยัง
พบปัญหาจุดอิ่มตัวในการทำงานสำหรับบางคนที่ไม่ต้องการการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการทำงาน
ใด ๆ ส่วนมากจะพบปั ญหานี้ในบุ คลากรที่ทำงานส่วนใหญ่เป็นงาน Routine ที่ต้องทำด้วยวิธีการ
เดิม ๆ ซ้ำ ๆ เคยชิน กับการทำงานแบบเดิม ๆ ใช้เอกสารรูปแบบเดิม ชุดเดิมเปลี่ยนแค่วันเดือนปี
ประสานงานกับส่วนงานเดิม ๆ
9.6 ทักษะ (Skills)
เนื่องจากองค์การเป็นผู้นำด้านกระเบื้องเซรามิค เมื่อพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญ
โดยรวม จึงพิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ขององค์การ รวมถึงอ้างอิง
จากรางวัลและหนังสือรับรองที่ได้รับว่าองค์การมีความเชี่ยวชาญด้านการผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้อง
เซรามิคปูพื้นและบุผนัง และความมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินกิจการ
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ภาพที่ 3 แสดง Certificate of Membership การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่มา: บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 67
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ภาพที่ 4 แสดง Product Certificate of Conformity
ที่มา: https://www.dynastyceramic.com/th/about-us/awards-and-certificates/
นอกจากนี้ บุคลากรก็ได้รับตำแหน่งหน้าที่ตรงตามที่ได้ศึกษามา เป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้
ในการทำงานในสายงานของตนเป็ นอย่างดี แต่พบว่ามีบางคนมีความรู้ที่จำกัด กล่าวคือเมื่อได้รับ
หน้าที่ใดก็จะมีความสนใจแต่หน้าที่งานของตนเองหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะไม่สามารถรับหน้าที่
แทนบุคลากรคนอื่นในส่วนงานที่อาจจะไม่อยู่หรือลาไปไหนได้เลย ทำให้ประสบปัญหา เช่น งานล่าช้า
ไม่สามารถรับมือกับงานด่วนได้เลย เป็นต้น จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 76 กล่าวว่า “องค์การเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคน
เราจึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง กระตุ้นให้มี ความ
พร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ, รองรับการขยายตัวของธุร กิจ รวมถึง
การเรียน ความรู้ใหม่เพื่อให้ ปรับ ตัวทันกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป” โดยบริษัท
จัดการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง และงานที่ทำอยู่ โดย
สนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ายให้ ทั้ งหมด รวมถึงค่าเดินทางให้ เบิกตามจริง เป็ นปัจจัยสำคั ญ ในการจะนำพา
องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการบริหารความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานใน
ปัจจุบัน และอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานด้วย มีจริยธรรมที่ถูกต้อง การเรียนรู้งานระหว่างส่วนงาน เพื่อเสริม
ความรู้ สร้างความผู กพั น และสั มพั นธ์อัน ดีระหว่างส่ วนงาน ทำให้ เกิดความก้าวหน้าในสายงาน
มั่นคงในอาชีพ สามารถสร้างครอบครัว และเติบโตไปกับองค์การ บุคลากรที่ไปฝึกอบรมมามีการนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการไปฝึกอบรมมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนกับบุ คลากรภายในฝ่าย/แผนกเดียวกันได้
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รับทราบ หรือหากเนื้อหาที่ไปฝึกอบรมมานั้นเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรคนอื่น ก็จะทำเป็น E-mail ส่ง
ถึงทุกคนในองค์การให้ รั บ ทราบร่ ว มกัน เพื่ อให้ ส อดคล้ องและเหมาะสมต่ อการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ช่วยสนับสนุนให้องค์การมีขีด
ความสามารถเหนือคู่แข่งขัน
9.7 ค่านิยมร่วม (Shared Values)

ภาพที่ 5 แสดงค่านิยมของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ที่มา: https://www.dynastyceramic.com/th/about-us/corporate-culture/
มุ่งเน้นในเรื่องความคุ้มค่าทั้งด้านต้นทุน และเวลา เน้นความมีส่วนร่วม แต่ยังเพิ่มประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง มุมมองของผู้ศึกษาเห็นว่าผู้บริหารมักจะเน้นย้ำเรื่องความสามัคคี การมีส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์การ โดยให้ช่วยกันเสนอแนวคิด หาอะไรใหม่ ๆ มานำเสนอต่อผู้บริหาร เสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญกับเรื่องลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดเวลาอีกด้วย
อีกมุมหนึ่ งที่ผู้ ศึกษาสั งเกตเห็ นจากการเน้นน้ำปลู กฝั งค่านิ ยมจากคณะผู้ บริห ารระดับ สู ง
บุคลากรทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานอย่างสุ ดความสามารถ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง หากมี
บุคลากรคนใดคนหนึ่งขาดประสิทธิภาพในการทำงานไปจะได้รับการตักเตือนเบื้องต้นจากหัวหน้า
แผนก หรื อ ผู้ บ ริ ห ารตามลำดับ โครงสร้างองค์ ก าร แต่ ห ากยังไม่มี ก ารพยายามปรับ ปรุงผู้ บ ริห าร
ระดับสูงอาจมีการเรียกพบเพื่อพูดคุยกับบุคลากรคนนั้นโดยตรงถึงสาเหตุของปัญหานั้น ๆ เกิดจาก
อะไร ในขณะที่บางคนก็มีการพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดอาจเป็นเพราะได้รับแบบอย่างมาจาก
ผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมสร้างผลงานและความคิดสร้างสรรค์นำเสนอผู้บริหารอยู่เสมอ
ผู้ศึกษาสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบุคลากรที่อยู่ในส่วนงานเดียวกันมีความสนิทสนม และให้ความ
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ร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ส่วนบุคลากรที่อยู่ต่างส่วนงานกันจะมีการพูดคุยกัน
น้อยมากจะพูดคุยกันเฉพาะเรื่องงาน หรือมีการคุยเล่น แซวเล่นกันบ้าง บางคนอาจเคยเห็นหน้ ากัน
ต่างคนต่างรู้ว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่กลับไม่เคยคุยกันเลยก็มี
10. บทวิพากษ์ และถกเถียง
เมื่อนำผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การในปัจจุบันมาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงจุ ดแข็ งและจุ ด อ่อ นของสภาพแวดล้ อ มภายในบริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จำกั ด
(มหาชน)
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
จุดแข็ง
7’s Framework ของ
McKinsey (แมคคินซีย์)
โครงสร้าง
1) แบ่งเบาภาระผู้บริหารระดับสูง
(Structure)
2) ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจได้
รวดเร็ว คล่องตัว ประหยัดเวลาเกิดผลดีแก่
องค์การ ยิ่งในกรณีที่ต้องแข่งกับเวลา
3) ผู้บริหารระดับรอง ได้มีโอกาสฝึกฝนให้
รับผิดชอบในการตัดสินใจ ทำให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกมากขึ้น
กลยุทธ์
1) กลยุทธ์ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
(Strategy)
และพันธกิจ ทำให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าใจเป้าหมายขององค์การไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2) คณะผู้บริหารใส่ใจและเล็งเห็นถึงปัญหา
ภายในองค์การ
3) บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า และเติบโตไป
พร้อมกับองค์การ
4) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานจากการ
สร้างสรรค์นั้น
5) ใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์ให้จนเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ระบบการปฏิบัตงิ าน
1) การจัดวางระบบงานที่มีคณ
ุ ภาพจาก
(System)
ผู้ชำนาญการทีม่ ีความรู้และประสบการณ์
ตรงสาย

จุดอ่อน

1) ผู้บริหารระดับรองมีความรู้
และประสบการณ์ไม่เพียงพอ อาจ
ทำให้เกิดความเสียหาย
2) ถ้าขาดการวางแผนที่ดี และไม่
มีการมอบหมายอำนาจอย่างชัด
แจ้ง จะทำให้เกิดความขัดแย้ง
เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
1) บุคลากรต้องให้ความร่วมมือ
กันให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์
และนำมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง
2) การสื่อสารกันภายในองค์การ

1) ระบบการประเมินผลการ
ทำงานยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเป็น
รูปธรรมมากนัก
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สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
7’s Framework ของ
McKinsey (แมคคินซีย์)

รูปแบบการบริหารจัดการ
(Styles)

บุคลากร (Staff)

ทักษะ (Skills)

ค่านิยมร่วม (Shared
Values)

จุดแข็ง

จุดอ่อน

2) จากการแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ของแต่
ละส่วนงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้การวาง
ระบบการทำงานมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นขั้น
เป็นตอน
3) คิดค้น และพัฒนาซอฟท์แวร์ ใช้
ประโยชน์จนเกิดประสิทธิผลที่ดี
4) ซอฟท์แวร์ขององค์การ สะดวกต่อ
การใช้งาน มีประสิทธิภาพ ง่ายในการใช้
งาน มีการจัดการข้อมูลข่าวสาร และ
แสดงผลที่เข้าใจง่าย
1) ความสามารถและความรู้ในการ
บริหารงานของทีมผู้บริหาร
2) ความทุ่มเทของทีมผู้บริหาร
3) สไตล์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นของผู้บริหาร
ระดับสูง ทำให้บุคลากรกล้าคิด กล้าทำ
กล้าแสดงออก กล้าสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ
4) ผู้บริหารระดับใช้การติดตามงาน
5) เมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
1) มีการคัดเลือกและจัดบุคลากรให้เหมาะ
กับตำแหน่งงาน
2) บุคลากรมีประสบการณ์ ทักษะ ความ
ชำนาญในการปฏิบตั ิงานได้ดี
3) บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการหา
ความรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
4) บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
1) มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญโดยตรงด้าน
กระเบื้องเซรามิค
2) บุคลากรเป็นผู้มีทักษะและความรู้ในการ
ทำงานในสายงานของตนเป็นอย่างดี
1) ความรู้ ทักษะ ความสามารถของ
ผู้บริหารระดับสูง ทำให้เกิดความหน้า
เชื่อถือบุคลากรยึดถือเป็นแบบอย่าง

2) ในการประเมินผลการทำงาน
จากผู้บังคับบัญชา อาจเกิดการ
เลือกที่รัก มักที่ชัง คือ ความ
ลำเอียง ไม่เป็นธรรม รักใครชอบ
ใครก็จะให้ความสำคัญกับคนที่รัก
ที่ชอบ ส่วนคนที่ไม่รักไม่ชอบก็จะ
มีอคติส่วนตัว
3) เมื่อมีการลาออกของบุคลากร
คนเก่ามักเกิดปัญหาการส่งต่องาน
ไม่ต่อเนื่องกัน
1) การทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น
อาจทำให้บุคลากรบางคนไม่เห็น
ถึงความสำคัญของงาน ละเลย
หน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ

1) ผู้บริหารระดับรอง หรือ
ผู้บังคับบัญชาต้องมีการจัดการ
กระจายงานภายในที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ในสังกัด โดยปราศจากอคติ
2) จุดอิ่มตัวในการทำงานสำหรับ
บางคน
1) บุคลากรบางคนมีความรู้จำกัด
2) ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาระ หน้าที่งานของกันและกัน
ภายในส่วนงาน
1) การสื่อสารกันภายในองค์การ

297

การวิเคราะห์ จุ ดแข็งและจุ ดอ่ อ นของสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก าร สามารถบอกได้ว่ า
องค์การมีความได้เปรียบเสียเปรียบในด้านใด
โครงสร้ าง (Structure) การกระจายอำนาจนอกจากจะทำให้ ล ดภาระผู้ บ ริห ารแล้ ว การ
ทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการทำงานได้อย่างคล่องตัว สะดวก และประหยัดเวลา
กลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์ขององค์การที่ตั้งไว้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การจัดประชุมภายในเรื่องกลยุทธ์ขององค์การทุกปีทำให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้
เข้าใจเป้าหมายขององค์การไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งคณะผู้บริหารที่ใส่ใจและเล็งเห็นถึงปัญหา
ภายในองค์การว่าภายในองค์การต้องสื่อสารกันมากขึ้น จะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพภายในองค์การ มี
ความสามัคคีร่ว มมือกัน ลดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงาน ทั้งนี้ ต้องหาทางแก้ไขกับ บุคลากร
บางส่วนที่ยังไม่มีการสื่อสารกันกับบุคลากรคนอื่น ๆ อาจต้องมีการเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร และจัด
กิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์การ เพราะหากบุคลากรเกิดการสื่อสารที่ดีแล้ว มิตรภาพ
ที่ดีจะตามมาส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประสิทธิ ผลตรงตามเป้าหมาย
ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การ
ระบบการปฏิบั ติงาน (System) มีการจัดวางระบบงานที่ มีคุณ ภาพจากผู้ ช ำนาญการที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ตรงสาย มีการแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่อย่างชัดเจน ในองค์การต้องมี
การพูดคุยร่วมกัน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิผลมากขึ้น การพัฒนา
ซอฟท์แวร์ที่เกิดจากความต้องการลดเวลา ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดในการทำงานนั้นยัง
สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันจากระบบที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ฝ่ายระบบยังมีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
การแสดงผลของระบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานเรื่อย ๆ นำระบบการประเมินผล
การทำงานมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อบุคลากรจะได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์
งานที่ มีป ระสิ ทธิผล การมาทำงานตรงเวลา รักษากฎระเบียบขององค์การ เนื่องจากปั จจุบัน การ
ประเมินผลการทำงานนั้นมีสถิติเวลาการมาทำงาน (ขาด ลา มาสาย) ระบุอยู่ในใบประเมินก็จริงอยู่แต่
ไม่ได้น ำมาตัดการขึ้นค่าจ้างหรือการให้ โบนัสประจำปี จะมีผ ลแต่กับบุคลากรที่ล าเกินจนโดดเด่น
ออกมาเท่านั้น ส่วนการลาออกของบุคลากรคนเก่ามักเกิดปัญหาการส่งต่องานไม่ต่อเนื่องกันนั้น ต้องมี
การหาวิธีบริหารจัดการภายในส่วนงานเพื่อให้งานติดต่อกันไม่ขาดช่วง หรือเมื่อบุคลากรคนใหม่มา
ทำงานต้องมีคนที่รู้งานคอยสอนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
รูปแบบการบริหารจัดการ (Styles) ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำ (Leadership)
คือ ภาวะผู้ที่ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การไปในแนวทางสร้างสรรค์
เกิดสิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ภาวะผู้นำมีอยู่ในตัวของทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงไปจนถึง
ระดับปฏิบัติการ องค์ประกอบย่อยของภาวะผู้นำ ปีเตอร์ เอ็ม เซงกี้ (Peter M. senge) กำหนดไว้ว่า
ควรประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1. การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบงานได้ (Designer) 2.
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การเป็นผู้สอนหรือเป็นครูได้ (Teacher) 3. การเป็นผู้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูล (Steward) 4. การเป็น
ผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ (Learner) หากมีคุณสมบัติทั้งหมดนี้ ปีเตอร์ เอ็ม เซงกี้ กล่าวว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ องค์การมีการบริหารแบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมมาก การบริหารจัดการที่
ค่อนข้างมีความคล่องตัว สไตล์ในการทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นของผู้บริหารระดับสูง ใช้การติดตาม
การทำงานไม่ใช่ควบคุม ทำให้บุคลากร กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และไม่เคร่งเครียดกับงานมาก
จนเกิ น ไป แต่ อ าจทำให้ บุ ค ลากรบางคนไม่ เห็ น ถึ งความสำคั ญ ของงาน ละเลยหน้ าที่ ขาดความ
รับผิดชอบ ต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขกับบุคลากรเหล่านี้ และเมื่ อเกิดปัญหาใด ๆ ภายในองค์การ
หากบุคลากรภายในองค์การนั้นรู้สาเหตุของปัญหา รับทราบปัญหาแล้วถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับสูง
ได้รับฟัง ร่วมกันแก้ไขหาทางป้องกันได้อย่างรวดเร็ว
บุคลากร (Staff) ทุกคนมีความรู้ความสามารถแฝงอยู่ในตัวทุกคนเรียกว่า “ทุนมนุษย์” หรือ
หมายถึงแหล่งคลังของความรู้ความสามารถในการทำงาน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถพิเศษ ทักษะ
ประสบการณ์ ความฉลาด การใช้ดุลยพินิจ การควบคุมอารมณ์ ดังนั้นทุนมนุษย์ จึงไม่ได้นับที่จำนวน
บุคลากรในองค์การ องค์การมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินงานของ
องค์ก าร เบื้ องต้ น องค์การต้ องพิ จ ารณาด้านทุ น มนุ ษย์ (Human Capital) ว่าบุ คลากรแต่ล ะคนมี
ความรู้ ความสามารถ ความถนัดด้านใด เป็นคนที่ชอบแสดงความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือไม่ หรือ
ชอบความท้าทายที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่หรือไม่ เพื่อคัดเลือกและจัดบุคลากรให้เหมาะกับตำแหน่ง
งาน วางให้ถูกจุด การพัฒนาความสามารถในการจับคู่ระหว่างบุคลากรกับตำแหน่งงาน องค์การใน
อนาคตมุ่งสู่แนวคิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยเริ่มจากการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of
Belonging) การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) การมีอิสระในการทำงานรวมทั้งการเพิ่มผลผลิตโดยใช้
บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการลดจำนวนบุคลากรลง เช่น พัฒนาบุคลากร 2 คนเพื่อให้
ทำงานได้เท่ากับ 4 คน เป็นต้น ผู้ศึกษาคือความคิดเห็นว่าสำหรับบุคลากรบางคนอาจเป็น “ภาวะ
หมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome)” องค์การอนามัยโลก เห็ น ชอบให้ การหมดไฟ หรื อ
Burn-out เป็นโรคภัยทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ที่คุกคามชีวิตคนทั่วโลก อาการหมดไฟที่ไม่พลัง
เพียงพอให้ทำงาน และรู้สึกเริ่มห่างเหินจากงานที่ตัวเองเคยรัก ได้กลายเป็นโรคภัยระดับนานาชาติ
ชนิดใหม่ ที่กรมอนามัยโลกได้รับรองอย่างเป็นทางการแล้ว ประเด็นคือเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมอนามัยโลก
(World Health Organization หรื อ WHO) ได้ update โรคภั ย ใหม่ ๆ เข้ า ไปในรายชื่ อ ของ
International Classification of Diseases โดยอธิ บ ายว่ า การหมดไฟถื อ เป็ น หนึ่ ง ในโรคภั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการทำงานและการไม่มีงานทำ WHO นิยามการหมดไฟว่า เป็นโรคที่เป็นผลจากการ
ความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งยังไม่ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การประกาศนี้สำคัญมาก
เพราะมันแปลว่าต่อจากนี้แพทย์จะสามารถวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีอาการหมดไฟและต้องได้รับการรักษา
ทางการแพทย์ได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะพิจารณาเงื่อนไข 3 ข้อคือ เกิดความรู้สึกหมดเรี่ยวแรง รู้สึก
ห่างเหินจากงานที่กำลังทำอยู่ เกิดความรู้สึกด้านลบ และประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลง WHO
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มองว่า มันคือภาวะที่น่าเป็นกังวล และควรได้รับการดูแลรักษาก่อนที่มันจะขยายขอบเขตไปถึงเรื่อง
อื่น ๆ ในชีวิตนอกเหนือไปจากหน้าที่การงาน (The MATTER, 2562) มีงานวิจัยของ The World
Federation of People Management Associations (WFPMA) and the Boston Consulting
Group (BCG) ที่วิจัยองค์การต่าง ๆ กับการบริหารคนขององค์การ เพื่อที่จะดูว่า การบริหารคนกับ
ความสำเร็จ ขององค์การนั้ น มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผลการวิจัยที่ ออกมาแสดงให้ เราเห็ นอย่าง
ชัดเจนว่า องค์การที่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ดีนั้น จะมีรายได้สูงกว่าองค์การที่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ดีถึง 3.5 เท่า และระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์การเหล่านี้มีอย่างโดดเด่นมาก ๆ ก็คือ เรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำ
(Leadership Development) การบริ ห ารคนเก่ ง (Talent Management) การบริ ห ารผลงาน
(Performance Management) และการบริ ห ารค่ า ตอบแทน (Reward Management) นั่ น เอง
อย่างไรก็ดี มีการศึกษารายละเอียดว่า องค์การที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารคนนั้น มีความโดด
เด่นในการบริหารคนในด้านใดบ้าง ซึ่งผลจากการศึกษาก็ปรากฏดังต่อไปนี้
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่เน้นไปที่ความ
เหมาะสมกั บ วั ฒ นธรรมขององค์ ก ารมากกว่า มองไปที่ ค นที่ เรี ย นเก่ ง หรือ ทำงานเก่ งอย่ า งเดี ย ว
ผู้บ ริห ารระดับ สู งมีน โยบายว่า คนที่มีห น้ าที่ในการคัดเลื อกบุ คลากรเข้ามาทำงานก็คือ คนเก่งใน
องค์การ และคนที่มีผลงานที่ดีเลิศในองค์การ เพราะมีความเชื่อว่า คนเก่ง ย่อมจะเลือกคนเก่งเข้า
ทำงาน
- การรักษาบุคลากร มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้ทำงานกับองค์การ
ซึ่งระบบการรักษาบุคลากร ประกอบไปด้วยระบบการบริหารค่าตอบแทนที่ดี รวมทั้งระบบการบริหาร
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของ
ตัวบุคลากร
- การบริ ห ารคนเก่ ง องค์ ก ารที่ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ บุ ค ลากร จะมี ก ารสร้ างระบบ
บริหารคนเก่งไว้ โดยจะสร้างแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
ซึ่งระบบเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ซึ่งเป็น
ระบบที่ส่งเสริม และรักษาคนเก่งขององค์กรให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก
- การสร้ า ง Employer Branding องค์ ก ารเหล่ า นี้ จ ะมี ก ารสร้ า ง Brand ในการ
บริหารคนของตนเอง ซึ่งทำให้บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกรู้ว่า ถ้าเข้ามาทำงานที่องค์การนี้
แล้ว เขาจะเป็นอย่างไร มีการเติบโตอย่างไร และสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้
อย่างไร
- ระบบบริหารผลงานและการให้ค่าตอบแทน องค์การที่เน้นการสร้างผลงาน และ
การบริหารคนที่ดี จะมีระบบการบริหารผลงานที่ดีเช่นกัน โดยจะมีการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์การ
ลงสู่ห น่ วยงาน และบุ คลากรทุกคน ในการทำงานก็จะมุ่งเน้นการสร้างผลงานของตนเองที่มีความ
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เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเมื่อองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะมีระบบการให้รางวัล
ตามผลงานที่เป็นธรรม และสามารถดึงดูดและจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานที่ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
- ระบบการพัฒนาผู้นำขององค์การ องค์การที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารบุคลากร
นั้น จะมีการสร้างระบบการพัฒนาผู้นำของตนเอง ทำให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำ
ของหน่วยงาน และผู้นำขององค์การตามลำดับ พยายามส่งเสริมให้หัวหน้างานทุกระดับในองค์การ
จะต้องสร้างและพัฒ นาผู้นำของหน่วยงานของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โดยใช้วิธีการ
สอนงาน (Coaching) การเป็ น พี่เลี้ ยง (Mentoring) และการให้คำปรึกษา (Counseling) เพื่อที่จะ
สร้างผู้นำของตนเองขึ้นมารองรับการเติบโตขององค์การ
ผลการวิจัยบอกอย่างชัดเจนว่า องค์การที่ให้ความสำคัญกับการบริหารคน โดยมีระบบทั้ง 6
ข้างต้นนั้น จะเป็นองค์การที่สามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้ และสร้างผลกำไรได้มากกว่าองค์การอื่น
ๆ ทั่วไปมากขึ้น 3.5 เท่า” (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร: Online)
ทั ก ษะ (Skills) เมื่ อ องค์ ก ารมี คุ ณ ลั ก ษณะเชิ งพฤติ ก รรมซึ่ งเป็ น ผลมาจากความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ แล้วก็เกิดเป็นสมรรถนะ องค์การมีความเชี่ยวชาญโดยตรงด้าน
กระเบื้องเซรามิคเป็นสมรรถนะหลักซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก องค์การจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมใน
สมรรถนะหลักนี้อย่างต่อเนื่ องอยู่เสมอ แต่หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมรรถนะ
หลักที่เป็นจุดแข็งในปัจจุบันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นจุดอ่อนในอนาคตได้เสมอ
จากการศึกษาของ Barney เรื่องการวิเคราะห์กรอบงาน VRIO ได้เสนอแนะคำถามเพื่อการ
ประเมินสมรรถนะขององค์การธุรกิจ
- คุณค่า (Value) สมรรถนะนั้นทำให้เกิดคุณค่าแก่ผู้บริโภคและมีข้อได้เปรียบในการ
แข่งขันหรือไม่
- ความหายาก (Rareness) คู่แข่งรายอื่นจะมีสมรรถนะเหมือนเราได้หรือไม่
- ความสามารถลอกเลียนแบบ (Imitability) คู่แข่งรายอื่นลอกเลียนแบบโดยต้องใช้
ต้นทุนสูงกว่าหรือไม่
- การจั ด การเป็ น ระบบ (Organization) องค์ ก ารจั ด ระบบการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรหรือไม่
หากทุกคำถามข้างต้นได้รับคำตอบว่า “ใช่” หมายความว่าสมรรถนะที่มีอยู่นั้นเป็นจุดแข็ง
และเป็ น ทักษะที่โดดเด่น ขององค์การ ด้านบุคลากรบางส่วนมีความรู้ที่จำกัด คือ ศึกษาด้านใดมา
มีความรู้ทักษะด้านใด ก็จะให้ความสนใจแต่เรื่องนั้น ๆ ไม่เปิดรับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ต้อง
หาวิธีให้บุคลากรส่วนนี้ยอมรับความรู้ใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้คล่องแคล่วมากขึ้น
ค่า นิ ย มร่ ว ม (Shared Values) ความหลากหลายของมนุ ษ ย์ เป็ น ส่ ว นผสมของบุ ค คลใน
สถานที่ ท ำงานที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในเรื่อ งวั ฒ นธรรม ภู มิ ห ลั ง เพศ อายุ รวมถึ งทั ก ษะ ความรู้
ความรู้สึกนึกคิด ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า องค์การที่มีโครงสร้างแบบกระจายอำนาจ ส่วนงานย่อย
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ภายในองค์การมักจะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ในขณะที่วัฒนธรรมโดยรวมขององค์การจะมีความอ่อนแอ
มากขึ้น “บุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญและมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ” ค่านิยมมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อความสามารถของบุคลากรในองค์การ ค่านิยมร่วมที่ผู้บริหารปลูกฝังบุคลากรในองค์การก็ถือว่า
ประสบความสำเร็จ แต่ต้องเพิ่มการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้
มากกว่าเดิม
11. บทสรุป และข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ จ ากตารางที่ 1 แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้ อมภายในบริษั ท ไดนาสตี้
เซรามิค จำกัด (มหาชน) พิจารณาได้ว่า จุดแข็งของสภาพแวดล้ อมภายในองค์การหลั ก ๆ คือทีม
ผู้บริหารที่เป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ การจัดวางระบบงานที่เป็นบรรทัดฐานขององค์การ ส่วนจุดอ่อนคือ
บุคลากรระดับปฏิบัติการบางส่ว น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์และนำมาปฏิบัติใช้
อย่ างจริงจัง การสื่ อสารกัน ของบุ คลากรภายในองค์การ และการทำ Knowledge Management
หรือ KM เพื่อสร้างองค์ความรู้และจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การทั้งในตัวบุคลากรและเอกสาร
และยั งสามารถแก้ ปั ญ หากรณี ที่ มี ก ารลาออกของบุ ค ลากรคนเก่ามั กเกิด ปั ญ หาการส่ งต่ อ งานไม่
ต่อเนื่องกัน เพื่อให้คนภายในองค์การสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นได้ แล้ว
นำมาพั ฒ นาตัว เองและนำไปใช้เพื่อ พั ฒ นาองค์ การอย่างเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด จะเห็ น ได้ว่าปั ญ หา
จุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในองค์การเกิดจากบุคลากรภายในองค์การ บุคลากรภายในองค์การ
ทุ ก แห่ งมี ห ลากหลายแบบปะปนกั น ไป แต่ ทั้ งนี้ บุ ค ลากรถื อเป็ น สิ น ทรัพ ย์ที่ มี คุ ณ ค่ าขององค์ ก าร
ความสามารถของบุคลากรในองค์การจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ ซึ่งการที่องค์การจะประสบ
ความสำเร็จได้ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดี ในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อม
โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การให้มีความคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ด้วยหวังให้เป็น
กำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์การ
ข้ อ เสนอแนะด้ านโครงสร้า ง (Structure) บางองค์ ก ารมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้า งของ
องค์การแล้วจากองค์การแบบสูง (Tall Organization) สู่องค์การแนวนาบ (Flat Organization) มาก
ขึ้ น มี ก ารลดขนาดขององค์ ก ารให้ เล็ ก ลง (Downsizing) องค์ ก ารที่ เล็ ก แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สมรรถนะในการทำงานสูงบางองค์การก็มีการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ
AI) มาใช้แทนมนุษย์ คือ โปรแกรมที่เขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์
วางแผน และตัดสิ น ใจได้โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ มากไปกว่านั้นยังสามารถ
ดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นงานประเภทใดก็ตามที่ มี
การทำงานเป็นรูปแบบ ก็สามารถถูกปัญญาประดิษฐ์แทนที่ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี หรือการ
วิเคราะห์การเงิน และการลงทุน แม้แต่งานที่ซับซ้อน ต้องใช้การคิด วิเคราะห์ ก็สามารถถูกแทนที่ได้
เช่นกัน ซึ่งหากเรารู้จักนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และรู้จักปรั บตัว พัฒนาความรู้ และ
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ทักษะของตนเองอยู่เสมอ ก็จะสามารถสร้างรายได้ได้มากมาย เพื่อลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด จ่าย
หนักแต่ไม่ต้องจ้างงานมนุษย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกขององค์การขนาดใหญ่
กลยุทธ์ (Strategy) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การทำงานบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องทำให้
สำเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด หรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
“ทำน้อย ได้มาก” การที่องค์การมีการวางแผนกลยุทธ์ ด้วยหวังว่าถ้าทำตามแผนที่วางไว้จะทำให้
ได้เปรียบในการแข่งขัน จุดอ่อนที่พบต้องหาทางแก้ไขกับบุคลากรบางคนยังไม่มีการสื่ อสารกันกับ
บุคลากรคนอื่น ๆ อาจต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์การ ประกอบกับ
องค์ ก ารต้ อ งมี ก ารบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น (Strategic Management) โดยมี ก ารวิ เคราะห์
สถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกลยุทธ์ขององค์การต้องมุ่งสู่การตอบสนองผู้บริโภค ตอบสนอง
บุคลากรภายในองค์การ และพร้อมรับมือกับการแข่งขันสู่ ความเป็นเลิ ศทางธุรกิจ มีเทคนิคการที่
สามารถนำมาบู ร ณาการในการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ร่ ว มกั น ขององค์ ก ารได้ ได้ แ ก่ เทคนิ ค การเสวนา
(Dialogue) เป็นการเปิดประเด็นเพื่อพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ โดยให้บุคลากรทุกระดับแสดงความ
คิดเห็นกันอย่างเต็มที่ และเทคนิคการใช้บัตรคำ (Metaplan) เพราะหากใช้การเสวนาอย่างเดียวอาจ
ไม่ได้ผ ลเนื่ องจากจะมีคนไม่ กล้ าแสดงความคิด เห็ น โดยให้ บุ คลากรทุ กคนเขีย นข้อความหรือ พู ด
เรื่องราวที่เป็นความใฝ่ฝันหรือความปรารถนาที่อยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับองค์การในอนาคตอีก 3 ปี 5
ปีข้างหน้า เมื่อทุกคนเขียนมาครบแล้วผู้ดำเนินการจัดการแยกบัตรคำเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มคำนี้พูดถึง
เรื่องความสามัคคี กลุ่มคำนี้พูดถึงเรื่องระเบียบวินัย แยกข้อคิดเห็นเรียบร้อยแล้วผู้ร่วมเสวนาทุกคนจะ
เห็นว่าสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นนั้นมีคุณค่า ไม่ได้ห ายไปไหน เมื่อแยกกลุ่มข้อคิดเห็นทั้งหมดแล้ว
นำมาร้อยเรียงโดยการพูดคุยกัน หาคำมาแทนกลุ่มคำแต่ละกลุ่มที่เป็นพวกเดียวกัน มีคำไหนที่แทนได้
บ้าง เพื่อร้อยเรียงให้เกิดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ภายในองค์การ
ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในอนาคตองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงานการไหลของงานให้คล่องตัวขึ้นซึ่งจะต้องมีการ
วางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การรื้อปรับระบบ (Reengineering) การทำงานง่ายขึ้น
(Work -Simplification) การปรั บ ปรุงงาน (Work Improvement) เป็ น ต้ น ในองค์ ก ารต้ อ งมี ก าร
พูดคุยร่วมกัน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิผลมากขึ้น นำระบบการ
ประเมินผลการทำงานยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อบุคลากรจะได้เห็นถึงความสำคัญ
ของการสร้ า งสรรค์ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การมาทำงานตรงเวลา รั ก ษากฎระเบี ย บขององค์ ก าร
นำทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) มาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบในการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยมี
ปัจจัยนำเข้าหรือปัจจัยป้อนสู่กระบวนการผลิตออกมาเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ หากมีผลกระทบก็
นำเข้าสู่ปัจจัยป้อนหรือกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง ตามไดอะแกรม (Diagram) ดังภาพ
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ภาพที่ 8 แสดงไดอะแกรมทฤษฎีเชิงระบบ
ที่มา: Stephen and Mary (2003; อ้างถึงใน ปัญญา วารปรีดี, 2554)
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ (Styles) “ภาษากายแสดงภาวะผู้ น ำ ภาษาจิ ต ใจแสดง
กัลยาณมิตร หนึ่งสมองไตร่ตรองระบบคิด สองมือมุ่งปฏิบัติฝึกฝนทำจริง” (ปัญญา วารปรีดี, 2554)
บุคลากร (Staff) เพิ่มเติมจากการทำ KM อาจมีการใช้เครื่องมือ Job Rotation คือ การที่ให้
บุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมมานานพอสมควร ได้ลองหมุนเวียนเปลี่ยนงานในตำแหน่ง
อื่น ๆ บ้าง เพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างปราศจากอคติและการกลั่น
แกล้ ง โดยต้ อ งแจ้ งล่ ว งหน้ าและต้ อ งผ่ านการยิน ยอมจากบุ ค ลากรก่อ น องค์ ก ารที่ มี ก ารกำหนด
นโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path นั้น เรื่องของการหมุนเวียนงาน และ
การโอนย้ ายงานนั้น เป็ นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยในการพัฒ นาสายอาชีพของบุคลากร เพราะ การที่จะ
เติบโตขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งความรับผิดชอบที่มากขึ้นและกว้างขึ้น
ด้วยนั้น บุคลากรคนนั้นจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อเขาได้เคยผ่านงานนั้น และมีประสบการณ์ในการทำงาน
นั้น ๆ มาก่อนแล้ว เคยรู้ปั ญหา รู้ข้อจำกัดของการทำงานนั้น ๆ เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถบริหาร
จัดการรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารจะจัดการทุนมนุษย์มากกว่าที่จะจัดการที่ตัวตน
และจำนวนของบุคลากร ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง
การมอบหมายงาน การจ่ายค่าจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน “บรรจุคนให้ตรงกับงาน” (Put
The Right Man to The Right Job) การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ต้องการทุ น
มนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ กล่าวคือต้องเป็นความรู้ความสามารถในด้านที่จะทำให้กลยุทธ์ที่
แหลมคม
สำหรับปัญหาที่พบกันโดยทั่วไปในองค์การก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การโอนย้าย
การลาออก และการลางาน ผลกระทบที่ตามมาคือ ไม่มีคนรับงานแทน ขาดประสิทธิภ าพในการ
ทำงานและระบบการจัดการบริหารงาน ส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่มีประสิทธิผล
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เขตความเครียดต่ำสุด

ประสิทธิภาพงานต่ำ

ประสิทธิภาพงานสูง
งานน้อย

ประสิทธิภาพ

งานหนัก

• เฉื่อยชา – กระฉับกระเฉง – กระวนกระวาย
• ขวัญกำลังใจต่ำ – ขวัญกำลังใจสูง – เครียด
• ขาดงาน – ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ – ปฏิบัติงานผิดพลาด
ภาพที่ 9 แสดงไดอะแกรมทฤษฎีบ่เอชิยงระบบ
ที่มา: Stephen and Mary (2003: 13)
การบริหารจัดการกับบุคลากรที่มีความเฉื่อยชาและบุคลากรที่มีความขยันทำงานโดย ดักลาส
แม็คเกรเกอร์ (Douglas Mc Gregor, 1967) ได้แบ่งบุคลากรเป็น 2 ประเภทโดยวิเคราะห์จากนิสัย
การทำงาน ได้แก่ ประเภทคนเกียจคร้านและคนขยัน คนเกียจคร้าน เรียกว่า เป็นคนประเภททฤษฎี
X คนประเภทนี้มีนิสัยไม่ชอบทำงาน ต้องมีคนสั่งการหรือต้องคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด องค์การจึง
ต้องวางระเบียบขั้นตอนงานและบทให้คุณให้โทษไว้ชัดเจน บุคลากรอีกประเภทเป็นคนขยัน ชอบ
ทำงาน เรียกว่าคนประเภททฤษฎี Y ไม่ชอบให้ใครมาคอยควบคุม สั่งการ บุคลากรที่ขยันจะมีนิสัย
ชอบศึกษาเรียนรู้งานด้วยตนเอง (Self-Development) ผลพลอยได้ทำให้องค์การลดค่าใช้จ่ายแบบ
ทางอ้อมในการใช้พัฒนาบุคลากร ในขณะที่บุคลากรประเภท X องค์การต้องจัดหาหลักสูตรพัฒนา
และสร้างแรงจูงใจให้ทำงาน
ทักษะ (Skills) แบ่งประเภทบุคลากรเป็น 2 ประเภท คือคนมีทักษะ และไม่มีทักษะ เป็นการ
มองในเชิงพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร โดยแบ่งบุคลากรได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ไม่มี
ทักษะในการทำงาน (Un Skilled Labor) ประเภทกึ่งทักษะ (Semi-Skilled Labor) และประเภทมี
ทักษะ (Skilled Labor) การแบ่งประเภทบุคลากรในลักษณะเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการกำหนดค่ าจ้าง
และการควบคุมการปฏิบัติงาน กล่าวคือคนที่ไม่มีทักษะต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยหัวหน้างาน
หัวหน้ างานจะบอกวิธีการทำงานและคอยติดตามผลงานอยู่ตลอดเวลา สำหรับบุคลากรที่มีความ
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ชำนาญในการทำงาน ปล่อยให้ทำงานอิสระได้ หัวหน้างานอาจตรวจสอบผลงานเป็นครั้งคราว หรือ
เมื่อทำงานแล้วเสร็จ หรือสุ่มตรวจ ถือว่าเพียงพอต่อการควบคุมคุณ ภาพ บุคลากรที่มีทักษะจะมี
คุณค่าต่อองค์การ องค์การต้องดูแลอย่างดี ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมกับความชำนาญงาน แต่ข้อเสีย
คือบุคลากรเหล่านี้จะมีอำนาจต่อรองในการเรียกร้องค่าจ้างค่าตอบแทน ความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรต้องอาศัยความรู้ในการทำงานเป็น 3 ลำดับ คือ การทำงานตามกระบวนการที่ออกแบบ
ไว้แ ล้ ว เมื่ อ มี ค วามชำนาญขึ้ น จึ งทำงานอย่ า งมี ค วามรู้ท างเทคนิ ค (Technical Skill) จนมี ค วาม
เชี่ยวชาญ ทำงานอย่างมีความรู้ความเข้าใจในตรรกะและปรัชญาของงาน การทำงานดังกล่าวเป็นมิติ
งานที่แต่ละคนมีความรู้ในงานไม่เท่ากัน เหมาะสำหรับทำงานวิชาชีพซึ่งจะทำคนเดียวได้ดี อย่างไรก็ดี
การทำงานในองค์การต้องทำงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ความเป็นมืออาชีพนอกจากมีความเชี่ยวชาญด้าน
งานแล้วยังต้องการความชำนาญในการจัดการบุคลากรหลายคนให้ทำงานโดยมีจุดหมายเดียวกัน
ค่านิยมร่วม (Shared Values) การพัฒนาการสื่อสารกันภายในองค์การ การสื่อสารในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น หมายถึง ความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ และความสอดคล้องกันของ
ผู้ส่งสาร แหล่งข้อมูล และผู้รับสาร อันนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ แนวคิดการสื่อสารภายในองค์การแนว
ใหม่ โดย ดร.สุ ทธิชั ย ปั ญญโรจน์ แห่ งสถาบันพัฒ นาบุคลากร (www.drsuthichai.com) ได้กล่ าวถึ ง
แนวคิ ดใหม่ ในการสื่ อสารว่า การสื่ อสารของมนุ ษย์ มี ความสำคั ญ และจำเป็ นมากในการอยู่ ร่วมกั น
เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มีการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งงานกันทำ ดังนั้นการสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยคำพูด การเขียน หรือการใช้ท่าทาง จำเป็นต้องมีการพัฒนาโดยใช้แนวคิด 7
C เพื่อการสื่อสารที่ดี
C Clear
ชัดเจน การสื่ อสารไม่ ว่าจะด้วยการพูด การเขียน จะต้องเป็นการ
สื่อสารที่มีความชัดเจน เรียบง่าย ผู้รับสารต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจน
เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร
C Concise
การสื่อสารที่ดีต้องมีความกระชับและชัดเจน
C Correct
มีความถูกต้อง เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารควรพิจารณา ตรวจสอบก่อนที่จะ
ส่งสารออกไปเป็นข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่
หากไม่ถูกต้องควรแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งสารออกไป
C Courteous มีความสุภาพ พอเหมาะ พอสมควร สารที่ส่งออกไปควรเป็นไปด้วย
ความสุ ภาพ พอเหมาะพอสมควร ไม่มากไปหรือน้อยไป ทั้ งนี้ การ
สื่ อ สารเป็ น ทั้ งศาสตร์ คื อ เรี ย นรู้ ได้ แ ละเป็ น ทั้ ง ศิ ล ป์ ที่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ ผู้ส่งสารจึงต้องรู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์และต้อง
รู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร
C Concrete สื่อให้มีความสร้างสรรค์ การสื่อสารที่ดีควรสื่อไปในลักษณะการ
สร้างสรรค์มากกว่าการทำลายกัน เพราะการสื่อสารในด้านบวก
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มักจะทำให้ผู้รับสารชื่นชอบมากกว่าการส่งข่าวสารออกไปในด้าน
ลบ
C Consider พิจารณาว่าการสื่อสารนั้นสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้รับสาร
หรือทำให้ ผู้รับสารคล้อยตามด้วยหรือไม่ เพราะการสื่ อสารหาก
ต้องการได้รับความร่วมมือจากผู้รับสาร สารที่ส่งออกไปและผู้ส่ง
จะต้องทำให้ผู้รับสารนั้นเชื่อถือและยอมรับเสียก่อน
C Complete มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น การสื่ อ สารที่ ดี สารที่ ส่ งควรมี ค วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อนที่จะส่งสารออกไปยังผู้รับ ดังนั้นผู้ส่งต้อง
มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
การจัดการองค์การเป็นการจัดการให้คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
และการที่ ค นจะทำงานให้ บ รรลุ เป้ า หมายต้ อ งอาศั ย คน ทรัพ ยากร ความรู้ร วมทั้ งวิ ท ยากรและ
เทคโนโลยี แปรเปลี่ ย นเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ แล้ ว ขายให้ มี กำไรนั่ น เป็ น เป้ าหมายสุ ดท้ าย การจะจัดการ
องค์การให้ได้กำไรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจสภาพองค์ประกอบปัจจุบัน และแต่ละองค์ประกอบ
เหล่านั้น จะมีส่วนทำให้มีกำไร หรือสนับสนุนให้ มีกำไรจะต้องทำอย่างไร เพื่อเป้าหมายสุ ดท้ายคือ
ความพึ งพอใจของผู้ บ ริ โภค ผู้ ว างแผนและจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ต้ อ งปรับ เปลี่ ย นองค์ ป ระกอบและ
เป้ าหมายในอนาคตให้ ส อดคล้ องกั บ ภารกิจขององค์ก าร ทั้งนี้ ผู้ ศึก ษาพิ จ ารณาว่า การจะพั ฒ นา
องค์การ หรือกำหนดกลยุทธ์ในปีต่อ ๆ ไปนั้นต้องนำปัจจัยอื่น ๆ ภายในองค์การมาศึกษาเพิ่มเติมด้วย
พร้อมศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในองค์การเท่านั้น ในการศึกษา
ครั้งต่อไปหากมีการนำเอาปั จ จัยสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การก็จะทำให้ ได้ผลการศึกษาที่
ละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจัดการคดี (Case Management)
สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
ธเนศ ไตรยวีร์*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบจัดการคดี ของสำนัก
สืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวน
และปราบปราม กรมศุลกากร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพ
ของระบบจัดการคดี ของสำนั กสื บสวนและปราบปราม กรมศุล กากร กลุ่มตัว อย่างประกอบด้ว ย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จำนวน 249 คน ได้รับข้อมูล
กลั บ คื น 211 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.74 เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกร มสำเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติ ฐ าน คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น (Pearson Product-Moment Correlation
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการศึ ก ษาพบว่า ระดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ การบริห ารจัด การของระบบจั ด การคดี
ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ด้านการสนับสนุนจาก
ด้านช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้ ด้านระดับความซับซ้อนและความเสี่ยง และด้าน
ความพร้อมด้านทรัพยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นระดับ มาก ทุกด้าน ส่วนระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า การบริห ารจัด การระบบจัด การคดี ด้ านความถู ก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือ และด้านการรักษาความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดีของ
สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านความรวดเร็ว ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ ระบบจัดการคดี สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
1. บทนำ
ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความเป็น ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งองค์กร
ภาครัฐทุกหน่วยงาน จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชนิดที่ทำให้รูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติในรูปแบบเดิม ๆ มีความล้าสมัย ไม่สามารถรับสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ได้อีกต่อไป ซึ่งการพัฒนาระบบการทำงานในรูปแบบเก่า ๆ หรือรูปแบบเดิม ๆ จะไม่สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ก้าวกระโดด ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ได้ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ
ในองค์กรภาครั ฐ จึ งต้ องมี การปรั บ ตัว เพื่ อให้ การพั ฒ นาองค์กร สามารถทั น ต่ อการเปลี่ ยนแปลง
โดยการปรับ เปลี่ ย นกระบวนทัศน์ และปรับ วิธีการทำงาน เพื่ อให้ การทำงานมีประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล การสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงการใช้เทคนิคการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การใช้ระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสมต่อการทำงานในหน้าที่
ซึ่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร จะช่วยเอื้อประโยชน์และผลักดันให้องค์กร
มีประสิทธิภาพมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งอาจเปรียบสารสนเทศเสมือนหนึ่งเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยง
การทำงานภายในขององค์กรแทบทุกด้าน อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่นำ
ประโยชน์จากสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน, 2558)
ปั จ จุบั น ระบบสารสนเทศได้รับ ความสนใจและนำมาใช้งานหลายลั กษณะ โดยช่วยสร้าง
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ช่วยในการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบผลการ
ดำเนิ นงาน ช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญ หา รวมถึงสามารถวิเคราะห์ ปัญ หาหรือ
อุป สรรคที่ เกิด ขึ้ น (รุ จิ จั น ทร์ วิชิว านิ เวศน์ , 2560) ดังนั้ น ระบบสารสนเทศจึ งมี ค วามจำเป็ น ที่ ทุ ก
หน่วยงานทั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชน ควรจะต้องให้ความสำคัญ
ในองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน จะประกอบด้วยสาวนรา
ชการ คือ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำงาน โดยได้มีการปฏิรูประบบ
ราชการติดต่อกันมาอย่างยาวนาน และต่างมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานของตน แต่ที่ผ่านมา
องค์กรภาครัฐ ยังมีปัญหาอีกหลายประการ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งระบบราชการ 4.0 ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐ
ภายใต้บริบทระบบไปสู่ระบบราชการ 4.0 (ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค, 2560) ประกอบด้วย การบริการ
ภาครั ฐที่ส ามารถตอบโจทย์ ได้ตามเฉพาะบุคคล (Personalization) มากขึ้น สามารถทำงานแบบ
บูรณาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบริการที่ลื่นไหล (Seamless) การขับเคลื่อนประเทศด้วย
การยึดภารกิจ เชิงประเด็น (Agenda-based) โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน การขับเคลื่อน IT เพื่อพลิกโฉม
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ทุกส่วนอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Transformation) และภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับ
สมดุล ระหว่างความมีป ระสิท ธิภ าพและความโปร่งใส เพื่ อให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพในการทำงานของ
องค์กร
ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรถื อเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพื่อสามารถ
รองรั บ กั บ สถานการณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น และสร้ า งความสำเร็ จ ในการทำงาน ทั้ ง นี้
ประสิทธิภาพการทำงานเป็นความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะการมีประสิทธิภาพการทำงาน
นั้ น ย่ อมหมายถึง ศักยภาพของหน่ วยงานที่ สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ในการนำระบบสารสนเทศนำมาใช้ในการดำเนินงานของ
องค์กร จึงต้องใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจำนวน
3 ประเด็ น คื อ 1) บทบาทของผู้ บ ริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู งต่ อ การบู ร ณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนสารสนเทศภาครัฐ 2) การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม(Department
Operation Center : DOC และ 3) การวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability
Framework: The-GIF) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ซึ่งจะมีผลต่อองค์กร
ในภาครัฐในการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ กรมศุลกากร เป็นหน่วยราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง
มีอ ำนาจหน้ าที่ ด ำเนิ น การตามกฎหมายว่ าด้ ว ยศุ ล กากร กฎหมายพิ กั ด อัต ราภาษี ศุ ล กากร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบสวนและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีอากรในทางศุลกากร
ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกโดยมาตรการทางภาษีอากร เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บ
ภาษีอากรในทางศุลกากรต่อกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรมศุลกากรหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวมีความ
ละเอีย ดอ่อ นทั้ งในด้านตัว บท กฎหมาย และการปฏิ บัติ อี กทั้ งต้อ งอาศัย ข้อมู ล ในหลายประเด็ น
ประกอบในการทำงาน
ทั้งนี้ สำนักสืบสวนและปราบปราม เป็นหน่วยงานหนึ่งของ กรมศุลกากร ที่มีหน้าที่โดยตรง
ในการสืบสวนและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีอากรในทางศุลกากร ซึ่งได้มีการนำระบบ
สารสนเทศ คื อระบบจั ด การคดี ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน แต่ จากประสบการณ์ ข องผู้ ศึ ก ษา พบว่ า
การทำงานของสำนั กฯ มีป ริมาณการจับกุมสูง และมีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ระบบการ
ทำงานในปัจจุบัน ยังคงต้องใช้วิธีการพิมพ์เอกสารและรายงาน ตามลำดับขั้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่า ระบบจัดการคดีของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร มีประสิทธิภาพใน
การทำงานหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการ
ใช้ ร ะบบจั ด การคดี ของสำนั ก สื บ สวนและปราบปราม กรมศุ ล กากร ให้ มี ค วามเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและ
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สนั บ สนุ น ประสิ ท ธิ ภ าพการดำเนิ น งานขององค์ ก รให้ บ รรลุ เป้ า หมายและตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป
2. คำถามการศึกษา
การบริ ห ารจั ด การระบบจั ด การคดี ข องสำนั ก สื บ สวนและปราบปราม กรมศุ ล กากร
มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของระบบจัดการคดีหรือไม่ อย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การระบบจั ด การคดี ข องสำนั ก สื บ สวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
3.2 เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจั ด การคดี ข องสำนั ก สื บ สวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี
ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
4. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อระดับความสำเร็จและประสิทธิภาพของ
ระบบจัดการคดีของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร โดยมีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ประวัติและ
ความเป็นมาของหน่วยงานที่ศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรสำหรับ การศึกษา คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร จำนวน 665 คน
ขอบเขตด้านเวลา
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ ไว้หลากหลาย ดังนี้
Tutban,Leidner, McLean, Wetherbe (2007; อ้ า งถึ งใน ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรัต น์ ,
2554) ให้ ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ การรวบรวมประมวลผล
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กลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ให้ น่าเชื่อถือและสามารถนำข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปใช้ประกอบกับการ
ตัดสินใจ เพื่อช่วยในการสรุปผลในเชิงบริหารขององค์กรได้ ระบบสารสนเทศประกอบด้วย
1) ข้อมูล คือ ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล
2) บุคลากร คือ ผู้ที่จะนำข้อมูลดิบที่ได้ไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ
3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ขั้นตอนการนำข้อมูลไปประมวลผลให้เกิดเป็นสารสนเทศที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4) ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ
5) ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่ช่วยในการประมวลผลสารสนเทศให้ได้ตามความต้องการ
ส่วน Laudon & Laudon (2002: 7) ได้ให้ความหมายว่า คือ การรวมองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่มีความสัมพันธ์กันในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ที่สามารถเรียกมาใช้ หรือ
กระจายไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินในการประสานงาน การดำเนินงานการควบคุม
การวิเคราะห์ และการวางรูปแบบขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย
1) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (computer hardware) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ใช้สำหรับป้อนข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ
2) คอมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์แ วร์ (computer software) คื อ ชุ ด คำสั่ งที่ ใช้ ส ำหรับ ควบคุ ม การ
ทำงาน และประสานงานระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบข่าวสารให้ทำงานตามที่ต้องการ
3) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (storage devices) มีทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ได้แก่
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก (hard disk) เทปแม่เหล็ก (magnetic tape) ส่วนซอฟต์แวร์
คือ ชุดคำสั่งที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
4) เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสาร (communication technology) ประกอบด้วย อุปกรณ์
และชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
กล่าวโดยสรุป ระบบสารสนเทศ (Information Systems) จึงหมายถึง ระบบการรวบรวม
ข้อมูลหรือองค์ประกอบของข้อมูล มาจัดทำให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สารสนเทศที่ได้มีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ การวางแผน หรือนำไปใช้
ทั้งนี้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2554: 259-262) กล่าวถึง ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือ
ความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ คือ
1) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (User Participation) หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ใช้เนื่องจาก
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะทำให้เกิด ผลดี คือ ประการแรก ทำให้ผู้ใช้มีบทบาทในการออกแบบให้ตรง
กับความต้องการของตนเองได้ ประการที่สองทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบเนื่องจากตนเองมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ประการที่สาม การนำความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้ใช้จะนำไปสู่การ
แก้ปั ญ หาได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามหากผู้ ใช้เป็นผู้ออกแบบเองทั้งหมดอาจทาให้ เกิดข้อจำกัดในการ
พัฒนาการทางานของหน่วยงานก็ได้เนื่องจากข้อจำกัดของมุมมองของผู้ใช้
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2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร หากระบบงานได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในทุกระดับก็จะ
มีแนวโน้มที่ทำให้ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบด้วยการพัฒนาระบบจะ
ได้รับความสำคัญจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นหลักประกันในการได้รับเงินทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ
ในการผลักดันระบบให้ประสบความสำเร็จหากผู้บริหารให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศเป็นอันดับ
แรกผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญอย่างเดียวกัน
3) ช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้ (User-Designer Communication Gap)
โดยทั่ว ไปความสั มพั น ธ์ร ะหว่างผู้ ออกแบบระบบสารสนเทศและผู้ ใช้เป็ น เรื่องที่ มัก จะเกิดปั ญ หา
อันเนื่องมาจากความแตกต่างในภูมิหลัง ความสนใจ และการลำดับความสำคัญของผู้ออกแบบและ
ผู้ใช้ และส่งผลทำให้การสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันมักจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เช่น ผู้ออกแบบ
ระบบมั ก มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ านเทคนิ ค จึ งมั ก ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การแก้ ปั ญ หาทางเทคนิ คโดยใช้
เทคโนโลยีล่าสุดหรือที่มีสมรรถนะสูงเป็นสำคัญ ส่วนผู้ใช้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับการดำเนินงานก็จะมุ่งถึงการ
แก้ปัญหาการทำงาน และการนาระบบสารสนเทศมาอำนวยความสะดวกในการทำงานมากที่สุด
4) ระดับความซับซ้อนและความเสี่ยง (Level of Complexity and Risk) ระบบสารสนเทศ
จะมีลักษณะแตกต่างกันในเรื่องของขนาด ขอบเขต (Scope) ระดับความซับซ้อน และส่วนประกอบ
ด้านองค์การและเทคนิค ความเสี่ยงในการดาเนินการขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ขนาดของโครงการ ยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร ก็ทำให้จำนวนคนที่ใช้ในการ
ติดตั้งมีมาก เวลาในการติดตั้งและจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบก็มากด้วย และผลก็คือความ
เสี่ยงจะสูงตามไปด้วย
(2) โครงสร้ า งของโครงการ (Project Structure) บางโครงการมี ค วามต้ อ งการ
ชัดเจน และตรงไปตรงมา ดังนั้น Output และกระบวนการสามารถกำหนดได้ง่าย ผู้ใช้ทราบว่าตนเอง
ต้องการอะไร และระบบจะต้องทำงานอะไร ระบบมีโครงสร้างที่ชัดเจนเช่นนี้ย่อมมีความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานน้อยกว่าโครงการที่ไม่มีความชัดเจน หรือความต้องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
ความเห็นของผู้ใช้ในแต่ละช่วง หรือผู้ใช้เองอาจจะตกลงกันเองไม่ได้ว่าสิ่งที่ตนต้องการคืออะไร ซึ่งทำ
ให้ Output ไม่สามรถกำหนดให้แน่นอนได้
(3) ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี โครงการจะมีความเสี่ยงสูงถ้าผู้ที่ร่วมงานโครงการ
และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค หรือถ้าผู้ร่วมงานไม่คุ้นเคยกับ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือฐานข้อมูลของโครงการ ผลที่ตามมาก็คือ สูญเสียเวลาในการเรียนรู้ และ
เพิ่มทักษะด้านเทคนิคต่าง ๆ ทำให้ปั ญหาด้านเทคนิคอื่น ๆ ติดตามมา และค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะ
เพิ่มขึ้นมากเกินจำเป็น
5) ความพร้อมด้านทรัพยากร โครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร ยิ่งต้องมีทรัพยากรรองรับมากขึ้น
เท่านั้น
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
พิทยา บวรวัฒนา (2555: 181) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึ ง อัตราส่วนที่สะท้อนให้เห็น
การเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปสาหรับการปฏิบัติงานหนึ่ง
หน่วยนั้น ๆ โดยที่สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553: 120) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input
ว่าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบ
ได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้ น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความ
พึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผล
การสะท้ อ นกลั บ การที่ จ ะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานนั้ น ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ 2 ส่ ว นหลั ก คื อ
ผู้ที่ทำงานกับโครงสร้างการทำงาน สาหรับในเรื่องของคนทำงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการ
ทำงานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ตัว ชี้วัด ประสิ ท ธิภ าพของระบบสารสนเทศ ตามที่ สำนั กงาน ก.พ.ร. กำหนด จำนวน 3
ประเด็น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) คือ
1) บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสาร
สนสารสนเทศภาครัฐ
2) การจั ด ทำข้ อ มู ล ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารระดั บ กรม (Department Operation Center:
DOC)
3) การวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: The-GIF)
การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทำงานนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ทำงานกับ
โครงสร้างการทำงาน สำหรับในเรื่องของคนทำงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการทำงานและ
การพั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ ดังนั้ น คนทำงานที่มี ประสิ ทธิภ าพควรมีลั กษณะดังนี้ (สมพิศ สุ ขแสน,
2556)
1) ความฉับ ไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ทำงานล่าช้า นั่นคือคนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความ
รวดเร็ว ดังนั้น ผู้ให้ บ ริการจะต้องสร้างวัฒ นธรรมการให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop
Service)
2) ความถูกต้องแม่น ยำ หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นยาในกฎระเบียบ
ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
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3) ความรู้ หมายถึ ง การมี อ งค์ ค วามรู้ ในงานดี รู้จัก ศึ ก ษาหาความรู้ในเรื่อ งงานที่ ท ำอยู่
ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กร
ผู้อื่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถนาความรู้นั้นมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติ
บ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการทำงานสูงจะ
ทำงานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด เพราะคน
เหล่านี้จะทำให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว
5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ
ให้บริการที่ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้นคน
ที่มีป ระสิทธิภ าพจึ งเป็ น คนที่ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบ
ทำงานตามคำสั่ ง และจะต้ อ งไม่ ท ำงานประจำวั น เหมื อ นกั บ หุ่ น ยนต์ ผู้ ที่ จ ะทำงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพควรมีความสุขในการทำงาน มีการพัฒนาการทำงานที่ดีและควรมีเทคนิคในการทำงาน
ร่วมด้วยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ Simon (1960; อ้างถึงใน โชติ บดีรัฐ, 2558) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพว่า
ถ้าพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า (Input) กับ
ผลผลิต (Output) ที่ได้รับจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนำเข้าในกรณีถ้าเป็นการบริหารราชการและ
องค์กรของภาครัฐบวกความพึงพอใจของผู้ รับบริการ (satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งเขียนเป็นสูตรได้
ดังนี้
E = (O – I) + S
E คือ ประสิทธิภาพของงาน (efficiency)
O คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ได้รับ (output)
I คือ ปัจจัยนำเข้า หรือ ทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (input)
S คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (satisfaction)
ในขณะที่ Millet (1954) ได้ ให้ ค ำจำกั ด ความว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานคื อ ผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และจะได้รับผลกำไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย
Peterson & Plowman (1953; อ้างถึงใน โชติ บดีรัฐ, 2558) ได้ให้ ความหมายของคำว่า
ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจ ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต
และการให้ ค วามหมายอย่ า งกว้ า งหมายถึ ง คุ ณ ภาพ (Effectiveness) และความสามารถ
(Competency and Capability) ในการผลิต และการดำเนินงานด้านธุรกิจที่จะถือได้ว่ามีประภาพ
สูงขึ้น ก็เพื่อที่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการที่เหมาะสมและต้นทุน
น้อยที่สุดเพื่อคำนึงถึงสถานการณ์และข้อมูลผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ดังนั้นคำว่าประสิทธิภาพด้าน
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ธุรกิจจึงมีองค์ป ระกอบอยู่ 5 ประการ คือ ต้นทุน (Cost) คุณ ภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity)
เวลา (Time) และวิธีการ (Method) ในการผลิต
นั กวิช าการอี ก ท่ าน คื อ วรัท พฤษากุ ล นั น ท์ (2552) ได้ให้ ค วามหมายของประสิ ท ธิภ าพ
(Efficiency) หมายถึงความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่ได้จากการ
ดำเนินงานต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแผนหรือในทางกลับกัน หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต
หรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงานสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแผน ส่วน Becker &
Neuhauser (1975) ได้เสนอแบบจำลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร โดยกล่าวว่าประสิทธิภาพ
ขององค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยนำเข้าและผลผลิต
ขององค์กร ในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด ยังมีปัจจัยอื่นประกอบอีก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1) หากสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรมีความซ้ำซ้อน หรือมีความแน่นอน มีการ
กำหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ในการทำงานขององค์ ก รอย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ้ ว น แน่ ชั ด จะน ำไปสู่ ค วามมี
ประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานยุ่งยากซับซ้อนสูง
2) การกำหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มผลการทำงานที่มองเห็นได้ ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นด้วย
3) ผลการทำงานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
4) หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่า การกำหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและผลการ
ทำงานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามลำพัง
จากแนวคิดต่าง ๆ สรุปว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินผลต่อระบบงานภายในของ
หน่ วยงาน โครงการ นโยบายต่าง ๆ ว่ามีการปฏิ บัติ งาน และใช้ท รัพ ยากรเป็น ไปตามแนวทางที่
กำหนดไว้หรือไม่ถ้าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หรือเร็วกว่าที่กำหนด และใช้ทรัพยากรน้อยกว่าที่
กำหนด ก็ถือว่าการปฏิบัติงานในองค์การนั้นมีประสิทธิภาพ หากถ้าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ และต้อง
ปฏิบัติงานนานขึ้นหรือสูญเสียทรัพยากรมากขึ้น ก็ถือว่าองค์กรนั้นไร้ซึ่งประสิทธิภาพ
บริบทหน่วยงานที่ศึกษา
ประวัติกรมศุลกากร
กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของพ่อขุน
รามคำแหง เรียกว่า “จกอบ” ในสมัยสุโขทัยมีการ ค้าขายเป็นปัจจัย ในการสร้างความมั่งคั่งของรัฐ
ในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้รับบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้า
มาในและส่งออกไป นอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒ นาส่งเสริมด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้ ควบคู่กันนั้น
กรมศุลกากร ได้พัฒ นาระบบงานการจัดองค์กรการ นำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริหารงาน
ตลอดจนพั ฒ นา ประสิ ท ธิ ภ าพของข้ าราชการให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ความเจริญ ก้า วหน้ าทาง
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เศรษฐกิจ ของประเทศ นอกจากการพัฒ นาระบบงานต่าง ๆ แล้ ว กรมศุล กากรได้ปรับปรุ งขยาย
หน่วยงานต่าง ๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
อำนาจหน้าที่
ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนด
1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมาย
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรจากการนำสิ น ค้ า เข้ า และส่ ง สิ น ค้ า ออก จั ด เก็ บ
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ส รรพสามิ ต สำหรั บ สิ น ค้ า บางประเภท ภาษี เพื่ อ มหาดไทย รวมทั้ ง จั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คือค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ค่าธรรมเนียมพิเศษว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมประภาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย เป็นต้น
2) สืบสวน ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงทางศุลกากร โดยมีมาตรการ
ลงโทษผู้กระทำความผิด ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต สร้างความเป็นธรรมทางภาษี
อากร เพื่อให้การจัดเก็บอากรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งดำเนินการ
ที่เกี่ยวกับของกลางและผู้กระทำผิด ตลอดจนการควบคุมยานพาหนะและสินค้าที่นำเข้าและส่งออก
ไม่ให้มีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงศุลกากร
3) ดำเนิน การเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก โดยมาตรการทางภาษีอากร ได้แก่ การคืน
อากรแก่ผู้ที่นำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อส่งออก ชดเชยภาษีอากรแก่ผู้ส่งของ
ออก สนั บ สนุ น การจั ดตั้งคลั งสิ น ค้าทัณ ฑ์ บนเขตปลอดอากร และนิ คมอุตสาหกรรมเพื่อการผลิ ต
ส่ งออก รวมทั้ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ในด้ านการส่ งเสริม การลงทุ น ทั้ งนี้ เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
4) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในทางศุลกากรต่อกระทรวง ได้แก่ การเสนอ
ปรั บ ปรุงโครงสร้างภาษี ศุล กากรให้ ส อดคล้ องกับ สภาวะเศรษฐกิจ การค้ า การลงทุ นภายในและ
ระหว่างประเทศ การลดและผูกพันอัตราอากรตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เ ป็นหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประไพ อุนารัตน์ และรัตติยา สัจจภิรมย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ และ
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ด้านการใช้งานและความสามารถของระบบ ความคิดเห็นอื่น ๆ พบว่า ระบบสารสนเทศบุคลากรที่
สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ได้ การรายงานที่สามารถตอบคำถามสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและการจัดเก็บข้อมูลของระบบเพื่อให้สามารถทำบัญชี และเพื่อการตัดสินใจผู้บริหาร
เยาวเรศ กาฬภักดี (2558) ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชา
และรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิช า ผลการวิจัย พบว่าระบบสารสนเทศรายละเอียดของ
รายวิ ช าและรายงานผลการดาเนิ น การของรายวิ ช า สามารถนำไปใช้ ในการบริห ารจั ด การงาน
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของรายวิช าได้เป็นอย่างดี ทำให้ลดเวลาในการ
ทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ โดยผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบสารสนเทศ มีค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศ
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ที่พัฒนาขึ้ นสามารถนำมาใช้งาน
ได้ในระดับมาก
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร (2559) ได้ศึกษาการประเมินประสิทธิิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและราย
ด้านมีประสิทธิภาพในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับประสิทธิภาพสูงสุดคือด้านสามารถตรวจสอบได้
(Verifiability) รองลงมาคื อ ความชั ด เจนและความกะทั ด รั ด (Conciseness) และด้ า นที่ มี ค วาม
ต้องการต่ำสุดคือมีความเที่ยงตรง (Accuracy) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่โดย
ภาพรวม ระดับประสิทธิภาพไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำแนกตาม
ช่วงอายุโดยภาพรวมมีระดับประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จำแนก
ตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมมีระดับประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันและรายด้านผู้ที่มีการศึกษาต่ำ
กว่าระดับปริญญาตรีมีระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันกับผู้ที่มี การศึกษาระดับปริญญาตรีที่นัยสำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 นอกจากนั้ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย นำเข้ า และ
กระบวนการ มีระดับความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นโดยปัจจัยด้านนำเข้าภาพรวมมี ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ในระดับ
ปานกลางและกระบวนการภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นในระดับสูงและเรื่องทีมีความสัมพันธ์สูงคือ
ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย ดูแล กำกับ ติดตามการใช้งานต่าง ๆ จากระบบสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กรอบแนวคิดทางการศึกษา
นำแนวคิดปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ 5 ประการ
ของ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2554) มาเป็นตัวแปรอิสระ และนำแนวคิดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ (สมพิศ สุขแสน, 2556) มาเป็นตัวแปรตาม ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
การบริหารจัดการระบบจัดการคดี
(Case Management)

- การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- การสนับสนุนจากผู้บริหาร
- ช่องว่างการสื่อสาร
- ระดับความซับซ้อนและความเสี่ยง
- ความพร้อมด้านทรัพยากร

ตัวแปรตาม
-

ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Accuracy)
ความรวดเร็ว (Timeliness)
ประโยชน์ที่ได้รับ (Usefulness)
การรักษาความปลอดภัย (Security)

- ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใช้
(Functional Requirement)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จำนวน
665 คน
กลุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การคำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane กำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 คือ 249 คน
3.2 เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
โดยศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และประสิทธิภาพการทำงาน
และงานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้อ ง จากนั้ น สร้างแบบสอบถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ วัตถุป ระสงค์ ของการศึ กษา
นำเสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา สำนวน
ที่ใช้ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน 30 คนเพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)
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ของครอนบัค ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมากกว่า 0.70 ถ้าน้อยกว่าจะตัดข้อนั้นทิ้ง จัดทำแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สำนักสืบ สวนและปราบปราม กรมศุลกากร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 249 คน โดยส่ ง
แบบสอบถามทางไลน์กลุ่ม และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จำนวน 211 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.74 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของประชากร แจกแจงความถี่และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนระดับ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการของระบบจัดการคดีและประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี
เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ใช้ ก ารหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติ ฐ าน ซึ่ ง ทั้ ง ตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตาม
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนั้นจึงใช้สถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์สั น (Pearson‘s Correlation
Coefficient)
สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ ใช้ มีค วามสั มพั น ธ์กั บ ประสิ ท ธิภ าพของระบบจัด การคดี ของสำนั กสื บสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
สมมติฐานที่ 2 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านการสนับสนุน
จากผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
สมมติฐานที่ 3 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านช่องว่างการ
สื่ อ สาร มีค วามสั ม พั น ธ์กั บ ประสิ ท ธิภ าพของระบบจั ด การคดี ข องสำนั กสื บ สวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
สมมติฐานที่ 4 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านระดับความ
ซับซ้อนและความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร
สมมติฐานที่ 5 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านความพร้อม
ด้านทรัพยากร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของระบบจัดการคดีของสำนักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
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4. ผลการศึกษา
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 66.82 และเป็น
เพศหญิง จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.18 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วงอายุ
31-40 ปี มี จำนวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.39 ของผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ น้อยกว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.33 และอยู่ในช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 8.53 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.67
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาระดับการศึกษาขั้น ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 27.96 และ
ระดั บ การศึกษาขั้น ปริ ญ ญาเอก มีจำนวนน้ อยที่ สุ ด คิดเป็ นร้อยละ 2.37 มีอายุราชการ 5-10 ปี
มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.33 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ
ราชการ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.12 และอยู่ในช่วงอายุราชการ น้อยกว่า 5 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 13.27 อยู่ในระดับปฏิบัติการ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.64 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด,รองลงมาอยู่ในระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 20.38 และอยู่ในระดับอาวุโส
มี จ ำนวนน้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.53 มี ช่ ว งอั ต ราเงิน เดื อ น ระหว่ าง 25,001–35,000 บาท
มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.28 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,รองลงมามีอัตราเงินเดือน
15,001–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.75 และมี อัตราเงินเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.69
4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของระบบจัดการคดี (Case Management)
ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การของระบบจั ด การคดี (Case
Management) ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.88 คิดเป็ นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ
มีมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นระดับมาก
รองลงมา คือ สามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำงานของท่าน เข้าร่วมแก้ปัญหาระบบ
สารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 คิดเป็นระดับมาก
ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การของระบบจั ด การคดี (Case
Management) ของสำนั ก สื บ สวนและปราบปราม กรมศุ ล กากร ผู้ ต อบแบบสอบถาม ด้ านการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.33 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่ าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีผู้บริหารให้การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการผลักดันระบบให้
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ประสบความสำเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารในทุกระดับให้
ความสำคัญต่อระบบฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.29 คิดเป็นระดับปานกลาง
ด้านช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การของระบบจั ด การคดี (Case
Management) ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านช่องว่าง
การสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.09 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่า
คะแนนเฉลี่ย มากที่สุด คือ มี ผู้ออกแบบระบบและผู้ใช้งาน มีการประสานงานที่ดี ค่าคะแนนเฉลี่ ย
4.17 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ออกแบบระบบให้ความสำคัญในความคิดและความสะดวก
ของผู้ใช้งาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 คิดเป็นระดับมาก
ด้านระดับความซับซ้อนและความเสี่ยง
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การของระบบจั ด การคดี (Case
Management) ของสำนั กสืบ สวนและปราบปราม กรมศุล กากร ผู้ ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับ
ความซับซ้อนและความเสี่ยง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.98 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย 4.06 คิดเป็ น ระดับ มาก รองลงมา ผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศมีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคอย่างเพียงพอ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 คิดเป็นระดับมาก
ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การของระบบจั ด การคดี (Case
Management) ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพร้อม
ด้านทรัพยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.01 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ
มีสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำงานของท่าน เข้าร่วมแก้ปัญหาระบบสารสนเทศ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นระดับมาก
4.3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจั ด การคดี ของสำนั ก สื บ สวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.04 คิดเป็นระดับมาก
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ ยมากที่สุ ด คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.10
คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ เรื่องระบบมีความความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.06
คิดเป็นระดับมาก
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4.4 การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้ มีความสัมพันธ์ในระดับ มากกับ ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านการสนับสนุน
จากผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านช่องว่างการ
สื่อสาร มีความสัมพัน ธ์ในระดับ น้ อยกับ ประสิทธิภ าพของระบบจัดการคดี ของสำนักสื บสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 4 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านระดับความ
ซับ ซ้อ นและความเสี่ ย ง มี ความสั มพั นธ์ในระดับ ปานกลางกับ ประสิ ท ธิภ าพของระบบจัด การคดี
ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 5 การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ด้านความพร้อม
ด้านทรัพยากร มีความสัมพัน ธ์ในระดับปานกลางกับ ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนัก
สื บ สวนและปราบปราม กรมศุ ล กากร อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
5. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
1. ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของระบบจัดการคดี
(Case Management) ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม น้อยกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บังคับบัญชา
บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ เช่น ผู้บังคับบัญชาไม่มีความเข้าในในระบบสารสนเทศ
ทำให้มีทัศคติที่ไม่ดี ส่งผลถึงการสสนับสนุนงานสารสนเทศ ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ วีระพงษ์
บุ ญโญภาส และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการคดีในสถานี
ตำรวจ ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาด้านอัตรากำลัง ปัญหาผู้บังคับบัญชา
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและสอบสวน เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์
หรือผ่านงานสอบสวนมาก่อน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. ผลการศึ ก ษา ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจั ด การคดี (Case
Management) ของสำนั ก สื บ สวนและปราบปราม กรมศุ ล กากร ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม
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มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม และค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านทุกด้าน คิดเป็นระดับมาก ซึ่งหมายถึง ระบบจัดการ
คดี Case Management) ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร มีประสิทธิภาพการทำงาน
ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประไพ อุนารัตน์ และรัตติยา สัจจภิ รมย์ (2555) ได้ศึกษา
เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ (MIS)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของระบบ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เหมือนงานการศึกษาในครั้งนี้
3. ผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการระบบจัดการคดี (Case Management) ในทุกด้าน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
อย่ างมีนั ยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งใกล้เคียงกับ
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร (2559) ที่ได้ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า
และกระบวนการ มีระดับ ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น โดยปัจจัยด้านนำเข้าภาพรวมมีความสั มพันธ์ต่อ
ประสิ ท ธิภ าพของระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารของวิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริน ธรจั งหวั ด
ขอนแก่น ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการระบบจัดการคดี มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพของ
ระบบจัดการคดี ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการระบบจัดการคดีที่ดี สามารถทำให้ ระบบจัดการคดี ของสำนัก
สืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร มีประสิทธิภาพ
6.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริห ารจัดการของระบบ
จั ด การคดี (Case Management) ของสำนั ก สื บ สวนและปราบปราม กรมศุ ล กากร ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ด้ านการสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริห าร มี ค่าคะแนนเฉลี่ ย รวม น้ อยกว่าด้านอื่ น ๆ ดั งนั้ น
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาจึ งควรปรั บ ทั ศ นคติ ในเรื่ อ งนี้ แ ละให้ ค วามสำคั ญ กั บ กั บ ระบบจั ด การคดี (Case
Management) ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน
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จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็นในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมน้อย ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
มากขึ้น
ผู้ออกแบบระบบ ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งาน และให้ความสำคัญในความคิด
และความสะดวกของผู้ใช้งาน
ควรมีการอบรม เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ แก่ผู้ ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของระบบ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และนำไปเป็นแนวทางใน
การออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการใช้งาน
ระบ บ จั ด ก ารค ดี (Case Management เพื่ อ ห าแ น วท างพั ฒ น าระบ บ จั ด ก ารค ดี (Case
Management) ได้ตรงจุด
3) ควรทำการศึกษาวิจัย ถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี (Case
Management)
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพล ต่อการทำงานเป็นทีม
กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นุชรี โคตะกะ*
บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การทำงานเป็ น ที ม กรณี ศึ ก ษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการทำงาน
เป็นทีม 3) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน
เป็นทีม 4) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
และ 5) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมสำนักงาน
ตรวจสอบภายในสูงที่สุด คือ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒ นาอาชีพ (x̅ = 3.19, S.D. =
0.463) รองลงมา คื อ การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการฝึ กอบรมและพั ฒ นา (x̅ = 2.99, S.D. =
0.748) และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร (x̅ = 2.90, S.D. = 0.490 )
ตามลำดับ ดังนั้น องค์การควรมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำงานเป็นทีมอย่างจริงจัง
ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนามากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
เติมเต็มสิ่งที่ขาดเฉพาะบุคคล เช่น การพัฒนาการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจเป็น
การเพิ่มโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้รับประสบการณ์และความรู้จากการทำงานควบคู่ไปด้วย
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม
1. บทนำ
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของประเทศใด้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามยุคโลกาภิวัตน์ หรือยุค
ข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดน ซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากแบบเดิมที่ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำคนเดียวมาเป็นรูปแบบ
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การทำงานในลักษณะการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกฝ่ายในองค์การ เนื่องจากทุกฝ่ายในองค์การสามารถมีบทบาทต่อการปฏิบัติงานเพราะสามารถมี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำให้การทำงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2553)
บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในก็เช่นกันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งถูก
กำหนดด้วยหัวหน้าผู้ตรวจสอบหรือผู้บริหารสูงสุดในองค์การในยุคปัจจุบันนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้
พยายามแสดงบทบาทในเชิงสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การและผู้ตรวจสอบภายในเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเป็นปัจจัย หรือแรงผลักดันต่อการแสดง
บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ของผู้ตรวจสอบภายในยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่
กว้างขวางมากขึ้น โดยบทบาทที่ส่ งผลถึงความสำเร็จขององค์การคือการทำงานเป็นทีม เนื่องจาก
ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ร่วมกันเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ โดยมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เช่น การวางแผนการตรวจสอบ การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อประสานการทำงานร่วมกัน การเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบเองเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน องค์การที่สามารถสร้างทีม
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานเป็นทีม พัฒนาทีมให้ทำงานร่วมกันได้ องค์การจะยิ่ง
ได้เปรียบยิ่งขึ้น
จากความเป็ น มาและความสำคัญ ของปั ญ หาดั งกล่ าวทำให้ ผู้ วิจั ยสนใจศึก ษาการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษาสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทาง
สำหรับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนา
องค์การโดยรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิ ทธิภ าพเกิ ดความน่ าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นผู้ ตรวจสอบ
ภายในยังสามารถนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และการ
ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการทำงานเป็นทีม
2.3 เพื่อศึกษาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒ นาที่มีอิทธิพลต่อการ
ทำงานเป็นทีม
2.4 เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
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2.5 เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็น
ทีม
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้ทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็น
ดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ เช่น Pace, Smith &
Mills (Pace, Smith & Mills, 1991)ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นการบูร
ณาการ (Integration) ของกิจกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคล กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรม
การพัฒนาองค์การ เพื่อให้พนักงานในองค์การมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เพื่อ
ตอบสนองต่ อ เป้ าหมายขององค์ ก าร เช่ น เดี ย วกั บ (McLagan, 1989: 52) กล่ า วว่ า การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงการบูรณาการการฝึกอบรมและการพัฒนา (บุคคล) การพัฒนาองค์กรและ
การพัฒนาอาชีพเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การและ Gilley & England
นิยามว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการมุ่งที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และใน
อนาคตของปั จ เจกบุ คคล เพื่ อให้ เกิดการปรับ ปรุงประสิ ท ธิผ ลขององค์การโดยที่ป ระสิ ท ธิผ ลของ
องค์การนั้นวัดได้ จากความสามารถในการแข่งขันหรือความสามารถในการทำกำไรขององค์การโดย
กิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ป ระกอบไปด้ ว ยการพั ฒ นาปั จ เจกบุ ค คล (Individual
Development) ก า ร พั ฒ น า อ า ชี พ (Career Development) แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร
(Organization Development) (Gilley & England, 1989) จากความหมายทั้งสองจะเห็ นได้ว่ามี
การมองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกระบวนการของกิจกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคล กิจกรรม
การพั ฒ นาอาชี พ และกิ จ กรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารเพื่ อ ให้ พ นั ก งานในองค์ ก ารมี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด โดยมีนักวิชาการหลายท่านที่มองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
ก ระ บ ว น ก าร เช่ น Swanson & Holton ให้ นิ ย าม ก ารพั ฒ น าท รั พ ย าก รม นุ ษ ย์ ว่ าเป็ น
กระบวนการพั ฒ นาและสร้ า งความเชี่ ย วชาญให้ กั บ มนุ ษ ย์ โ ดยผ่ า นทางการพั ฒ นาองค์ ก าร
(Organization Development) และการฝึ กอบรม (Training) การพัฒ นา (Development) โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานซึ่งขอบเขตของผลการปฏิบัติงานนั้นประกอบไป
ด้วยผลการปฏิบัติงาน ระดับองค์การ กระบวนการทำงาน และผลการปฏิบัติงานระดับกลุ่ม /คนโดย
การพัฒ นาองค์การ หมายถึงกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ ก าร เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ งผลการปฏิ บั ติ งาน ส่ ว นการฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา หมายถึ ง
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กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบในระดับปัจเจกบุคคลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ยั ง ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resource Management) การพัฒ นาอาชีพ (Career Development) และการปรับ ปรุงคุณ ภาพ
(Quality Improvement) (Swanson & Holton, 2001) เช่ น เดี ย ว กั บ Rothwell ที่ ก ล่ าว ว่ า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ใช่เน้นแต่เฉพาะการฝึกอบรมและการพัฒนา แต่ในปัจจุบันแนวโน้ม
ของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ นเป็ นวิธีการกระบวนการและกลยุท ธ์ สำหรับ แก้ปั ญ หาโดยมี
จุดมุ่งหมายที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและ
อนาคต (Rothwell, 2005) นอกจากนี้แล้วยังมีนักวิชาการให้ความหมายของการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ เช่น Nadler ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึงการจัดการการเรียนรู้
ของบุ คคลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให้ เกิดการปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
ปั จเจกบุ คคลให้ ดีขึ้น และได้ใ ห้ ความหมายเพื่ อให้ มีความแตกต่างจากการฝึ กอบรมคือเป็นชุดของ
กิจกรรมองค์การที่ได้ถูกจั ดการในเวลาที่ก ำหนดไว้ที่ได้ออกแบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สมาชิกในองค์การ โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นครอบคลุมอยู่ 3 กิจกรรมเพื่อจะทำให้
บุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการทำงานมากขึ้ น ซึ่ งกิ จ กรรมการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ การ
ฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และกิจกรรมการพัฒ นา (Development) (Nadler,
1984: 9) ส่วนนักวิชาการที่ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างออกไป คือ Kessek
และ Block ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในระดับบุคคล ทีม และองค์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการผสานการพัฒนาทั้งในระดับ
บุคคลการพัฒนาอาชีพ การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์การกับเป้าหมายเชิงลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ขององค์การเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ยังมีนักทฤษฎี นักวิชาการได้เสนอแนวทางและกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไว้ ดังนี้ McLagan (1989: 52) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่ามี 3 กิจกรรม
หลัก คือ 1. การฝึกอบรมและการพัฒนา (T & D) มุ่งเน้นแนวทางการสร้างและวางแผนการเรียนรู้ที่
ช่วยพัฒ นาความสามารถหลั กให้กับบุคคลที่จะปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือในอนาคต 2. การพัฒ นา
องค์การ (OD) มุ่งเน้นความความสัมพันธ์ภายในหน่วยและกลุ่มที่ช่วยให้เกิดการเริ่มต้นการจัดการการ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร 3. การพั ฒ นาอาชี พ (CD) มุ่ งเน้ น การวางแผนอาชี พ ของแต่ ล ะบุ ค คลและ
กระบวนการการจัดการอาชีพขององค์การเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดตามความต้องการของแต่ละบุคคล
และองค์การ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ดั งกล่ าวข้ างต้ น สรุป ได้ ว่ าการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มีหลากหลายแนวทาง อาทิเช่น การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
รายบุคคล และการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาในเรื่อง
ของความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ สมรรถนะ และทั ศ นคติ ข องบุ ค คล เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถ
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ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและสายอาชีพนอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถ
ก้ าวทั น กั บ การพั ฒ นา การเปลี่ ย นแปลงและการเติ บ โตขององค์ ก าร อาจกล่ าวได้ ว่าการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับทีมงานและการทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมในปัจจุบันนักบริหารได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม
การที่คนร่วมกันปฏิบัติงานย่อมมีโอกาสสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าทำคนเดียว หรือทำ
หลายคนแต่ต่างคนต่างทำเพราะการอยู่ร่วมกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความเห็นต่างจะนำมา
สู่แนวทางที่จะแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามนักบริหารต่างรู้ดีว่าการจัดการทีมงานนั้นมิใช่เรื่องที่ง่าย
เพราะที่ใดมีคนมาอยู่ร่วมกันที่นั้นย่อมมีความคิดที่หลากหลายไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความ
เข้าใจถึงพื้นฐานของเรื่องเหล่านี้ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของทีมและการทำงานเป็น
ทีมไว้ ดังนี้ Parker (1990: 16) ได้ให้ความหมายว่า ทีมเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์และต้องพึ่งพา
กัน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายร่วมกัน และ
ยอมรั บ ว่ า วิ ธี เดี ย วที่ จ ะทำให้ ง านสำเร็ จ ได้ คื อ การทำงานร่ ว มกั น โดย Woodcock and Francis
(1994: 1) ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า ที ม เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน บุคคลจำนวน 50 คน ไม่ใช่ทีม ถ้าพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและไม่มี
เป้ าหมายร่ว มกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ สมคิด บางโม (2551: 245) ได้ให้ ความหมายไว้ว่า ทีม (team)
หมายถึงกลุ่มของคนที่ทำงานร่วมกันมุ่งมั่นในความสำเร็จของงานร่วมกัน
การทำงานเป็นทีม มีนักวิชาการได้มีผู้ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีมไว้หลายท่าน ดังนี้
Brill (1976: 22) ได้ให้ความหมายการทำงานเป็นทีมว่า หมายถึง การรวมกลุ่มทำงานของบุคคลโดยมี
การกำหนดกลุ่ มเป้ าหมายร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการร่วมมือกัน ตัดสิ นใจร่วมกันใช้ความรู้
ความสามารถทำงานร่วมกันให้สำเร็จโดย Robbins and Judge (2011: 349) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การทำงานเป็นทีมเป็นการสร้างการทำงานร่วมกันในเชิงบวกผ่านการประสานงาน ความพยายามใน
การทำงานของแต่ละบุคคลทำให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าผลรวมของปัจจัยการผลิตของแต่ล ะ
บุคคล และ Heller (1998:6) ให้ความหมายการทำงานเป็นทีมว่าหมายถึง การทำงานร่วมกันของ
บุคคล โดยสมาชิกในทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย การเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจและ
ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทุกคนตั้งไว้ และสอดคล้องกับ วราภรณ์ ตละกูลสฤษดิ์ (2550:
7) ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลมารวมกลุ่มเพื่อร่วมมือกันในการ
กระทำสิ่งหนึ่ง สิงใดให้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการร่วมมือกันประสานงานกันมุ่งดึงศักยภาพที่มีจาก
บุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดำเนิน กิจกรรมใหงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมี
องค์ป ระกอบสำคัญ 3 ประการได้แก่ มีวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญในการ
ทำงาน มีผลการทำงาน
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Woodcock and Francis (1994: 97-128) ได้กล่าวถึงลักษณะองค์ประกอบของทีมงานที่มี
ประสิทธิผล 11 ข้อ สรุปได้ดังนี้ 1. บทบาทที่สมดุล (Balanced Roles) ในการทำงานของทีม ทีมจะ
ผสมผสานบุคลิกลักษณะความสามารถ และทักษะที่แตกต่างของบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และมีความสมดุลของบทบาทสมาชิกในทีม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์บทบาทที่จำเป็นในทีม โดยสมาชิก
แต่ ล ะคนจะมี บ ทบาทในที ม ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตนส่ งผลต่ อ การประสบความสำเร็จ ของที ม
บทบาทต่ าง ๆ ในที มสมาชิกในที มแต่ล ะคนจะต้องมี ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง สมาชิกมี
บทบาทที่แตกต่างกันจะแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบของตน 2. วัตถุประสงค์ที่
ชั ด เจนและเป้ า หมายเป็ น ที่ ย อมรั บ (Clear Objectives and Agreed Goals) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กิจกรรมที่ชัดเจนจะทำให้ สมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณ ค่า สามารถตัดสิ นใจในสิ่งที่
เกี่ยวข้องและมีความสำคัญ ทีมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดย สมาชิกทุกคนเห็นชอบที่จะ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้นถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น
มีการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นมีความคิดริเริ่มมากขึ้น 3. การเปิดเผยและการเผชิญหน้า (Openness and
Confrontation) การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างเปิดเผยสมาชิกในทีมสามารถแสดงความรู้สึกความ
คิดเห็ นของตนต่อการทำงานได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา กล้าเผชิญหน้าร่วมกันแก้ไขปัญหาการ
เปิดเผยและการเผชิญหน้าจะทำให้การสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยธรรมชาติและตรงไปตรงมา 4. การ
สนับสนุนและการไวว้างใจ (Support and Trust) สมาชิกทุกคนในทีมช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน มีความจริงใจต่อกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีส่ วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ซึ่งการสนับสนุนและการไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันและเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ
ของความสัมพันธ์ของบุคคลซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาของการสนับสนุนและความไว้วางใจ 5. ความร่วมมือและความขัดแย้ง (Co-operation and
Conflict) สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำงาน สมาชิกในทีมมีการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์
ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ระหว่ า งสมาชิ ก เมื่ อ มี ค วามขั ด แย้ ง เกิ ด ขึ้ น การทำงานในที ม จำเป็ น ต้ อ งใช้
ความสามารถในการบริหารความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ 6. กระบวนการทำงานที่ราบรื่น (Sound
Procedures) ที ม งานส่ วนใหญ่ จ ะประกอบไปด้ว ยบุค คลหลายคนมารวมกั น มีค วามรับ ผิ ดชอบที่
แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่และความสามารถ เมื่อทีมทำงานร่วมกันสมาชิกจะต้องมีกระบวนการ
ตัดสินใจและความสัมพันธ์ที่ดีในงานเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น กระบวนการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจน และเกิดประสิทธิผลต่อการทำงานเป็นทีม 7. ภาวะผู้นำ
ที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) ในการทำงานเป็นทีมจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น
ผู้ น ำภายในที ม ตามสถานการณ์ นั้ น ๆ โดยผู้ น ำจะต้ อ งมี ค วามสามารถ เหมาะสมกั บ งานที่ ได้ รั บ
มอบหมายสมาชิกทุกคนสามารถเป็ นนำทีมได้ 8. การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ (Regular Review)
การทบทวนการปฏิ บั ติ งานเป็ น สิ่ งจำเป็ น ในการพั ฒ นาขี ดความสามารถของที ม การทบทวนการ
ปฏิ บั ติ งานอย่ า งสม่ ำเสมอทำให้ ท ราบถึ งความสำเร็ จ ความล้ ม เหลว ปั ญ หา อุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น
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เพื่อร่วมกัน ปรับ ปรุ งแก้ไขปั ญ หาในการปฏิ บัติงาน การทบทวนงานจะทำให้ ที มงานได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ที่ ท ำการทบทวนการปฏิ บั ติ ง านมี เทคนิ ค ดั ง นี้ การใช้ ก ารสั ง เกตการณ์ การใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การใช้แบบสำรวจทีม 9. การพัฒนาบุคคล (Individual Development) ทีม
ควรให้ ค วามสำคั ญ กับ การพั ฒ นา ทั ก ษะและความสามารถของสมาชิก ในที ม ซึ่งถือ ว่าเป็ น ปั จจั ย
ที่ ส ำคั ญ ของที ม 10. ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างกลุ่ ม (Sound Inter-group Relations) ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกลุ่มมีความสำคัญ เนื่ องจากทีมต้องการความร่วมมือที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มจะช่วยสร้างบรรยากาศในการสนับสนุนการทำงานระหว่างกลุ่มและการ
ทำงานร่วมกันทำให้เกิดประสิทธิผ ลโดยรวม มีวิธีทีจะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งสามารถ
ดำเนิ น การโดยผู้ จั ด การใด ๆ ในงานประจำของสมาชิ ก ที ม 11. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี (Good
Communication)
การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมที่มีความเชี่ยวชาญเหมือนๆ กันเป็นสิ่งจำเป็น สมาชิก
ทุกคนต้องการติดต่อสื่อสาร ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะบุคคลและกลุ่มย่อยการติดต่อสื่อสารใน
ทีมต้องเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมมีการสื่อสารโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความคิดเห็นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องมีทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ
การเป็นผู้ฟัง การพูด การเขียน การอบรม การให้คำปรึกษาและการนำเสนอ รวมทั้งการรับรู้ถึงความ
ต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นด้วย
จากแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าหากองค์การ และทีม
จะประสบความสำเร็จบรรลุเป้ าหมายที่กำหนด ผลงานมีประสิ ทธิผ ล ทีมจะต้องประกอบไปด้ว ย
คุณลักษณะของทีมที่มีประสิทธิผล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการทำงานเป็นทีม โดยใช้แนวคิด
การทำงานเป็ น ทีมที่มีป ระสิ ทธิผ ลตามแนวคิดของ Woodcock and Francis (1994) ที่มีการแบ่ ง
องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม โดยผู้วิจัยนำมาปรับใช้เป็นกรอบ
แนวคิด ในการวิจั ย 6 องค์ ป ระกอบ เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ บริบ ทที่ จะใช้ในการวิจั ย ได้ แ ก่ 1. ด้ าน
บทบาทที่สมดุล 2. ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายเป็นที่ยอมรับ 3. ด้านกระบวนการทำงาน
ที่ ร าบรื่ น 4. ด้ า นภาวะผู้ น ำที่ เหมาะสม 5. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม และ 6. ด้ า นการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี
ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมและการพัฒนาที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการทำงานเป็น
ทีม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ดีมีเป้าหมายหลักโดยมุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานตามที่องค์การต้องการ โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมในการทำงานของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ต้ อ งการได้ นั้ น Swanson and
Holton (2001: 4) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกระบวนการสร้างความชำนาญให้
บุ ค ลากรและการพั ฒ นาเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการปรั บ ปรุ ง ผลการปฏิ บั ติ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒ นาเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก รและมี โ อกาสก้ า วหน้ า ในตำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
สอดคล้องกับแนวคิด Werner and DeSimome (2006) ที่กล่าวว่า การพัฒนาจะเป็นกิจกรรมการ
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะความสามารถในการปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมให้ แ ก่ พ นั ก งาน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเพิ่ ม
ความสามารถในการทำงานโดยมุ่งเน้นที่งานในอนาคต โดย จรัชยา แสงนภา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึ ก ษาแนวทางการจั ด การฝึ ก อบรมในงานเพื่ อ พั ฒ นาการทำงานเป็ น ที ม สำหรั บ พนั ก งาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารให้ความเห็น ว่าการกำหนดนโยบายการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทำงานเป็นทีมมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท คือมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้เกิด
การเรียนรู้ (Learning Process) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย (2552)
ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมผู้นำวัฒนธรรม การทำงานในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า การทำงานในองค์การเน้นการปรับตัว
กิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมี อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนั กงานรัฐวิส าหกิจ และธนวัฒ น์ ภมรพรอนัน ต์ (2551) ศึกษาการทำงานเป็นทีม และการสร้าง
โมเดลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของพนักงาน พบว่า การฝึกอบรมมีผลให้กลุ่มทดลองมี
การทำงานเป็ น ที มเป็ นเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ นั น ทา
เลาหนั น ทน์ (2542: 5) ได้ศึก ษาเรื่ องโปรแกรม การฝึ กอบรม เสริมสร้างการทำงานเป็ นที มสำหรับ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พบว่า โปรแกรมการฝึกอบรมเสริมสร้างการทำงาน
เป็นทีมสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมีความเหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อ
เสริมสร้างการทำงานเป็ นทีมทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ด้านการทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ทำงานทีม เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาที่มุ่งเน้นแนวทางการ
สร้างและวางแผนการเรียนรู้จ ะช่วยพัฒนาความสามารถหลักให้กับบุคคลที่จะปฏิบัติงานในปัจจุบัน
หรือในอนาคต (McLagan, 1989) และส่งผลให้บุคคลมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น สอดคล้องกับ (สำนักงาน ก.พ.2559) ที่กล่าวว่า
“การสร้างทีมงานให้กลับมาเติมโตเข้มแข็งใหม่อีก ครั้งประกอบไปด้วยการเตรียมให้สมาชิก
พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ความสามารถของทีม การฝึกอบรม
เพื่อเตรียม”
เช่นเดียวกับ นาวี ถนอมรอด (2545) ที่ทำการศึกษาการพัฒนาระบบการฝึกอบรม เพื่อการ
ทำงานเป็นทีม สำหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า การทดลองโดยใช้แผนการวิจัยแบบ OneGroup Pretest Posttest Design พบว่ า ทั ก ษะพฤติ ก รรมการทำงานเป็ น ที ม ของผู้ เข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมแสดงออกสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการทดลองใช้แผนการฝึกอบรมในสภาพการณ์จริง
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึก อบรมและการพัฒนามีอิทธิพลต่อ
การทำงานเป็น ทีม เนื่ องจากเป็น กระบวนการสร้างความชำนาญให้บุคลากร และเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและเป็นสิ่งที่มี ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของสมาชิกทีม
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาสายอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่เน้นการเตรียมความพร้อมและการสร้างโอกาสให้กับทรัพยากรมนุษย์อาชีพ คือตำแหน่งที่
บุคคลครองตลอดชีวิตการทำงาน การพัฒนาอาชีพเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็ นระบบ โดยวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให้
ดำเนินไปตามที่องค์กรต้องการ ช่วยให้บุคกรเติบโตก้าวหน้าในอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ การพัฒนาสายอาชีพ
โดยทั่ งไปกระทำได้ โดยการจั ด ทำเส้ น ทางสายอาชี พ การมอบหมายงานที่ ท้ า ทายคามสามารถ
การหมุนเวียนงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ และการเพิ่มพูนความรู้ โดย อนุชาติ
ปิยนราวิชญ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขต
บางเขน กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า กิ จ กรรมการพั ฒ นาอาชี พ มี ค วามโดดเด่ น มากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง
ความก้าวหน้ าการเลื่อนตำแหน่ งหน้าที่ตามทักษะมีระเบียบ เกณฑ์การเกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
ตำแหน่งหน้าที่จึงมีความชัดเจนสอดคล้อง กับแนวคิดของ McLagan (1989) และ Swanson and
Holton (2001) ที่กล่าวว่ากิจกรรมการพัฒ นาอาชีพ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างทิศทางการประกอบ
อาชีพของพนักงาน และกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ จะเป็นสิ่งช่วยยืนยัน และช่วยให้พนักงานมีความ
ภักดีต่อองค์การเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าศักยภาพ ของตนเอง มีแรงจูงใจและสร้างผลการปฏิบัติงาน
และ Herr (2001) ยังเสนอเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเป็นกิจกรรมที่ช่วยแนะนำแนวทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพเป็นกิจกรรม ที่มีการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งเรียนรู้จาก
ภายในองค์ ก าร และภายนอกองค์ ก าร ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรมการพั ฒ นาอาชี พ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ ที่หลากหลายทั้งที่มาจากการ ฝึกอบรม ในห้ องเรียนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการ
ร่วมมือทำงานกับสมาชิกในองค์การ
ดั งนั้ น จึ งสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกิ จ กรรมการพั ฒ นาอาชี พ เป็ น สิ่ งช่ ว ยยื น ยั น และช่ ว ยให้
พนักงานมีความภักดีต่อองค์การเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าศักยภาพของตนเองมีแรงจูงใจและสร้างผลการ
ปฏิบัติงานจึงทำให้ปัจจัยด้านกิจกรมการพัฒนาอาชีพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาองค์การที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
ปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น การจัดขนาดขององค์การใหม่
การจั ด การคุ ณ ภาพทั้ งองค์ ก าร การแตกสายงาน การปรั บ รื้อ ระบบ และการลดขนาดองค์ ก าร
การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวทำให้ องค์การต้ องมีการพั ฒ นาองค์การ การพั ฒ นาองค์ก าร มีห ลั กการ
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พื้นฐานที่สำคัญคือ การช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถที่จะปรับตัวตาม การเปลี่ยนแปลงได้
โดย อนุชาติ ปิยนราวิชญ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับประสิทธิผลองค์การของ
สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การภายใต้แนวคิดการ
เป็นองค์การต้นแบบ Happy workplace หรือองค์กรแห่งความสุข สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดแผน
กลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยนำแผนดังกล่าวมาบูรณาการ
จัดการความรู้ให้กับสายงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตบางเขน เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของสายงานและศักยภาพของบุคลากร โดยทำหน้าที่เป็นข้อต่อวิเศษเชื่อมการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันของบุคลากรโดยไม่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ มาขวางกั้น อีกทั้งจัดมุมสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากร
สามารถหาความรู้ข้อมูลได้อย่ างมีความสุ ข ทั้งหมดนี้จะส่ งผลให้ บุคลากร มีความสามารถเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ บุญสนอง (2555) พบว่า การพัฒนาองค์การเป็นค่านิยมที่แสดงออก
ให้ทุกคนในองค์กรนั้นถูกขับเคลื่อนจากความต้องการที่อยากจะให้ตนเองเจริญเติบโต และจากความ
ต้องการขององค์การภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ท้าทายและสนับสนุน และการทำงานเป็นทีมแบบไม่เป็น
ทางการนั้นมีความสำคัญที่มีนัยต่อความรู้สึกพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานของพนักงานโดยที่แผนงานการพัฒนาองค์การมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของพนักงานทุกคนในองค์การองค์การสามารถปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การได้
ดังนั้น จากความต้องการขององค์การภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ท้าทายและสนับสนุน และการ
ทำงานเป็นทีมแบบไม่เป็นทางการนั้นมีความสำคัญที่มีนัยต่อความรู้สึกพึงพอใจของพนักงานซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน จึงสรุปได้ว่ากิจกรรมการพัฒนาองค์การเป็นกิจกรรมที่
สำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัว
แปรอิ ส ระได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ท ำงาน และสั งกั ด
หน่วยงาน) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒ นา การพัฒ นาอาชีพ และการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งตัวแปรตามได้แก่การทำงานเป็นทีม
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
(Independent variables)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สังกัดหน่วยงาน
5. ประสบการณ์
ทางาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. การฝึ กอบรมและพัฒนา
2. การพัฒนาอาชีพ
3. การพัฒนาองค์การ

ตัวแปรตาม
(Dependent variable)
การทางานเป็ นทีม
1. ด้านบทบาทที่สมดุล
2. ด้านวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนและ
เป้ าหมายเป็ นที่ยอมรับ
3.ด้านกระบวนการทางานที่ราบรื่ น
4. ด้านภาวะผูน้ าที่เหมาะสม
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
6. ด้านการติดต่อสื่ อสารที่ดี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ จำนวน 103 นาย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตาม
ข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตัวเองและนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณืในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
และเสนอผลการศึกษาโดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย x̅
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (coefficient correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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6. สมมติฐานของการวิจัย
การศึกษาเรื่ องการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อการทำงานเป็ น ทีม กรณี ศึก ษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้
1. บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน
1.1 เพศแตกต่างกันมีการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน
1.2 อายุแตกต่างกันมีการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน
1.3 ประสบการณ์ ก ารทำงานในสำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจ
แห่งชาติแตกต่างกันมีการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน
1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน
1.5 สังกัดหน่วยงานแตกต่างกันมีการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม
7. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อการทำงานเป็ น ทีม กรณี ศึก ษา
สำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ผลการศึ ก ษาได้ น ำเสนอในรู ป ตาราง
ประกอบการอธิ บ าย ซึ่ ง แบ่ ง ผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น 3 ส่ ว น โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

จำนวน(คน)

ร้อยละ

27
76
103

26.2
73.8
100

24
42
22
15
103

23.3
40.8
21.4
14.6
100

71

68.9
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ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม

27
5
103

26.2
4.9
100

รวม

35
28
40
103

34.0
27.2
38.8
100

รวม

20
22
41
20
103

19.4
21.4
39.8
19.4
100

4. สังกัดหน่วยงาน
กองตรวจสอบภายใน 1
กองตรวจสอบภายใน 2
กองตรวจสอบภายใน 3
5. ประสบการณ์ทำงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6 -10 ปี
มากกว่า 10 ปี

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.87 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.98 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 79.61 สังกัดหน่วยงานกองตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 40
คน คิดเป็นร้อยละ 38.83 และมีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตรวจแห่งชาติระหว่าง 1-5 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39.81
7.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
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ตารางที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
การฝึกอบรมและพัฒนา
1. หน่วยงานมีการฝึกอบรมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานมีได้มีจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรความชำนาญ
เฉพาะด้านใด ด้านหนึ่ง
3. หน่วยงานได้จัดให้มีการสอนงานโดยวิธีให้ลงมือปฏิบัติงาน
จริง เพื่อให้สามารถทำงานในปัจจุบันได้
4. หน่วยงานได้จัดให้มีการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในอนาคต
5. หน่วยงานมีการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
6. หน่ ว ยงานมี ก ารส่ งเสริ ม และจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นา
การทำงานเป็นทีม
รวม

n
S.D.
𝐱̅
103 3.19 .780
103 3.25 .882

การแปลความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง

103 3.21 .936

ปานกลาง

103 2.92 1.007

ปานกลาง

103 2.51 .989

ปานกลาง

103 2.86 1.010

ปานกลาง

103 2.99 .748

ปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับอิทธิพลสูงสุดคือ หน่วยงานมีได้มีจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรความชำนาญเฉพาะด้านใด ด้าน
หนึ่ง โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.25) รองลงมาคือ หน่วยงานได้จัดให้มี
การสอนงานโดยวิธีให้ ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อให้สามารถทำงานในปัจจุบันได้มีระดับอิทธิพลอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.21) หน่ว ยงานมีการฝึ กอบรมที่ เพียงพอต่อการปฏิ บัติงานมีระดั บ
อิทธิพลอยู่ ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.19) หน่วยงานได้จัดให้ มีการศึกษาดูงานตามสถานที่
ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในอนาคต มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.92)
หน่วยงานมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการพัฒนาการทำงานเป็นทีมมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.86) และน้อยที่สุดคือ หน่วยงานมีการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ความสามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงมี ระดั บ อิ ท ธิพ ลอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 2.51)
ตามลำดับ
ด้านที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพ
ตารางที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ
n
1. หน่วยงานมีการประเมินผลการทำงานเพื่อเป็นข้อมูล ใช้สำหรับ 103
การทดแทนตำแหน่งงานที่ว่าง
2. หน่ วยงานมี ระเบี ยบ เกณฑ์ ก ารเกี่ ยวกั บ ความก้ าวหน้ า ใน 103
ตำแหน่งหน้าที่ชัดเจน
3. หน่วยงานได้มีการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการให้ คำแนะนำ 103

𝐱̅
2.91

S.D.
.853

การแปลความหมาย
ปานกลาง

3.65

.709

สูง

3.00

.822

ปานกลาง
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เป้าหมายในชีวิตการทำงาน
รวม

103

3.19 .463

ปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพที่มีระดับอิทธิพลสูงสุด
คือ หน่ วยงานมีระเบี ย บ เกณฑ์การเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ชัดเจน มีทีม มีระดับ
อิทธิพลอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.65) รองลงมา คือ หน่วยงานได้มีการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการ
ให้คำแนะนำเป้าหมายในชีวิตการทำงาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.00) และ
น้อยที่สุดคือหน่วยงานมีการประเมินผลการทำงานเพื่อเป็นข้อมูลใช้ สำหรับการทดแทนตำแหน่งงาน
ที่ว่างมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.91) ตามลำดับ
ด้านที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ
ตารางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ
1. มีแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน
2. หน่ วยงานมี การสนั บสนุ นงบประมาณด้ านเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ
3. หน่ วยงานมี การสนั บสนุ นงบประมาณ เพื่ อสร้าง บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และที่เหมาะกับ
การทำงานพร้อม ๆ กัน
รวม

n
𝐱̅
103 3.23

S.D.
.876

การแปลความหมาย
สูง

103 2.53

.738

ต่ำ

103 2.94

.958

ปานกลาง

103 2.90 .490

ปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
อิทธิพลสูงสุด คือมีแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน มีระดับ
อิ ท ธิ พ ลอยู่ ในระดั บ สู ง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.23) รองลงมาคื อ หน่ ว ยงานมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
เพื่อสร้าง บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และที่เ หมาะกับการทำงานพร้อม ๆ
กัน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.94) และน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุน
งบประมาณด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย = 2.53) ตามลำดับ
ตารางที่ 5 รวมทุกด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึกอบรมและพัฒนา
การพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาองค์การ
รวม

n
103
103
103
103

𝐱̅
2.99
3.19
2.90
3.02

S.D.
.748
.463
.490
.367

แปลความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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โดยภาพรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.02) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็น
ทีมสู งสุ ด คือ การพั ฒนาอาชีพมี ระดั บอิ ทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.19) รองลงมา คื อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =
2.99) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ มีระดับอิทธิพลในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
= 2.90) ตามลำดับ
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีอิทธิพลต่อ
การทำงานเป็นทีมหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมติ
ฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เพศไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. อายุไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4. ประสบการณทำงานไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
5. สังกัดหน่วยงานไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงาน
เป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการทำงานเป็น
ทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
8. อภิปรายผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลจ่อการทำงานเป็นทีม สามารถอภิปรายผลการศึกษา
แต่ละด้านได้ดังนี้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นกระบวนสำคัญในการสร้าง
ความชำนาญให้ บุ ค ลากร และเป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละศั ก ยภาพในการทำงาน รวมทั้ งปรั บ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของสมาชิกทีมสอดคล้องกับ จรัชยา แสงนภา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาแนวทางการจัดการฝึกอบรมในงานเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมสำหรับพนักงาน พบว่า
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ผู้บริหารให้ความเห็นว่าการกำหนดนโยบายการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท คือมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ (Learning
Process) และสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของเกรี ย งไกรยศ พั น ธุ์ ไทย (2552) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
พฤติกรรมผู้นำวัฒนธรรมการทำงานในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า การทำงานในองค์การเน้นการปรับตัวกิจกรรมการฝึกอบรม
และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมี อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และ ธนวัฒน์ ภมรพรอนันต์ (2551) ศึกษาการทำงานเป็นทีม และการสร้างโมเดลการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการทำงานเป็นทีมของพนั กงาน พบว่า การฝึกอบรมมีผลให้กลุ่มทดลองมีการทำงานเป็นทีม
เป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา เลาหนันทน์ (2542: 5)
ได้ศึกษาเรื่องโปรแกรมการฝึกอบรม เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย พบว่า โปรแกรมการฝึกอบรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงาน
เป็นทีมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ นาวี
ถนอมรอด (2545) ที่ ทำการศึกษาการพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรม เพื่ อการทำงานเป็ นที ม สำหรับ
พนั กงานโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า การทดลองโดยใช้แผนการวิจัยแบบ One-Group Posttest
Design พบว่า ทักษะพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงออกสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ผลการทดลองใช้แผนการฝึกอบรมในสภาพการณ์จริง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาสายอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่เน้นการเตรียมความพร้อมและการสร้างโอกาสให้กั บทรัพยากรมนุษย์อาชีพ คือตำแหน่งที่
บุคคลครองตลอดชีวิตการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ อนุชาติ ปิยนราวิชญ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรม
การพัฒนาอาชีพมีความโดดเด่นมากที่สุด ในเรื่องความก้าวหน้ าการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ตามทักษะ
มีระเบียบ เกณฑ์การเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่จึงมีความชัดเจนประกอบกับที่สำนักงาน
เขตบางเขนและสอดคล้องกับแนวคิดของ McLagan (1989) และ Swanson and Holton (2001)
ที่กล่าวว่ากิจกรรมการพัฒนาอาชีพเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างทิศทางการประกอบอาชีพของพนักงาน
และกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ จะเป็นสิ่งช่วยยืนยัน และช่วยให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์การเกิด
ความรู้สึกถึงคุณค่าศักยภาพของตนเอง มีแรงจูงใจและสร้างผลการปฏิบัติงานและ Herr (2001) ยัง
เสนอเพิ่มเติมอีกว่ากิจกรรมการพัฒ นาอาชีพเป็นกิจ กรรมที่ช่วยแนะนำแนวทางความก้าวหน้าใน
อาชีพเป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งเรียนรู้จากภายในองค์การ
และภายนอกองค์การ ซึ่งประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกิดจากประสบการณ์ที่หลากหลาย
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ทั้งที่มาจากการ ฝึ กอบรม ในห้ องเรียนการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง และการร่วมมือทำงานกับสมาชิกใน
องค์การ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ
ปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น การจัดขนาดขององค์การใหม่
การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ การแตกสายงาน การปรับรื้อระบบ และการลดขนาดองค์การ ซึ่งถื อ
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับอนุชาติ ปิยนราวิชญ์ (2559)
ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของส ำนั ก งานเขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร พบว่ าด้ า นกิ จ กรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ปานกลาง แ ละ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ บุญสนอง (2555) พบว่า การพัฒนาองค์การเป็นค่านิยมที่แสดงออก
ให้ทุกคนในองค์กรนั้นถูกขับเคลื่อนจากความต้องการที่อยากจะให้ตนเองเจริญเติบโต และจากความ
ต้องการขององค์การภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ท้าทายและสนับสนุน และการทำงานเป็นทีมแบบไม่เป็น
ทางการนั้นมีความสำคัญที่มีนัยต่อความรู้สึกพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานของพนักงานโดยที่แผนงานการพัฒนาองค์การมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของพนักงานทุกคนในองค์การองค์การสามารถปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การได้
9. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การศึกษาวิจั ยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่ อการทำงานเป็นทีม กรณี ศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็น
ว่าสำนักงานตรวจสอบภายใน ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นโดยการดำเนินการฝึกอบรมและการ
พั ฒ นาต้ องเป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ อง เนื่ อ งจากองค์ การที่ จั ดให้ มี กิ จกรรมการฝึ กอบรมอย่ างต่ อเนื่ องจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลในองค์การแล้วยังก่อให้เกิดการทำงานที่ประหยัด บุคคล
ได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงานที่ถูกต้องทำให้ลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน และการฝึกอบรมยังมี
ส่ วนในการสร้ างขวัญ กกำลั งใจและมองเห็ นอนาคตของตนเองเมื่ อต้ องเข้ าร่วมงานกั บองค์ การเป็ น
เวลานาน ๆ และผู้บริหารควรให้ความสำคัญต่อต่อการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม ลดปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์การ นโยบายมีความชัดเจนมีการสื่อสารที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบาย
นอกจากนั้นยังพบว่า การทำงานเป็นทีมโดยรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในระดับปานกลาง แต่ยังมีประเด็นที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ ด้านกระบวนการ
ทำงานที่ราบรื่น และด้านภาวะผู้นำที่เหมาะสมมี ฉะนั้นควรนำวิธีการของ Woodcock and Francis
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ด้านกระบวนการทำงานที่ราบรื่น (Sound Procedures) ในการทำงานร่วมกันของสมาชิกจะต้องมี
กระบวนการตัดสินใจและความสัมพันธ์ที่ดีในงานเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
กระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจนและเกิดประสิทธิผลต่อการทำงานเป็นทีม และ
ด้านภาวะผู้นำที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) ในการทำงานเป็นทีมจะมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเป็นผู้นำภายในทีมตามสถานการณ์นั้น ๆ โดยผู้นำจะต้องมีความสามารถเหมาะสมกับ
งานที่ได้รับมอบหมายสมาชิกทุกคนสามารถเป็นนำทีมได้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของทีมงานองค์การ
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การพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา กรมการจัดหางาน
ประจวบ ทองอยู่*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การฝึ กอบรมที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการทำงาน 3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย
การศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน ของบุ ค ลากรกรมการจั ด หางาน การวิจั ย ครั้งนี้ ใช้ วิธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ งปริ ม าณที่ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรกรมการจัดหางาน สังกัด
สำนั กงานเลขานุ การกรม กองทะเบี ยนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน และศูน ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 155 คน แล้วนำมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ย การวิเคราะห์ ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ ความสั มพัน ธ์ระหว่ างปัจจัยการพั ฒ นา
บุ ค ลากรกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (Multiple
Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-49 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานเป็นข้าราชการ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-5 ปี
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ า ปั จจั ยส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทำงานของ
บุคลากรกรมการจัดหางาน ได้แก่ ปัจจัยด้านตำแหน่งงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากบุคลากร
ที่มี ตำแหน่ งข้าราชการมีประสิ ทธิภาพการทำงานสู งว่าพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลู กจ้ าง
ชั่วคราว ทั้งนี้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นจะต้องมีความรับผิดชอบในงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการทำงานการ
บริ ห ารงานที่ ถู กต้ องรอบคอบ ต้ องมี การแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นตลอดเวลา ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน และการศึกษาปัจจัย
การพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ การทำงาน ของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ผลการศึ กษาพบว่ าปั จจั ย ทั้ ง 3 ด้ าน ด้ านการฝึ กอบรม ด้ านการศึ กษาและด้ านการพั ฒ นาตนเอง

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: thongyou@yahoo.com
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มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิ ติ ระดั บ 0.05 จึ งยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ว่ าปั จจั ยการพั ฒนาบุ ค ลากรมี ความสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรในด้านการฝึกอบรม
โดยให้ คำนึ งถึ งหลั กสู ตรที่ ใช้ ในการฝึ กอบรมสามารถนำไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานสู งสุ ด
รวมถึ งการมี การจั ดฝึ กอบรมในหลั กสู ตรที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานในหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ และควรมี การ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้าที่ทุกระดับ เพื่ อจะได้ทราบและมีการจัดทำแนวทางการพั ฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น ควรมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบเพื่อจะได้
ทำงานตามภารกิจกรมทุก ๆ ด้าน ควรมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรกำหนดหลักเกณฑ์การพั ฒนา
บุคลากร มีการจัดทำแผนการพัฒนาในแต่ละตำแหน่งงาน และจัดทำแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาตนเอง
1. บทนำ
การพัฒ นาบุ คลากรในองค์กรเปรียบเสมือนการพัฒ นาองค์ประกอบ หรือปัจจัยสำคัญให้
ครบถ้วนสมบูรณ์กับองค์กร เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เน้นความสำคัญ และมีเป้าหมายใน
การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาให้กับสังคม การที่องค์กรจะสามารถประสบความสำเร็จ ได้
นั้น ต้องอาศัยบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ ปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นสภาวการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ราชการหรื อ การปฏิ รู ป ราชการ การพั ฒ นาบุ ค ลากรถื อ เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ของการพั ฒ นาองค์ ก ร
เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรืออัตรากำลังเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สำคัญในการชี้ขาดความสำเร็จในการ
ทำงานทุกองค์กร
กรมการจัดหางาน มีภ ารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน การ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้ม
ตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริการด้านการ
ส่ งเสริ ม การมี งานทำ ในการที่ จ ะให้ ทุ กสายงานสามารถปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ต่ าง ๆ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องดำเนินการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาระงานในการ
บริหารงานบุคคลส่วนหนึ่งคือการพัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนาความรู้ ทัศนคติ
และทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งพฤติกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันเพิ่มขึ้น การพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางานควรมีการฝึ กอบรม การส่งเสริมการศึกษา
การเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในหน่วยงานหรือในองค์การให้มีความรู้
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ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน หรือหน้าที่งานที่รับผิดชอบ ให้บุคลากรมี
ความทุ่มเทความรู้ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะและอุทิศตน เพื่อ องค์กรหรือหน่วยงานและมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
จากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทำให้ เห็นได้ว่า บุคลากรกรมการจัดหางานจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีแนวทางหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร มีการ
วางแผนการดำเนินการ การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานต้องมีเป้าหมายชัดเจน และ
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง มีการวิเคราะห์ผลที่ได้จาก
การติดตามและการประเมิน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหา
งาน โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำแนวคิดของแนดเลอร์ (Nadler) ซึ่งได้นิยามการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล (Human Resource Development) ว่ า จะต้ อ งมองบุ ค คลเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และ
สามารถใช้ประโยชน์อย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานขององค์กร
ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด และกิ จ กรรม 3 ประการได้ แ ก่ 1) การฝึ ก อบรม (Training) 2) การศึ ก ษา
(Education) 3) การพัฒนาตนเอง (Development) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งเป็นแนวคิดที่
มีความครอบคลุมเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำคู่มือการจัด
กิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจกรมการจัดหางาน และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรมการจัดหางานต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยการศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยในการ
พัฒ นาบุคลากรของกรมการจั ดหางาน โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง
งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษา และการ
พัฒ นาตนเอง ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น กระบวนการบริหาร และการ
บริการ
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งงาน
การพัฒนาบุคลากร
- การฝึกอบรม
- การศึกษา
- การพัฒนาตนเอง

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพการทำงาน
- กระบวนการบริหาร
- การบริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมของแนดเลอร์ (Nadler)
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรกรมการจัดหา
งานที่สั งกัดสำนั กงานเลขานุ การกรม กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน และศูนย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้ งสิ้ น 266 ราย (ข้ อมู ล ณ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2562)
ส่วนขนาดตัวอย่าง ใช้วิธีการเปิดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
และระดับค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้จำนวนตัวอย่าง 155 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
วิจั ยทางสั งคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 25) โดยใช้ห ลั กสถิ ติ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ลเชิ ง
ปริ มาณ และนำเสนอผลการศึ กษาผ่ านการใช้ ค่ าสถิ ติ 2 แบบ คื อ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิงอนุ มาน (Inferential
Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test) และการทดสอบไคสแคร์ (Pearson Chi-Square) การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนเมษายน ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562

352

4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตำแหน่ งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้ วยการแจกแจงความถี่ และคิดเป็น
ร้อยละ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20 – 34 ปี
35 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. ตำแหน่งงาน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
5. ระย ะเวล าใน ก าร 0 – 5 ปี
ปฏิบัติงาน
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป

จำนวน (คน)
43
112
0
46
87
22
3
118
34
85
28
7
35
68
23
19
20
25

ร้อยละ
27.74
72.26
0.00
29.68
56.13
14.19
1.93
76.13
21.94
54.84
18.06
4.52
22.58
43.87
14.84
12.26
12.90
16.13

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัย
ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ด ตำแหน่ งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 72.26 และ
เพศชาย จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74
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อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-49 ปี จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ
56.13 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 20-34 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 และอายุ 50 ปีขึ้น
ไป จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 ตามลำดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 118
คน คิดเป็นร้อยละ 76.13 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 และระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.93 ตามลำดับ
ตำแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ
54.84 ตำแหน่ งพนั กงานราชการ จำนวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.06 ตำแหน่งลู กจ้างชั่วคราว
จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-5
ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 43.87 รองลงมา 20 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน คิด เป็นร้อยละ 16.13
ระยะเวลา 6-10 ปี จำนวน 23 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.84 ระยะเวลา 16-20 ปี จำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.90 และระยะเวลา 11-15 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนาบุคลากร ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผล
การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒ นาบุคลกรด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาตนเอง
แสดงดังตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
เป็นรายข้อ
การพัฒนาบุคลากร

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. หน่ วยงานของท่านมีก ารนำความต้องการของบุค ลากรมา
3.94
0.80
พิจารณาในการจัดฝึกอบรม
2. หน่ ว ยงานของท่ านมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
3.95
0.72
โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
3. หน่วยงานของท่านมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
4.03
0.67
กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อฝึกอบรมทั้ง
3.66
0.89
ภายในและภายนอกหน่วยงานในสัดส่วนที่เหมาะสมกับบุคลากร
5.หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4.14
0.59
ต่อหน่วยงาน
รวม
3.94
0.73

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยการพัฒ นาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม ของบุคลากรกรมการ
จัดหางาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็ น อยู่ ในระดับเห็ นด้วย คือ ลำดับแรก หลั กสู ตรที่ใช้ในการฝึ กอบรม
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมี
การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 4.03 หน่วยงาน
ของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง คะแนนเฉลี่ย 3.95
หน่วยงานของท่านมีการนำ ความต้องการของบุคลากรมาพิจารณาในการจัดฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย
3.94 และหน่วยงานของท่านมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 3.66 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษา
เป็นรายข้อ
การพัฒนาบุคลากร
1. หน่วยงานของท่านมีการสำรวจความต้องการ และ
ความจำเป็นของบุคลากรในเรื่องการศึกษาทุกปี
2. หน่ วยงานของท่ านมี การประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลทาง
วิชาการเพื่อให้บุคลากร ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดใน
การศึกษาต่อ
3. หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มให้
บุ ค ลากรก่ อ นได้ รั บ การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เช่ น
อบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4. หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. หน่วยงานของท่านการแจ้งหลักเกณฑ์ศึกษาต่อและ
รับทุนให้ทราบโดยทั่วถึงกัน
รวม

คะแนน
เฉลี่ย
3.52

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.04

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วย

3.80

0.84

เห็นด้วย

3.77

0.94

เห็นด้วย

3.59

0.97

เห็นด้วย

3.73

0.76

เห็นด้วย

3.68

0.91

เห็นด้วย

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษา ของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุก
ข้อมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ลำดับแรก หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ทางวิ ช าการเพื่ อ ให้ บุ ค ลากร ได้ ท ราบเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดในการศึ ก ษาต่ อ คะแนนเฉลี่ ย 3.80
รองลงมา คือ หน่วยงาน ของท่านมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก่อนได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น เช่น อบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น คะแนนเฉลี่ย 3.77 หน่วยงานของท่านการแจ้ง
หลักเกณฑ์ศึกษาต่อและรับทุน ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน คะแนนเฉลี่ย 3.73 หน่วยงานของท่านมีการ
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สนับสนุนทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากร ตามความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 3.59 และหน่วยงานของ
ท่านมีการสำรวจความต้องการ และความจำเป็นของบุคลากรในเรื่องการศึกษาทุกปี คะแนนเฉลี่ย
3.52
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนา
ตนเอง เป็นรายข้อ
การพัฒนาบุคลากร
1. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบคอมพิ วเตอร์ เช่น ค้น คว้าผ่าน Internet, e-learning
เป็นต้น
2. หน่วยงานท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นมี
โอกาสแสดงผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
3. หน่วยงานท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรสนใจการผลิตผล
งานทางวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การทำงานวิจัย การเขียน
ตำรา คู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิชาการอื่น ๆ เป็นต้น
4. หน่วยงานท่านมีการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรอย่างเพียงพอ
5. หน่ ว ยงานท่ า นมี ก ารประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
รวม

คะแนน
เฉลี่ย
3.95

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.81

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วย

3.53

0.82

เห็นด้วย

3.59

0.81

เห็นด้วย

3.34

1.00

เห็นด้วย

3.72

0.71

เห็นด้วย

3.63

0.83

เห็นด้วย

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรกรมการ
จัดหางาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ลำดับแรก หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ค้นคว้าผ่าน Internet, e-learning เป็นต้น คะแนน
เฉลี่ย 3.95 รองลงมา คือ หน่วยงานท่านมีการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย 3.72 หน่วยงานท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรสนใจการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น
การฝึกอบรม การทำงานวิจั ย การเขียนตำรา คู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิชาการอื่น ๆ เป็นต้น
คะแนนเฉลี่ย 3.59 หน่วยงานท่านมีการส่งเสริ มให้บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นมีโอกาสแสดงผลงานและ
จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน คะแนนเฉลี่ย 3.53 และหน่วยงานท่านมีการสนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างเพียงพอ คะแนนเฉลี่ย 3.34
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4.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงาน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยการพัฒ นาบุ คลกรด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒ นาตนเอง และผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพกาทำงาน ด้านกระบวนการบริหาร และการบริการ แสดงในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทำงาน ด้านกระบวนการบริหาร เป็นรายข้อ
ประสิทธิภาพการทำงาน
1. หน่วยงานกำลังปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความสามารถและทักษะการทำงาน
มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรในหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
4. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานสามารถทำงานเป็ น ที ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. หน่ วยงานมี ระบบการบริห ารงานที่ ยึด หลั กความถูก ต้อ ง
รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า
รวม

คะแนน
เฉลี่ย
3.66
3.89

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.81
0.69

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วย
เห็นด้วย

3.97

0.80

เห็นด้วย

3.93

0.76

เห็นด้วย

3.85

0.80

เห็นด้วย

3.86

0.77

เห็นด้วย

จากตารางที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน ด้านกระบวนการ
บริหาร ในภาพรวมมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้ วย มีคะแนนเฉลี่ ย 3.86 เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้ อ
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ลำดับแรก บุคลากรในหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 3.97 รองลงมา บุคลากรในหน่วยงานสามารถทำงานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.93 บุคลากรในหน่วยงานมีความสามารถและทักษะการทำงาน
มีประสิ ทธิภาพ คะแนนเฉลี่ ย 3.89 หน่ วยงานมี ระบบการบริหารงานที่ ยึดหลั กความถูกต้อง รวดเร็ว
ประหยัดและคุ้มค่า คะแนนเฉลี่ย 3.85 และ หน่วยงานกำลังปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น คะแนนเฉลี่ย
3.66
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทำงาน ด้านการบริการ เป็นรายข้อ
การพัฒนาบุคลากร
1. สามารถทำงานร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
2. มีการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความ
เสมอภาค
3. มีค วามตั้งใจ เอาใจใส่ และมี ค วามกระตื อ รือ ร้น ที่ จ ะ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จ
4. มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
5. สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
รวม

คะแนน
เฉลี่ย
4.31

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.68

ระดับความคิดเห็น

4.26

0.51

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.41

0.54

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.30

0.53

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.30
4.32

0.59
0.57

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตารางที่ 6 พบว่า ประสิ ทธิภ าพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน ด้านการ
บริการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ลำดับแรก มีความตั้งใจ เอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จ คะแนนเฉลี่ย 4.41 รองลงมา สามารถ
ทำงานร่วมกันย่ างมีป ระสิทธิภ าพเพื่อให้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ ย 4.31 มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเวลา
ที่กำหนด คะแนนเฉลี่ย 4.30 และมีการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเสมอภาค
คะแนนเฉลี่ย 4.26
4.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตาม
เพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ดังแสดงในตารางที่ 7 ส่วนปัจจัยส่วนบุคลด้านอายุ ระดับการศึกษา
ตำแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA : F-test) ดังแสดงในตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 11

358

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

คะแนนเฉลี่ย
3.86
3.94

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.35
0.47

t-test

Sig.

-.974

0.331

จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
จำแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ค่า t เท่ากับ -0.974 และค่า Sig.
เท่ ากั บ 0.331 ซึ่งไม่ แตกต่ างกัน ที่ ระดับ นั ยสำคั ญ 0.05 แสดงว่า บุ ค ลากรที่ มี เพศแตกต่ างกั น มี
ประสิทธิภาพการทำงานไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ
อายุ
รวม
ต่ำกว่า 20 ปี
20 – 34 ปี
35 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

คะแนนเฉลี่ย
3.91
0.00
3.83
3.95
3.95

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.39
0.00
0.57
0.40
0.21

F-test

Sig.

1.372

0.257

จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
จำแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ค่า F เท่ากับ 1.372 และค่า Sig.
เท่ ากั บ 0.257 ซึ่ งไม่ แตกต่ างกัน ที่ ระดั บ นั ยสำคั ญ 0.05 แสดงว่ า บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ แตกต่ างกัน มี
ประสิทธิภาพการทำงานไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
รวม
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

คะแนนเฉลี่ย
3.92
3.33
3.90
4.03

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.47
0.58
0.44
.039

F-test
1.372

Sig.
0.257

จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
จำแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ค่า F เท่ากับ 1.372
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และค่า Sig. เท่ ากับ 0.257 ซึ่งไม่ แตกต่างกัน ที่ ระดั บ นัย สำคัญ 0.05 แสดงว่า บุ คลากรที่ มีระดั บ
การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
รวม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว

คะแนนเฉลี่ย
3.81
4.00
3.71
3.57
3.94

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.48
0.31
0.46
0.54
0.59

F-test
4.783

Sig.
0.003*

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
จำแนกตามตำแหน่งงาน โดยใช้สถิติ F-test เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ค่า F เท่ากับ 4.783 และ
ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่ งแตกต่างกันที่ ระดับ นัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า บุ คลากรที่ มีตำแหน่ งงาน
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่
จึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพการทำงานของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จำแนกตาม
ตำแหน่งงาน ทดสอบด้วยวิธี Least significance difference (LSD)
ตำแหน่งงาน
ข้าราชการ
พนักงาน
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ราชการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว

-

0.286*
-

0.429*
0.143
-

0.057
-0.229*
0.371*
-

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพการทำงานของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่
จำแนกตามตำแหน่งงาน ทดสอบด้วยวิธี Least significance difference (LSD) พบว่า บุคลากรที่มี
ตำแหน่งงานข้าราชการ มีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างจากบุคลากรที่มีตำแหน่งงานพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และบุคลากรที่มีตำแหน่งงานพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ มีประสิท ธิภาพการทำงานที่แตกต่างจากบุคลากรที่มีตำแหน่งงานลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
รวม
0 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

F-test

Sig.

3.94
3.85
4.00
4.11
3.80
3.96

0.39
0.50
0.52
0.32
0.41
0.20

1.884

0.116

จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิ บั ติงาน โดยใช้ส ถิติ F-test เปรียบเที ยบความแตกต่าง ได้ ค่า F
เท่ากับ 1.884 และค่า Sig. เท่ากับ 0.116 ซึ่งไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่ า บุคลากร
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
4.5 ผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย การพั ฒ นาบุ ค ลากรต่ อประสิท ธิ ภ าพการทำงานของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้าน
การพัฒนาตนเอง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน แสดงในตาราง
ที่ 13
ตารางที่ 13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการพัฒ นาบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของกลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบ ไคสแคร์
(Pearson Chi-Square)
การฝึกอบรม
การศึกษาต่อ
การพัฒนาตนเอง

Value

Sig

102.646a
103.049a
84.622a

0.000*
0.000*
0.000*

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 13 พบว่า ปัจจัยในการพัฒนาบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทั้ง 3 ด้าน
ด้านการอบรม ด้านการศึกษาต่อ และด้านการพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ทำงานของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่า ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการ
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อบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการ
จัดหางาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงเส้ น
(Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Muitiple Regression
Analysis) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 14 ผลการวิ เคราะห์ปั จจั ยด้านการพั ฒนาบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ประสิทธิภาพการทำงาน
B
S.E.
t
Sig.
𝛃
ค่าคงที่
1.979 0.185
10.723 0.000
1. การฝึกอบรม
0.262 0.54
0.385
4.808
0.000*
2. การศึกษา
0.062 0.55
0.104
1.129
0.261
3. การพัฒนาตนเอง
0.193 0.71
0.256
2.705
0.008*
2
2
R = 0.655 R = 0.429 AR = 0.418 S.E. = 0.336 F = 37.852 *p < 0.05
ปัจจัย

Tolerance
0.591
0.444
0.421

VIF
1.692
2.253
2.375

จากตารางที่ 14 ผลการวิ เคราะห์ ความถดถอยแบบพหุ คู ณ (Muitiple Regression Analysis)
พบว่า ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง
ส่วนปัจจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการ
จัดหางาน
เมื่อพิจารณาน้ ำหนั กของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการทำงาน
ของบุ คลากรกรมการจั ดหางาน พบว่า ปัจจัยการพั ฒ นาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (β = 0.385)
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจั ยการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาตนเอง (β = 0.256) ตามลำดับ
สัมประสิทธิ์การกำหนด (R2 = 0.429) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการ
จัดหางาน คิด เป็ น ร้อยละ 42.9 และมีความคลาดเคลื่ อนของตัวแปรตามในการพยากรณ์ เท่ากั บ
0.336 คิดเป็นร้อยละ 33.6
จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) 3 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (X1) ด้านการศึกษา (X2) และด้านการพัฒนาตนเอง
(X3) ที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน (Y’) สามารถเขียนในรูป
สมการเชิ งเส้ น ตรงที่ ได้จ ากการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ ที่ ระดับ นั ยสำคั ญ 0.05 เพื่ อ ทำนาย
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน ได้ดังนี้
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Y’ = 1.979 + 0.262 X1 + 0.193 X3
จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ (B) ของปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
ด้านการฝึกอบรม เท่ากับ 0.262 และปัจจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาตนเอง เท่ากับ 0.193
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกถือว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุค ลากรกรมการ
จัดหางาน
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่ า Variance Inflation Factor
(VIF) ซึ่งมีค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้น ก่อนนำตัวแปร
อิสระใด ๆ เข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อน ซึ่ง
วิธีการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีอยู่หลายแนวทาง โดยงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ 2 วิธี ได้แก่
1. การตรวจสอบจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ
2. การตรวจสอบจากค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ
โดยที่ค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) เป็นตัว บ่งบอกว่าตัวแปร
ใดบ้างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยที่ค่าทั้งสองนี้เป็นส่วนกลับต่อกัน ดังแสดงได้ในสมการข้างล่างนี้
Tol1 =
1/VIF1
= 1-1-R12
และ
Tol1 =
1-1-R12
เพราะฉะนั้น VIF =
1-1-R12
= 1/ Tol1
ดังนั้นค่า VIF และค่า R2 จะมีความสัมพันธ์ทางตรงกันข้าม กล่าวคือ จะไม่รับตัวแปรอิสระ
เข้าสมการถดถอย Ri2 หรือ VIFi มีค่าสูง หรือ Tol1 มีค่าต่ำ ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tol ของตัว
แปรอิสระ มีค่าเท่ากับ 0.421-0.591 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ > 0.40 ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า
ตั้งแต่ 1.692 - 2.375 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสำคัญ
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านตำแหน่งงาน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 โดยพบว่า บุ คลากรที่ มี ตำแหน่ งงานแตกต่ างกั นมี ประสิ ทธิภาพการทำงานที่
แตกต่างกัน
ปัจจัยการพัฒ นาบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
กรมการจั ด หางาน อธิ บ ายได้ ว่ า ผลการศึ ก ษาพบว่ าปั จ จั ย ทั้ ง 3 ด้ า น ด้ านการฝึ ก อบรม ด้ า น
การศึกษา และด้านการพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
กรมการจัดหางาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
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จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ระหว่างตั ว แปรอิ ส ระกับ ตั ว แปรตาม
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการศึ ก ษาว่ า ปั จ จั ย การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
มีความสัมพันธ์

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตำแหน่งงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรม
การศึกษา
การพัฒนาตนเอง

ประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรกรมการจัดหางาน

ไม่มีความสัมพันธ์
√
√
√

√
√
√
√
√

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษากรมการจัดหา
งาน สรุปได้ดังนี้
5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 72.26 มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 35-49 ปี ร้ อ ยละ 56.13
มี การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 76.13 มี ตำแหน่ งงานเป็ นข้ าราชการ ร้ อยละ 54.84 และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-5 ปี ร้อยละ 43.87
5.2 ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
(1) ปั จจัยการพัฒ นาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม ของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ลำดับแรก หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 และลำดับสุดท้าย คือหน่วยงานของท่านมีการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในสัดส่วนที่เหมาะสมกับบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย 3.66
(2) ปั จจั ยการพัฒ นาบุคลากร ด้านการศึกษา ของบุคลากรกรมการจัดหางานใน
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า
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ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ลำดับแรก หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ทางวิชาการเพื่อให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการศึกษาต่อ คะแนนเฉลี่ย 3.80 และ
ลำดับสุดท้าย คือหน่วยงาน ของท่านมีการสำรวจความต้องการ และความจำเป็นของบุคลากรในเรื่อง
การศึกษาทุกปี คะแนนเฉลี่ย 3.52
(3) ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ในภาพรวมมีความคิดเห็ นอยู่ ในระดับเห็ นด้วย มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ลำดับแรก หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ค้นคว้าผ่าน Internet, e-learning เป็นต้น คะแนนเฉลี่ย 3.95 และ
ลำดับสุดท้าย คือ หน่วยงานท่านมีการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างเพียงพอ
คะแนนเฉลี่ย 3.34
5.3 ประสิทธิภาพการทำงาน
(1) ประสิ ท ธิภ าพการทำงานของบุ คลากรกรมการจัด หางาน ด้ านกระบวนการ
บริหาร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุ ก ข้ อ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ย คื อ ลำดั บ แรก บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ก ารนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 3.97 ลำดับสุดท้าย คือหน่วยงานกำลัง
ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น คะแนนเฉลี่ย 3.66
(2) ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของบุ ค ลากรกรมการจั ด หางาน ด้ า นการบริ ก าร
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ลำดับแรก มีความตั้งใจ เอาใจใส่ และมี
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จ คะแนนเฉลี่ย 4.41 ลำดับสุดท้าย คือ มีการ
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเสมอภาค คะแนนเฉลี่ย 4.26
5.4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่ งผลประสิ ทธิภาพการทำงาน ได้แก่ ปั จจัยด้าน
ตำแหน่งงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากบุคลากรที่มีตำแหน่งข้าราชการมีประสิทธิภาพการ
ทำงานสูงกว่าพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นจะต้องมี
ความรับผิดชอบในงานเพิ่มมากขึ้ น ส่งผลต่อการทำงาน และการบริหารงานที่ถูกต้องรอบคอบ และ
ต้องมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่ปัจจัย
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพบูลย์ ตั้งใจ (2554) ได้ศึกษา
เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 กรณี ศึ ก ษาบริษั ท แอม
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บาสอิน ดัส ตรี จำกัด จั งหวั ดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่าประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยรวมระดับมาก การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน จำแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฝ่ายที่สังกัดและประสบการณ์การทำงาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผล
ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชาคริต ศรีขาว (2551)ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท มิสกน (ไทยแลนด์) พนักงานที่มี เพศ ระดับการศึกษา ประเภทของพนักงาน รายได้
ต่อเดือน และประสบการณ์ในการทำงาน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของสุ นิส า สงบเงียบ (2551) ซึ่งได้ท ำการศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มินอิก เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์การทำงานที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในบริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิตที่ 0.05
ปัจจัยการพัฒ นาบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
กรมการจัดหางาน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย ทั้ง 3 ด้าน ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้าน
การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 สอดคล้องกับสุธีรา ใจดี (2551) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง บทบาท
สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าความต้องการ
พัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรท้องถิ่นมีความ
ต้องการได้รับ พั ฒ นาด้านการฝึ กอบรมมากที่ สุ ด กล่ าวคือต้องการฝึ กอบรมหลั กสู ตรเกี่ยวกับการ
ปฏิบั ติงานในสายงานที่ตนปฏิบั ติอยู่และฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัยองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถ
นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ด้านการสัมมนาต้องการสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณในการ
สั ม มนา จากหน่ ว ยงานอย่ างเพี ย งพอและการสั ม มนาในหั วข้ อที่ น่ าสนใจสร้างองค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ
แก่บุคลากรและสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ด้านการศึกษาดูงานต้องการให้มีการศึกษาดู
งานนอกสำนักงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนและต้องการจัดให้มีการศึกษา ดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้านอื่น ๆ ต้องการให้มีการสอนงานเพื่อให้
รู้และเข้าใจในระบบการทำงานรู ปแบบใหม่ ๆ และการให้ คำปรึกษาเพื่ อให้ เกิดความกระจ่างในการ
ทำงาน และการศึกษาต่อต้องการศึกษา ต่อในระดับหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ศึกษาต่อใน
สถาบั นการศึกษาของรัฐบาล และศึกษา ต่อในหลักสูตรที่สามารถนำมาปรับใช้ ในหน่วยงานได้ และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฑามาส แสงอาวุธ และคณะ (2551) ซึ่งได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการดำเนิ นการ พัฒ นาบุ คลากร ส่วนใหญ่ ได้รับการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒ นา
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บุ ค ลากร สายสนั บ สนุ น ที่ ด ำเนิ น งานผ่ า นหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก มี 4 รู ป แบบ คื อ
การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อ โดยรูปแบบที่บุคลากร
เห็นว่าจำเป็นและเกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การประชุมอบรมสัมมนา โครงการ/
กิจกรรมส่วนใหญ่ที่บุคลากรเข้ารับการพัฒนาเป็นการพัฒนาความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามสายงานมากกว่าการพั ฒ นาทั กษะและสมรรถนะของบุ คลากร สำหรับ รู ป แบบการพั ฒ นาที่
ผู้ ป ฏิ บั ติงานเป็ น ผู้ ดำเนิ น การเอง พบว่าการพั ฒ นาตนเองด้ว ยวิธีการ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้จากเพื่ อน
ร่วมงานมากที่สุด รองลงมาคือศึกษาจากตารางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่น ๆ การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานมี
ความเห็นตรงกันว่าด้านที่บุคลากรสายสนับสนุนมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพระดับมากที่สุด
มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ด้านแนวคิดวิธีการ
ขั้นตอนการทำงานและพัฒ นาระบบงานให้มี ประสิทธิภ าพและด้านการวางแผนการวิเคราะห์งาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทำงาน
และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามวิชาชีพ
ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า บุคลากรสายสนับสนุนจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในระดับ
มากที่สุด เรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ด้านมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ด้านแนวคิด วิธีการขั้นตอนการทำงานและพัฒนาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ด้านหลักการครองตน ครองคน ครองงาน และด้านการวางแผนการวิเคราะห์งาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็นระบบ
5.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรจัดทำระเบี ยบ คู่มือที่ ใช้ในการปฏิบั ติงานในงานทุกด้าน เพื่ อให้ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน
2. ควรเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง
วิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาใน
การทำงานอย่างยั่งยืน
5.6 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
การศึกษาการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการจัดหางาน
พบว่าการศึกษาการพัฒ นาบุ คลากรเพื่อประสิ ทธิภ าพการทำงานของบุ คลากรกรมการจัดหางาน
มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ย ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ ควรให้
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรในด้านการฝึกอบรมโดยให้คำนึงถึงหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
สามารถนำไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่ อหน่ ว ยงานสู งสุ ด รวมถึงการมีก ารจัด ฝึ กอบรมในหลั กสู ต รที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก

367

ระดับ เพื่อจะได้ทราบและมีการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น ควรมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบเพื่อจะได้ทำงานตามภารกิจกรมทุก ๆ ด้าน
ควรมีการเตรียมความพร้อมบุ คลากรกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒ นาบุคลากร มีการจัดทำแผนการ
พัฒนาในแต่ละตำแหน่งงาน และจัดทำแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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การศึกษากระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรประทาน ทาทำนุก*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษากระบวนการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ข องศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการจัดการเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่าน
มาตั้ งแต่ เปิ ด ทำการจนถึ งปั จ จุ บั น รวมถึ งปั ญ หา อุป สรรค และข้ อจำกั ด ในกระบวนการจั ด การ
เรื่อ งราวร้องเรี ย นร้ องทุ กข์ ของศู น ย์ด ำรงธรรมจังหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา และ 3) เพื่ อเสนอแนว
ทางการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระเบียบ
วิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การวิจัยเอกสาร ได้แก่ ตำรา
หนังสือ รายงานทางวิชาการ วารสาร นิตยสาร ผลการสัมมนา ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และ 2) การสนทนากลุ่ม ได้แก่ การสัมภาษณ์และสนทนา แบบเจาะ
ประเด็นด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ทั ศ นะกั น อย่ างกว้ างขวางในประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ ต้ อ งการ แล้ ว พยายามหาข้ อ สรุ ป โดยได้ ก ำหนด
กลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 1 คน ข้าราชการ
จำนวน 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จากนั้ น นำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสนทนามาใช้ ใ นกระบวนการวิ เคราะห์ แ ละ
ประมวลผลข้อมูล โดยดำเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสาร
ผลการศึก ษาพบว่า ศูน ย์ ด ำรงธรรมจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา เปิ ดทำการ เมื่ อ วัน ที่ 21
กรกฎาคม 2557 เป็นการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 ที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงาน 7 มิติ ซึ่งมิติที่มีการ
ขอรับบริการมากที่สุด คือ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยตั้งแต่เปิดทำการจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน
ทั้งสิ้ น 6,527 เรื่อง ประเภทเรื่ องร้องเรียนที่ มากที่ สุ ด ได้แก่ เป็น เรื่องขอความช่ว ยเหลื อ จำนวน
2,609 เรื่อง และปีงบประมาณที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน
*
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1,675 เรื่อง สำหรับเรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลาดำเนินการนานนั้ น มีสาเหตุมา
จากปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้อง เช่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ มีขั้นตอนการพิจารณาที่
เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ พบว่า
แนวทางการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของศู น ย์ ดำรงธรรมจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ควรดำเนินการตามแนวทางที่ได้เสนอไว้ เช่น การดำเนินการเรื่องที่มีลักษณะเป็น
บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีเสร็จเด็ดขาด
แล้ ว เรื่องที่ต้องใช้สิทธิทางศาล กรณี ข้อพิพ าททางแพ่งหรือทางอาญา และมิได้อยู่ในอำนาจของ
นายอำเภอที่จะไกล่ เกลี่ ยได้ เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น รวมถึง
รายละเอี ย ดการดำเนิ น การเรื่ องร้ องเรียนร้องทุ กข์ ประเภทต่าง ๆ ว่ามี แนวทางอย่างไร เพื่ อ ให้
กระบวนการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: กระบวนการจัดการ เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
1. บทนำ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนถือเป็นเสี ยงสะท้อนให้ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ทราบว่า การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์โดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมี
การพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว นำไปสู่การแข่งขัน การเอา
รัดเอาเปรียบ อันเป็นสาเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหา และไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในเรื่องต่าง ๆ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่มีมายังรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจึงมี
มากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจึงจำเป็นต้องกำหนดกลไก วิธีการ หรือมาตรการในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ร้องเรียนร้องทุกข์มายังรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยกลไกหรือวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชนได้ คือ “ศูนย์ดำรงธรรม”
ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม สามารถแบ่ งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 1 ช่วงปี
พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน
ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรับทราบความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยตรง ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย
ต่อมาได้มีบทบาทและภารกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
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ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ มี เอกภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537
การดำเนินงานในระยะแรกได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์
ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยระยะต่อมาเริ่มลดลง เนื่องจากปัญหาความชัดเจนในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ประกอบกับโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
สังกัดอยู่ในฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด ซึ่งมีบุคลากรจำกัด ในขณะที่ปริมาณงานและภารกิจ
ของสำนักงานจังหวัดมีมากและหลากหลายอยู่แล้ว ส่งผลให้การดำเนินงานลดระดับความเข้มแข็งลง
2) ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการบริหารราชการ เพื่อเสริมสร้าง
ให้สังคมไทยเป็น “บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม” จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงรรม” ขึ้น โดยมีฐานะเป็น
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ภายในสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการทำงาน ส่งเสริม
และสงเคราะห์พลเมืองดี รวมทั้งการปฏิบัติในพื้นที่ กรณีมีเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ างรวดเร็ ว มี โครงสร้ า งในส่ ว นกลาง 2 ระดั บ คื อ ศู น ย์ ด ำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ และในระดับภูมิภาค
คือ ศู น ย์ ดำรงธรรมจั งหวัด และศูน ย์ด ำรงธรรมอำเภอ การจัด ตั้งศู น ย์ด ำรงธรรมในระยะที่ 2 นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับบทบาทการทำงานในลักษณะเชิงรับไปเป็นเชิงรุกมากขึ้น เพื่อกำหนดให้ศูนย์
ดำรงธรรมมี บ ทบาทในการอำนวยความเป็ น ธรรมให้ แ ก่ป ระชาชน และสามารถแจ้งขอรับ ความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบปั ญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา ในระยะที่ 2 นี้ จึงทำให้
กระบวนการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง แต่เนื่องจากปัญหาในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงส่งผลให้ความเข้มแข็ง
ลดระดับลงในเวลาต่อมา การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขาดความต่อเนื่อง ประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 3) ระยะที่ 3 ช่วงปี พ.ศ. 2557 เริ่มต้นขึ้น
จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 ให้ จั ด ตั้งศู น ย์ ดำรงธรรมขึ้น ในทุ กจั งหวัด โดยมี เป้ าหมายสำคัญ เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการ
บริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยกำหนดหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมและให้ทุกภาคส่วนราชการให้การสนับสนุน รวมทั้งให้สำนัก
งบประมาณสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนเพิ่มอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการและ
บังคับบัญชาส่วนราชการต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
และส่ ว นท้ อ งถิ่น เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของประชาชนในจั งหวั ด ได้ อ ย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ ให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ กำกับดูแลและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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ข้อ 1 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุ ก ข์ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่าวสาร ให้ ค ำปรึก ษา รับ เรื่ องปั ญ หาความต้ องการและข้ อ เสนอแนะของ
ประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่น
ตามที่เห็นสมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบ
ข้อ 2 ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของ
ศู น ย์ ด ำรงธรรม ทั้ งด้ านวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และบุ ค ลากร ให้ ส ามารถบริก ารแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ข้อ 3 ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหั วหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ดำรง
ธรรม
ข้อ 4 ให้สำนักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
ข้อ 5 ในกรณีที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรม ให้สามารถ
แก้ ไขปั ญ หาของประชาชนให้ เสร็ จ สิ้ น อย่ างรวดเร็ ว การพั ฒ นาจั งหวั ด ตามนโยบายของรั ฐ บาล
การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ท ำลายป่ าและทรั พ ยากรธรรมชาติ การแก้ไขปั ญ หาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม และการบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอำนาจสั่งการบังคับบัญชา กำกับดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด
ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด และข้าราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด
ข้อ 6 ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์
ดำรงธรรมและการบริหารงานจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
จากประกาศของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ฉบั บ ดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่ามี การ
คาดหวังต่อศูนย์ดำรงธรรมเป็นอย่างมากว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนให้
สำเร็จในพื้นที่ จึงให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ และให้ทุก
ส่วนราชการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งต่อมารัฐบาลได้มีการมอบหมาย
นโยบายที่มีความเร่งด่วนและสำคัญ มายังศูนย์ดำรงธรรมเป็นจำนวนมาก
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ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 โดยเปิดทำการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร
4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำหน้าที่ขั บเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มความสะดวกใน
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น โดยผลการดำเนิ น งานที่ ผ่ า นมานั้ น
มีประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการและร้องเรียนร้องทุกข์เป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สามารถแก้ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อนให้ กั บ ประชาชนได้ อ ย่างเป็ น ที่ น่ าพอใจ
ปัจจุบั น ศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปีแล้ ว
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในส่ ว นของกระบวนการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ผลการ
ดำเนิ น งานที่ ผ่านมาตั้งแต่เปิ ดทำการจนถึงปัจจุบัน ปั ญ หาและอุปสรรค เพื่ อนำมาวิเคราะห์ และ
เสนอแนะแนวทางการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรง
ธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่ อ ศึก ษาผลการดำเนิ น งานที่ ผ่ านมาตั้งแต่ เปิ ด ทำการจนถึ งปั จ จุบั น รวมถึ งปั ญ หา
อุปสรรค และข้อจำกัดในกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่ อเสนอแนวทางการจัด การเรื่องราวร้องเรีย นร้องทุ กข์ ของศู นย์ด ำรงธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. ขอบเขตการศึกษา
ศูนย์ดำรงธรรม มีภารกิจงานบริการทั้งสิ้น 7 มิติ ประกอบด้วย การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
บริก ารเบ็ ดเสร็ จ บริก ารรั บ – ส่ งต่ อ บริการข้อมู ล ข่าวสาร บริการให้ คำปรึกษา ชุ ด เคลื่ อนที่ เร็ว
และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะมิติของ
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่เปิดทำการ เมื่อวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน
(30 เมษายน 2562) เท่านั้น ซึ่งเป็นงานบริการที่มีประชาชนขอรับบริการมากที่สุด ของศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบด้วย
1. เรื่องแจ้งเบาะแส ได้แก่ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล สถานบริการ การพนัน เป็นต้น
2. เรื่องความเดือดร้อน ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรำคาญ สาธารณภัย เป็นต้น
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3. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ การบริการที่ไม่เป็นธรรม การทุจริตประพฤติมิชอบ เป็น
ต้น
4. เรื่องปัญหาที่ดิน ได้แก่ การพิพาทที่ดิน การบุกรุกที่สาธารณะ เป็นต้น
5. เรื่องขอความช่วยเหลือ ได้แก่ ขอที่ดินทำกิน ขอที่อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ทุนประกอบ
อาชีพ
6. เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนี้สิน เป็นต้น
4. คำถามการวิจัย
แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ควรเป็นอย่างไร
5. ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 928) ให้ความหมายของคำว่า ร้องเรียนร้องทุกข์ ไว้ว่า ร้องเรียน
หมายถึง เสนอเรื่องราว และร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน (2553: 1-2) ได้แบ่งแยกพิจารณา
ความหมายของคำว่า “เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการ คือ 1) เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ข้าราชการ หมายถึง เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่
เหมาะสม 2) เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับ
การปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความ
เสียหายและยังรวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วย
อุกฤษ มงคลนาวิน (2540: 3) การร้องทุกข์ คือ การที่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุ คคล ข้าราชการ พนั กงานหรือลู กจ้างขององค์การของรัฐหรือของเอกชน ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสีย หายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากหน่วยงานของรัฐและต้องการให้มีการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายนั้นหรือแก้ไขข้อบกพร่องในระบบราชการการร้องทุกข์นี้จึงเป็นการร้องเรียนเพื่อขอให้มีการ
แก้ไขความเดือดร้ อนหรื อข้อขัดแย้งที่ มีอยู่ระหว่างบุ คคลดังกล่าวกับหน่ว ยงานของรัฐ หรือหน่ว ย
ราชการ มิใช่การแก้ไขความเดือดร้อนหรือข้อขัดข้องที่มีอยู่ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2550: 13-14) การร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่าย
ปกครองแบ่งได้เป็น 3 กรณี 1) โดยการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่ง
เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นเองเพื่อให้พิจารณาทบทวนเรื่องนั้นใหม่ เช่น ร้องทุกข์ต่อนายอำเภอ
ให้ พิ จ ารณาทบทวนคำสั่ งของนายอำเภอที่ เป็ น ต้น เหตุ แห่ งการร้อ งทุ กข์ 2) โดยการร้อ งทุ กข์ ต่ อ
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ผู้บังคับบัญชาหรือ “หน่วยเหนือ” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งเป็นต้นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์เพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น เช่น ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการกระทำของกำนันประชาชนก็อาจร้องทุกข์ต่อนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งระงับ
หรื อยกเลิ กการกระทำดังกล่ าวของกำนั น ได้ และ 3) โดยการร้องทุ กข์ต่อ องค์ก รต่าง ๆ ของฝ่ าย
ปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรับพิจารณาคำร้องทุกข์ของประชาชน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นต้น
สรุป การร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง การที่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่อหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการ
ได้รับความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย
ลักษณะของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า พ.ศ. 2522 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งสิ ท ธิ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หมวด 3 ได้บัญญัติสาระสำคัญของเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 19 เรื่องราวร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณา จะต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. เป็ น เรื่องที่มีผู้ ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
2. ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติห น้าที่ดังกล่าวล่ าช้าเกินสมควร กระทำการนอกเหนือ
อำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทำการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการนั้น กระทำการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาตรา 20 เรื่องราวร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณามีลักษณะ ดังนี้
1. เรื่องร้องทุกข์ที่มีลักษณะเป็นไปในทางนโยบายโดยตรง ซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อสภา
2. เรื่องที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแล้ว
3. เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
มาตรา 21 ส่วนประกอบของคำร้องทุกข์ ประกอบด้วย
1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
2. เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้อง
ทุกข์
3. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
4. ลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ดำเนินการยื่นร้องทุกข์แทนผู้อื่น จะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ผู้ร้องด้วย
วิธีการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
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คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ.
(2541: 20-21) กล่าวถึง วิธีการยื่นคำร้องเรียน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐไว้ ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยวาจา กรณีนี้จะเหมาะสำหรับเรื่องที่มีที่ต้องการการแก้ไขในทันที
2. ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ต้องการการแก้ไข
ปัญหาหรือต้องการการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่เหนือกว่า ซึ่งการร้องเรียนโดยวิธีนี้ต้องทำโดยเขียน
หนังสือ (หรือพิมพ์) เล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจนมากที่สุด
แจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนเพียงพอที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
ถ้ามีเอกสารหรือหลักฐานควรส่งไปพร้อมกันด้วยเพราะจะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน
นั้นเป็นไปได้โดยรวดเร็วขึ้น และส่งคำร้องเรียนนั้นไปยังสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐนั้น
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า พ.ศ. 2522 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งสิ ท ธิ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หมวด 3 ได้บัญญัติวิธีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 22 การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ หากผู้ใดประสงค์จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้ยื่นเรื่องราวร้อง
ทุกข์ได้ ดังนี้
1. ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน ซึ่งผู้นั้นจะต้องอยู่
ในฐานะที่จะทราบข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแห่งการร้องทุกข์ร้องเรียน
2. ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยโดยกระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย
1. การวิจั ยเอกสาร ได้แก่ ตำรา หนั งสื อ รายงานทางวิชาการ วารสาร นิตยสาร ผลการ
สัมมนา ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
2. การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ การสั มภาษณ์ และสนทนาแบบเจาะ
ประเด็นด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะ
กันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการ แล้วพยายามหาข้อสรุป โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้
แล้ว จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้ อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 1 คน ข้าราชการ จำนวน 4 คน และ
ลู กจ้ างชั่วคราว จำนวน 4 คน ซึ่ งเป็ นผู้ ที่ ปฏิ บั ติงานอยู่ ในศู นย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การใช้ วิ ธิ การสนทนากลุ่ ม สามารถช่ วยให้ ได้ ข้ อมู ลที่ ละเอี ยดและสอดคล้ องกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ของ
การศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
สำหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดำเนินการร่วมกับกระบวนการ
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รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร โดยดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาทั้งหมด จากนั้น
นำประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย และหัวข้อย่อย อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์
โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อย
7. ผลการศึกษา
โครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่ง ที่ 1672/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

ภาพที่ 1 โครงสร้าง/หน้าที่ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: www.ayutthaya.go.th/ayudamrong
โครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเริ่มแรกของการจัดตั้งศูนย์
มีลักษณะเป็นการบูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด ทำหน้ าที่ฝ่ายรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ที่ทำการปกครองจังหวัด ทำหน้าที่ฝ่ายบริการประชาชน กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัด ทำหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงาน
สถิ ติ จั งหวั ด ทำหน้ าที่ ฝ่ า ยติ ด ตาม ประมวลผล และสำนั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั งหวั ด ทำหน้ าที่
ประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฯลฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
และหั ว หน้ า สำนั ก งานจั ง หวั ด เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษา
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ประกอบด้ ว ย อั ย การจั ง หวั ด อั ย การจั ง หวั ด คดี เยาวชนฯ อั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ฯ ผู้ อ ำนวยการ
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัด ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาทนายความ และ
ผู้แทนภาคประชาชน
ในส่วนของการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก โดยบุคลากร
ที่ ทำหน้ าที่ เป็ นบุ คลากรที่ สั งกั ดอยู่ ในกลุ่ มงานข้ อมู ลข่ าวสาร ฝ่ ายอำนวยการของสำนั กงานจั งหวั ด
ซึ่งมีอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รั บมอบหมาย อีกทั้งยังขาดความชัดเจนในการบริหารงาน
ต่ อมา สำนั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย จึ งได้ มี คำสั่ งที่ 399/2559 ลงวั นที่ 16 พฤษภาคม 2559
ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในสำนั กงานจังหวัด โดยได้ยุบกลุ่ มงานข้อมู ลข่าวสาร
ไปรวมอยู่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และตั้งกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้น
อยู่ภายใต้สำนักงานจังหวัด โดยทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว รับข้อเสนอ
จากประชาชน งานคุ้มครองผู้บริโภค งานรับ – ส่งต่อเรื่อง งานบริการข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ โดยมีข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารงาน

ภาพที่ 2 คำสั่ งสำนั ก งานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559 ลงวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2559
โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด
ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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การจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอน
ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมปฏิบัติ
หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้ ค ำปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ งปั ญ หาความต้ อ งการและข้ อ เสนอแนะของประชาชนและทำหน้ า ที่ เป็ น
ศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้
2.1 ติดต่อขอรับ บริการด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 โทรศัพท์สายด่วน 1567 และเบอร์โทรศัพท์ 035-345-689
2.3 ทางจดหมายถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.4 ทางอิน เตอร์ เน็ ต ได้แก่ อีเมล์ drt-ay@hotmail.com และเว็บ ไซต์ของศูนย์
ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://ww2.ayutthaya.go.th/ayudamrong/
2.5 ส่ ว นราชการอื่ น ส่ งเรื่ อ งมาให้ จั งหวั ด ดำเนิ น การ เช่ น กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
2.6 การออกให้บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ หรือจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นต้น
3. ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้
3.1 เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ แล้ว จะดำเนินการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอเรื่อง ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ภายใน 3-5 วันทำการ (กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน
จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ) และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายพิจารณาสั่งการแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการในเบื้องต้นให้ผู้
ร้องทราบ
3.2 การกำหนดระยะเวลาให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจะ
พิจารณาตามความซับซ้อนของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้
1) กรณีเรื่องปกติ ไม่ซับซ้อน หมายถึง เรื่องที่ส่งให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหา
ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยปกติ ปัญหาไม่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
อื่น ในการแก้ไขปัญหา หรือสามารถประสานงานแก้ไขปัญหาได้โดยทันที ได้แก่ เรื่องร้องทุกข์ขอความ
ช่วยเหลือรายย่อยหรือเรื่องทั่วไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที เช่น
ประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมและสวัสดิการ เรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น จะกำหนดระยะเวลา
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ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา โดยให้รายงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ร้องทราบ
2) กรณี เรื่ อ งที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
การรวมกลุ่มร้องเรียนของมวลชน เรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เรื่องที่เป็นปัญหา
ยืดเยื้อยาวนาน เรื่องการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้าง เรื่องที่ต้อง
แก้ปัญหาในเชิงนโยบาย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและต้องวิ เคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็น
ด้านกฎหมาย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เรื่องที่ไม่สามารถประสานการดำเนินการแก้ไขได้
โดยวิธีปกติ จะกำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหา โดยให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่
ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทราบ ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก จังหวัด
อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
3.3 เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการดำเนินการ
มายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเสนอ
เรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่ง
ยุติเรื่องหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
3.4 กรณีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผล โดยไม่แจ้งปัญหา อุปสรรค หรือขอ
ขยายระยะเวลาดำเนินการ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้
1) เตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนดตามข้อ 3.2
2) เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 1
3) เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 2
ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาที่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 3 แล้ว ไม่มีการรายงานผล
จะทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่ าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
3.5 เมื่อปัญหาตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จะทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งยุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องหรือรายงานให้ส่วนราชการ
ที่ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการทราบ
3.6 กรณี เรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญ หาระดับนโยบายซึ่งจังหวัดหรือส่ วนราชการได้
ดำเนินการเต็มความสามารถแล้ว หรือปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการที่มีขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
ไว้โดยเฉพาะแล้ว หรือปัญหาซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องมี
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หลักประกันความเป็นธรรม ศูนย์ดำรงธรรม จะเสนอผู้ว่า ราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพื่อพิจารณายุติเรื่อง
4. การรายงานผลการดำเนินการ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยสรุปสาระสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรอ ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ดังนี้
4.1 ข้อเท็จจริงหรือสาระสำคัญและภาพประกอบ (ถ้ามี)
4.2 ข้อกฎหมาย (ถ้ามี)
4.3 ความเห็ น ของหน่วยงาน และเหตุผ ลสนับสนุน (ควรยุติเรื่องหรือดำเนินการ
ต่อไปด้วยเหตุผลประการใด มีปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไร)
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดทำการจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาข้อมูลสถิติจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พบว่า ตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน (31 เมษายน 2562)
มีเรื่องร้ องเรีย นร้องทุ กข์ จำนวนทั้งสิ้ น 6,527 เรื่อง ดำเนิ นการยุติแล้ ว จำนวน 6,471 เรื่อง อยู่
ระหว่างดำเนินการ จำนวน 56 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99 โดยเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด สามารถ
จำแนกตามประเภทเรื่อง จำแนกตามปีงบประมาณ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำแนกตามประเภทเรื่อง
ประเภทเรื่อง
1. เรื่องแจ้งเบาะแส
2. เรื่องความเดือดร้อน
3. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
4. ปัญหาที่ดิน
5. เรื่องขอความช่วยเหลือ
6. เรื่องอื่น ๆ
รวม

เรื่องเข้า
914
1,736
439
415
2,609
414
6,527

ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
914
100
1,729
99
430
97
409
98
2,579
98
410
99
6,471
99

คงเหลือ
0
7
9
6
30
4
56

ร้อยละ
0
1
3
2
2
1
1

ที่มา: สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากข้อมูลตามตารางข้างต้น พบว่า ประเภทเรื่องร้องเรียนที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
เรื่องขอความช่วยเหลือ จำนวน 2,609 เรื่อง รองลงมาคือเรื่องความเดือดร้อน จำนวน 1,736 เรื่อง
และเรื่องแจ้งเบาะแส จำนวน 914 เรื่อง ตามลำดับ
ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำแนกตามปีงบประมาณ
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ตารางที่ 2 ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำแนกตามปีงบประมาณ
ประเภทเรื่องร้องเรียน/
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รวม

เรื่องแจ้ง เรื่องความ ร้องเรียน
เบาะแส เดือดร้อน เจ้าหน้าที่รัฐ
86
279
64

ปัญหา
ที่ดิน
68

ขอความ
ช่วยเหลือ
516

เรื่อง
อื่น ๆ
61

รวม
1,074

210

404

88

107

778

88

1,675

204

410

93

90

647

83

1,527

218

432

98

101

409

74

1,332

177

156

65

30

173

99

700

19

55

31

19

86

9

219

914

1,736

439

415

2,609

414

6,527

ที่มา: สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากข้อมูลตามตารางข้างต้น พบว่า ปีงบประมาณที่มีเรื่องร้องเรียนที่มากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1,675 เรื่อง รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน
1,527 เรื่อง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1,332 เรื่อง ตามลำดับ
ตัวอย่างการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่ประสบผลสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้
ผู้ศึกษาวิจัย ขอนำเสนอเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และแก้ไขได้ยาก ซึ่งสามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ เรื่องกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณโดยรอบวิหารพระ
มงคลบพิตรซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา บุกรุกพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่
นักท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลก UNESCO ได้มี
มติให้ประเทศไทย เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาอยุธยาเมืองมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามั ญ ครั้งที่ 39 ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมัน โดยให้ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
ดำเนินการระงับการก่อสร้างในแหล่งทรัพย์สินโดยเฉพาะในพื้นที่นครประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อ
คุณค่าของเมืองมรดกโลก และกำหนดให้มีกลไกควบคุม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของชาติ ใน
การปกป้องมรดกโลกด้วย และขอให้ประเทศไทยรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เสนอ
ไปยัง ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
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รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ธนะศั ก ดิ์ ปฏิ ม าประกร) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
อำนวยการและควบคุ ม การดำเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นานครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งที่ 3/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ
แก้ไขปัญหาการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยมีพลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
ที่ ป รึ ก ษารองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอกธนะศั ก ดิ์ ปฏิ ม าประกร) เป็ น ประธานคณะทำงานและ
ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นคณะทำงานและเลขานุการเพื่อรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ของวิหารพระมงคลบพิตรและบริเวณโดยรอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ขั้ น ตอนการดำเนิ น งานเริ่ ม จากการสำรวจร้ า นค้ า บริ เวณวิ ห ารพระมงคลบพิ ต ร ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เทศบาลนคร มีรายละเอียดและทะเบียนคุม จำนวน 163 ราย และ
กลุ่มร้านค้าทรงไทย จำนวน 148 ราย รวมทั้งสิ้น 311 ราย จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
วางแผนปฏิ บั ติ ก ารในการเคลื่ อ นย้ าย โดยแบ่ งมอบภารกิ จ และกำหนดเงื่ อ นไข ระยะเวลาการ
ดำเนินงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งการจัดเวที
ชี้แจง การดำเนินงาน แผนงานโครงการ ให้กลุ่มร้านค้าได้รับทราบเป็นระยะ ๆ จัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์
ดำรงธรรมจั งหวัดและฝ่ ายทหารเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้ ค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนด
มาตรการและบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าผู้บุกรุกและร้านค้าบริเวณทรงไทยที่มีการต่อเติมอาคารไม่
เป็นไปตามกฎหมายของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการเคลื่อนย้าย หากมีผู้ฝ่าฝืนจะมีมาตรการบังคับ ดังนี้ 1) ปิด
พื้นที่บริเวณด้านข้างพระวิหารมงคลบพิตรซึ่ งเป็นทางเข้า-ออก ของตลาด เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้า
ไปด้ า นใน พร้ อ มทั้ ง ทำการตั ด ระบบสาธารณู ป โภค และ 2) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้า
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสัมภาระออกจากโบราณสถาน ระหว่างวันที่ 15–31 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กรมศิลปากรจะดำเนินการกับผู้ประกอบการค้าทุกรายที่ฝ่า
ฝืนกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ผลการดำเนินการ สามารถย้ายร้านค้าออกจากพื้นที่ได้ส ำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตโบราณสถาน วิหารพระมงคล
บพิตร ซึ่งสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา และปัจจุบันคณะกรรมมรดกโลก UNESCO ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 2-21 กรกฎาคม 2560 ที่เมืองคาร์คูฟ สาธารณรัฐโปร
แลนด์ ให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พ้นภาวะอันตราย และได้กล่าวชื่นการดำเนินงานของ
ไทยในการจัดทำมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็น
สากลของแหล่งมรดกโลก
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สำหรับการขับเคลื่อนตลาดแห่งใหม่ (ตลาดกรุงศรี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาพื้นที่
ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นการตอบสนอง
นโยบายรั ฐ บาลในการสร้ า งตลาดชุ ม ชนและเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ งใหม่ ข องทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและให้กลุ่มผู้ค้า
ดำรงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น แนวตลาดย้ อ นยุ ค สมั ย กรุ งศรี อ ยุ ธ ยา
(จัดเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์และอาทิตย์) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นอย่างมาก โดยพื้นที่ศาลากลางหลังเก่านั้นเป็นศูนย์บริการและข้อมูลการท่องเที่ยวอยุธยา จึงได้
พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมัยอยุธยาแบบครบวงจรภายในทีเดียว
อีกทั้งในช่วงเริ่มแรกของการสร้างตลาดแห่งใหม่ จังหวัดฯ ได้ส่ง เสริมการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรม
ดนตรี อีเว้นท์ กีฬา ครบทั้ง 12 เดือน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับรายได้รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การดำเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้น จึงถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ ประสบความสำเร็จ อันเกิดจากการ
ร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยมี ศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการประสานงานการบู รณาการของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ จึ งทำให้ ปั ญ หาที่ ไม่
สามารถแก้ไขได้มาอย่างยาวนาน สามารถได้ข้อยุติ เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
เรื่องร้องเรียนที่ยังไม่สามารถดำเนินการยุติได้
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการยุติ
ได้ มีจำนวน 56 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่องขอความช่ วยเหลือ จำนวน 30 เรื่อง 2) เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
จำนวน 9 เรื่อง 3) เรื่องความเดือดร้อน จำนวน 7 เรื่อง 4) เรื่องปัญหาที่ดิน จำนวน 6 เรื่อง และ 5) เรื่อง
อื่น ๆ จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป
ในภาพรวม ได้ดังนี้
1. เป็นเรื่องที่ไม่สามารตกลงกันได้ เช่น การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง การกู้ยืม เป็นต้น
2. เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ กฎหมายหลายฉบั บ ซึ่ ง มี ห ลายหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส่ ง ผลให้ ก าร
ดำเนิ น การตามขั้น ตอนกระบวนการใช้เวลานาน เช่น แสวงหาพยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง รับ ฟั ง
พยานหลั กฐานคำชี้แจง หรื อความเห็ นของผู้ ร้องทุกข์ห รือผู้ที่ เกี่ยวข้อง และออกไปตรวจสถานที่
เพื่อให้ได้ข้อยุติ
3. เป็น เรื่องเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ปฏิบัติ
หน้ าที่ล่ าช้าเกิน สมควร การกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
กระทำการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการนั้น หรือ การ
กระทำไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
4. เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การของบประมาณ เช่น ขอโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง ขอที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

385

5. เรื่องที่ต้องใช้การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์ เช่น ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล การแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผู้ศึกษาพิจารณาจากหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบกับ ข้ อเสนอหรื อความคิ ดเห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ได้จ ากการสนทนากลุ่ ม พบว่า ในการ
ดำเนินการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถยุติเรื่องได้ภายใน
กรอบระยะเวลาที่กำหนด นั้นจะต้องดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1. เรื่องบัตรสนเท่ห์ ให้นำหลักการพิจารณาเรื่องบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22ธัน วาคม 2541 มาเป็ น หลั ก ประกอบการพิ จ ารณา หากมีลั กษณะเข้าข่ายบั ตรสนเท่ห์ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีกำหนด ให้ไม่รับ เรื่องไว้พิจารณาและจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แต่ห ากปรากฏ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง และพยานบุคคลแน่นอน ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แม้ว่าผู้ร้องเรียนจะมิได้ลงลายมือชื่อ ซึ่งจะเข้าข่ายบัตรสนเท่ห์ แต่หาก
เป็ น ข้อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ งาน ก็ ให้ เร่งแจ้ งผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งทราบ เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณาดำเนินการ
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีเสร็จเด็ดขาด
แล้ว ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนหรือส่วนราชการที่แจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบ ว่าฝ่าย
บริหารไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวล่วงใด ๆ ได้ เนื่องจากอาจเป็นการละเมิดอำนาจศาล และเมื่อนำเรื่องเข้า
สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว คู่ ก รณี ย่ อ มมี ห ลั ก ประกั น ในความยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ ในการพิ สู จ น์
ข้อเท็จ จริงต่าง ๆ ในชั้น กระบวนการศาลอย่างเพียงพอ หากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีเสร็จ
เด็ดขาดประการใด ย่อมส่งผลผูกพันต่อคู่กรณีและ/หรือรัฐให้ปฏิบัติตาม โดยให้รายงานข้อเท็จจริงให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจทราบและพิจารณาสั่งยุติเรื่อง
3. เรื่องที่ต้องใช้สิทธิทางศาล กรณีข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญา และมิได้อยู่ในอำนาจ
ของนายอำเภอที่จะไกล่เกลี่ยได้ และกรณีสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
เหนือชั้นขึ้นไป ให้แนะนำผู้ร้องเรียนให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง และประสานงาน
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอัยการจังหวัด สภาทนายความ สคบ. ฯลฯ
ให้ความช่วยเหลือตามควรแก่กรณี แต่หากเป็นกรณีที่ต้องแจ้งความร้องทุ กข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนให้ ป ระสานงานกั บ พนั ก งานสอบสวนหรื อ ต้ น สั งกั ด และบั น ทึ ก รายงานข้ อ เท็ จ จริ งให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจทราบและพิจารณาสั่งยุติเรื่อง
4. เรื่ องที่ ไม่ อยู่ ในอำนาจหน้ าที่ ของกระทรวงมหาดไทย ให้ พิ จารณาให้ รอบคอบว่าเรื่อ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ/หน่วยงานใด จากนั้นส่งเรื่องให้ส่วน
ราชการ/หน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ถ้ามี)
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จากนั้นเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งยุติเรื่องดังกล่าวและจำหน่ายออกจากสารบบ แต่หากเรื่องใดที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือผลการพิ จารณาสามารถนำไปแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อน ความ
เสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งใด ๆ ในพื้นที่ ก็ให้ติดตามผลจากส่วนราชการนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ
ได้ข้อยุติที่ชัดเจน
5. ผู้ร้องเรียนที่มิใช่ผู้เสียหาย ก็ให้พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนร้องทุก ข์ดังกล่าว เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนหรือไม่ หากเป็นประโยชน์ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หาก
มิใช่ให้บันทึกรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
6. ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว และได้วินิจฉัยสั่งการให้ยุติเรื่อง
แล้ว หากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้อง แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ หรือกรณีการร้องเรียนซ้ำซึ่ง
ได้วินิจฉัยสั่งการให้ยุติเรื่องแล้ว ถ้าหากไม่มีประเด็นเพิ่มเติมหรือพยานหลักฐานที่จะทำให้ข้อเท็จจริงที่
ยุติแล้ว เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ให้ยึดตามคำวินิจฉัยเดิมและแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป ทั้งนี้
ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังเท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
7. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ หากข้อคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ มีสาระสำคัญที่เป็น
ประโยชน์ ก็ ให้ รั บ ทราบไว้ เป็ น ข้ อ มู ล และพิ จ ารณาดำเนิ น การตามที่ เห็ น สมควร หากการเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่ไม่มีสาระสำคัญ ไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ให้งดการพิจารณา
และจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
8. ระยะเวลาในการพิ จ ารณาดำเนิ น การ กรณี เรื่ อ งใดมี ก ารกำหนดระยะเวลาที่ ต้ อ ง
ดำเนินการตามกฎหมาย ให้ถือกำหนดระยะเวลาเป็นเรื่องสำคัญ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนด
อย่าให้เกิดความเสียหายจากการขาดอายุความ หรือเกินระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิหรือได้เสียและ
เกิดความเสียหาย ให้ถือว่าความล่าช้าเป็นส่วนหนึ่งของความไม่เป็นธรรม ผู้รับผิดชอบอาจต้องรับผิด
ในทางส่วนตัว ทั้งทางแพ่งหรืออาญาตามแต่กรณี เว้นแต่พิสูจน์ตนเองได้ว่ามีเหตุเพียงพอที่จะไม่ต้อง
รับผิดตามกฎหมาย
9. การให้ความสำคัญกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทุก
ลำดับขั้น ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงาน โดยติดตาม สอดส่องและ
ตรวจสอบการดำเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง หากพบข้ อ ผิ ด พลาดหรื ออุ ป สรรค ให้ ร่ว มกั บ เจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานทำการแก้ไขในทันที มิใช่ผลักให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงฝ่ายเดียว พร้อม
ทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
แต่หากเจ้าหน้าที่บกพร่องต่อการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด หากความบกพร่องเกิด
จากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจขาดการเอาใจใส่ ดูแล แก้ไขปัญหาหรือปล่อยปละละเลย จะต้องร่วมรับ
ผิดเป็นบุคคลแรก
10. สำหรับรายละเอียดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประเภทต่าง ๆ มีแนวทางดังนี้
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10.1 เรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิผล สถานบริการ
การจัดระเบียบสังคม ค้าประเวณี บ่อนการพนัน หวย แรงงานต่างด้าว การลักลอบหลบหนีเ ข้าเมือง
ค้ามนุษย์ เดือดร้อนรำคาญ การกระทำความผิดอื่น ๆ ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประสานแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ และเมื่อ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้รับรายงานผล ได้เสนอผู้บังคับบัญชาทราบหรือเห็นชอบให้ ยุติเรื่อง ให้ถือว่า
เป็นข้อยุติ สำหรับเรื่องที่มิได้ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งแน่นอนได้ ตลอดจนไม่สามารถ
ชี้พยานบุคคล เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 และเสนอ
เรื่องให้ผู้บั งคับบัญชาเห็นชอบให้ยุติเรื่องแล้ว ให้ถือว่าเป็นข้อยุติ กรณีการแจ้งเบาะแสการกระทำ
ความผิด ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบการ
กระทำความผิด ให้ถือว่าเป็นข้อยุติ
10.2 เรื่องปัญหาความเดือดร้อน เช่น งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับผลกระทบจาก
มลภาวะ สิ่งแวดล้อม ข่ม ขู่ ทำร้ายร่างกาย ข้อร้องเรียน/ร้องพิพาทระหว่างบุคคล สาธารณูปโภค
เป็นต้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ประสานการแก้ไขปัญหาจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้ร้องได้และรายงานผลให้จังหวัด
ทราบ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้เสนอผู้บังคับบัญชาทราบหรือเห็นชอบให้ยุติเรื่อง ให้ถือว่าเป็นข้อยุติ
10.3 เรื่องกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ได้รับผลกระทบจากการบริการ ร้องเรียน
โครงการของรัฐ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เป็นต้น หากเป็นเรื่องที่พิจารณา
แล้วเห็นว่ามิได้ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งแน่นอน ตลอดจนไม่สามารถชี้พยานบุคคล
เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 และเสนอผู้บังคับบัญชา
เห็นชอบให้ยุติเรื่องแล้ว ให้ถือว่าเป็นข้อยุติ หากเป็นกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิ สาหกิจที่
สังกัดส่วนราชการอื่น ไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อศูนย์ดำรงธรรมได้ส่งเรื่องให้ส่วนราชการที่
เกี่ย วข้อ งดำเนิ น การแล้ ว ให้ ถือ ว่าเป็ น ข้ อยุ ติ แต่ ห ากเป็ น เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ และรัฐ วิส าหกิ จสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย เมื่อศูนย์ดำรงธรรมได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานและหน่ วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับมาให้ศูนย์ดำรงธรรมแล้ว ให้ถือว่าเป็นข้อยุติโดยไม่ต้องรอผล
สิ้นสุดของการดำเนินการ
10.4 เรื่องปัญหาที่ดินทำกิน เช่น ปัญหาข้อพิพาทเรื่องเกี่ยวกับที่ดินระหว่างเอกชน
กับรัฐ หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน เอกสารสิทธิ การบุกรุกที่สาธารณะ ถูกปิดกั้นเส้นทาง ขอที่ดิน
ทำกิ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ต้ น กรณี เป็ น เรื่อ งที่ ดิ น ที่ ศ าลมี ค ำสั่ งพิ พ ากษาแล้ ว แต่ ผู้ ร้องไม่ ย อมรับ คำ
พิ พ ากษาของศาล ให้ ถื อ เป็ น ข้ อ ยุ ติ กรณี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ดิ น ที่ เข้ า สู่ ก ระบวนการฟ้ อ งร้ อ งทาง
กระบวนการยุติธรรมแล้ว ให้ถือเป็นข้อยุติ กรณีเป็นเรื่องพิพาทที่ดินระหว่างประชาชนกับประชาชน
เอกชนกับเอกชน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ไม่ว่าผลการไกล่เกลี่ยเป็นอย่างไร
ให้ถือเป็น ข้อยุ ติ แม้บางครั้งคู่กรณีจะไม่ยอมรับผลการไกล่ เกลี่ย และนำเรื่องร้องเรียนดังกล่ าวไป
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ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม กรณีเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดิน
ของรัฐ และเรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิแล้ว ถึงแม้จะยังไม่สิ้นสุดกระบวนการให้ถือ
เป็ นข้อยุ ติ กรณี เรื่องที่ดินที่คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ประชุมพิจ ารณาแล้ว เห็ นว่าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหรือเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิง ให้ถือว่าเป็นข้อยุติ
10.5 เรื่องขอความช่วยเหลื อ เช่น ทุน ประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา สงเคราะห์
ผู้ป่วยผู้พิการ เด็ก คนชรา การช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภั ย การต่อสู้คดี เร่งรัด
คดี ประกันตัว ช่วยเหลือทางกฎหมาย การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร หนี้สิน (ยกเว้นหนี้นอก
ระบบ) แชร์ลูกโซ่การจัดหางาน เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา เป็นต้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประสานแจ้ง
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ร้องได้รับการช่วยเหลื อตามสมควรแก่กรณีแล้ว หน่วยงานที่
รับผิดชอบรายงานผลมายังจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเสนอผู้บังคับบัญชาทราบหรือเห็นชอบ
ให้ยุติเรื่องให้ถือว่าเป็นข้อยุติ
10.6 เรื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น งานทะเบี ย นและบั ต ร ชำระค่ า ไฟฟ้ า ค่ า น้ ำ ประปา
ค่าโทรศัพท์ต่อทะเบี ย นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการรับส่ งต่อ บริการข้อมูล ข่าวสาร และการ
ให้บริการอื่น ๆ เป็นต้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประสานแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้
ร้องได้รับการช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณีแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลมายังจังหวัด และ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเสนอผู้บังคับบัญชาทราบหรือเห็นชอบให้ยุติเรื่องให้ถือว่าเป็นข้อยุติ
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แนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พรศิริ คงสม*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่ งชาติ ภาคความรู้ ด้ วยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Testing) ไม่ ได้ รั บการยอมรับจากกรรมการ
ผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างการยอมรับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้กับ
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เกิดการยอมรับต่อไป กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสาขาอาชีพที่สามารถ
ทดสอบด้วยระบบ E-Testing จำนวน 209 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาโท เป็นกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประสบการณ์
ดำเนิ น งานด้ านการทดสอบน้ อ ยกว่ า 4 ปี ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ก ารฝึ ก อบรมด้ า นการทดสอบ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในระดับปานกลาง มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ในระดับน้อย มีการรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ในระดับปานกลาง และมี การยอมรับ การทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติภ าคความรู้ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในระดับน้อย
ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ การฝึกอบรมด้านการทดสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Testing) ความพร้ อ มในด้ านเทคโนโลยี และอุป กรณ์ และการรับ รู้คุ ณ ลั ก ษณะและประโยชน์
เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประสบการณ์ดำเนินงานด้านการทดสอบ ไม่ได้เป็นสาเหตุที่
ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาค
ความรู้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้กับกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบทุกคน และทุกสาขา
ควรเสริมสร้างความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และควรมีการ
บั งคั บ ใช้ งานระบบ E-testing หรื อ กำหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ
คำสำคัญ: มาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันรอบด้าน ผู้บริหารองค์การเริ่มตระหนักและ
ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ สนับสนุ น
พันธกิจขององค์การ เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพื่อให้
ก้าวทัน สถานการณ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่ อให้ เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้มากขึ้น แต่ละองค์การจึงพยายามพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่รองรับ
การทำงานและผลักดันให้เกิดการยอมรับการใช้งานอย่างทั่วถึง
การยอมรั บเป็ นสาเหตุ สำคั ญ ที่ ทำให้ พฤติ กรรมของบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลเปลี่ ยนแปลงไป
การยอมรับสิ่งใหม่ ๆ นั้น มีผลทำให้คนในสังคมได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง เกิดความรู้ เกิดความเข้าใจในสิ่ง
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรับรู้ว่าเมื่อ
นำเทคโนโลยีมาใช้แล้วประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และยังเกิดจากการได้รับอิทธิพลของสังคม เพื่อน
ร่วมงานในองค์การ นอกจากนี้หากสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นที่พอใจพฤติกรรมการยอมรับของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะยิ่งชัดเจนขึ้น จนเกิดเป็นกระบวนการรับรู้ สนใจ ทดลองใช้และพยายามนำไป
ปฏิบัติในที่สุด หรือเรียกว่าการยอมรับนั่นเอง โดยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น องค์การที่สามารถจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจต่องานมากขึ้น การดำเนินงานและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน จนนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การได้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล
พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนา
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กลไกประชารัฐ มุ่งมั่นที่จะนำพาประชาชนสู่การปฏิรูปประเทศในรูปแบบใหม่ นอกจากนั้น 20 ปี ต่อจาก
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นี้ไป นับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนากำลังคนที่สามารถ
ตอบสนองให้ประเทศชาติเกิดความ “มั่งคั่ง” ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนแม่บทด้านแรงาน (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ของกระทรวง
แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้กำหนดทิศทางเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
พัฒนากำลังแรงงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดั่งพันธกิจ “พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รองรั บ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ยนแปลง” จนเกิ ดเป็ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดรั บ กั บพั น ธกิ จคื อ
“การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล”
สำนักพัฒ นามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน มีภ ารกิจหลั กในการพัฒ นากระบวนการ
ทดสอบฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี สภาวการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม โดยการทดสอบ
ยังแบ่งออกเป็น การทดสอบภาคความรู้คือการทำแบบทดสอบ และการทดสอบภาคความสามารถคือ
การลงมือปฏิบัติ ซึ่งการทดสอบทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถจะถูกควบคุมการทดสอบโดย
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้ดำเนินการตามพันธ
กิจและยุทธศาสตร์ที่วางไว้โดยการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ซึ่งเป็นการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ทดสอบทำ
แบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์แทนการทำแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ และสามารถรู้ผลการ
ทดสอบหลังจากทำข้อสอบเสร็จทันที ทำให้สามารถตอบสนองการจัดการทดสอบหลายครั้งได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ป้องกันการทุจริตเนื่องจากข้อสอบจะถูกสุ่มและจะสลับลำดับคำถามและคำตอบของ
คำถามในแต่ละข้อก็จะถูกสลับลำดับใหม่ให้ไม่เหมือนกัน รองรับรูปแบบของข้อสอบที่หลากหลายและ
มีการใช้สื่อประสมเพื่อความสมบูรณ์ของการทดสอบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียงบันทึก และ
วิดีทัศน์ ซึ่งการทดสอบแบบเดิมด้วยกระดาษไม่สามารถทำได้
จากรายงานผลการดำเนิ นงานทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ ของกรมพั ฒนาฝี มื อ
แรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 พบว่า กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส่วนใหญ่ ยังคงดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ด้วยวิธีการแบบเดิม คือ
ใช้กระดาษคำถามกระดาษคำตอบ ถึงแม้ว่าจะมีข้อสั่งการจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ใช้การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในสาขาที่
สามารถทดสอบด้วยระบบ E-Testing อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการ
ระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)” ให้กับกรรมการ
ผู้ควบคุมการทดสอบสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคน เพื่อพัฒนากระบวนการงานทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้มีความโปร่งใส ลดการใช้ดุลย
พินิ จของเจ้ าหน้ าที่ มี หลั กเกณฑ์ การใช้ข้อสอบที่สามารถสุ่มเลื อกอย่างเป็ นระบบมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้ควบคุม
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การทดสอบแล้วก็ตาม ทำให้องค์การยังคงเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา ทรัพยากรและต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ ายในการดำเนิ นการเกี่ยวกับการพิ มพ์ การขนส่ ง การบริหารจั ดการ การตรวจ และการ
ประเมิ นผล อี กทั้ งยั งไม่ สามารถขจั ดปั ญหาสำคั ญ เกี่ ยวกั บข้ อร้องเรียนในเรื่องความไม่ โปร่งใสของ
กระบวนการทดสอบของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบได้
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการ
ผู้ควบคุมการทดสอบสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อหาสาเหตุของการไม่นำระบบฯ ไปใช้ในการ
ทดสอบ และเพื่ อ นำข้ อมู ล ที่ ได้ไปใช้เป็ น แนวทางการสร้างการยอมรับ ให้ ก รรมการผู้ ค วบคุ มการ
ทดสอบสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จนเกิดการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
2. คำถามในการวิจัย
2.1 เหตุ ใ ดการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Testing) จึงไม่ได้รับการยอมรับจากกรรมการผู้ ควบคุมการทดสอบ สั งกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
2.2 มีแนวทางใดบ้างที่สามารถสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้กับกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาหาสาเหตุ ที่ ท ำให้ ก ารทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ไม่ได้รับการยอมรับจากกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ
สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.2 เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้กับกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. ขอบเขตของการวิจัย
1) ด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาแนวทางการสร้างการยอมรับ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการ
ทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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แห่ งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ไม่ได้รับการยอมรับจากกรรมการ
ผู้ ค วบคุ มการทดสอบ สั งกั ดกรมพั ฒ นาฝี มือ แรงงาน รวมถึ งแนวทางการสร้างการยอมรับ ให้ กั บ
กรรมการผู้ ควบคุม การทดสอบ สั งกั ดกรมพั ฒ นาฝี มือแรงงานต่อไป การศึกษาครั้งนี้จ ะใช้วิธีเชิ ง
ปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน จากนั้นสรุปผลในลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล
2) ด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สั งกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เฉพาะสาขาอาชีพที่ได้นำข้อสอบเข้าระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภ าคความรู้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จำนวน 440 คน
5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก ำหนดตั ว แปรใน
การศึกษาซึ่งตัวแปรอิสระประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ดำเนินงานด้านการทดสอบ การฝึกอบรม
ด้านการทดสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
และการรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ ตัวแปรตามคือ การยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

อายุ
ประสบการณ์ดำเนินงานด้านการทดสอบ
การฝึกอบรมด้านการทดสอบด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
การรับรูค้ ุณลักษณะและประโยชน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

การยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
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6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมพัฒ นาฝีมือแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป็น
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เฉพาะสาขาอาชีพที่สามารถทดสอบ
ด้ว ยระบบ E-Testing) จำนวน 440 คน เมื่ อ คำนวณตามสู ต รของ Taro Yamane ที่ ระดับ ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง 209 คน โดยใช้วิธี การสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ตามสัดส่วนประชากร (Stratified Random Sampling) ตามสาขาอาชีพที่สามารถทดสอบ
ด้ว ยระบบ E-Testing จากนั้ น ผู้ วิจั ยได้ นำแบบสอบถามไปแจกให้ กลุ่ ม เป้ าหมาย คือ กรรมการผู้
ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภ าคความรู้ สังกัดกรมพัฒ นาฝีมือแรงงานตาม
จำนวน และนำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(SPSS for Windows Version 11.5) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนำเสนอ
ผลการศึกษา ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies)
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การฝึ ก อบรมด้ า นการทดสอบ ความพร้ อ มในด้ านเทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ์ การรับ รู้
คุณลักษณะและประโยชน์ และการยอมรับฯ ระบบ E-Testing วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การทดสอบสมมติฐาน เพื่ อวิเคราะห์ ห าสาเหตุที่มีผ ลต่อการยอมรับระบบ E-Testing
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
7. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญา
โท เป็ น กรรมการผู้ ค วบคุ ม การทดสอบในสาขาช่ างไฟฟ้ าภายในอาคาร ระดั บ 1 ประสบการณ์
ดำเนินงานด้านการทดสอบน้อยกว่า 4 ปี
2. การฝึกอบรมด้านการทดสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การฝึ ก อบรมด้ า นการทดสอบ ด้ ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
หัวข้อการฝึกอบรม

ค่าเฉลี่ย
.75

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.433

ระดับ
การฝึกอบรม
มาก

1. แนะนำภาพรวมการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Testing)
2. ความสำคัญในการนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

.63

.485

ปานกลาง
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หัวข้อการฝึกอบรม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่หน่วยปฏิบัติ
3. การติ ด ตั้ ง ระบบ SOTS (Stand-alone Online Test
System), STS (Site Testing Server) และ RTS (Room
Testing Server)
4. กระบวนการทำงานของระบบการบริห ารจัด การคลั ง
ข้อสอบ
5. วิธีการนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ E-Testing
6. วิธีการบันทึก แก้ไข ข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบ
7. ขั้ น ตอนการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
8. วิธีการพิมพ์ผลสอบจากระบบ E-Testing
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การฝึกอบรม

.29

.456

น้อย

.31

.464

น้อย

.55
.71
.73

.499
.453
.446

ปานกลาง
มาก
มาก

.53
.56

.501
.163

ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิจั ย พบว่ า กรรมการผู้ ค วบคุ ม การทดสอบ สั งกั ด กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานมี ก าร
ฝึกอบรมด้านการทดสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) โดยรวมมีการฝึกอบรมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 0.56) เมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อการฝึกอบรมพบว่ามีการฝึกอบรมในระดับมาก
ได้แก่ แนะนำภาพรวมการทดสอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) (ค่าเฉลี่ย 0.75) ขั้นตอนการ
ทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานด้ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (E-Testing) (ค่าเฉลี่ ย 0.73) และวิธีการ
บั นทึ ก แก้ ไข ข้ อมู ลผู้ เข้ ารั บ การทดสอบ (ค่ าเฉลี่ ย 0.71) มี การฝึ กอบรมในระดั บปานกลาง ได้ แ ก่
ความสำคัญ ในการนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สู่ห น่วยปฏิบัติ
(ค่าเฉลี่ย 0.63) วิธีการนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ E-Testing (ค่าเฉลี่ย 0.55) และวิธีการพิมพ์ผลสอบจาก
ระบบ E-Testing (ค่าเฉลี่ย 0.53) มีการฝึกอบรมในระดับน้อย ได้แก่ กระบวนการทำงานของระบบ
การบริหารจัดการคลั งข้อสอบ (ค่าเฉลี่ย 0.31) และการติดตั้งระบบ SOTS (Stand-alone Online
Test System), STS (Site Testing Server) และ RTS (Room Testing Server) (ค่าเฉลี่ย 0.29)
3. ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์

ค่าเฉลี่ย
2.74
2.82

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.491
.452

ระดับ
ความพร้อม
ปานกลาง
ปานกลาง

1. ระบบโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ประสิทธิภาพ ความเร็วของระบบโทรคมนาคมและระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

2.24

.470

น้อย
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ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ต
4. จำนวนเครื่องอ่านบัตรประชาชน และกล้องเว็บแคม
5. ประสิทธิภาพ ความเร็วของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พิเศษ
ต่าง ๆ
6. โปรแกรมที่ใช้ และระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ขึ้นไป
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทดสอบฯ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความพร้อม

2.19
2.26

.489
.512

น้อย
น้อย

2.30
2.92
2.50

.526
.425
.342

น้อย
ปานกลาง
น้อย

ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ โดยรวมมีความพร้อมในระดับ
น้ อ ย (ค่ า เฉลี่ ย 2.50) เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะข้ อ พบว่ า มี ค วามพร้ อ มในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทดสอบฯ (ค่าเฉลี่ย 2.92) ประสิทธิภาพความเร็วของระบบ
โทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอิ น เทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ ย 2.82) และระบบโทรคมนาคมและระบบ
เครื อข่ายอิ น เทอร์ เน็ ต (ค่ าเฉลี่ ย 2.74) และมี ความพร้อมในระดั บ น้ อย ได้ แก่ โปรแกรมที่ ใช้ และ
ระบบปฏิบั ติการ Windows 8.1 ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ ย 2.30) ประสิ ทธิภาพความเร็วของคอมพิ วเตอร์ และ
อุ ป กรณ์ พิ เศษต่ า ง ๆ (ค่ า เฉลี่ ย 2.26) จำนวนเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ ในระบบเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 2.24) และจำนวนเครื่องอ่านบัตรประชาชนและกล้องเว็บแคม (ค่าเฉลี่ย 2.19)
4. การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์
การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์

ค่าเฉลี่ย
2.58

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.584

ระดับ
ความเห็น
น้อย

1. การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทดสอบ มาตรฐานฯ ด้ ว ยระบ บ
E-Testing เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน
2. วิธีการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing ทำให้
เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
3. เป็ น การง่ า ยที่ จ ะสร้ า งความเชี่ ย วชาญในการทดสอบ
มาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing
4. การใช้เทคโนโลยีในการส่งผ่านข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ช่วย
ให้ท่านได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว และ
เสี่ยง ช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อ
คำถามได้ดียิ่งขึ้น
รวม

3.73

.523

มาก

2.56

.595

น้อย

3.25

.533

ปานกลาง

3.79

.471

มาก

3.18

.366

ปานกลาง
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ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ โดยรวมเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.18)
เมื่อพิ จารณาในแต่ล ะข้อพบว่าเห็ นด้วยในระดับมาก ได้แก่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบต่าง ๆ เช่น
เสียงและภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อคำถามได้ดียิ่งขึ้น
(ค่าเฉลี่ย 3.79) และวิธีการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.73) เห็นด้วยในระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการส่งผ่านข้อมูล เอกสาร
ต่ า ง ๆ ช่ ว ยให้ ท่ า นได้ รั บ ความสะดวกยิ่ ง ขึ้ น (ค่ า เฉลี่ ย 3.25) และเห็ น ด้ ว ยในระดั บ น้ อ ย ได้ แ ก่
การเรียนรู้วิธีการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน (ค่าเฉลี่ย 2.58)
และเป็นการง่ายที่จะสร้างความเชี่ยวชาญในการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing (ค่าเฉลี่ย
2.56)
5. การยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ตารางที่ 4. ค่าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การยอมรับ การทดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงาน
แห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
การยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
1. ท่านคิดว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing
สามารถป้องกันการทุจริตการทดสอบได้
2. ท่านคิดว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing
ทำให้การสรุปผลคะแนนรวดเร็วขึ้น
3. ท่านคิดว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing
ช่ว ยประหยั ด ค่ าใช้ จ่า ย กว่า การทดสอบมาตรฐานฯ ด้ ว ย
กระดาษ
4. ท่านคิดว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing
ช่วยประหยัดเวลา กว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยกระดาษ
5. ท่านคิดว่าการติดตั้งระบบ E-Testing ในเครื่องแม่ข่ายมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน
6. ท่านคิดว่าการนำเข้าข้อสอบในระบบมีความยุ่งยาก และ
ใช้เวลานาน
7. การทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing เป็ นการ
เพิ่มภาระให้แก่กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ
8. การใช้งานระบบ E-Testing มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
9. ควรนำวิธีการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing
มาใช้ในทุกสาขา
10. เมื่อมองในภาพรวมท่านคิดว่าการทดสอบมาตรฐานฯ

ค่าเฉลี่ย
3.02

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.523

ระดับ
การยอมรับ
ปานกลาง

3.00

.559

ปานกลาง

2.35

.562

น้อย

2.38

.586

น้อย

2.44

.594

น้อย

2.41

.582

น้อย

2.47

.581

น้อย

2.65
2.69

.579
.567

ปานกลาง
ปานกลาง

2.62

.586

ปานกลาง
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การยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ด้วยระบบ E-Testing มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่าน
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การยอมรับ

2.60

.504

น้อย

ผลการวิ จั ย พบว่ า การยอมรับ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้
ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Testing) โดยรวมมี ก ารยอมรั บ ในระดั บ น้ อ ย (ค่ า เฉลี่ ย 2.60)
เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะข้ อ พบว่ า มี ก ารยอมรับ ในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ ท่ านคิ ด ว่ า การทดสอบ
มาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing สามารถป้องกันการทุจริตการทดสอบได้ (ค่าเฉลี่ย 3.02) ท่านคิด
ว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing ทำให้การสรุปผลคะแนนรวดเร็วขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.00)
ควรนำวิธีการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing มาใช้ในทุกสาขา (ค่าเฉลี่ย 2.69) การใช้งาน
ระบบ E-Testing มี ข้ อ ดี ม ากกว่าข้ อ เสี ย (ค่ าเฉลี่ ย 2.65) และเมื่ อ มองในภาพรวมท่ านคิ ด ว่าการ
ทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่าน (ค่าเฉลี่ ย 2.62)
และมีการยอมรับ ในระดับน้ อย ได้แก่ การทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing เป็นการเพิ่ม
ภาระให้ แก่กรรมการผู้ ควบคุมการทดสอบ (ค่าเฉลี่ ย 2.47) ท่านคิดว่าการติดตั้งระบบ E-Testing
ในเครื่องแม่ข่ายมีความยุ่งยากและซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 2.44) ท่านคิดว่าการนำเข้าข้อสอบในระบบมี
ความยุ่ ง ยาก และใช้ เวลานาน (ค่ า เฉลี่ ย 2.41) ท่ า นคิ ด ว่ า การทดสอบมาตรฐานฯ ด้ ว ยระบบ
E-Testing ช่วยประหยัดเวลากว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 2.38) และท่านคิด
ว่าการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าการทดสอบมาตรฐานฯ
ด้วยกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 2.35)
6. การทดสอบสมมติฐาน สาเหตุที่ส่งผลต่อ การยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ตารางที่ 5 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ตัวแปร
(Constant)
อายุ
ประสบการณ์ดำเนินงานด้านการทดสอบ
การฝึกอบรมด้านการทดสอบ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์

Unstandardized standardized
Coefficients
Coefficients t
B
Std. Error
(β)
.232
.256
.904
-.084
.027
-.154
-3.169
.008
.015
.017
.530
1.188
.180
.384
6.610

.367
.002 *
.597
.000 *

.434

.000 *

.074

.295

5.876

Sig,
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Unstandardized standardized
Coefficients
Coefficients t
ตัวแปร
B
Std. Error
(β)
การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์
.257
.059
.187
4.370
R = .897, R Square = .805, Adjusted R Square = .800
Std. Error of the Estimate = .225

Sig,
.000 *

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 อายุ เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการ
ทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ดำเนินงานด้านการทดสอบ ไม่ได้เป็นสาเหตุที่
ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 การฝึ กอบรมด้านการทดสอบ ด้ วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
(E-Testing) เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้
ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สั งกัดกรมพัฒนาฝีมื อ
แรงงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้ ด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
(E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างมีนัย สำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน อย่างมีนัย สำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุมาตรฐาน (Beta) พบว่าตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มากที่สุดได้แก่ การฝึกอบรมด้านการ
ทดสอบ ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Testing) (β = .384) รองลงมาได้ แก่ ความพร้ อมในด้ าน
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ (β = .295) การรับรู้คุ ณลั กษณะและประโยชน์ (β = .187) และอายุ (β = .154) ตามลำดับ
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8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. อายุ การฝึ ก อบรมด้ า นการทดสอบ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Testing)
ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ และการรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้ ด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
(E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน อย่างมีนัย สำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ประสบการณ์ ดำเนิ น งานด้านการทดสอบ ไม่ได้ เป็น สาเหตุที่ ส่ งผลต่อการยอมรับการ
ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติภาคความรู้ ด้ วยวิธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Testing) ของ
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ตัว แปรสาเหตุ ที่ ส่ งผลต่ อการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติภ าค
ความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรม
พัฒ นาฝี มือแรงงานมากที่ สุ ด ได้ แก่ การฝึ กอบรมด้านการทดสอบ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ กทรอนิ กส์
(E-Testing) รองลงมาได้แก่ ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุ ป กรณ์ การรับรู้คุณ ลั กษณะและ
ประโยชน์ และอายุ ตามลำดับ
ดั งนั้ น สาเหตุ ที่ ทำให้ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ ภาคความรู้ ด้ วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ไม่ได้รับการยอมรับจากกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานมากที่สุดได้แก่ การฝึกอบรมด้านการทดสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
รองลงมาได้แก่ ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ และ
อายุ ตามลำดับ
จึงควรกำหนดแนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาค
ความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้กับกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้
1. การฝึกอบรมด้านการทดสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน
หัวข้อการฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรมในระดับน้อยเป็นอันดับแรก ได้แก่ กระบวนการทำงานของระบบ
การบริหารจัดการคลังข้อสอบ และการติดตั้งระบบ SOTS (Stand-alone Online Test System), STS
(Site Testing Server) และ RTS (Room Testing Server)
2. ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ดำเนิ น การจั ดเตรี ย มความพร้อ มในด้ านเทคโนโลยีและอุป กรณ์ เพื่ อรองรับ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในหัวข้อที่มีความ
พร้ อมในระดั บน้ อย ได้ แก่ โปรแกรมที่ ใช้และระบบปฏิ บั ติ การ Windows 8.1 ขึ้ นไป ประสิ ท ธิภ าพ

402

ความเร็วของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจำนวนเครื่องอ่านบัตรประชาชนและกล้องเว็บแคม
3. การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์
ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ ของการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในหัวข้อที่มี
การรั บ รู้ คุ ณ ลั ก ษณะและประโยชน์ ในระดั บ น้ อ ย ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทดสอบมาตรฐานฯ
ด้วยระบบ E-Testing เป็ น เรื่องง่ายสำหรับท่าน และเป็นการง่ายที่จะสร้างความเชี่ยวชาญในการ
ทดสอบมาตรฐานฯ ด้วยระบบ E-Testing
จากผลการศึกษาแนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาค
ความรู้ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ ควบคุมการทดสอบ สั งกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถบรรยายความหมายของผลการศึกษารวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผล
การศึกษาในอดีตได้ ดังนี้
1. การยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยรวม
มีการยอมรับ ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบส่วนมากเห็นว่า การ
ทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Testing)
เป็นเรื่องยุ่งยาก ทั้งยังขาดการให้การสนับสนุนและการอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มภาระให้แก่
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ รวมไปถึงการติดตั้งระบบ E-Testing ในเครื่องแม่ข่ายและการนำเข้า
ข้อสอบในระบบมีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานาน สอดคล้องกับงานวิจัยของลลิลทิพย์ เพ็งดี
(2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบงานธุรกิจหลัก กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยด้านความไม่สลับซับซ้อน มีความสำคัญต่อการ
ยอมรับ หากการใช้งานระบบงานธุรกิจหลักไม่ยุ่งยากซับช้อน ระบบงานธุรกิจหลักมีความคล้ายคลึง
กับระบบงานเดิม มีคู่มือการใช้งานระบบงานธุรกิจและสามารถค้นหาข้อมูลการใช้งานในแหล่งข้อมู ล
ขององค์กรได้ รวมทั้งมีการจัดอบรมแก่พนักงานผู้ใช้งานระบบธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะทำ
ให้การยอมรับระบบธุรกิจหลักอยู่ในระดับมาก
2. อายุ เป็ นสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ งชาติภาค
ความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบที่มีอายุ
น้อยจะมีแนวโน้มการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Testing) ที่ ดี กว่ากรรมการผู้ ควบคุ มการทดสอบที่ มี อ ายุ มาก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ปรารถนา พลายมาศ (2551) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุ
สัตว์ส่วนกลาง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องของอายุ และตำแหน่งหน้าที่การงานส่งผลถึงการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ข้าราชการที่อายุมากหรือ ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่แตกต่างจากข้าราชการที่อายุน้อยหรือตำแหน่งอยู่ในระดับปฏิบัติ
3. ประสบการณ์ ดำเนิ น งานด้านการทดสอบ ไม่ได้ เป็น สาเหตุที่ ส่ งผลต่อการยอมรับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของ
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกรมพัฒ นาฝีมือ
แรงงาน เป็นองค์การภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทำให้
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ด ำเนินงานด้าน
การทดสอบนานเท่าใดก็ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้
ด้ว ยวิธี การทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Testing) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ของ อลงกรณ์ สาหร่ายเงิน
(2557) ได้ทำการศึกษาการยอมรับระบบ Self service การขอลางานของพนักงานสายงานบริห า
โครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการยอมรับ ระบบ Self service การขอลางานไม่แตกต่างกัน
4. การฝึกอบรมด้านการทดสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เป็นสาเหตุที่
ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ภ าคความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบที่เคยอบรมด้านการ
ทดสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้สามารถรู้จัก รู้วิธีการติดตั้งระบบ E-Testing
และรู้วิธีการใช้งานระบบ E-Testing ซึ่งเป็นพื้นฐานไปสู่ความเข้าใจ จนเกิดการยอมรับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนวัช ผุดวาย (2554) ศึกษาการยอมรับของพนักงานในการใช้ระบบการผลิตแบบ
โตโยต้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ABC พบว่า การได้รับการฝึกอบรมจากส่วนกลาง และ
การได้รับการทบทวนการฝึกอบรมจากหัวหน้างานภายใน มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบการผลิต
แบบโตโยต้า รวมทั้งการเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรการผลิตแบบโตโยต้า ขั้นพื้นฐาน และการมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงระบบ มีผลต่อการยอมรับในการใช้การผลิตแบบ
โตโยต้า
5. ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการ
ผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่าถ้าหน่วยงานมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ก็จะทำให้ กรรมการผู้
ควบคุมการทดสอบมีการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็ ก ทรอนิ กส์ (E-Testing) มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ Farn C.K., Fu J.R. and Chao W.P.
(2006) ที่กล่าวไว้ว่า “ทรัพยากรที่ใช้ปฏิบัติงานที่เพียงพอจะส่งผลให้การทำงานไหลลื่น และส่งผลต่อ
การยอมรับระบบที่เพิ่มมากขึ้น” และงานวิจัยของ วราภรณ์ บัวมณี (2550) พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำ
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ให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ยอมรับนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มาก
ที่สุด คือ โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลักษณะใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
6. การรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุม
การทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบได้รับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ ก็จะมีการตัดสินใจนำไปใช้ ทำให้เกิด
การยอมรับได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ธัญยาธีรพงษ์ (2556) ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับระบบ SAP ของพนักงานในเครือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) พบว่า
เมื่อพนักงานรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ SAP จะส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน
และจะส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ SAP ในการปฏิบัติงานในที่สุด
9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรจัดการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้กับกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบทุกคน และทุกสาขา
2. ควรเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในด้ านเทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ์ ไม่ ว่ าจะเป็ น จำนวนเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวนเครื่องอ่านบัตรประชาชน และกล้อง
เว็บแคม ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็วของระบบโทรคมนาคม
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้รองรับการทำงานทันท่วงที
3. ควรมีการบังคับใช้งานระบบ E-testing หรือกำหนดเป็นตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ทำการศึ กษาในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บการฝึ กอบรมการทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงาน
แห่ งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ให้กับกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ
สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกเหนือจากจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการฝึกอบรม เช่น ทำการศึกษาถึง
ขั้นตอน กระบวนการ ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ฯลฯ เนื่องจากค้นพบแล้วว่า การฝึกอบรมเป็น
สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการยอมรับมากที่สุด จึงควรทำการศึกษาเชิงลึกในประเด็นนี้ต่อไปเพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุที่แท้จริง
2. เนื่องจากการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามหรือเชิงปริมาณ อาจมีข้อจำกัดด้านรายละเอียดของผล
วิจัย ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความรู้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการ
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ทดสอบสั งกั ดกรมพั ฒ นาฝี มื อแรงงาน ในลั กษณะการวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ โดยการเก็ บข้ อมู ลจากการ
สัมภาษณ์กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการเชิงลึกต่อไป
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ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
พิชชานันท์ พูลสวัสดิ์*
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาเรื่อ ง ความโปร่งใสในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร กรณี ศึ ก ษา:
สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาค่ านิ ย มองค์ ก ารที่ ใช้ ยึ ด ถื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรภายใน
สำนั กงาน กสทช. และเพื่ อศึกษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการปฏิบั ติ งานด้ว ยความโปร่งใสของบุ คลากร
สำนักงาน กสทช. ซึ่งการวิจัยดังกล่าวมีเป็นลักษณะแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้เครื่องมือจากการ
สัมภาษณ์และสนทนารายบุ คคลจากผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนงานและพนักงานระดับ
ปฏิบั ติการที่ป ฏิบั ติงานภายในสำนักงาน กสทช. สำนักงานใหญ่ โดยผู้ ศึกษาได้นำข้อมู ลจากการ
สัมภาษณ์ต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกับแนวคิด ทฤษฎีวัฒ นธรรม
องค์การ เพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึ ก ษาว่า สำนั ก งาน กสทช. มี ลั ก ษณะของวัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบลำดั บ ชั้ น ซึ่ ง
วัฒ นธรรมดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบ ทขององค์การ โดยองค์การมีวิธีการสร้าง
ค่านิยมและทัศนคติผ่านทางนโยบายและการปฏิบัติตนของผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรมีแบบอย่างใน
การปฏิบัติตนภายในองค์การ ซึ่งในปัจจุบันองค์การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสในการยึดถือ
และปฏิบัติงาน เป็นผลจากข้อบกพร่องขององค์การในอดีตและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและบริบทขององค์การ จึงทำให้องค์การต้องปรับตัวเพื่อให้องค์การ
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้บริหารขององค์การเป็นผู้ผลักดันนโยบายและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมด้านโปร่ง ใสในการปฏิบัติงานขึ้น ประกอบกับผู้บริหารรับเอา
แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New public Management)
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีทิศทางเดียวกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์การแห่งธรรมาภิบาลต่อไปในอนาคต

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

408

ค ำส ำคั ญ : วั ฒ น ธ รรม อ งค์ ก าร ห ลั ก ธ รรม าภิ บ าล ค ว าม โป ร่ ง ใส แ ล ะต รว จ ส อ บ ได้
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
1. บทนำ
เนื่ องจากวัฒ นธรรมองค์ การเป็ น เครื่องมื อที่ ใช้ ในการช่ ว ยหล่ อหลอมให้ บุ ค ลากรภายใน
องค์การมีทัศนคติ ความเชื่อ และแนวทางในการปฏิบัติงานทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การแต่
ละองค์ ก ารจะถู ก สร้ าง คิ ด ค้ น และพั ฒ นาจากกลุ่ ม บุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ ง เพื่ อ ต้ อ งการนำค่ า นิ ย มและ
วัฒ นธรรมองค์การที่ คิดขึ้น มาใช้ในการแก้ไขปัญ หาและปรับตัวจากสภาพแวดล้ อมภายนอกและ
ภายในที่มีการเปลี่ยนแปลง หากค่านิยมและวัฒ นธรรมองค์การดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงจนสามารถเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มบุคคลากรในองค์การ ซึ่งค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
ต้อ งผ่ านการทดสอบเพื่ อใช้ ในการกำหนดเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ของสมาชิ กภายในองค์ การ Edgar
schein, (1990; อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2551: 184) นอกจากนั้นวัฒนธรรมองค์การ
จะสามารถสร้ างขึ้น จากบุ คคลบางกลุ่ มแล้ ว นั้ น วัฒ นธรรมองค์ก ารยังเกิ ดขึ้ น ได้ จากความผู กพั น
(Involvement) ความสามารถในการปรั บ ตั ว (Adaptability) ความสม่ ำ เสมอ (Consistency)
รวมถึงภารกิจและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมขององค์การ (Mission and Vision) ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การ Dension (1990; อ้างถึงใน ชนิดา จิตตรุทธะ, 2559:
28) ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นดั่งกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์การผ่านค่านิยม
ประเพณี ความคิดและความเชื่อของบุคลากรในองค์การ รวมถึงพฤติกรรมที่บุคลากรที่แสดงผ่าน
สายตาของสาธารณชนได้เช่นกัน
ในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย มีลักษณะการบริหารงานจากบนลงสู่
ล่าง (Top Down) จึงทำให้ ห น่ วยงานราชการหรือองค์การต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้ รัฐเกือบทั้งหมด
เพื่อให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินได้ให้มีความเป็นสัดเป็นส่วน
ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ง่ายต่อการบริหารและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันนั้น
มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้กับภาครัฐที่ไม่สังกัดต่อกระทรวงและกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำคัญในการหาเงินงบประมาณให้กับรัฐได้อย่างมหาศาล นั่นคือ สำนักงาน กสทช. มีส ถานะเป็น
องค์ ก รของรั ฐ ที่ เป็ น อิ ส ระที่ ถู ก ก่ อ ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 20 ธัน วาคม พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 47 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ การอนุญาตและการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุ
โทรคมนาคม ซึ่งกลายเป็นองค์การแรกและองค์การเดียวของรัฐที่สามารถบริ หารจัดการได้เบ็ดเสร็จ
ภายในองค์การ โดยองค์การกลายเป็นที่ถูกจับตามองจากสาธารณชนในการปฏิบัติงานนับตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา
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ดั งนั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ งได้ เล็ งเห็ น ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี ค วามสำคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ซึ่งวัฒนธรรมองค์การกลายเป็นปัจจั ยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
และผลการปฏิบัติของสำนักงาน กสทช. ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะ จึงทำให้
ผู้ศึกษาสนใจที่จ ะศึกษาว่า บุ คลากรภายในสำนักงาน กสทช. มีลักษณะค่านิยมแบบใดที่ใช้ยืดถือ
ในการปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ งค่ า นิ ย มดั งกล่ าวมี ปั จ จั ย ด้ านใดบ้ างที่ ส่ งผลต่ อ การปรับ เปลี่ ย นค่ านิ ย ม
ให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบททั้งภายนอก ภายในองค์การ ทั้งนี้ หากผู้ บริหารมีความ
ต้อ งการในการพั ฒ นาองค์ก ารเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลในการปฏิ บั ติ งาน จึ งทำให้
องค์การจำเป็นต้องมีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนลักษณะของค่านิยมภายในองค์การที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมดังกล่าวนั้นทั้งผู้บริหาร
และบุคลากรต้องช่วยกันสร้างลักษณะค่านิยมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ และสร้างความ
ศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อสาธารณชน ซึ่งค่านิยมใหม่ขององค์การนั้นบุคลากรทุกคนจำเป็นจะต้องใช้ยึดถือ
อย่ า งเข้ ม งวดในการปฏิ บั ติ งานจนกลายเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ที่ แ สดงออกผ่ า นพฤติ ก รรมในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ โดยที่บุคคลภายนอกเมื่อพบเห็นสามารถตอบได้ว่า ลักษณะพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานเช่นนี้ คือ ลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสทช.
2. คำถามการศึกษา
บุคลากรของสำนักงาน กสทช. มีลักษณะค่านิยมแบบใดที่ใช้ยึดถือในการปฏิบัติงานภายใน
องค์การ รวมทั้ งมีปั จ จั ย ใดบ้ างที่ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงค่านิ ยมแบบเดิมมาสู่ ค่านิ ยมแบบใหม่
ที่บุคลากรยึดถือและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กสทช. อย่างแพร่หลาย
3. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ บุ ค ลากรของสำนั ก งาน กสทช. ใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างแพร่หลาย
3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสของ
บุคลากรสำนักงาน กสทช.
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ทำให้ทราบค่านิยมที่บุคลากรใช้ยึดถือในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กสทช.
4.2 ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสทช.
4.3 ทำให้สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ให้กับสำนักงาน กสทช. ในอนาคตต่อไป
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5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก าร
ตลอดจนทบทวนตัวแปรอิสระต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การทางด้านวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อนำมาพัฒนาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้
ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การเปรียบเหมือนเป็นการสร้างความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานที่สะท้อน
ถึงภาพลักษณ์ของแต่ละองค์การ ทั้งนี้วัฒนธรรมองค์การจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจ
และเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้บุคลากรยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยวัฒนธรรมองค์การ
กลายเป็นระบบหนึ่งของสังคมที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ซึ่งส่งผลต่อการหลอมรวมบุคลากรให้เป็นหนึ่ง
เดียวภายใต้ระบบและโครงสร้างที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีนักวิชาการจำนวนมากได้ให้ความหมาย
ของวัฒนธรรมองค์การไว้หลายมุมมอง สามารถสรุปได้ ดังนี้
John Van Mannen (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ , 2546) ได้ให้ ความหมายของ
วัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง เป็นองค์ความรู้ของสมาชิกที่เกิดจากประสบการณ์ โดยมีการแบ่งปัน
ละสร้างขึ้นจากการบอกเล่า (inform) และกำหนดความรู้เพื่อใช้ในการยึดถือและปฏิบัติ (shape) โดย
ในการกำหนดความรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องสอดคล้องกับรูปแบบในการทำงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงาน
เป็นประจำหรือไม่เป็นประจำของแต่ละองค์การ
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2546) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ว่า เป็นลักษณะ
ของรูปแบบทางความคิด ความเชื่อหรือค่านิยมของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะ
ทำหน้ าที่ในการเชื่อมความแตกต่างของบุ คลากรจากหลากหลายกลุ่ มเข้าไว้ด้ว ยกัน โดยอาจเป็ น
รู ป แบบของกฎที่ จั ด ตั้ งขึ้ น แบบไม่ มี ก ารบั ญ ญั ติ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรแต่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมของ
บุคลากรภายในองค์การเป็นอย่างมาก
Edgar Schein (อ้ างถึ งใน ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรัต น์ , 2547) ให้ ค วามหมายวั ฒ นธรรม
องค์การ หมายถึง รูปแบบของฐานคติพื้นฐานที่กลุ่มคนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยเรียนรู้จากการแก้ไข
ปัญหาในการปรับตัวต่อปัจจัยภายนอกผ่านการบูรณาการภายในองค์การ ทำให้สามารถนำมาใช้กับ
งานได้ดีและนำมาสู่การถ่ายทอดไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งความรู้ดังกล่าวผ่านการยอมรับว่าเป็นวิธีคิด
ที่ถูกต้อง
ระดับของวัฒนธรรมองค์การ
Edgar Schein (อ้ า งถึ งใน ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ , 2547) ได้ เสนอว่ า ค่ า นิ ย มหรื อ
วัฒนธรรมองค์การมีระดับของการยอมรับของบุคลากรในองค์การที่มีหลายหลายวิธี ซึ่งบุคลากรจะถูก
ซึมซับและเรียนรู้ได้หลายระดับแตกต่างกัน โดยระดับของการประเมินรูปแบบวัฒนธรรมของบุคลากร
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
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1. วัฒนธรรมระดับทางภายภาพ (Artifacts) เป็นวัฒนธรรมทางกายภาพที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง
ขึ้น จึงทำให้สามารถสัมผัสได้ สามารถรับรู้ผ่านการได้ยินและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อเราเข้าไป
ภายในองค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมองค์การระดับนี้เป็นวัฒนธรรมแบบพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์
สามารถแยกแยะได้ โดยวัฒ นธรรมองค์ การแบบนี้ส ามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท
กายภาพ ประเภทพฤติกรรม และประเภทของภาษาที่ใช้และสามรถพบเห็นกันอย่างแพร่หลายภายใน
องค์การ
2. วัฒนธรรมระดับค่านิยม (Values) และธรรมเนียมปฏิบัติ (Norms) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็น
หลั ก การที่ บุ ค ลากรในองค์ ก ารนั้ น ๆ ยึ ด ถื อ และใช้ ป ฏิ บั ติ งาน นอกจากนั้ น ค่ า นิ ย มถู ก นำไปใช้
เป็นมาตรฐานขององค์การในตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ โดยค่านิยมดังกล่าว
มีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. วัฒนธรรมระดับฐานคติ (Assumption) เป็นรูปแบบที่อยู่ลึกลงไปถึงจิตใจและกลายเป็น
จิ ต ใต้ ส ำนึ ก ของบุ ค ลากรภายในองค์ ก ารที่ ผ่ านกระบวนในการหล่ อ หลอมกล่ อ มเกลาทางสั งคม
(Socialization) มาจากภายในองค์การ ซึ่งสามารถระบุหรือกำหนดระยะเวลาได้ ทั้งนี้ ระยะที่ใช้จะ
ขึ้น อยู่ กับทัศนคติ ความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคลในการเปิดรับสิ่ งต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดการ
ปรับตัว เมื่อบุ คคลนั้น สามารถปรับตัวและมีการแสดงรูปแบบพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำ ๆ จนกระทั่ง
กลายเป็นค่านิยมขององค์การที่บุคลากรยอมรับและแสดงออกโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นการกระทำอัตโนมัติ
วัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน
วัฒนธรรมของหน่วยงาน หมายถึง วัฒนธรรมองค์การของสมาชิกภายในองค์การใดองค์การ
หนึ่งที่มีรูปแบบความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน โดย Cameron & Quinn (อ้างถึงใน สมจินตนา คุ้มภัย,
2537) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานในมิติเกี่ยวกับเสถียรภาพและความยืดหยุ่น กับมิติ
การปรั บ ตั ว ภายในและภายนอกของหน่ ว ยงาน ทำให้ แ บ่ งวั ฒ นธรรมของหน่ ว ยงานออกเป็ น 4
ประเภท ดังนี้
1. วัฒนธรรมแบบลำดับชั้น (Hierarchy Culture) เป็นรูปแบบวัฒนธรรมมาจากแนวคิดของ
Max Weber, Taylor และ Ford (อ้างถึงใน สมจินตนา คุ้มภัย , 2537: 7) คือ องค์การที่มีลักษณะ
โครงสร้างเป็นลำดับชั้นหายระดับ มีการแบ่งงานกันทำตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความเป็นทางการ
สูงและเน้ น การปฏิบั ติงานตามกฎ ระเบียบแบบแผนขององค์การเป็ นหลั ก ลั กษณะกระบวนการ
ทำงานมักจะมีรูปแบบเป็นงานประจำ ปฏิบัติงานแบบเดิมซ้ำ ๆ และมีการคบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การในรูปแบบนี้มักจะให้ความสำคัญกับความเชื่อถือได้ (Reliability)
ความมั่นคง การควบคุมตามสายบังคับบัญชา โดยลักษณะการปฏิบัติงานภายในองค์การจะมีความ
ยืดหยุ่นต่ำ มีการดำเนินงานและกิจกรรมล่าช้า นอกจากนั้นการปรับตัวขององค์การต่อสถานการณ์ที่มี
ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ยาก
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2. วั ฒ นธรรมแบบเครื อ ญาติ (Clan Culture) เป็ น รู ป แบบวั ฒ นธรรมที่ ให้ ค วามสำคั ญ
ในเรื่องของตัวบุคคลมากกว่ามุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น
และความสัมพันธ์ระหว่างภายในองค์การ ซึ่งในกระบวนการควบคุมวัฒนธรรมองค์การแบบราชการ
และแบบการตลาด จากการศึกษาอย่างแพร่ห ลายในเรื่องวัฒ นธรรมองค์การในช่ว งปี 1970 และ
1980 ที่ Ouchi อ้างถึงใน สมจินตนา คุ้มภัย (2553: 20) พบว่า การปฏิบัติงานแบบวัฒ นธรรมของ
สหรัฐอเมริกามุ่งให้ความสำคัญกับตัวบุคคล (Individualism) หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของแต่ละ
บุ ค คล ซึ่ งในทางตรงกั น ข้ ามกั บ วั ฒ นธรรมของญี่ ปุ่ น ที่ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การทำงานเป็ น ที ม และ
รับผิดชอบร่วมกัน (Collaboration) รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการทำงานและความซื่อสัตย์ต่อ
กัน โดยมีผู้บริหารองค์การจะทำหน้าที่ในการแนะนำและให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือและสนับสนุ น
พนักงาน ซึ่งบุคลากรภายในองค์การจะตอบแทนองค์การด้วยความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty)
ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์จะมีความยืดหยุ่นสูงภายในองค์การ
3. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adhocracy Culture) เป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง โดยวัฒนธรรมองค์การรูปแบบนี้มักมีการปรับตัวอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีลักษณะเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) ผู้ บริหารมีบทบาทสำคัญในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การจากการกระตุ้นให้บุคลากรกล้าเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าทดลอง
ในสิ่งใหม่ โดยมีการสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรผ่านการให้รางวัลอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้บุคลากร
มี พ ฤติ ก รรมในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ เพื่ อ นำมาสร้ างประโยชน์ ให้ กั บ องค์ ก ารต่ อ ไป โดยลั ก ษณะ
โครงสร้ า งขององค์ ก ารรู ป แบบดั งกล่ าวจะค่ อ นข้ างเป็ น มี โ ครงสร้างหลวมแบบเมทริก ซ์ (Matrix
Structure) มีรูปแบบการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงานเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วย
ให้งานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมและให้อิสระในการตัดสินใจแก่บุคลากร
นอกจากนั้นองค์การมีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถกำหนดกระบวนการในการปฏิบัติให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้
4. วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ (Market Culture) เป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่มี
ความเชื่ อ ว่ า การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรจะบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ารที่ ตั้ ง ไว้ ไ ด้ แ ล้ ว
ตัวบุ คลากรเองจะต้องบรรลุเป้ าหมายของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะให้ บุคลากรเห็ นคุณ ค่ากับ
ผลลั พธ์จ ากการปฏิบั ติงาน โดยที่ บุค ลากรจะต้องแข่งขันกัน ในการปฏิ บัติ งานจนกระทั่ งสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องได้รับการผลักดัน จากผู้นำ
รวมทั้งแรงกระตุ้นจากคู่แข่งขัน ในการบริหารจัดการนั้นจะต้องยึดเอาเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะบรรลุ รวมทั้งจะต้องการกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานให้แก่บุคลากรดังนั้น
องค์การในลักษณะนี้จะมุ่งเน้นการให้ภาระงานตามความสามารถของบุคลากรแต่ละบุ คคลจึงทำให้
องค์การดังกล่าวให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าการ
ยึดอำนาจหน้าที่หรือกระบวนการในการปฏิบัติงาน ทำให้วัฒนธรรมองค์การแบบตลาดมีความยืดหยุ่น

413

ความยืดหยุ่นและการใช้ดุลย
พินิจ
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
วัฒนธรรมแบบปรับตัว
(Clan)
(Adhocracy)
วัฒนธรรมแบบลำดับชั้น
(Hierarchy)

วัฒนธรรมมุ่งเน้นผลสำเร็จ
(Market)

มุ่งเน้นภายนอกและความ
หลากหลาย

มุ่งเน้นภายในและการบูรณา
การ

ในการปฏิบัติงานส่งผลให้องค์การสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่าง
ดี

เสถียรภาพและการควบคุม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ที่มา: Cameron & Quinn (2006)
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้องค์การ
ต้องมีการเปลี่ยนแปผลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมและบริบททั้งภายในและภายนอกองค์การมี การ
เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้องค์การต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อองค์การ
สามารถดำรงอยู่ ภ ายใต้ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วจะ
สอดคล้องกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับองค์การแตกต่างกัน หากแรงกดดันส่งผลกระทบมากที่องค์การ
อาจทำให้องค์การต้องมีการปรับตัวสูง และในทางตรงกันข้ามถ้าแรงกดดันส่งผลต่อองค์การไม่มากนัก
องค์การ การปรับตัวอาจน้อยตามด้วยเช่นกัน (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545: 23) โดยมีนักวิชาการ
หลายคนได้ ให้ ค วามหมายของการเปลี่ ย นแปลงองค์การไว้ม ากมาย อ้ างถึงใน ลลิ ดา เกษมเนตร
(2550: 9) ดังนี้
Cherrington (1994: 719) ให้ความหมายการเปลี่ยนแปลงองค์การว่า เป็นกระบวนการที่มี
ความซั บ ซ้ อ นและจำเป็ น ต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ที่ มี ค วามหลากหลายมาใช้ เพื่ อ ทำให้ อ งค์ ก ารเกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลง
Greenberg and Baron (2003: 587) ให้ ค วามหมายการเปลี่ ย นแปลงองค์ การ คื อ
การเปลี่ยนแปลงแบบมีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผน โดนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง เทคโนโลยีและบุคลากรภายในองค์การ
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ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2549) ได้สรุปความหมายและแบ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลง
องค์การ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์การ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งหมดหรือบางส่วน
ซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสร้างองค์การใหม่ การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่และการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Change) มองว่าองค์การเป็นเหมือนเครื่องจักร
(machine model) โดยมี อ งค์ ป ระกอบหลายอย่ า งมาเป็ น กลไกในการทำงานร่ ว มกั น ในการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการปรับแก้ส่วนประกอบของเครื่องจักร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของผลงานโดยรวมที่ดีขึ้น
2. การลดต้น ทุน (Cost Cutting) เป็นกระบวนการในการลดกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่
จำเป็นออกไป เพื่อเป็นการลดต้นทุนในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยบางองค์การที่ประสบกับวิกฤต
มักจะใช้วิธีนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีผลการดำเนินงานสามารถมีทิศทางที่ดีขึ้น
3. การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการ (Process Change) เป็ น การปรับ เปลี่ ย นรูป แบบและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดระยะเวลาของกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
4. การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรม (Cultural Change) เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ มุ่ ง เน้ น
ที่บุคลากรภายในองค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารจากการควบคุมสั่งการไปเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือการเปลี่ยนมุมมองการบริหาร
จากภายในสู่ภายนอก (Inward Focus) เป็นมุมมองจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน (Outward-Looking
Focus) เป็นต้น
ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ในแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การได้มีการกำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงองค์การ
สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ขอบเขตด้านการดำเนินงาน (Boundary) ขององค์การ ในอดีตการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของการดำเนินงานนั้นจะพิจารณาจากพันธกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การเป็นหลัก โดยยึดถือ
พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การในการดำเนินการ แต่ในปัจจุบันขอบเขตของการดำเนินงานถูก
ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น มากขึ้น รวมถึงมีการจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงานให้
ดำเนินการแทน (Outsourcing) หรือจนกระทั่งกระบวนการในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
2. ขอบเขตด้านโครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) เป็นขอบเขตของการปรับ
โครงสร้างขององค์การใหม่ ผ่านการลดชั้นการบังคับบัญชา (Delayering) การปรับปรุงแก้ไขทางด้าน
โครงสร้าง(Restructuring/Turnaround) ซึ่งต้องเป็นการปรับปรุงโครงสร้างแบบใหม่อย่างเร่งด่วน
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โดยการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องคำนึงถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
ภายหลังจากมีการปรับโครงสร้างองค์การ
3. ขอบเขตด้ า นกระบวนการทำงาน (Working Process) เป็ น ขอบเขตของการปรั บ
กระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการ
นำเอาแนวคิดรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยการนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในองค์การ
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation or Technology) เป็นการนำเอารูปแบบของตัว
แบบธุรกิจแบบใหม่ (New Business Model) มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ โดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความแตกต่างจากองค์การอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับองค์การของเรา
5. วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) เป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมร่วมขององค์การ
(Shared Values) ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของคนภายในองค์การ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
วัฒ นธรรมองค์การให้ เกิดขึ้น เช่น หลั กธรรมาภิบ าลที่ใช้ในการปฏิ บัติงาน (Good Governance)
เป็นต้น
6. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้บทบาทของผู้นำที่ให้
ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่ งผลต่อความสำเร็จขององค์การ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะต้องมีผ ลทั่ วทั้ งองค์ การเท่ านั้ น หากองค์ การใดไม่ชั ดเจนการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวจะเป็ น การ
หยุดชะงักขึ้น
ประเภทของการเปลี่ยนแปลงองค์การ
มัล ลิ กา ต้น สอนและฉัตรยาพร เสมอใจ (2545: 124-125) ได้มี การแบ่ งประเภทของการ
เปลี่ยนแปลงองค์การออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ต่อไปนี้ คือ
1. การเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารแบบไม่ มี ก ารวางแผน (Unplanned Change) เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงองค์การที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการและไม่มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า โดย
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่ อน จึงทำให้ผู้บริหารขององค์การนั้น ๆ ไม่สามารถ
ควบคุมผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
2. การเปลี่ยนแปลงแบบมีการวางแผน (Planned Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การที่
มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าผ่านกระบวนการศึกษาและมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่ง
การเปลี่ ย นแปลงรูป แบบดังกล่ าวผู้ บริห ารจะสามารถควบคุมกระบวนการในการเปลี่ ยนแปลงได้
ทั้ ง หมดจึ ง ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ขึ้ น จนนำไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในอนาคต
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
เนื่ องจากกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้ นไม่มีวิธีการใดที่เป็ นวิธีที่ ดีที่ สุ ด
(No One Best Way) โดยกระบวนการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารที่ เหมาะสมจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ห รื อ บริ บ ทเฉพาะแต่ ล ะองค์ ก าร ซึ่ ง Kurt Lewin ได้ เสนอแนวคิ ด กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองค์การที่มีขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1. การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นขั้นตอนที่ให้ ความสำคัญ กับปัญหาและความ
จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์การ หากองค์การอยู่ในสถานการณ์เดิมที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ
ขององค์การ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยใช้สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง
2. การเปลี่ ย นแปลง (Changing) เมื่ อ บุ ค ลากรภายในองค์ ก ารเกิ ด การยอมรั บ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงแล้ว องค์การจึงสามารถเริ่มกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์การผ่านการปรับวิธีคิด
วิธีการทำงาน กระบวนการทำงาน ตลอดจนพฤติก รรมต่ าง ๆ ของตนเอง โดยการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้องมีการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
เปลี่ยนแปลง
3. การทำให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ความยั่ ง ยื น (Refreezing) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ท ำให้ เกิ ด
กระบวนการในการบั งคับ ใช้ (Reinforcing) โดยสิ่ งที่มี การเปลี่ ยนแปลงจะสามารถคงสภาพไว้ได้
องค์การควรยึดการเปลี่ยนแปลงนี้ไปเชื่อมโยงกับวัฒ นธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยึดโยง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
การเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ ก าร หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงรูป แบบพฤติ ก รรมของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์การ เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และแนวทาง
ที่ใช้ยืดถือและปฏิบัติมาอย่างยาวนานมาปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรม
องค์การจึงมีระยะเวลานานในการเปลี่ยนแปลงและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
และค่าใช้จ่ายด้านเวลาที่สูญเสียไปในการปรับตัวของบุคลากร นอกจากนั้นองค์การอาจจะต้องเผชิญ
กับการต่อต้านจากบุคลากรขององค์การ (กริช สืบสนธิ์, 2538: 158)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
Cummings and Worley (2005: 490-491) ได้เสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรม
องค์การสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การให้มีความชัดเจน
2. ผู้บริหารระดับสูงจะต้องแสดงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกเห็น
3. ผู้บริหารระดับสูงแสงตนเป็นตัวอย่างให้สมาชิกในองค์การเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การ
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4. ปรับปรุงองค์การให้สนับสนุนและเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
5. การคัดเลือก หล่อหลอมสมาชิกใหม่และคัดสมาชิกที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้ององค์การออก
6. พัฒนาให้เกิดจิตสำนึกด้านจริยธรรมและกฎระเบียบ
แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
อภิ ญ ญา เจริญ ศรี (2558) กล่ าวว่า การบริห ารจัดการองค์ การสมัยใหม่จำเป็นต้องมีการ
จัดการกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้มีความเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะมีความรู้สึก
แตกต่างกันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกระบวนการรับรู้ การให้
ความหมายจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์การสามารถแบ่งออกได้
หลายด้าน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านบุคลากรภายในองค์การ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้กับภายใน
องค์การโดยตรง ซึ่งองค์การจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้ นขึ้นอยู่บุคลากรทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีศักยภาพและมีความสามารถตรงตามเป้าหมายขององค์การ จึงต้องผ่านการคัดเลือกและ
ฝึกอบรมมาเป็น อย่างดี แต่ในขณะเดียวกันองค์การจะต้องทำให้ บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นองค์การจะขาดบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงานและมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้องค์การบรรลุเป้าหมายต่อไป
1.2 ด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ หมายถึง การปฏิบัติงานภายใน
องค์ ก ารที่ มี ลั ก ษณะการแบ่ ง ส่ ว นงานออกเป็ น หลายส่ ว นงาน โดยกระบวนการปฏิ บั ติ ง านจะ
ประกอบด้วย การเป็นผู้นำ (Leading) การวางแผน (Planning) การควบคุมองค์การ (Controlling)
และการจั ดองค์การ (Organizing) ซึ่งปั จจุบันกระบวนการปฏิบัติงานได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ดังนั้นจึงทำให้องค์การต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญในการกำหนดกระบวนการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
1.3 ด้านสถานที่ หมายถึง บริเวณอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยสำคัญ
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงความสะดวก
ในการเดินทาง อาหารการกินของบุคลากร ซึ่ งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
บุคลากรที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ โดยสถานที่ทำงานจะประกอบด้วย อาคารสถานที่ อุณหภูมิ
และความชื้น อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน กลิ่นและแสงสว่าง เป็นต้น
1.4 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้อำนวยความ
สะดวกและสนับสนุนการพัฒ นาของบุคลากรได้อย่างทั่วถึง องค์การเริ่มมีการนำระบบสารสนเทศ
ออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนั้นหากองค์การมีระบบการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ก็จะเกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันของบุคลากรได้ตลอดเวลา อีกทั้งเทคโนโลยีกลายเป็นที่
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ยอมรับว่ามีศักยภาพสูงในการช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดเก็บประมวลผลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
1.5 ด้ านรางวั ล และผลตอบแทน หมายถึ ง การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กั บ บุ ค ลากร
เพื่อให้บุคลากรพึงพอใจและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งรางวัลและค่าตอบแทนที่ได้รับสามารถตออบ
สนองความต้องการพื้นฐาน ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนจำเป็นต้องคำนึงถึงความยุติธรรมและ
ความเหมาะสมให้ มากที่ สุ ด โดยรางวัล และค่าตอบแทนมีห ลายแบบ เช่น เงิน เดื อน โบนั ส สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ การมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ธนิตพงศ์ ไตรพัฒน์พัชร (อ้างถึงใน นฤมล พึ่งทอง, 2557: 29-30) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การเป็นสภาพแวดล้อมที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการบริหารองค์การของผู้บริหาร โดยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.1 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน จึงส่งผลให้ทรัพยากรถูกใช้ตาม
สภาวะของปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่น รายได้ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อ
องค์การในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก
2.2 สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง หน่วยงานและองค์การ
รวมทั้งกลุ่มคนที่มีการดำรงชีวิตอยู่พื้นแผ่นดินเดียวกัน ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกัน เช่น การเกิดปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานที่เป็นผลมาจากปัจจัย
ทางด้ านสั งคม ได้ แ ก่ การศึ ก ษา ความเชื่ อ และค่ า นิ ย ม รวมถึ งวัฒ นธรรมและประเพณี เป็ น ต้ น
โดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
2.3 สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย หมายถึง เป็นปัจจัยทางการเมือง
และปั จ จั ย ทางกฎหมายจะมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานของแต่ ล ะรั ฐ บาล ซึ่ งหากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งจะส่งผลให้ต่อความต่อเนื่องในการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายของ
ประเทศ จนกระทั่งส่งผลต่อการขาดความเชื่อมั่นและขาดความมั่นคงต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของ
องค์การภายในประเทศอย่างกว้างขวาง
2.4 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี หมายถึง ในปัจจุบันโลกมีการเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางขององค์การในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีมี
ความสำคัญและเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เช่น การอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบั ติงาน ระบบการผลิตสินค้าและนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ มนุษ ย์
จะต้องมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวเองสามารถทำงานให้มีทักษะและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเทคโนโลยี จนสามารถผันตัวเป็นผู้ควบคุมและป้อนคำสั่งลงในระบบสารสนเทศ
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สำนักงาน กสทช.
ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการความเข้าใจผ่านรูปแบบการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการจะศึกษา เพื่อนำมาใช้สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้ศึกษา
จึงได้กำหนดกรอบแนวคิดดังนี้

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
7. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) คือ บุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ตามระดับตำแหน่ง
ดังนี้ กลุ่มผู้อำนวยการสำนัก (ผอ.สำนัก) หรือ กลุ่มผู้อำนวยการส่วนงาน (ผอ. ส่วน) หรือ กลุ่มพนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก1) หรือ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก2) หรือ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
ระดั บต้ น (ก3) เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพคื อ แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi –
Structured Interview) จำนวน 1 ชุด โดยมีแนวคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่บุคลากรภายใน
สำนั กงาน กสทช. ใช้ยื ดถือในการปฏิ บัติงานและปั จจัยใดบ้ าที่ส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. อย่างแพร่หลาย ซึ่ง
การวิเคราะห์ ข้อมู ลในลั กษณะนี้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) โดยแยกให้เห็ นถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อส่วนประกอบดังกล่าว (สุวิมล ติรกานันท์ , 2556:
251)
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8. ขอบเขตในการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สำนักงาน กสทช.
ซึ่งผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้
8.1 ด้านเนื้อหาสาระมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ Kim & Cameron ซึ่ง
แบ่ งรูปแบบวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ วัฒนธรรมแบบ
ปรั บตั ว วัฒ นธรรมแบบลำดั บชั้ นหรือราชการ และวัฒ นธรรมแบบมุ่ งเน้ นผลสำเร็จ และศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงองค์การในมิติด้านวัฒนธรรมผ่านตัวแบบระบบขององค์การของ Leavitt ตัวแบบสอดคล้อง
กัน (Congruence Model) และกรอบแนวคิดด้านเทคนิค การเมือง วัฒนธรรมของ Tichy’s technical,
political, cultural framework (TPC) เพื่อให้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสำนักงาน
กสทช. ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นการศึกษาจากบท
สนทนาระหว่ างตัวบุ คคลและจากเอกสารข้อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง โดยใช้วิ ธีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และ
อภิปรายผล
8.2 ด้านพื้นที่การศึกษาศึกษาภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
8.3 ด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
8.4 ด้านแหล่งข้อมูลจากบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การอย่างน้อย 6 ปี โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาจากแหล่งข้อมูลประเภทตัวบุคคล
จำนวน 5 คน ผ่านการสุ่มแหล่งข้อมูลแบบเจาะจงแหล่งข้อมูล
9. ผลการศึกษา
ความเป็นมาของสำนักงาน กสทช.
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งกรม
ไปรษณี ย์ ขึ้ น ซึ่ งในขณะนั้ น การสื่ อ สารทางโทรเลขเริ่ม มี บ ทบาทในประเทศไทย จึ งโปรดเกล้ า ฯ
ให้จัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นด้วย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 และต่อมาในปี พ.ศ. 2441 พระองค์ทรง
ประกาศให้รวมกรมทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น กรมไปรษณีย์โทรเลข โดยมีดำรงตำแหน่งอธิบดีพระองค์
แรก คือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสื่ อ สารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ทำให้ ก รมไปรษณี ย์ โ ทรเลขต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์การและโครงสร้างส่วนงานใหม่ภายในองค์การ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2545 ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาขึ้น
ส่งผลให้ กรมไปรษณี ย์โทรเลขในขณะนั้นที่สังกัดภายใต้กระทรวงคมนาคม จำเป็นจะต้องเกิดการ
โอนย้ า ยกิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น ของกรมทั้ ง หมด รวมทั้ ง อำนาจหน้ า ที่ แ ละการปฏิ บั ติ ง านของ
กรมไปรษณีย์โทรเลขทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน
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กทช.) โดยส่ว นกิจ การไปรษณี ย์ และเงินงบประมาณทั้งหมดของกรม รวมถึงเงินเดือนและค่าจ้าง
ข้าราชการของกรมให้เป็นหน้าที่ของสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมในการบริหารจัดการ และในส่วน
ของงานกรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องถูกโอนย้ายกิจการ ทรัพย์สิน หน้าที่และการปฏิบัติงานไปยัง
สำนั กงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ยงและกิจการโทรทั ศน์ (สำนั กงาน กสท.) แต่ในด้าน
งบประมาณ เงินเดือนและค่าจ้างข้าราชการของกรมยังให้เป็นอำนาจในการบริหารจัดการของกรม
ประชาสัมพันธ์เช่นเดิม
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยให้การประกาศครั้งนี้มีผลบังคับใช้
ในทันที เป็นเหตุให้เกิดการรวมกันของคณะกรรมการทั้งสองกรมขึ้น คือ กทช. และ กสช. และมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เป็น กสทช. แทน พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการใหม่ขึ้น
ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ หรือ สำนั กงาน กสทช. ขึ้น มา โดยสำนั กงาน กสทช.
ได้ถูกกำหนดให้มีสถานะเป็น องค์การของรัฐที่เป็นอิสระภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ น
ความถี่แ ละกำกั บ การประกอบกิจ การวิท ยุกระจายเสี ยง วิท ยุโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ซึ่งตราขึ้นในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยรัฐธรรมนูญได้มีการ
บัญญัติอำนาจหน้าที่ขององค์การไว้อย่างชัดเจนว่า สำนักงาน กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรค
หนึ่งและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนับตั้งแต่
นั้น
วิสัยทัศน์ของสำนักงาน กสทช.
“สำนักงาน กสทช. เป็นองค์การชั้นนำในระดับอาเซียนในการกำกับดูแลและพัฒนากิจการ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจของสำนักงาน กสทช.
สำนั ก งาน กสทช. ทำหน้ าที่ ส นั บ สนุ น กสทช. ในการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ การอนุ ญ าต
และการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการ
โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
ค่านิยมหลักของสำนักงาน กสทช.
ตัวพยัญชนะ “ก” หมายถึง ก้าวไกลสู่สากล (Navigating to International)
ตัวพยัญชนะ “ส” หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม (Building Innovation)
ตัวพยัญชนะ “ท” หมายถึง ทำงานเป็นทีมและโปร่งใส (Teamwork & Transparency)
ตัวพยัญชนะ “ช” หมายถึง เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (Consistent Professionalism)
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ความโปร่งใสของสำนักงาน กสทช.
ความโปร่งใสของสำนักงาน กสทช. หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากรที่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นสำนักงาน กสทช. ได้มีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลหรือกระบวนการตรวจสอบข้อมูลขององค์การชัดเจน
ซึ่ งผู้ รั บ บริ ห ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก ารได้ อ ย่ างสะดวก
หากมีข้อสงสัยสามารถซักถาม เข้ าร่วมสั งเกตการณ์ รวมทั้งร่วมตัดสินใจการดำเนินงานได้ ดังนั้น
ความโปร่ ง ใสจึ ง กลายเป็ น ค่ า นิ ย มหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มของบุ ค ลากรภายในสำนั ก งาน กสทช.
อย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการยืดถือและปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กสทช. ซึ่งค่านิยมของบุคลากร
ด้านความโปร่งใสมุ่งเน้ นสร้างจากการปลูกฝั งจิตสำนึกให้เกิดขึ้นผ่านนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในมิติด้านการบริหารงาน การพัฒนาองค์การและการป้องกันทุจริตขณะที่ปฏิบัติงาน
เนื่ องจากการนำหลั กธรรมาภิบ าลของสำนักงาน กสทช. ได้มีการส่ งเสริมและปฏิ บัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นจากผู้บริหาร เพื่ อเป็นกลไกในการสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาลและนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์การ จนทำให้องค์การเข้าสู่การเป็นองค์การที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกระบวนการสร้างเสริมและการนำมาปฏิบัติภายในสำนักงาน กสทช. นำโดย
เลขาธิการ กสทช. ซึ่งมีการกำหนดเป้า หมายให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส
สามารถอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม เพื่อเป็น
การเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจนกลายเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการกำหนดดำเนินงาน
เพื่อใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีการบันทึกลง
ในรายงานผลปฏิบั ติงานของสำนั กงาน กสทช. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ดังที่ปรากฏใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
- แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการและคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิ
บาลสำนั กงาน กสทช. เพื่ อจั ดทำนโยบายการกำกั บดู แล
องค์การที่ดี (Organizational Governance: OG)
- การดำเนิ น งานภายใต้ ค วามร่วมมื อ ระหว่ างสำนั ก งาน
กสทช. และสำนั ก งานคณ ะกรรมการป้ อ มกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการประเมินผล
การปฏิ บั ติงานของสำนั กงาน กสทช. ด้านความโปร่งใส
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งความโปร่งใส
และเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
- แต่ งตั้ งคณะทำงานจั ด ทำคู่ มื อ สำหรับ ประชาชนและ
เสนอแนวทางในการจัดจั้งศูนย์บริการร่วมของสำนักงาน
กสทช. และแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินงาน
ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ (ITA)
- การจัดตั้งศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านทุจริตของสำนักงาน
กสทช. ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ทำแผน แนวทางและ
มาตรการในการป้ องกั นและปราบปรามทุ จริต รวมทั้ ง
ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และคุ้มครองจริยธรรมการ
สร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใสของสำนักงาน
กสทช.
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ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
- ทำข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
เช่น ป.ป.ช. สมาคมมูลนิธิหน่วยงานการสื่ อสาร รวมทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยใช้แนวคิด “คนไทยไม่โกง”

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช ประจำปี 2560 และประจำปี 2561, 2560 - 2561
จากตารางรายงานผลการปฏิ บัติงาน กสทช. ดั งกล่ าวข้างต้น แสดงให้ เห็ น ว่า สำนักงาน
กสทช. ได้กำหนดแนวนโยบายผ่านการผลักดันเพื่อส่งเสริมสร้างให้บุคลากรยืดถือการปฏิบัติงานตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลด้ า นความโปร่ ง ใสและตรวจสอบในการปฏิ บั ติ ง านได้ ทุ ก ขั้ น ตอน ด้ ว ยเหตุ นี้
จึงได้มีการนำนโยบายของผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. สู่การปฏิบัติอย่ างเป็นรูปธรรม จนทั่งเมื่อปี
พ.ศ. 2560-2561 ผู้บริหารขององค์การได้นำหลักการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่มาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานผ่านการศึกษาหลักการและแนวคิดของหลักธรรมาภิบาลจากคณะอนุกรรมการที่ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ กับองค์การจนสามารถเป็น
องค์การที่มีการกำกับดูแลที่มีความโปร่งใสต่อไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 สำนักงาน กสทช. ได้นำ
แผนฯ ที่วางไว้มาปรับใช้ให้เกิดขึ้นชัดเจน โดยเริ่มจากการจัดทำโครงการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้น รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต มี
อำนาจหน้ าที่ในการจั ดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้ งประสานงาน เร่ งรั ด ติ ด ตาม รั บ ข้ อ ร้ อ งเรีย น คุ้ ม ครองจริย ธรรม การสร้า งธรรมาภิ บ าล
คุณธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ขึ้ น โดยภายในแผนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย ประเมิน
1. การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ITA) ของสำนักงาน กสทช. คณะ
1
√
2. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ITA)
ครัง้
อย่างน้อย
√
เพื่อตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์การอย่างต่อเนื่อง
6
3. จำนวนกลุ่มของเป้าหมายภายในสำนักงาน กสทช. ที่ได้รับการสื่อสารและสร้าง
กลุ่ม
4
√
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในองค์กร (หมายเหตุ: กลุ่มเป้าหมายภายในสำนักงาน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง
พนักงาน ลูกจ้าง บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน)
4. ร้ อ ยละของผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของเข้ าร่ ว มอบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง ร้อยละ
80
√
คุณธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
5. จำนวนของระบบที่ได้ดำเนินการพัฒนา/ต่อยอด เพื่อส่งเสริมในเรื่อง การปลูกฝัง ระบบ
3
√
สร้างความตระหนักในการร่วมกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ หรือ
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ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมาย ประเมิน
เหตุการณ์ ที่อาจจะละเมิดกฎหมาย จริยธรรมและการทุจริต รวมทั้งสร้างความ
เชื่ อมั่น ให้ กับ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยและสังคมในเรื่องการกำกั บดู แลกิ จการที่ ดีของ
องค์กรการกำหนดโครงสร้าง นโยบาย หลักปฏิบัติ
- ระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
- ระบบและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ระบบการเฝ้าระวังข่าวเชิงลบของสำนักงาน กสทช.
6. ผลการประเมินศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ITA) ของสำนักงาน กสทช.
ร้อยละ
80
√

ที่มา: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, 2562
ลักษณะค่านิยมแบบเดิมของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ใช้ปฏิบัติงานก่อนปี พ.ศ. 2555
ก่อนการจัดตั้งสำนักงาน กสทช. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านการสื่อสาร
และโทรคมนาคมของไทยเป็ น รู ป แบบกรมที่ เป็ น หน่ ว ยงานราชการทั้ งสิ้ น จนภายหลั งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานผ่านการรวมกรมต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่สอดคล้องกันในเรื่องของ
การสื่อสารและโทรคมนาคมที่รัฐเป็นผู้ถือครองอยู่เข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้สำนักงาน กสทช. ถูกจัดตั้ง
ขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นองค์การของรัฐที่เป็นอิสระในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งต้องจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกิจการครั้งใหญ่ทำให้สำนักงาน กสทช. มีการผสมผสาน
ของกลุ่มบุคลากรภายในองค์การทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็น บุคลากรที่โอนย้ายจากการปรับโครสร้างของกรมไปรษณีย์โทรเลขและกรม
ประชาสัมพันธ์เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเดิมอยู่ในสถานะของข้าราชการ จึงทำให้มีค่านิยมและความ
เชื่อที่สอดคล้องกับค่านิยมของข้าราชการทั่ว ไป เป็นผลให้รูปแบบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีลักษณะ
เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ โดยมีการปฏิบัติงานตามระดับชั้นและอำนาจในการบังคับบัญชา ไม่มี
ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาภายใต้กฎระเบียบ
ต่าง ๆ แต่มีความจงรักภักดีต่อองค์ก ารสูงและให้ความสำคัญกับระบบอาวุโส แต่ในขณะเดียวกันนั้น
บริบ ทของสภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นสังคมแบบเครือญาติ ทำให้ มีปฏิสั มพันธ์กันระหว่าง
บุคลากรอยู่เสมอ
กลุ่มที่ 2 เป็นบุคลากรใหม่ที่สมัครเข้ามาปฏิบัติงานภายหลังจากปี พ.ศ. 2553 โดยมีสถานะ
เป็นลูกจ้างและพนักงานองค์การของรัฐ จึงทำให้มีความเชื่อและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
จากค่านิยมจากกลุ่มแรก เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่ทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
ทะเยอทะยานและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด แต่การปฏิบัติงานยังคงยึดใช้กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การในการปฏิบัติ นอกจากนั้นมี
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ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสูง แต่บุคลากรกลุ่มนี้จะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
บุคลากรภายในองค์การค่อนข้างน้อย
จากความแตกต่ างทางด้า นความเชื่อ ทั ศ นคติ และค่านิ ยมของแต่ล ะกลุ่ มบุ ค ลากรทำให้
รูปแบบในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ความสอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งใน
ด้านการบริห ารจัดการภายในของสำนักงาน กสทช. ผู้บริหารมีการใช้อำนาจในการบริหารอย่างมี
อิสระเกินขอบเขต จนส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์การได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้มีจัดประมูล 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz ขึ้นเป็นครั้งแรก
ถือเป็นมิติใหม่ของหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลคลื่นความถี่ของโลก ซึ่งไม่มีประเทศใดมีการ
ดำเนินการมาก่อนในประวัติศาสตร์ โดยสำนักงาน กสทช. เป็นผู้จัดและดำเนินการประมูลคลื่นความถี่
ในครั้งนี้ ในขณะที่มีการประกาศข่าวการประมูลคลื่นนั้นได้มีกระแสสังคมจากหลายแห่งปล่อยข่าวลือ
ว่า การประมูลคลลื่นครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นมาเพื่อเป็นฉากหน้าเท่านั้น แต่ฉากหลังนั้นสำนักงาน กสทช.
ได้กำหนดตัวผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้น ซึ่งข่าวลือดังกล่าวส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. เป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. เริ่มตระหนัก
ถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้มีการจัดประชุมหารืออย่าง
เร่งด่วนขึ้น เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายหลังการประชุม ทำให้ ผู้ บริห าร
สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการส่งจดหมายเชิญให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
กระบวนการในการปฏิบัติงานเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ รวมทั้งมีการจัดแถลงข่าวขึ้นจากเลขาธิการ
กสทช. เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
รวมทั้งสื่อมวลชนทุกสำนักข่าวให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดการประมูลในครั้งนี้
ลั ก ษณะค่ า นิ ย มแบบใหม่ ข องบุ ค ลากรสำนั ก งาน กสทช. ใช้ ป ฏิ บั ติ ง านนั บ ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน
หลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่เสร็จสิ้นลงและสรุปผลประมูล
คลื่ นความถี่ครั้งแรกของประเทศมีรายได้จำนวน 41,625 ล้ านบาท ได้ส่ งผลให้ ส ำนักงาน กสทช.
กลายเป็ น หน่ วยงานของรัฐที่ ส ามารถรายได้ได้มากที่ สุด ซึ่งในสมัยนั้ นรายได้ที่ได้จากการประมู ล
สำนั ก งาน กสทช. เป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ด การงบประมาณเองทั้ ง หมด จึ ง ทำให้ อ งค์ ก ารถู ก สั ง คม
วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการนำงบประมาณไปใช้ในปฏิบัติงานโดยสามารถพบเห็นได้ตามแหล่งสังคม
ออนไลน์ ทำให้ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ยืด
หลักการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบให้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตา
แก่ภาคประชาชนต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ที่จากเดิมมีความเชื่อและค่านิยม
แตกต่างกัน ทำให้เริ่มมีการปรับความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเข้าหากันเพิ่ม
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มากขึ้น โดยผู้บริหารออกนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักความโปร่งใสเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน แต่
ยังคงรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานแบบลำดับชั้นบังคับบัญชาเช่นเดิม ซึ่งการปฏิบัติงานในรูปแบบดังกล่าว
จะทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หากการ
ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตนั้นสำนักงาน กสทช. จะร่างระเบียบและข้อบังคับสำหรับการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ขึ้น อีกทั้งบุคลากรภายในองค์การเริ่มมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพิ่มขึ้น จน
นำไปสู่การเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นความสำเร็จผ่านการสร้างความร่วมมือ โดยบุคลากร
ภายในสำนั กงาน กสทช. เน้นการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ ซึ่งผู้บริหารและ
บุคลากรได้ยึดหลักการในการปฏิบัติงานในรูปแบบราชการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส นับแต่นั้น เป็นต้นมา
เพื่อให้ ผู้บริหารและบุ คลากรของสำนักงาน กสทช. มีค่านิยมด้านความโปร่งใสตลอดจนนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ
จากการปรับโครงสร้างของหน่วยงานทำให้สำนักงาน กสทช. มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
เช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานราชการ แต่เนื่องจากสำนักงาน กสทช. มีสถานะเป็น
องค์การของรัฐที่เป็นอิสระเพียงแห่งเดียวของประเทศ จึงทำให้สำนักงาน กสทช. ได้นำหลักการที่ใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านของภาครั ฐ มาใช้ ในด้ า นการปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก าร ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ใน
กระบวนการด้านการบริ ห ารจั ดการภายในองค์การทั้งหมด ประกอบกับ วัฒ นธรรมองค์การแบบ
ราชการนั้ น มี ข้ อ จำกั ด ในด้ า นการปรับ ตั ว และยั งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของสำนั ก งาน กสทช.
ครอบคลุมได้ทั้งหมด เป็นเหตุในสำนักงาน กสทช. ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การขึ้น โดยปัจจั ยที่ส่ งผลต่อการปรับเปลี่ ยนวัฒ นธรรมองค์การแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย
ได้ดังนี้ คือ
1. ปัจจัยภายนอกสำนักงาน กสทช. ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงบริบทของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ องค์การที่ส่งผล
ต่อการปรับเปลี่ยนองค์การในมิติของวัฒ นธรรมองค์การ ซึ่งปัจจัยภายนอกเหล่านี้ส่งผลให้องค์การ
เกิดกระบวนการในการปรับ ตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื่อทำให้
การดำเนิ น งานมีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ดและสามารถรับ มือกับ สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้มีเสถียรภาพดั ง
เช่นเดิม โดยสามารถแบ่งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
1.1 ด้านนโยบายของรัฐที่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ที่มีเหตุการณ์การปฏิวัติทางการ
เมืองขึ้นจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกคำสั่งที่
ทำให้สำนักงาน กสทช. ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ โดยในคำสั่งกำหนดให้
สำนักงาน กสทช. นำเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ และเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ “นำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ” แทนการ “นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
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เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)” ในกรณีที่เงินยัง
ไม่ได้นำส่งเข้ากองทุน กทปส. ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่ นดินภายใน 15 วันและให้กองทุน กทปส.ให้
กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุนไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ จากคำสั่ง
ดังกล่าว ทำให้สำนักงาน กสทช. ต้องเร่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง
ๆ ภายในองค์การให้มีความรัดกุมโดยเฉพาะเรื่ องงบประมาณต่าง ๆ ขององค์การต้องทำให้เกิดความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
1.2 ด้านภาพลักษณ์ขององค์การที่ด้านลบจากหน่วยงานงานภาคนอกเกิดขึ้นจาก
สถานะขององค์การที่มีอิสระในกระบวนการใช้อำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงาน จึงทำให้กระบวนการ
ในการบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณสามารถทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสำนักงาน กสทช. มีอำนาจ
โดยชอบธรรมในการจั ดทำร่างกฎระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงานภายในองค์การ จึงทำให้ การดำเนินการ
ต่าง ๆ ภายในองค์การมีความยืดหยุ่นสูงและมีเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติของสำนักงาน กสทช. คือ สมาชิกวุ ฒิสภา ทำให้องค์การสามารถใช้จ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยตาม
นโยบายของผู้ บริห ารสำนักงาน กสทช. ทำให้ การปฏิบัติงานทุกอย่างได้อย่างสะดวก จากความมี
อิสรภาพสูงในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เป็นสาเหตุทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การไม่เป็นที่
น่าพอใจระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานความแตกต่างจากสำนักงาน
กสทช. โดยสิ้นเชิง จึงทำให้สำนักงาน กสทช. กลายเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภาพจำด้านลบในเรื่อง
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคนอก
1.3 ด้านสิทธิเสรีภาพภายในสังคม ในปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความสำคัญ กับการมี
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงทำให้กระบวนการในการเรียกร้องและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสามารถทำได้และมีหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการตรวจสอบ จึงทำให้ภาคประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องทุจ ริต
คอรัปชันเพิ่มขึ้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการปรับแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นให้กระบวนการปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยสังคมมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของหน่ วยงานรัฐ
ผ่านช่องทางสื่ อและช่องทางสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างกดดันจากสังคมให้
หน่วยงานนั้น ๆ ต้องดำเนินการต่าง ๆ ในการพิสูจน์ความจริงหรือหาคำตอบในประเด็นที่เกิดความข้อ
ข้องใจของสังคม
1.4 ในยุ คปั จ จุ บั นโลกมีการเจริญ เติบ โตทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศแบบก้าว
กระโดดทำให้ องค์การภาครัฐต้องมีการปรับตัวและพัฒ นาองค์การขึ้น เช่น ด้านการติดต่อสื่อสาร
ด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำให้มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งการ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ยากต่อการปิดบังข้อมูลและสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จส่งผลให้การปฏิบัติงาน
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ของสำนั กงาน กสทช. ต้ องมีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้ มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น
เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุจริตจนนำไปสู่การถูกตรวจสอบจากภายนอก จึงเริ่มมี
แนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบต่าง
ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอนเกิดความโปร่งใสมากที่สุด
2. ปัจจัยภายในสำนักงาน กสทช. ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงบริบท สภาพแวดล้อม รวมถึงค่านิยมและพฤติกรรมของ
สำนั ก งาน กสทช. ที่ ส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรภายในองค์ ก ารให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพตาม
เป้าหมายตามแนวทางนโยบายและภารกิจหลักขององค์การ ซึ่งองค์การจะต้องรับมือกับความแตกต่าง
ของบุคลากรทำให้องค์การจำเป็นต้องสร้างความเชื่อและค่านิยมให้บุคลากรใช้ยืดถือร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน โดยปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้ บุคลากรมีความ
เชื่อและค่านิยมร่วมกัน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้
2.1 ผู้บริหารได้กำหนดนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การและวางแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ งาน และนอกจากนั้ น ได้ กำหนดหลั กธรรมาภิ บ าลด้ านความโปร่ งใสลงภายในแผน
ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. โดยบรรจุลงในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่มี
ธรรมาภิบาลและสมรรถนะสู งอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ผู้ บริหารขององค์การได้นำแนวคิดการ
ประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานภาครัฐมาใช้ เป็ นตั วชี้วั ดในการ
ประเมิ นการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร โดยมีการจัดทำร่างนโยบายในการกำกั บดู แลองค์การที่ ดี ของ
สำนักงาน กสทช. (Organizational Governance) และจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการกำกับดูแล
องค์การที่ดีในระดับสำนัก (Good Governance Rating) รวมทั้งสร้างระบบสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการดำเนินการและตรวจสอบความ
โปร่งใสขององค์การ

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564)
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564), 2561
2.2 โครงสร้ างองค์ การที่ ใช้ในการบริหารงานขององค์ การมี รูปแบบการปฏิ บั ติ งาน
ตามลำดับขั้นบังคับบัญชา เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่าง
ๆ ภายในองค์ การ นอกจากนั้ นผู้ บริหารขององค์การได้ปรับโครงสร้างองค์ การขึ้น เพื่ อให้ องค์ การมี
หน่ ว ยงานที่ ต รวจสอบและรั บ รองการปฏิ บั ติ งานภายในองค์ ก าร เริ่ ม จากการจั ด ตั้ งหน่ ว ยงาน
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คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่ อนไขและได้รับเลือกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในส่วนของการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติงานจะตรวจสอบโดยบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช.
และคณะอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นมี การจัดตั้งศูนย์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ขึ้น เพื่อประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของแต่ละสำนัก และแผนงานให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส รวมทั้งเพื่อยกระดับหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ

ภาพที่ 4 ภาพการประชุมชี้ แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
กสทช.
ที่มา: https://www.nbtc.go.th/News/Information/37326.aspx
2.3 กฎระเบี ย บและข้ อบั งคั บ ต่ าง ๆ ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานภายในองค์ การ โดย
ระเบียบดังกล่าวจัดทำขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เป็นบุคลากรขององค์การ ซึ่งองค์การมี
อำนาจเต็มในการจัดทำร่างและออกระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้บังคับการปฏิบัติงานให้มีทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่ก่อให้เกิดการทุจริตของบุคลากรภายในองค์การ เช่น ด้านเงินงบประมาณที่ใช้การ
ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งสิทธิสวัสดิการที่บุคลากรจะถูก กำหนดผ่านระเบียบที่ระบุสิทธิปฏิบัติงาน
ตามระดับตำแหน่งของบุคลากรไว้ชัดเจน หากมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรภายในองค์การแล้วนั้น ทางคณะกรรมการฝ่ายวินัยที่เป็นผู้สอบสวนและมีอำนาจใน
การกำหนดโทษตามฐานความผิ ด ซึ่งทำให้ การปฏิบัติงานของบุคลากรจึงถูกกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติสู่รูปแบบการออกระเบียบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพภายใต้การ
ปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
2.4 ข้ อ จำกั ด ในการโอนย้ า ยของบุ ค ลากรระหว่ า งองค์ ก ารส่ ง ผลให้ บุ ค ลากร
จำเป็ น ต้องปฏิบั ติงานให้ มี ความถูกต้องในทุ กกระบวนการ นอกจากนั้ นการออกกฎระเบี ยบและ
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ข้อบังคับขององค์การถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การเท่านั้น อาทิเช่น
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าจ้างลูกจ้าง รวมทั้งสร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด
เงื่อนไขการได้รับเงินเดือนของบุคลากรผ่านการจัดลำดับวุฒิการศึกษา อายุงานและฐานเงินเดือนของ
บุคลากรแต่ละบุคคล จึงทำให้การจัดประเภทและลำดับของบุคลากรตามตำแหน่งงานไม่เหมือนกับ
หน่วยงานภาครัฐทั่วไป เป็นผลให้บุคลากรขององค์การไม่สามารถโยกย้ายไปยังหน่วยงานราชการอื่ น
ได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าอาชีพของบุคลากรแต่ละ
บุคคล จึงทำให้บุคลากรจำเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ
10. บทวิเคราะห์
จากการผลการศึกษารูป แบบวัฒ นธรรมองค์การของสำนั กงาน กสทช. ด้ านความโปร่งใส
ในการปฏิบัติของบุคลากร รวมทั้งมิติของกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การในมิติของการเปลี่ยนแปลง
ด้านวัฒนธรรมองค์การผ่านการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารขององค์การที่ส่งผลต่อการปรับตัวของ
กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสำนักงาน กสทช. ทำให้ผู้ศึกษาสามารถถอดบทเรียนที่ได้จาก
การศึกษาตามเทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping: OM) โดยใช้การวิเคราะห์ผลการศึกษาจาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ที่เกิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติที่ใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างแพร่หลายภายในกลุ่มบุคลากร ทำให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่า กฎระเบียบที่ใช้เป็น
เครื่ องมื อในการบริห ารของผู้ บ ริ ห ารขององค์ การในการกำหนดทิ ศทางการปฏิ บั ติงานต่ าง ๆ โดย
สามารถจำแนกประเด็นในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
ก่อนที่องค์การจะการประกาศใช้กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
ในช่วงแรกของก่อตั้งสำนักงาน กสทช. ขาดความพร้อมในการบริหารจัดการภายในองค์การ
เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปกิจการเพิ่งเสร็จสิ้น จึงทำให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับอำนาจ
หน้ า ที่ แ ละบริ บ ทพื้ น ฐานบุ ค ลากรขององค์ ก ารได้ ไม่ ม ากเท่ า ที่ ค วร เป็ น เหตุ ให้ อ งค์ ก ารมี ค วาม
จำเป็นต้องนำกฎระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ไปพลาง ๆ ก่อน
อีกทั้งองค์การขาดผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดทำร่างกฎระเบียบต่าง ๆ สำหรั บใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ประกอบกั บ บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ใ นช่ ว งนี้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ ม าจากข้ า ราชการของ
กรมไปรษณีย์โทรเลขภายหลังจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการ ซึ่งบุคลากรมีความคุ้นเคยและเคย
ชินกับการปฏิบัติงานแบบราชการ โดยค่านิยมดังกล่าวมักใช้ในรูปแบของการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในที่
ให้ ค วามสำคั ญ กับ การรั ก ษามิ ต รภาพระหว่างกั น ซึ่ งในช่ว งนั้ น การดำเนิ น การต่ าง ๆ ยั งไม่ มีก าร
ตรวจสอบจากหน่ ว ยงานใด ๆ อาจเป็ น สาเหตุ ให้ บุ ค ลากรบางคนใช้ ช่ อ งว่ า งเหล่ า นี้ ในการหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากบุคลากรขาดหลักการและข้อยึดถือมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ จนส่ งผลให้ อ งค์ ก ารถู ก สั งคมภาคนอกเริ่ม โจมตี ก ระบวนการ
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ปฏิบั ติงานขององค์การเป็ นอย่างมาก โดยมักพบเห็นได้จากแหล่งข่าวและตามสื่อออนไลน์ที่มีการ
โจมตีเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การ
ภายหลังจากที่องค์การมีการประกาศใช้กฎระเบียบจนนำไปสู่พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
จากค่ านิ ย มแบบเดิ มในการปฏิ บั ติ งานได้ส่ งผลทางลบให้ กั บ สำนั กงาน กสทช. จึ งทำให้
ผู้บริหารองค์การมีแนวคิดในการจัดทำร่างกฎระเบียบและปรับโครงสร้างขององค์การขึ้น ประกอบกับ
ในขณะนั้นองค์การมีบุคลากรและมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและกฎหมาย จึงทำให้องค์การสามารถ
ในการจัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงทำให้บุคลากรเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน คือ เริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และยึด
หลักจริยธรรมและคุณธรรมด้านความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสอดส่องดูแลบุคลากรที่
มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้ เกิ ดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถูกใช้ยึดถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานผ่านการเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีตที่มีก่อนเล่าต่อกันมาจนกลายเป็นค่านิยมใน
การปฏิ บั ติ งานภายในองค์ ก ารอย่ างแพร่ห ลาย ประกอบปี พ.ศ. 2560 ผู้ บ ริห ารขององค์ก ารรั บ
นโยบายของภาครัฐมาปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การและบรรจุหลักธรรมาภิบาล
เป็ น ผลตั วชี้ วัดในการปฏิ บั ติงานเพื่ อ เป็ นเครื่องมือในการเสริมแรงให้ กั บบุ ค ลากรปฏิบั ติ งานให้ มี
ประสิ ทธิภ าพและถูกต้อง นอกจากนั้นผู้ น ำองค์การได้กำหนดนโยบายในการปรับโครงสร้างและ
อำนาจหน้าที่ขององค์การให้สอดคล้ องกับนโยบายในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จากการที่องค์การมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การทำให้ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายข้อดี
และข้อเสียในกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การด้านความโปร่งใส ได้ดังนี้
ข้อดีในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสของบุคลากร
1. สำนั ก งาน กสทช. มี อ ำนาจหน้ าที่ แ ละโครงสร้ า งองค์ ก ารที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการ
ปฏิบั ติงานตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ กับสำนักงาน กสทช. กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้
องค์การสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัวกว่าหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่การปรับตัว
ขององค์ การจะยึ ดถื อ บนหลั ก พื้ น ฐานของการเป็ น องค์ ก ารที่ ป ฏิ บั ติงานให้ รัฐ และประชาชนของ
ประเทศไทย ซึ่งความยืดหยุ่นดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของกระบวนการจัดทำกฎระเบียบ และข้อง
บังคับต่าง ๆ ที่สำนักงาน กสทช. เป็นผู้จัดทำและเป็นผู้ใช้งานในขณะเดียวกัน จึงทำให้การปฏิบัติงาน
มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าหน่วยงานของรัฐ
ทั่วไป
2. กระบวนการสร้ างกรอบแนวคิ ดและนโยบายของผู้ บ ริห ารองค์ก าร ทำให้ รูปแบบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะใช้หลักการสร้างค่านิยมร่วมกันให้
เกิดขึ้น กับ บุ คลากรขององค์การที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้บริห ารและบุคลากรขององค์การ
รวมทั้ งสามารถช่วยทำให้ บุ คลากรมีแนวทางที่ ใช้ในการยึดถือและปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปในทิศทาง
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เดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การต่อสายตาบุคคลภายนอก
3. รูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะแบบราชการที่มีกระบวนการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(Top Down) นั้ น จะช่วยให้ บุ คลากรจำเป็นต้องยึดถือหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เนื่ องจากระบบดังกล่ า วจะเป็ น ระบบที่ช่วยคัดกรองการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบุคลากรให้ มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบงานต่าง ๆ ที่เป็นอำนาจ
หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยก่ อ นที่ ง านจะนำงานไปเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะครั้ ง
จำเป็นต้องมีการลงนามจากเจ้าของเรื่องและหัวหน้างานก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสะดวกต่อการตรวจสอบงานในการติดตามตัวบุคคลต่อไป
ข้อเสียในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสของบุคลากร
1. การมี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านตามลำดั บ สายบั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น รู ป แบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความโปร่งใสหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารและหัวหน้างานทั้งสิ้น ซึ่งในทัศนะของผู้ศึกษามองว่า
การปฏิ บั ติงานด้ วยระบบนี้ ผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้างานขององค์การจำเป็ นที่ จ ะต้องมีคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานในเกณฑ์ที่สูง จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสได้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการบริหารงานต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะงานและโครงสร้างขององค์การ
มากที่สุด ซึ่งหากมีการบริหารงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงาน กสทช. ถ้าผู้บริหารและผู้ นำ
ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภายในสำนักงาน กสทช.
2. เนื่องจากสำนักงาน กสทช. มีอำนาจหน้าที่และปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
องค์การ ทั้งทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ งบประมาณ กฎระเบียบที่ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมองค์การสามารถ
พัฒนาได้มากกว่าองค์การที่มีโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะในการปฏิบัติงานแบบราชการเพียง
อย่ างเดีย ว เนื่ องจากระบบราชการที่ ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่ส อดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวอาจส่งผลต่อการ
กำหนดนโยบายของผู้ บริหารให้สอดคล้องกับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน โดยในปัจจุบันผู้บริหารองค์การได้มีแนวนโยบายให้บุคลากรมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติงาน แต่องค์การยังมีช่องทางและโอกาสในการดึงศักยภาพของบุคลากรอยู่ไม่มากเท่าที่ควร อีก
ทั้งองค์การยังใช้ระบบราชการในการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่
ปฏิบัติตามคำสั่งทั้งสิ้น จึงจะทำให้เป็นอุปสรรคในการบรรลุยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์การใน
อนาคต
3. เนื่ องจากการปฏิบั ติงานของบุคลากรภายในองค์การมีกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ปฏิบัติงานให้ เกิดความโปร่งใส โดยค่านิยมดังกล่าวเป็นผลมาจากการบังคับกฎระเบียบที่มี
บทลงโทษที่ชัดเจน หากมีการปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดการทุจริตและส่งผลร้ายแรงต่อความก้าวหน้า
ในอาชี พ การงาน โดยการปฏิ บั ติ งานของระบบราชการทำให้ บุ ค ลากรต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ งของ
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ผู้บังคับ บั ญชา ซึ่งอาจส่งผลให้ องค์การขาดบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบใหม่ๆ หรือที่ผิดแผกแปลก
ไปจากเดิ มที่ เคยปฏิ บั ติที่ มุ่ งเน้ น ปฏิ บั ติงานการผ่ านยึดถื อหลั กธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติงานบน
พื้ น ฐานของผลประโยชน์ ส ำนั ก งาน กสทช. และความถู ก ต้ อ งที่ พึ งต้ อ งรั ก ษาไว้ ข องสั ง คมและ
ประเทศชาติ
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสของสำนักงาน กสทช.
ข้อดี
ข้อเสีย
1. อำนาจหน้าที่และโครงสร้างองค์การมีความเป็นอิสระ 1. การปฏิบัติงานตามระบบราชการมุ่งเน้นให้อำนาจกับ
ทำให้องค์การปรับตัวต่อสถานการณ์อยู่เสมอ
ผู้บริหาร หากผู้บริหารขาดคุณธรรมและอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์การได้
2. ผู้บริหารองค์การเป็นผู้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย 2. การปฏิ บั ติ งานแบบราชการอาจไม่ ต อบสนองต่ อ
ในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสจากอดีต
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาองค์การในอนาคต
3. รู ป แบบการปฏิ บั ติ งานในลั ก ษณะแบบราชการที่ 3. ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรนั้ น
(Top Down) นั้น จะช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร เกิดขึ้นจากระเบียบและเงื่อนไขที่ส่งผลให้บุคคลากรขาด
จำเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่

11. บทสรุป
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากร กรณี ศึ ก ษา: สำนั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน
กสทช.) พบว่า วัฒนธรรมองค์การในมิติการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสนั้น โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิ ดในรูปแบบพฤติกรรมของบุคลากร รวมทั้งภาพลักษณ์ของ
องค์การที่มีหลักธรรมาภิบาล คือ ผู้บริหารขององค์การ ซึ่งการกำหนดนโยบายและการบริหารงาน
ของผู้บริหารองค์การจำเป็นต้องมีความเข้าใจบริบทและภารกิจขององค์การก่อน และจากนั้นจึงจะ
สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์การโดยผ่านการผนึ กกำลังระหว่างผู้บริหารองค์การในระดับต่าง ๆ กับ
บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและเพื่อร่วมกันประสานผลประโยชน์
ให้เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไปในอนาคต
หากนำวัฒ นธรรมองค์การของสำนั กงาน กสทช. ด้านความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติงานมา
เปรียบเทียบกับทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การ มิติด้านรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การทั้ง 4 รูปแบบ จะเห็น
ว่า วัฒ นธรรมด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสทช. เป็นวัฒ นธรรมที่
เข้มแข็งและมีรูปแบบเป็นวัฒนธรรมแบบลำดับชั้นหรือราชการ เนื่องจากผู้น ำขององค์การมีบทบาท
สำคัญในการกำหนดทิศทางและสร้างกลไกที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
แนวคิดของผู้บริหารในหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสขึ้น เป็นอิทธิพลจากปัจจัย
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สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อภาพลั กษณ์ขององค์การ
เป็นอย่างมาก โดยสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้เกิดความ
โปร่งใส โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การของสำนักงาน กสทช. สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยภายนอกสำนักงาน กสทช. ที่ส่งผลต่อการปรั บเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การที่บุคลากร
ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายของ
ภาครัฐ ด้านภาพลักษณ์ด้านลบจากหน่วยงานภายนอก ด้านภาคประชาชน และด้านเทคโนโลยี
2. ปัจจัยภายในสำนักงาน กสทช. ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การที่บุคลากรใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ เกิ ดความโปร่ งใส โดยสามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้ บริ หารขององค์ การ
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านข้อจำกัดในการโอนย้ายของ
บุคลากร
ดังนั้น ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของสำนักงาน กสทช. ที่ส่งผลให้ผู้บริหารของสำนักงาน
กสทช. มีแนวคิดในปรับเปลี่ยนและมุ้งเน้นวัฒนธรรมองค์การด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จึงทำให้องค์การจะปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ปฏิบั ติงานให้ สอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ข ององค์การ ค่านิยมหลักขององค์การ ความ
แตกต่างระหว่างของบุคลากร รวมทั้งสถานการณ์ที่มีบริบทเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มี
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดที่มีการปฏิบัติงานเน้นความโปร่งใสที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผลงานที่สามารถตรวจสอบได้ จนกลายเป็นองค์การของภาครัฐอันดับต้น ๆ ที่นำนโยบาย
ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติงานภายในองค์การอย่างจริงจัง รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ
และหน่วยงานของรัฐต่อไป
12. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะองค์การที่มีการดำเนินการในรูปแบบการจัดสรร
ทรัพยากรภายในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสำนักงาน
กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับประชาชน
ทั่วประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาในประเด็นเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในครั้งต่อไป ควรจะมีการศึกษา
มากกว่ า หนึ่ ง องค์ ก ารที่ มี อ ำนาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของงานประเภทอื่ น ๆ หรื อ อาจจะศึ ก ษา
เปรียบเทียบองค์การมีอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การประเภทเดียวกัน เพื่อขยายขอบเขตของ
ความรู้ให้กว้างขวางต่อไป
2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และผ่านเหตุการณ์จากการเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นการ
วิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยไม่ มี ก ารศึ ก ษาจากการแจกแบบสอบถาม ดั ง นั้ น
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ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป จึ งควรมี ก ารวิจั ยทั้ งเชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริม าณ เพื่ อ นำข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าใช้
ประกอบในการวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อให้ข้อมูลเกิดความชัดเจนและรอบด้านมากขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายผลการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมของบุคลากรองค์การและกับกลุ่มตัวอย่างขององค์การลักษณะอื่น ๆ
เช่น ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการศึกษาและเป็นการขยายความรู้
ทางวิชาการในเรื่องวัฒนธรรมองค์การต่อไป
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หน้า 14–16.
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อภิญญา เจริญศรี. (2557). “การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในภายนอกองค์กร และค่านิยมในการ
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ประเทศไทยจำกัด ,” (การค้นคว้าอิส ระหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิต , มหาวิทยาลั ย
กรุงเทพ).
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กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน
(ก่อนและหลังการกระจายอำนาจ)
พินัย นาคสุวรรณ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ (2) ศึกษาผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการสรรหา
บุคคลเข้าสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสารได้ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ
โดยมีลักษณะคำถามเป็นการถามแบบปลายเปิด โดยได้แบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์ออกเป็น 4
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มข้าราชการผู้รับผิดชอบหลักคือข้าราชการในสังกัดสำนักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2) กลุ่มข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือข้าราชการ
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด) (3) กลุ่มผู้สมัครสอบ และ (4) กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอดีตซึ่งเป็น
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป็นการบริหารงานโดยกรรมการบริหารงานระดับชาติ (ผู้แทนเป็นข้าราชการ
จากส่ ว นกลางทั้ ง หมด โดยไม่ มี สั ด ส่ ว นหรื อ ตั ว แทนจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) และมี
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจกล่าวได้ว่ามีระบบการบริหารงานบุคคลที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการโดยรัฐทำหน้าที่ในการ
บริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ซึ่งระเบียบและวิธีการต่าง ๆ เกือบทั้งหมดถูกกำหนดโดยคณะกรรมการ
หรื อคณะอนุ กรรมการในการบริห ารงานบุ คคล อาจเรียกกระบวนการสรรหาบุ คคลเข้าสู่ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคก่อนการกระจายอำนาจได้ว่า เป็นการบริหารโดยรัฐอย่างแท้จริง ทำให้
*
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องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขาดอิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การและผลการศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทำให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
โดยผู้ศึกษาได้แบ่งยุคหลังการกระจายอำนาจออกเป็น 3 ยุค ประกอบด้วย
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2542-2554) เป็นยุคที่การสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หลายรูปแบบมีความไม่แน่ชัดในหลายประเด็น กล่าวคือ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในช่วงแรกได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน หรือ
ก.จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน และในเวลาต่อมาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
เพิ่มเติมว่า ถ้ากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ก.จังหวัดไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
ใด อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขั นได้ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม
ในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้ นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลาของยุคนี้ได้มี
การกำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทั้งภาค ก. ภาค
ข. และ ภาค ค. และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้เป็นรายภาค สำหรับกระบวนการดำเนินการสอบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และ
การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้เป็นไปตามที่ ก.กลาง กำหนด
ยุ ค ที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) การสรรหาบุ ค คลเข้ าสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในยุ ค นี้
ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี อาจสรรหาผู้
มาดำรงตำแหน่ ง ที่ ว่ า งอยู่ โดยวิ ธี ก ารจั ด สอบแข่ งขั น หรื อ ร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการกลางการ
สอบแข่ ง ขั น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (กสถ.) ดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น แทน ซึ่ ง องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการดังกล่าว จะมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักจะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาเอง ซึ่งก็ได้พบปัญหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันคือมีการทุจริตสอบแข่งขัน
ทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องหมดอนาคตไปด้วย ซึ่งเกิดจากการกระทำ
ของกลุ่มบุคคลที่ประพฤติมิชอบไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสจึงไม่เกิดขึ้น จึงเป็น
ที่มาของยุคต่อไปคือ
ยุ คที่ 3 (พ.ศ. 2560-ปั จ จุ บั น) ยุค นี้จุด เริ่ม ต้น เกิด จากคำสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบ
แห่ งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับ เคลื่ อนการปฏิรูปการบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจในการจัดสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
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มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
การสรรหาบุ ค คลเข้ า สู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยได้ ก ำหนดให้ ค ณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางดังเช่นในอดีตที่
ผ่านมาเพื่อขจัดระบบอุปถัมภ์และสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
คำสำคั ญ : การสรรหาบุ ค คล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
1. บทนำ
“ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบ
ราชการเป็ นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลนำพา
ประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ “ข้าราชการพลเรือน
สามั ญ ” คื อ ข้ าราชการที่ สั งกั ดกระทรวง กรมต่ าง ๆ ทั้ งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค และสำหรั บ
“ข้าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ” คื อ ข้ าราชการที่ สั งกั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล (อบต.)
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หากพิจารณาถึงการปกครองท้องถิ่นไทยนั้น ปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 7,851 แห่ง ซึ่งถือว่า
มีจำนวนมาก โดยมีสำนักงานครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่ งปัจจุบันแนวโน้มการกระจาย
อำนาจมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายในการกระจายอำนาจ
ให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีความคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก
สำคัญในการกระจายอำนาจในการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่นแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในการแก้ ปั ญ หา กำหนดทิ ศ ทาง จั ด สรรทรั พ ยากร ตลอดจนการ
จัดบริการสาธารณะให้ แก่ป ระชาชนในเขตพื้น ที่รับ ผิดชอบ การที่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จะ
สามารถบริหารจัดการภารกิจตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้อง
อาศัย “ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ” เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่ อนงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ป ระชาชน ดังนั้ น สิ่ งที่ มีความสำคัญ ที่สุ ดคื อกระบวนการในการบริห ารทรัพยากรมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกระบวนการด่าน
แรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากการดำเนินการขาดความโปร่งใส ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการนำ
คนเข้าสู่ระบบ ก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียโอกาสในการได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
คนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถ้าหากพิจารณาถึงกระบวนการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย กล่าวคือ ยุคก่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระบวนการ
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สรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะที่ส่วนกลางเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก โดย
เปิ ดโอกาสให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นมี ส่ วนร่ว มในการพิ จารณาประเด็น ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลในสัดส่วนที่น้อย และในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบางชุดก็ไม่มีผู้แทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอิสระในการบริหารจัดการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ อาจเรียกยุคก่อนการกระจายอำนาจได้ว่าเป็นยุคของการรวมอำนาจไว้ที่
ส่วนกลาง และต่อมาได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตพอสมควร โดยสาระสำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ผู้ศึกษาในฐานะที่รับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้คำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “พี่เลี้ยง” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นว่า การสรรหา
บุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจศึกษาประเด็นดังกล่าว
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เพื่อทราบถึงความเป็นไปของการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งก่อนการกระจายอำนาจและหลังการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไรและเพื่อศึกษาผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการสรรหาบุคคลเข้าสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อนำผลการศึกษาเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒนา
ปรับ ปรุ งหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขเกี่ ยวกั บ การสรรหาบุ คคลเข้าสู่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ให้ มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญจะต้องเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารงานท้องถิ่นที่จะต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสรรหาด้วยตนเองในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลการดำเนิ น การ ปั ญ หา และอุ ป สรรคในการสรรหาบุ ค คลเข้ าสู่ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2550: 27) อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการบริหารและ
จัดการกิจการสาธารณะและทรัพยากรต่าง ๆ ของท้องถิ่นหนึ่งภายในรัฐหนึ่ง เป็นท้องที่อันมีขอบเขต
ชัดเจนภายในรัฐนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างด้านอำนาจและหน้าที่ที่กำหนด โดยกฎหมายทั่วไป
และหรือกฎหมายพิเศษ
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ประทาน คงฤทธิศึกษากร (อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 25) นิยามว่า การปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผลสืบเนื่องจากการกระจายอำนาจในการปกครองของรัฐบาล และจะเกิดหน่วยงานที่ทำ
หน้ าที่ในการปกครองคนในท้องถิ่น โดยคนในท้ องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งหน่วยงานนี้ ถูกจัดตั้งและถูก
ควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของตนเอง
โกวิทย์ พวงงาม (2553: 27) อธิบายว่า คำว่า “ท้องถิ่น ” หมายถึงเขตพื้นที่จำเพาะที่เป็น
ส่วนย่อยของประเทศ ในแง่การปกครองท้องถิ่น คือ เขตการปกครองที่กฎหมายปกครองของประเทศ
นั้นกำหนด เช่นในต่างประเทศแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นเป็นเมือง นคร และมหานคร เป็นต้น
โดยสรุปความหมายของการปกครองท้องถิ่น หมายถึง ระบบที่เป็นผลสืบเนื่ องมาจากการ
กระจายอำนาจทางการปกครองของรัฐ โดยมีโครงสร้างด้านอำนาจและหน้าที่ชัดเจน มีขอบเขต
ชัดเจน และเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชน
ความหมายของการบริหารงานบุคคล
การบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น งานที่ มี ภ ารกิ จ หน้ าที่ ที่ ส ำคั ญ ต่ อ องค์ ก ารเป็ น อย่ างมาก ทั้ งนี้
เนื่องจาก “คน” ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดขององค์การ ดังนั้น การที่องค์การใดจะ
สามารถประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีทรัพยากรคนที่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นกระบวนการ
ให้ ได้มาซึ่งทรัพยากรคนที่มี ความรู้ความสามารถเพื่อมาทำงานให้กับองค์การจึงเป็นสิ่งที่ องค์การต้อง
พิจารณาและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ทั้งนี้การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่
กระบวนการในการสรรหา จนกระทั่งออกพ้นไปจากองค์การ
แนวคิดในการสรรหาบุคคล
การสรรหา (Recruitment) เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเบื้องต้นในการนำมาซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพต่อองค์การ ภาระหน้าที่นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานบุคคล การ
สรรหาเปรียบเสมือนเสาเอกของการบริหารงานบุคคลหากองค์การขาดประสิทธิภาพในการสรรหา
บุคคล จะทำให้องค์การต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลา และเสียโอกาสในหลาย ๆ ประการ ส่วน
การคัดเลือก (Selection) เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจหรือกำหนดว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครคนใดมีความรู้ ความสามารถดีที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้
ทำงานในตำแหน่ ง นั้ น ๆ ดั ง นั้ น การสรรหาและการคั ด เลื อ กที่ ดี จึ งเป็ น กุ ญ แจสำคั ญ ของการ
บริหารงานบุคคลที่ดี เนื่องจากการสรรหาและการคัดเลือกที่มีคุณภาพจะเป็นกลไกในการคัดสรรคนที่
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการมี ค วามรู้ ความสามารถที่ ดี ให้ เข้ า สู่ อ งค์ ก ารซึ่ ง จะทำให้ อ งค์ ก ารสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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ระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ สามารถจัดแบ่งออก
ได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
(1) ระบบพนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
อำนาจในการจั ดการด้านบุ คลากรทั้งกระบวนการจะเป็นของหน่ว ยการปกครองท้องถิ่น
“แต่ละแห่ง” ที่จัดการกันเองคือ การกำหนดคุณสมบัติ การสรรหา ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
การว่าจ้าง ระบบการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นอำนาจที่บริหารด้วยตนเองโดยอิสระ
การบริหารงานบุคคลในรูปแบบนี้ปรากฏใช้อยู่อย่างชัดเจนในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
และออสเตรเลีย โดยหลักการท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการจัดการ ขณะที่อำนาจของรัฐบาลส่วนกลาง
จะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เพียงการออกกฎหมายเกี่ยวกับระบบการประกันการจ้างงาน สภาพแวดล้อม
และเงื่อนไขการทำงาน หรือระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ใช้กับ
กำลังแรงงานส่วนอื่น ๆ ของประเทศ และอาจจะจัดให้มีการพัฒนาและอบรมบุคลากรหรือการสร้าง
ระบบการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรเป็นการชั่วคราวระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับท้องถิ่น เป็นต้น
ระบบนี้จะมีจุดแข็งคือ ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีความเป็นอิสระสูงในการจัดการด้านบุคลากร
อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม ปรั ช ญาการปกครองท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก การปกครองตนเอง (Local selfgovernment) หน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถกำหนดเงื่อนไขในการจ้างงานต่าง ๆ ได้
โดยอิสระเพื่อให้สามารถแข่งขันในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตลาดแรงงานเข้ามา
ทำงานในองค์กรของตนได้และท้องถิ่นสามารถกำหนดอัตรากำลังและคุณสมบัติของบุคลากรได้อย่าง
อิสระและยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตน
สำหรับจุดอ่อนคือ อาจส่งผลให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและมีทรัพยากรจำกัด
ไม่สามารถจะสรรหาบุคลากรได้เพียงพอ หรือไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่เป็นนักวิชาชีพในบางแขนง
ได้ เช่ น วิ ศ วกร นอกจากนี้ ก ารที่ บุ ค ลากรจะต้ อ งทำงานในท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ ตั้ งแต่ เริ่ ม ต้ น จนครบ
เกษียณอายุนั้นย่อมทำให้บุคคลที่อยู่ในหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กมีเส้นทางการเติบโตในสาย
งานที่ค่อนข้างสั้น และมีแนวโน้มทำให้บุคลากรที่สนใจจะทำงานในแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น
เป็นคนในพื้นที่นั้นเอง ซึ่งทำให้ท้องถิ่นมีทางเลือกค่อนข้างจำกัดในการคัดสรรบุคลากร
(2) ระบบพนักงานท้องถิ่นแห่งชาติ
รูปแบบนี้ปรากฏอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น เยอรมัน และฝรั่งเศส เป็นต้น ระบบนี้พนักงาน
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกแห่งถือเป็นกำลังพลในภาครัฐที่ถูกจัดรวมเข้าอยู่ภายใต้โครงสร้างอัน
เดียวกัน ทั้งนี้ อำนาจทางการบริหารด้านบุคลากรจะถูกกำหนดกรอบโดยคณะกรรมการกลางด้านการ
บริหารงานบุคคลในระดับชาติหรือเป็นไปตามข้อตกลงของที่ประชุมร่วมระดับชาติระหว่างฝ่ายท้องถิ่น
กับฝ่ายรัฐบาลส่วนกลาง
ระบบนี้เน้นความเป็นแบบแผนอันเดียวกัน (Uniformity) และการประกันความมั่นคงของ
การจ้ างงานในระยะยาว โดยข้ อ กำหนดด้ านการบริ ห ารบุ ค ลากรที่ ว างกรอบไว้ในระดั บ ชาติ จ ะ
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เกี่ยวข้องกับประเด็นอย่างระบบการจัดชั้นและตำแหน่ง ระบบค่าตอบแทนและเงินเดือน ระบบการ
สอบเลื่อนขั้นกำหนดหลักการด้านคุณสมบัติของตำแหน่งงาน ระบบการประเมินผลงาน ระบบการ
ควบคุมทางวินัยระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้อำนาจดังกล่าวจะกระทำ
ผ่านคณะกรรมการกลางในระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่น
สำหรับจุดแข็งของระบบนี้คือ จะมีกรอบในการจัดการด้านบุคลากรที่เป็นเอกภาพและมีแบบ
แผนอันเดียวกันทั้งประเทศ เอื้อต่อการโยกย้ายถ่ายเทบุคลากรระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นหรือ
ระหว่างองค์กรภาครัฐอื่น ๆ ให้เป็นไปโดยสะดวกขึ้น และระบบนี้จะสร้างหลักประกันด้านการจ้างงาน
ในระยะยาวแก่พนักงานท้องถิ่นได้มากกว่ารูปแบบแรก
สำหรั บ จุ ด อ่ อ นของระบบนี้ คื อ การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจจำกั ด ในการ
บริหารงานบุคคล อาจทำให้ฝ่ายบริหารของท้องถิ่นไม่อาจสั่งการและควบคุมบุคลากรของตนได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ บุ คลากรเองก็อาจจะขาดความรู้สึ กผู กพันกับท้องถิ่น เพราะถือว่าตนเองนั้นเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการโยกย้ายถ่า ยโอนก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้
บุคลากรของท้องถิ่นอยากจะทำงานในส่วนกลางมากกว่า เนื่องจากศักดิ์ศรีและการได้ทำงานอยู่ใน
ส่วนกลางย่อมดีกว่าการทำงานอยู่ในท้องถิ่น
(3) ระบบผสมผสาน
รูปแบบนี้จะมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างสองรูปแบบแรกคือ อำนาจทางการบริหารงาน
บุคคลจะถูกใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งกับองค์กรส่วนกลางในระดับชาติ
โดยจะถือว่าบุคลากรในภาคท้องถิ่นเป็นของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะจัดการกันเอง
แต่ข้อกำหนดทางการบริห ารต่าง ๆ จะถูกวางกรอบโดยอาศัยระบบคณะกรรมการ (Committee
system) ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นภายใต้ระบบพหุภาคี หรือโดยองค์กรกลางที่เป็นองค์กร
ของรัฐที่มีอิสระจากรัฐบาลส่วนกลาง (Non-departmental organization)
คณะกรรมการหรือองค์กรกลางเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีอยู่เพียงองค์กรเดียว แต่จะมีอยู่หลาย
องค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากรในแต่ละด้าน การบริหารงานรูปแบบนี้ถือเป็น
แนวโน้มที่กำลังถูกปรับใช้ในหลายประเทศ กล่าวคือ ทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบพนักงานของหน่วย
การปกครองท้องถิ่น และระบบพนักงานท้องถิ่นแห่ งชาติ ซึ่งมีห ลักการบริห ารอยู่คนละขั้ว ต่างก็
ปรั บ เปลี่ ย นมาใช้ รู ป แบบผสมผสานกั น มากขึ้ น เช่ น เดนมาร์ ก สวี เดน เนเธอร์ แ ลนด์ เป็ น ต้ น
ได้ป รับ เปลี่ ยนจากระบบพนั กงานท้องถิ่นแห่ งชาติที่อำนาจทางการบริห ารถูกกำหนดกรอบอย่าง
เคร่งครัดจากรัฐบาลส่วนกลางไปสู่ระบบการจ้างงานที่วางอยู่บนฐานของระบบการว่าจ้างตามสัญญา
(Individual contractual basis) ซึ่งกระทำโดยหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งกับพนักงานที่ถูก
ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ จะอยู่ภ ายใต้มาตรฐานกลางระดับชาติในการกำหนดเงื่อนไขการว่าจ้างต่าง ๆ โดย
องค์กรตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ขณะที่อังกฤษที่ปรากฏรูปแบบการบริหารแบบผสมผสานอย่างเด่นชัด
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ก็มีการเคลื่อนตัวจากในอดีตที่ใช้ระบบพนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไปสู่การสร้างระบบ
มาตรฐานกลางผ่านคณะกรรมการกลางและองค์กรอิสระต่าง ๆ มากขึ้น
ระบบนี้ เ ป็ น การผสมผสานเอาจุ ด แข็ ง ของทั้ ง สองระบ บแรกมาปรั บ ใช้ ซึ่ ง เป็ น การ
ประนีประนอมกันระหว่างหลักการความเป็นอิสระทางการบริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับ
การสร้างหลักประกันด้านการจ้างงานและมาตรฐานของพนักงานท้องถิ่น ซึ่งทำให้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นแต่ละแห่งยังคงมีความเป็นอิสระและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการด้านบุคลากรตามความ
ต้องการของตน ขณะเดียวกันก็มีระบบที่เสริมสร้างพนักงานท้องถิ่นไปสู่ความเป็นวิชาชีพมากขึ้น อัน
เป็นการสร้างระบบกำลังพลในภาคท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่แยกออกจากกำลังพลในภาคอื่น ๆ
ภายใต้ระบบการควบคุมมาตรฐานกลาง
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าทั้งความหมายของการปกครองท้องถิ่น
ความหมายของการบริหารงานบุคคล แนวคิดในการสรรหาบุคคล และระบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันประเทศไทยมี
ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบผสมผสาน กล่าวคือ การบริหารงานบุคคลอำนาจจะถูก
ใช้ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกับองค์กรส่วนกลางในระดับชาติ โดยจะถือว่า
บุคลากรในภาคท้องถิ่นเป็นของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะจัดการกันเอง แต่ข้อกำหนด
ต่าง ๆ จะถูกวางกรอบโดยอาศัยระบบคณะกรรมการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการสรร
หาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธีก ารศึ ก ษาวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยวิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและผลงานการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ งานวิจัย เอกสาร กฎหมาย ระเบียบคำสั่ง
สถิติ ความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ และข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญต่าง ๆ โดยมีลักษณะคำถามเป็นการถามแบบปลายเปิด ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย 4
ส่วน ได้แก่ 1) กลุ่มข้าราชการผู้รับผิดชอบหลักคือข้าราชการในสังกัดสำนักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) กลุ่มข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่ วนกลาง/ภูมิภ าค) 3) กลุ่มผู้ สมัครสอบ ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการ
สอบแข่งขัน (บรรจุแล้ว) ผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ และผู้ที่ไม่ผ่านการสอบแข่งขัน และ 4) กลุ่มผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย นายกเทศมนตรี และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย เอกสาร
กฎหมาย ระเบียบคำสั่ง สถิติ ความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ และข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
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สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
โดยแบบสัมภาษณ์มีลักษณะที่มีโครงสร้าง เป็นการตั้งประเด็นคำถามที่ผู้ศึกษาได้เตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่ง
เป็นคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ประกอบด้วย ชื่อผู้ให้การสัมภาษณ์ ตำแหน่งหน้าที่
การงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 2 คำถามประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุ คคลเป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น ปัญหา และอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน
โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่เป็นส่วนที่เป็นเอกสาร และส่วนที่เป็นผลจากการสัมภาษณ์
ความคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะของบุ ค คลที่ กำหนดไว้ และนำมาวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อหา (Content
Analysis) ซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง โดยการวิเคราะห์จะออกมาใน
รูป เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อนำไปสู่ คำตอบที่ต้ องการในการศึก ษาและสรุป เพื่ อ
ตีความต่อไป
5. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์ถึงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ในประเด็นการ
สรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ยุคก่อนการกระจายอำนาจ (ก่อนปี พ.ศ. 2542)
จนถึ งปั จ จุ บั น ว่ามีค วามเป็ น ไปตั้ งแต่อ ดี ต จนถึ งปั จจุบั น อย่ างไร โดยเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม
ข้าราชการผู้รับ ผิดชอบหลัก กลุ่มข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มผู้สมัครสอบ และกลุ่มผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ คำถามการศึกษาคือ กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร
หากพิจารณาถึงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยก่อนการกระจาย
อำนาจซึ่งเป็นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ซี่งจากการศึกษาพบว่า มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ค่อนข้างยุ่งยากและ
ซั บ ซ้ อ นเพราะการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะประเภทต่ า งก็ มี
คณะกรรมการบริห ารกันเอง โดยที่คณะกรรมการแต่ละประเภทต่างมีอิ ส ระจากกันและมีสถานะ
เท่า ๆ กัน ซึ่งการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก่อนปี พ.ศ. 2542 บริหารงานด้วยรูปแบบหลัก ๆ 2
รูปแบบ คือ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยผู้ดำรงตำแหน่งคือ การบริหารงานบุคคลที่กฎหมาย
ได้กำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สามารถบริหารงานบุคคลได้ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ ห้ เ ป็ น การเฉพาะ ซึ่ ง ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ต่ า ง ๆ ประกอบไปด้ ว ยบุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่ วนตำบล โดยผู้ดำรง
ตำแหน่ งต่าง ๆ ทั้ ง 7 นี้ ต่างก็มีห น้าที่ในการบริห ารงานบุ คคลแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
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กฎหมายของแต่ละประเภทว่าจะให้ผู้ดำรงตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ใด อย่างไรก็ตามการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ในกรณี นี้ ไม่ได้เป็นองค์กรหลั กในการบริห ารงานบุ คคลส่ วนท้องถิ่นแต่อย่างใด
สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่หลักในการบริหารบุคลากรท้องถิ่นคือ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดย
คณะกรรมการโดยรัฐ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการโดยรัฐ (Commission)
รูปแบบนี้ถือว่าเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น เพราะระเบียบและ
วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลเกื อ บทั้ ง หมดถู ก กำหนดโดยคณ ะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการในการบริหารงานบุคคล องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ระดับ ชาติ) ล้วนเป็น ข้าราชการจากส่ วนกลางทั้งสิ้น ไม่มีสัดส่วนหรือตัวแทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกฎหมายที่บัญญัติจัดตั้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
แบ่งออกเป็ นประเภท ตามรูป แบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง ยังแยกการบริห ารงาน
บุคคลออกจากกันซึ่งมีรายละเอียดตามกฎหมายที่สำคัญ ๆ 5 ฉบับ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ได้กำหนดรายละเอียดในการบริหารงานบุคคลของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด พระราชกฤษฎี การะเบี ย บพนั ก งานเทศบาล พ.ศ. 2519 ได้ก ำหนด
รายละเอียดในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบพนักงาน
สุขาภิบาล พ.ศ. 2523 ได้กำหนดรายละเอียดในการบริหารงานบุคคลของสุขาภิบาล พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้กำหนดรายละเอียดในการบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบพนักงานส่ว นตำบล พ.ศ. 2539 ได้กำหนด
รายละเอียดในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยการบริห ารงานบุคคลตาม
กฎหมายทั้ง 5 ฉบับนี้ ทำให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนปี พ.ศ. 2542 เป็นการบริหารงาน
โดยกรรมการบริหารงานระดับ ชาติ และคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ มีคณะอนุกรรมการในระดับ
จังหวัด และระดับ ท้องถิ่น ช่วยในการบริห ารงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล
ท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ชาติ คณ ะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลท้ อ งถิ่ น ในระดั บ จั ง หวั ด และ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ชาติ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3
คณะกรรมการ ได้แก่ 1) คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) ทำหน้าที่ในการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทำหน้าที่ในการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา 3) คณะกรรมการพนักงาน
สุขาภิบาล (ก.สภ.) ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสุขาภิบาล
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในระดับจังหวัด เนื่องจากคณะกรรมการข้างต้น
ในระดั บ ชาติ ยั งไม่ เพี ย งพอที่ จ ะบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารกระจายตั ว อยู่ ทั่ ว ประเทศ
กฎหมายจึงได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขึ้นในจังหวัดอีก ได้แก่ 1)
คณะอนุกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด (อ.ก.ท.จังหวัด) ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของ
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เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตำบลภายในจังหวัดนั้น ๆ 2) คณะอนุกรรมการพนักงานสุขาภิบาล
จังหวัด (อ.ก.สภ.จังหวัด) ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสุขาภิบาลภายในจังหวัด
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่อง
จากคณะอนุ กรรมการในระดับ จั งหวัดและคณะกรรมการระดับ ชาติ ยังจำเป็ นต้ องมีกลไกที่ คอย
ช่วยเหลือในการบริหารงานบุคคลอีก เพราะคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวต่างมี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น จึงทำให้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆทำงานได้ไม่เต็มที่ กฎหมายจึงกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ หน่วยงานท้องถิ่นเอง
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยก่อนปี พ.ศ.
2542 ค่อนข้างมีความซับซ้อนมากพอสมควร โดยมีจำนวนคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ
จำนวนมากที่ ท ำหน้ าที่ ในการบริ ห ารงานบุค คล อีกทั้ งคณะกรรมการและอนุก รรมการชุดต่าง ๆ
มีตัวแทนจากราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารภูมิภาคเข้าร่วมด้วยในจำนวนที่มากกว่า
ตัวแทนจากท้องถิ่น ทำให้การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นไทยขาดความเป็นอิสระ และขึ้นกับรัฐบาล
ส่วนกลางมากโดยสรุป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2542 เป็นการ
บริหารโดยรัฐบาลอย่างชัดเจน และหากพิจารณาถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 78 บัญญัติให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น สามารถพึ่ งตนเองและตัดสิ นใจในการดำเนิ นกิจการภายในท้ องถิ่น และมาตรา 282
บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น มาตรา 284
ได้ ก ำหนดให้ ท้ อ งถิ่ น มี อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล โดยมาตรา 288 ได้ ก ำหนดว่ า (1)
การแต่งตั้ง การให้พนักงาน ลูกจ้างของท้องถิ่นพ้นหรือออกจากตำแหน่งจะต้องมีความความเหมาะสม
ความต้ องการของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น โดยจะต้อ งผ่ านการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้อ ง ซึ่ ง
คณะกรรมการฯ โดยมี ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ผู้ แ ทนของท้ อ งถิ่ น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย และ(2) การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง
การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อทำหน้าที่ในด้านการบริห ารงานบุคคล และได้กำหนดให้มีองค์กรที่ทำ
หน้าที่กำหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไปและแนวทางการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น 3 ระดั บ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
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พนักงานส่ วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ประกอบด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด)
ประกอบด้วย คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
โดยผู้ศึกษาได้แบ่งยุคความเป็นไปของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในประเด็นการสรร
หาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการกระจายอำนาจออกเป็น 3 ยุค ดังนี้
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2542-2554) หลังจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นถือเป็นยุคที่มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมากกว่ายุคก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลกลางมีอำนาจ
ในการตัดสินใจ การบริหารจัดการ ซึ่งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในคณะกรรมการ
ระดับชาติน้อยมาก ซึ่งขัดกับหลักการกระจายอำนาจ ที่ควรให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
สรรหาบุคคลเพื่อให้เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นของตน จากการศึกษาพบว่า ยุคหลังแรก
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ยังมีความไม่แน่ชัดในหลายประเด็ น กล่าวคือ
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงแรกได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยสาระสำคัญได้ให้
อำนาจองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป็ นผู้ ดำเนิ นการสอบแข่ งขั น หรือ ก.จังหวัด เป็ นผู้ ดำเนิ นการ
สอบแข่งขันและในเวลาต่อมาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพิ่มเติมว่า ถ้ากรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ก.จังหวัด ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บั ญชีผู้ สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกันกับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้ นอกจากนี้ในบางช่วงเวลาของยุคนี้ได้มีการกำหนดให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทั้งภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. และให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่ น ประกาศรั บ สมั ครสอบแข่ งขั นและขึ้ นบั ญ ชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ เป็ นรายภาค สำหรั บ
กระบวนการดำเนินการสอบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และการอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้เป็นไป
ตามที่ ก.กลาง กำหนด
โดยสรุป ในยุ คแรก การสรรหาบุค คลเข้าสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้มี การให้ อำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเรื่องการจัดสอบแข่งขันอย่างเต็มที่ สำหรับในกรณีที่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ไม่มีความพร้อมในการจัดสอบแข่งขัน อาจร้องขอให้ ก.จังหวัด เป็ น
ผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน และในระยะต่อมาได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การจัดสอบแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าบทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในยุคแรก
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ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ยุคนี้ถือเป็นยุคที่มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคือ “กสถ.” หรือเรียกว่า
“คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ” ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จะ
มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.จ.) ที่ ก.จ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ที่
ก.ท. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน ผู้ แทน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน เลขาธิการ ก.พ.
หรื อผู้ แทน อธิบ ดีกรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่ น อธิการบดีของมหาวิทยาลั ยที่ รับ ผิ ดชอบการ
สอบแข่งขัน (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เป็นผู้คัดเลือก) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
กรรมการและเลขานุการรวมถึงมีข้าราชการที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการในชุดนี้
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การสรรหาบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็ น ไปอย่ า งคุ้ ม ค่ าและสามารถบรรจุ แ ต่ งตั้ งในอั ต ราว่างได้ อ ย่ า งรวดเร็ว เหมาะสมภายใต้ ระบบ
คุณธรรมและมาตรฐานเดียวกันโดยให้ ก.จังหวัด ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด โดยสาระสำคัญของประกาศ
ดังกล่าวกำหนดไว้ว่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี อาจสรร
หาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขัน หรือ ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน
แทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างต่อไป โดยในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของบัญชี
และในกรณี กสถ. เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขันให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันในแต่
ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. มีจำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต ประกอบด้วย ภาคกลาง เขต
1,2,3 ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ เขต 1,2,3 ภาคเหนือ เขต 1,2 ภาคใต้ เขต 1,2 จะเห็ นได้ว่าการ
ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขันในยุคนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของ กสถ.ได้พยายามให้บุคคลผู้ที่มีความประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
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ส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในภาค/เขตที่เป็นภูมิลำเนา เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถให้บริการประชาชนในพื้น ที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และหากพิจารณาถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน
สำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ได้กำหนดให้นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน กรรมการ จำนวน 6 คน โดยให้นายก
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เสนอรายชื่อให้ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
(ก.จ.จ.) หรือ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) หรือ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี และให้มีผู้แทนจาก ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ.
หรือ ก.อบต.จังหวัด อย่างน้ อย 1 คน เป็นกรรมการ ให้มีหน่วยงานกลางที่ ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ
ก.อบต.จั ง หวั ด คั ด เลื อ กจากสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
สอบแข่งขัน โดยคณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่ในการอำนวยการสอบและดำเนินการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำกับดูแลหน่วยงานกลางที่คัดเลือกให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
สำหรับในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
ได้มีการให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในกระบวนการบริหารจัดการ
สอบแข่ งขัน ดำเนิ น การสอบแข่งขั น เพื่ อ รับ บุ ค คลเข้ ารับ ราชการในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต
เป็ น ศู น ย์ อ ำนวยการสอบแข่ ง ขั น และอาจแต่ ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช่ ว ยอำนวยการตามที่
เห็นสมควร และรายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบ อย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ซึ่งหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค
ก) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ ภาคความรู้ ค วามสามารถเฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง (ภาค ข) ทดสอบความรู้
ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค
ค) ประเมิ น บุ ค คลเพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ งหน้ าที่ ซึ่ งจะมี ลั ก ษณะคล้ ายกับ การ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงกรมต่าง ๆ
จากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการสรรหาบุคคลเข้า
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังรายละเอียดข้า งต้น ซึ่งมีความประสงค์ที่ต้องการให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น มี อิส ระในการดำเนิ น การจัดสอบแข่ งขัน และได้ ให้ ท างเลื อกแก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในกรณีที่ไม่มีความพร้อม ซึ่งต้องการให้หน่วยงานกลางจัดสอบให้ ก็สามารถร้องขอให้ กสถ.
เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ซึ่งส่ วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
เอง ถึงแม้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พยายามขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับจัดสอบแข่งขันเพื่อให้
การสรรหาบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคุ้มค่าและสามารถบรรจุแต่งตั้ง
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ในอัตราว่างได้อย่ างรวดเร็วเหมาะสมภายใต้ระบบคุณธรรมและมาตรฐานเดียวกันนั้น ก็ไม่เกิดผล
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากสภาพปัญหาที่สำคัญ ดังนี้
ปัญหาการสอบแข่งขัน “การทุจริตสอบแข่งขัน ” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับ
เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 จังหวัด
ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดลพบุรี ว่ามีการ
ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปโดยมิชอบ ทั้งนี้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า มีการดำเนินการที่ไม่
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนด รวมถึงส่ อไปในทางทุจริต เรียกรับผลประโยชน์
ดังนั้น คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จึงมีมติให้
ยกเลิกเพิกถอนมติของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.
อบต.จังหวัด) ที่เห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ตารางที่ 1 การบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่
1

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2

อุดรธานี

3

มหาสารคาม

อปท.
อบต. 12 แห่ง
เทศบาล 1 แห่ง
อบต. 14 แห่ง
เทศบาล 1 แห่ง
อบต. 31 แห่ง

4

ลพบุรี

เทศบาล 1 แห่ง

รวม

อบต. 57 แห่ง
เทศบาล 3 แห่ง

การเพิกถอน
ขึ้นบัญชี 506 ราย
บรรจุไปแล้ว 145 ราย
ขึ้นบัญชี 998 ราย
บรรจุไปแล้ว 192 ราย
ขึ้นบัญชี 658 ราย
บรรจุไปแล้ว 263 ราย
ขึ้นบัญชี 93 ราย
บรรจุไปแล้ว 9 ราย
ขึ้นบัญชี 2,255 ราย
บรรจุไปแล้ว 609 ราย

สาเหตุ
ผู้รับจ้างดำเนินการสอบไม่ได้เป็นผูร้ บั
มอบอำนาจจากสถาบันการศึกษา
การดำเนิ น การไม่ เป็ น ไป ต าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนด
ปลอมคะแนน
ผู้รับจ้างดำเนินการสอบไม่ได้เป็นผูร้ บั
มอบอำนาจจากสถาบันการศึกษา

ที่ ม า: ข้ อ มู ล จากคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการปกครองท้ อ งถิ่ น สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
จากรายละเอียดดังตารางข้างต้นก่อให้เกิดผลกระทบตามมา ได้แก่
ด้ า นผู้ ส อบแข่ งขั น การทุ จ ริต สอบแข่งขัน หรือการดำเนิ น การสอบแข่งขัน ที่ ไม่ช อบด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ก่อให้ เกิดความไม่เสมอภาคในโอกาสในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในขณะเดียวกัน กรณีที่ตรวจสอบพบการสอบแข่งขันที่ไม่ชอบจนเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอนการ
บรรจุแต่งตั้งก็จะเป็นการตรวจสอบพบภายหลังการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ดังกรณีที่เกิดขึ้นได้มีการเพิก
ถอนการบรรจุแต่งตั้งไปกว่า 600 ราย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียกร้องสิทธินำไปสู่การฟ้องร้อง
และเป็นข่าวทางด้านสื่อมวลชนจนส่งผลเสียหายต่อภาพพจน์ของระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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ด้านคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) การมี
มติเพิกถอนมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น ทำให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีภาระหน้าที่
ในการชี้แจงเหตุการณ์และเหตุผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนต้องดำเนินการทำคำชี้แจงต่อ
ศาลปกครองซึ่งมีเงื่อนเวลาในการดำเนินการที่จำกัดทำให้ ภ าระหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นต้องหยุดชะงัก เช่น งานด้านการ
เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ งานด้านการยกร่างแก้ไขกฎหมายการ
บริห ารงานบุ คคล ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผลจากการมีมติเพิกถอนมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งที่เป็นไปโดยมิชอบ ปรากฏว่ามีผู้ฟ้อง ก.ท. และ ก.อบต. ต่อศาลปกครอง
เป็นจำนวนกว่า 100 คดี
ด้านการคุ้มครองพยาน ภายหลังที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้อ งถิ่น
มีมติเพิกถอนมติ คณะกรรมการพนั กงานส่ วนท้ องถิ่นที่ เห็ นชอบการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็ น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ปรากฏได้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้ความช่วยเหลือชี้แจงเบาะแสว่าไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังเช่น ปัญหาที่ผู้แจ้ง
เบาะแสบางรายถูกข่มขู่จากผู้มีอิทธิพลหรือถูกทำร้ายร่างกาย ตลอดจนปัญหาที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูก
ฟ้องร้องต่อศาลในฐานะหมิ่นประมาท
จากสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุบุคคลเป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นนั้น ทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์มีความตั้งใจอ่านหนังสือสอบก็จะต้อง
หมดอนาคตจากการกระทำของกลุ่มบุคคลที่ประพฤติมิชอบ ไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น
ความโปร่งใสจึงไม่เกิดขึ้น ทำให้ระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้บุคคล
ที่มาจากระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม ซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยิ่ง จากปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเรื้อรังจึงทำให้ ผู้อำนาจของประเทศต้องการที่จะให้การสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ยุคถัดไปของการสรร
หาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จัดทำข้อดี ข้อเสีย ของการสรรหาบุคคลเข้า
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคนี้ รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางที่ 2 จัดทำข้อดี ข้อเสีย ของการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ
ข้อดี
1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทางเลือกสำหรับการ
จัดสอบแข่ งขัน กล่ าวคือ อาจดำเนินการจั ดสอบเอง
หรือ ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบให้
2
เป็ นการช่ วยเหลื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่
ไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ

ข้อเสีย
ส่ วนใหญ่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นดำเนิ นการ
จัดสอบเอง และเกิดการทุจริต ขาดหลักธรรมาภิบาล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสอบเอง
และตรวจสอบพบว่ า มี การทุ จริตสอบแข่ งขั นจะ
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ลำดับ

3

ข้อดี

ข้อเสีย
ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน เช่น ด้านผู้สอบ
แข่ งขั น ด้ านคณะกรรมการกลางข้ าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)
ก ร ณี ที่ ก ส ถ . ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ส อ บ แ ข่ งขั น ภาพลักษณ์ ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดี
จะเกิดความคุ้มค่า และสามารถบรรจุแต่งตั้งได้อย่าง เท่าที่ควร
รวดเร็วเหมาะสม ภายใต้ระบบคุณธรรม

ยุค ที่ 3 (พ.ศ. 2560-ปั จ จุบัน ) พ.ศ. 2560 ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนั กงานส่ วนตำบล (ก.อบต.) แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ข้างต้นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติที่ 8/2560เรื่ อง การขั บ เคลื่ อนการปฏิรูป การบริห ารงานบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่น ลงวัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจในการจัดสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม
โดยสาระสำคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด สอบแข่ ง ขั น ของยุ ค นี้ คื อ การกำหนดให้ กสถ. เป็ น
ผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ให้มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นผู้จัดการสอบแข่งขัน ภายใต้การกำกับดูแลของ กสถ.) โดยในยุคนี้ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเติมในส่วนของอำนาจหน้าที่ของ กสถ. ซึ่งต่างจากยุคก่อนหน้านี้ ดังนี้ กำหนดให้
กสถ. ดำเนิ น การสอบแข่งขัน เพื่ อบรรจุบุ คคลเป็ นข้าราชการหรือพนัก งานส่ ว นท้ องถิ่น ประกาศ
กำหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กระบวนการสอบแข่ งขั น ตั้ งแต่ เริ่ ม ดำเนิ น การจนสิ้ น สุ ด การ
สอบแข่งขัน โดยความเห็นชอบของก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ติดตามการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาแล้วรายงานต่อกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กำหนดจังหวัดเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันแต่ละกลุ่มภาค/เขต ประสานงาน
จังหวัดที่เป็นศูนย์สอบและสนามสอบแข่งขันดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และ
ระเบียบร้อย วินิจฉัยและแก้ปัญหาการสอบแข่งขัน การทุจริตสอบแข่งขัน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของ กสถ. รวมถึง
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รายงานการดำเนินการสอบแข่งขัน ปัญหา ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบแข่งขันต่อ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าจะได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วเสร็จ
จะเห็นได้ว่าในยุคนี้ได้มีการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน อย่างรอบคอบ
มากยิ่งขึ้น โดยได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องการทุจริตสอบแข่ งขัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอดีตที่
ผ่ านมา สำหรับ ขั้น ตอนและวิธีการดำเนิน การสอบแข่งขันได้กำหนดให้ กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. พิจารณาเห็นชอบให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งและอัตราว่างนั้นต่อไป
กรณี กสถ. ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการสอบแข่งขัน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ
คัดเลือกมหาวิทยาลั ย ตามกฎหมายหรือระเบียบ ให้ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และให้
เผยแพร่ ในช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น บนเว็ บ ไซต์ ข องกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับ การคัดเลื อกให้ เป็นผู้ จัดการสอบปิดประกาศในที่เปิดเผย และการขึ้นบัญ ชีผู้
สอบแข่งขันและการบรรจุแต่งตั้งให้รวมจังหวัดต่าง ๆ เป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต
สำหรับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันจะมีความใกล้เ คียงกับยุคก่อนหน้านี้ กล่าวคือ ประกอบด้วย
ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. แต่มีการทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มมาในการสอบภาค ก. และภาค ค.
ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง หน้ า ที่ กสถ. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง หรื อ อาจให้
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับ ไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิ เศษ หรือบุ คลากรมหาวิท ยาลั ย จำนวนสามคนเป็ น คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ สำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันต้องได้คะแนนภาค ก.
ภาค ข. และภาค ค. แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยมีเ งื่อนไขว่าต้องได้คะแนนภาค ก. วิชา
ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละห้ าสิ บ และการขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ นำคะแนนทั้ง 3 ภาคมา
รวมกัน แล้ ว จั ดเรี ย งลำดั บ ที่ จ ากผู้ ส อบได้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลำดับ สำหรับ การใช้บั ญ ชีผู้
สอบแข่งขันได้เพื่อการบรรจุแต่งตั้ง โดยให้เรียกบรรจุแ ต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ของบัญชีกลุ่มภาค/เขต
มารายงานตัวเพื่อขอรับความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อไป
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ต้องดำเนินการควบคุมการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต
โดยเมื่อ ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ ส มั ค รสอบแข่งขั น ทั้ งสิ้ น 628,242 คน และมีผู้ ส อบแข่งขัน ได้
31,895 คน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จัดทำข้อดีและข้อเสียในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี กสถ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 3 ข้อดีและข้อเสียในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลำดับ
1

2

3

4

5

6

ข้อดี
ข้อเสีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรที่มีความรู้ การจั ด สอบโดย กสถ. ที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น
ความสามารถ เข้ามาขับเคลื่อนงาน
ทั่วประเทศ อาจทำให้ ไม่สะท้ อนบริบทความต้ องการ
ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
(ขาดความหลากหลาย)
แก้ ไขปั ญหาเรื่ อ งการทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ การสอบ ภาพลั ก ษณ์ ข องกระทรวงมหาดไทยต่ อ มุ ม มอง
แข่งขัน/สามารถตรวจสอบการทุจริตได้ง่ายขึ้น
ขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อาจไม่ดี เท่ าที่ ควร
เพราะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี อิ ส ระ
ในการสรรหาคนอย่างแท้จริง
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รสอบ องค์ ก ร บัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้ข อง กสถ. จำนวน 10 กลุ่ม
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ภาค/เขต อาจทำให้ผู้สอบในลำดับที่เดียวกันของแต่
ละกลุ่มภาค/เขต ได้บรรจุไม่พร้อมกัน เช่น นาย ก.
ขึ้ น บั ญ ชี ล ำดั บ ที่ 100 ภาคกลาง เขต 1 ปั จ จุ บั น
ได้ บ รรจุ แ ล้ ว ส่ ว นนาย ข. ขึ้ น บั ญ ชี ล ำดั บ ที่ 100
ภาคกลาง เขต 2 ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
มี ห ล าย ภ าค ส่ วน เข้ าม าเกี่ ย วกั บ ข้ อ งกั บ
กระบวนการจัดสอบแข่งขัน ทำให้เกิดมุมมองที่
กว้างกว่ าการที่ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดำเนินการเพียงลำพัง
ลดการสูญ เสียงบประมาณโดยใช่เหตุ เพราะที่
ผ่ า นมาเป็ น การแยกสอบตามพื้ น ที่ ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งว่าง ทำให้มีการสอบ
หลายพื้นทีแ่ ละสอบไม่พร้อมกัน
สร้างภาพลัก ษณ์ ใหม่ ที่ ดี ให้ แ ก่ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โดยผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บ กระบวนการสอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ คคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของข้อคำถาม
ดังนี้
(1) กลุ่มผู้รับผิดชอบหลัก
เห็นด้วยกับหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการ
สอบแข่งขันหรือการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณี ที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การสรรหาเอง ในอดี ต ที่ ผ่ านมาพบปั ญ หาคื อ
มีบางแห่งนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ แต่ก็มีข้อดีคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทราบดีว่าต้องการคนที่มี
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คุณสมบัติอย่างไร ตำแหน่งอะไร เพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน อีกทั้งกระบวนการสรรหามีความรวดเร็ว และ
คล่องตัวกว่าการที่หน่วยงานกลางดำเนินการสรรหาให้ และตอบโจทย์เรื่องการกระจายอำนาจคือได้
คนในพื้น ที่ ลดปั ญหาการโอนย้ ายไปยังพื้นที่อื่น บุคคลผู้สอบแข่งขันได้โดยเฉพาะคนในพื้นที่ก็จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพมีความมุ่งมั่นทุ่มเท เช่น บรรจุในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มี ค วามประสงค์ อ ยากให้ บ้ านเกิ ด ของตนเองมี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเป็ น อย่ า งไรก็ ส ามารถเสนอใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ในกรณี ที่ ห น่ วยงานกลางดำเนินการสรรหา ข้อดีคือเพื่ อเป็ นการลดปัญ หาระบบอุป ถัมภ์
เนื่องจากในปัจจุบันมีกระแสของการเรียกร้องความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล ซึ่งการที่หน่วยงานกลาง
ดำเนินการจะใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากเป็นการดำเนินการภาพรวมทั้งประเทศ แต่ก็มีข้อเสีย
ในบางประการ เช่น บุคคลผู้สอบแข่งขันได้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้บรรจุลง
ในภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งจะไม่เกิดความผูกพันกับองค์กร ทุก ๆ สิ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับ
ว่าเรากำลังเน้นที่จุดไหน ซึ่งในปัจจุบันเน้นเรื่องการลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยทิศทางจึงเป็นเช่นนั้น
สำหรั บ บทบาทของหน่ ว ยงานกลางในกระบวนการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนั้น เป็นการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่ง
มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่กำกับ
ดู แ ลการดำเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โดยในระยะเวลาอั น ใกล้ มี ค วามเห็ น ว่ า ควรให้
หน่ วยงานกลางดำเนิ น การโดยองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะต้องแสดงศักยภาพมากกว่านี้ เช่ น
การแสดงผลงาน ความโปร่ ง ใสในเรื่ อ งต่ า ง ๆ มากขึ้ น ต้ อ งลดระบบอุ ป ถั ม ภ์ ใ ห้ ได้ เนื่ อ งจาก
กระบวนการสอบแข่งขันมีช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์ แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว การตรวจสอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มข้นกว่าหน่วยงานกลาง เนื่องจากเป็นการดำเนินการในวง
แคบ แต่หน่วยงานกลางมีลักษณะวงกว้าง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการดีก็ มีหลาย
หน่วยงาน
สำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดที่หน่ว ยงานกลางดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย แต่ ก็ พ บว่าบางตำแหน่ งได้ ค นมาบรรจุ ไม่ ค รบ ในประเด็ น นี้ ส ามารถแบ่ งสาเหตุ
ออกเป็น 2 กรณี คือ 1) ข้อสอบยาก หรือ 2) ผู้สอบมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ ตามกรม
ส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่น พยายายามปรับ ปรุงการดำเนิน การต่ าง ๆ ให้ ดี ยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ ได้มี การ
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด สอบแข่ งขั น ร่ว มกั บ สำนั ก งาน ก.พ. เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภาคส่วนต่าง ๆ
ปัญหา อุปสรรคที่พบ ได้แก่ 1) สนามสอบไม่เพี ยงพอ เนื่องจากมีผู้สอบแข่งขันจำนวนมาก
มหาศาล ซึ่ งต่ างจากที่ ส ำนั ก งาน ก.พ. ดำเนิ น การจัด สอบโดยแบ่ งเป็ น รอบ ซึ่ งกรมส่ งเสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยการประสานไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จั งหวัด เพื่ อ หาโรงเรี ย นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ก ารสอบแข่งขัน เป็ น ไปด้ ว ยความ
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เรียบร้อย2) ปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ซึ่งก็ได้มีการวางแผนป้องกัน กำหนดการสอบแข่งขันในครั้ง
ถัดไปในช่วงเดือนที่เหมะสม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ควรให้มีการรวมหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรเดียว เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และให้หน่วยงานดังกล่าวบังคับใช้ประกาศหรือระเบียบต่าง ๆ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพร้อมกันทั้งประเทศ
(2) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2.1) ส่วนกลาง
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ ากระบวนการสอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป็ น ข้ าราชการหรื อ
พนั กงานส่ วนท้องถิ่น ในอดีตเป็ น การดำเนินการเป็นไปตามหลั กการกระจายอำนาจที่ต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการตนเอง รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การคัดเลือกคน)
ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ที่ ได้ ให้ อ ำนาจนายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบรรจุ แ ต่ งตั้ ง ซึ่ งจะมี ค วาม
คล้ายคลึงกับ มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ให้อำนาจ
หัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นวิธีการหนึ่งในการ
คัดเลือกคนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในอดีตหลังการกระจายอำนาจยุคแรก ๆ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการเอง หรือ ร้องขอให้ ก.จังหวัดดำเนินการสอบให้ ดังนั้ น กรณีที่นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ร้องขอให้ ก.จังหวัดสอบ อำนาจการสรรหาให้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายซึ่งส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ปัญหาที่พบคือ การดำเนินการ
จัดสอบแต่ละครั้งมีตำแหน่งน้อย ซึ่งการจัดสอบแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ได้คนบรรจุจำนวน
ไม่มากเกิดปรากฏการณ์คนวิ่งไปหาสนามสอบ และปัญหาใหญ่คือการดำเนินการขาดความโปร่งใส มี
ข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบปัญหาเรื่องการจัด
สอบแข่ งขั น ตั้ งแต่อดี ต ทำให้ จ ำเป็ นต้ องมี การสร้างเครื่องมื อโดยการออกหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยอาศัย ก.กลาง คณะต่าง ๆ พิจารณาร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการสอบมี
ความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งยังคงให้อำนาจนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
เพราะเป็นเป็นอำนาจที่กฎหมายให้ไว้
โดยในยุคถัดมาเมื่อ พ.ศ. 2555 ได้มีการกำหนดหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขัน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมอาจร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบ
ให้โดยขึ้นบั ญชีเป็นกลุ่มภาค/เขต โดยได้กำหนดให้มีสถาบันการศึกษาของรัฐเข้ามาเป็นหน่วยงาน
กลางในกระบวนการจัด สอบแข่งขัน เพื่อเป็ นการสร้างความน่ าเชื่อถือ เพื่ อตอบโจทย์เรื่องความ
โปร่งใส คุ้มค่า และมีมาตรฐาน โดยผลจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสอบเองก็
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พบปัญหาในบางพื้นที่การสอบไม่มี มาตรฐาน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ก็ได้มีการร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีการลงพื้นที่พบว่า การดำเนินการจัดสอบไม่มีมาตรฐาน และเมื่อตรวจพบการ
ทุจริตก็จะส่งผลกระทบต่อการจั ดสอบในครั้งนั้น ซึ่งทำให้จะต้องมีการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้บรรจุและทำงานแล้วซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และประชาชนผู้สมัครสอบ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีบทบาท
สำคัญในเรื่องนี้ โดยพยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้กรมจะพยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และได้มีการอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลัง
ดำเนินการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แต่ก็ยังพบปัญหาตามมาเช่นดังในอดีตที่
ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และบุคคลผู้ที่มีความตั้งใจและมีความบริ สุทธ์ก็ได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินการสอบแข่งขันที่ไม่โปร่งใสเช่นกัน
ในที่ สุ ด จึ งเกิ ดคำสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อ ง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นการระงับอำนาจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นการหาทางออกให้กับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดชัดเจนว่า
ให้ ห น่ วยงานกลางเป็ น ผู้ ดำเนิ น การสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุบุคคลเป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่น และในเวลาต่อมาจึงได้เกิดประกาศการสอบแข่งขันในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด
สอบแข่งขันครั้งใหญ่ทั่วประเทศ
ดังนั้น ควรให้หน่ วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ตราบใดที่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั งไม่ มีค วามพร้ อมก็ ให้ ห น่ ว ยงานอื่น ดำเนิ น การ โดยถ้ าองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
มีความพร้อมในเวลานั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานกลางไม่อาจต้านกระแสได้
แน่นอน และต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสอบเอง แต่ด้วยสภาพปัญหาดังที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น หากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป อาจทำให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน และไม่ได้การยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ อีก
ทั้ งจะทำให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเสี ยโอกาสที่ จะได้ บุ คลากรที่ มี ความรู้ความสามารถเข้าไป
ขับเคลื่อนงานสำคัญ ๆ กล่าวโดยสรุป จำเป็นต้องมีการปฏิรูปก่อนการคืนอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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(2.2) ส่วนภูมิภาค
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ ากระบวนการสอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป็ น ข้ าราชการหรื อ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอดี ต ส่ ว นใหญ่ เป็ น การดำเนิ น การโดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
บุคคลภายนอกมีโอกาสน้อยมากที่จะได้บรรจุ เนื่องจากขาดความโปร่งใสในการดำเนินการ
สำหรับ บทบาทกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่ อ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ มี
การประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมากขึ้น มีความเป็นสากล
มากขึ้นมีการประกาศขึ้นบัญชีชัดเจน
ในฐานะข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สังกัดส่วนภูมิภาคคือสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่า
เปรียบเสมือนเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ในเขตจั งหวัด อาจเปรี ย บเสมือ นกองการเจ้ าหน้าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบดู แลงานบุ คคล ซึ่งกระบวนการ
สอบแข่งขันดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้าราชการในส่วนภูมิภาค กล่าวคือ ก่อนมีการเปิด
สอบแข่งขันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการแจ้งสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งว่ามีความต้องการตำแหน่งใด จำนวนตำแหน่งเท่าใด และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งรายงานตำแหน่ ง ว่ า งที่ มี ค วามประสงค์ จ ะร้ อ งขอให้ กสถ. ดำเนิ น การจั ด
สอบแข่งขันให้มาที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนอัตรากำลั ง 3 ปี ว่าตำแหน่ งที่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น แจ้งมานั้ น ว่างจริง
หรือไม่ และมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ้างหรือไม่อย่างไร
จากกนั้นเมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองจากระดับภูมิภาคแล้ว ข้อมูลก็จะถูกส่งมายัง
ส่ว นกลางเพื่อรายงานให้ ก.กลาง แต่ล ะประเภททราบถึงความต้องการขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในภาพรวมต่อไป จากนั้ น กสถ. ก็ไปดำเนินการจัดสอบแข่งขัน จนถึงขั้นตอนการขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือเรียนประธาน ก.จังหวัด แต่ละประเภทเพื่อ
รายงานความคืบหน้าเรื่องตำแหน่งที่ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันว่าในการเรียกบรรจุในแต่ละรอบ กสถ.
ได้สรรหาคนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจำนวนเท่าใด ตำแหน่งใดบ้าง จากนั้นข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะต้องทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น การจั ดเตรี ยมสำหรับ การรายงานตัว การทำหนังสื อส่ งตัวผู้ สอบแข่งขันได้ที่ กสถ.
ดำเนินการสรรหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
จากนั้ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเนื่องจากเป็นอำนาจโดยตรง ไม่ใช่อำนาจของ กสถ. จากนั้นจะต้อง
ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อดำเนินการรวบรวม
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งแล้วแจ้งให้ ก.จังหวัด ทราบว่า มีผู้มาบรรจุหรือสละสิทธิ์จำนวนเท่าใด เพื่อส่งข้อมูล
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ไปยังก.กลาง ทราบเพื่อดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการบรรจุ
แต่งตั้งในรอบต่อไป การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงมีลักษณะ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบริการ” กล่าวคือ ก.จังกวัด จะเป็นตัวกลางระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กสถ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะต้องมีการทำงานสอดประสานกัน
(3) กลุ่มผู้สมัครสอบ
(3.1) กลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน (บรรจุแล้ว)
บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็ น ข้าราชการหรื อ พนั กงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น มีค วามเหมาะสม เนื่ องจากการให้ อ ำนาจนายกองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมี
ลักษณะไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน มีการทุจริตตำแหน่ง
โดยการที่ กสถ. ที่มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญจะเป็นการเน้น
ความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ควรให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเหมือนเดิมที่มีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งจะมีความเป็นกลางทางการเมือง การเรียกไปบรรจุแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเด็กเส้น สามารถคัดบุคคลไปทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งคนบรรจุจะไม่
ทราบว่าจะบรรจุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด จนกว่าจะถึงวันเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้
ดั งนั้ น กระบวนการสอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่นควรให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากมีมาตรฐาน
เปิ ด กว้ าง โดยเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง จะส่ งผลดี ท ำให้ ทั ศ นคติ ห รื อ มุ ม มองในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ จะได้กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ซึ่งประโยชน์จากการที่ให้หน่วยงาน
กลางเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้น จะส่งผลดีต่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีความ
ประสงค์จะขอโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ กล่าวคือ การโอนไปสังกัดกระทรวง กรมต่าง ๆ
ในส่วนกลางหรือภูมิภาคจะได้รับการยอมรับมากกว่าการดำเนินการจัดสอบเองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น การที่ให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบในอนาคต หากมีความประสงค์ที่จะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการโดยหน่วยงานกลางทำให้สามารถจูงใจเด็กรุ่นใหม่ได้มาก
พิจ ารณาได้จ ากสถิติเด็ กบรรจุ ใหม่มี จำนวนมากทำให้ เป็ นการเพิ่ มโอกาสให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงไปช่วยขับเคลื่อนงานในภารกิจต่าง ๆ
ในอดีตที่ผ่านมาภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสอบแข่งขันไม่ค่อย
ดี เท่ าที่ ค วร ซึ่ งเด็ ก รุ่ น ใหม่ จ ะมี ภ าพติ ด จากอดี ต ที่ ว่ามี ก ารทุ จริ ต ทำให้ เกิ ด อคติ ไม่ อ ยากไป สอบ
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เสียเวลาเปล่า ๆ เพราะถ้าเปิดสอบเองจะเกิดการแทรกแซงจากข้าราชการฝ่ายการเมือง ซึ่งการที่หน่วยงาน
กลางเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
นายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั งมี อ ำนาจในการดำเนิ น การจั ด สอบแข่ งขั น
ในตำแหน่งอื่นได้ เช่น ลูกจ้างตามภารกิจ มีลักษณะการต่อสัญญาทุก 4 ปี ตามแผนอัตรากำลัง ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งผู้ช่วยข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เป็นต้น พนักงานจ้างทั่วไป มีลักษณะการต่อสัญญาทุก 1 ปี เช่น ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป และลูกจ้างเหมาบริการมีลักษณะของการจ้างทำของให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระบวนการสอบแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2560
มีความเรียบร้อยดี เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี และเห็นด้วยกับการสอบภาค ค. ที่กำหนดให้มี
คณะกรรมการสัมภาษณ์ประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์เชิงวิชาการ) ตัวแทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สัมภาษณ์เชิงการปฏิบัติงาน/พื้นที่) และตัวแทนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สัมภาษณ์เชิงภารกิจที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับกรม) และได้มีข้ อเสนอให้มีการจัด
กลุ่มภาค/เขต จากเดิม 10 กลุ่มภาค/เขต เป็นรายภาคใหญ่ เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ เป็นต้น
เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการขอโอนย้ายในอนาคต เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมากขึ้น การเลือกที่บรรจุ อยากให้มีการแจ้งรายชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่างว่ามีที่ไหนบ้าง ให้โอกาสได้ค้นหาประวัติความเป็นมาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ถ้าไปเลือกวันรายงานตัวเลย จะกระชั้นชิด
เกินไปการตรวจสอบผลคะแนนการสอบควรปรับปรุงให้เป็ นรูปแบบออนไลน์เหมือนสำนักงาน ก.พ.
ไม่ต้องทำในรูปแบบของเอกสารเพื่อเป็นการลดทรัพยากร และเพิ่มความรวดเร็วในการทราบผล การ
เรียกบรรจุมีการเรียกหลายรอบ เช่น กรณีการเรียกบรรจุรอบที่ 1 จำนวน 10 คน แต่มีผู้มารายงานตัว
จำนวน 5 คน โดยไม่มีการเรียกสำรองซึ่งอีก 5 คน ก็ต้ องไปรอรอบใหม่ ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสียโอกาสในการได้คนเข้ามาทำงาน (ระยะเวลาการเรียกบรรจุหลายเดือน) และฝ่ายการเมือง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทั้งหมด โดยให้ดูงาน
นโยบายเป็นหลัก
(3.2) กลุ่มผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้
บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในกระบวนการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม เนื่องจากตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 ได้ ม อบหมายให้ กสถ. ดำเนิ น การจั ด สอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป็ น
ข้าราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่น ถือ เป็ น อำนาจที่ ช อบโดยกฎหมาย อี กทั้ ง กรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่นมีภารกิจในการดูแลหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ซึ่ งจะ
ทราบถึงปัญหาจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่ง
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สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ได้ทันที ประกอบกับสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตในการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ดังนั้ น ควรให้ ห น่ ว ยงานกลางดำเนิ น การจัด สอบแข่งขั น เนื่ อ งจากมี การบริห าร
จัดการที่ดีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง เนื่องจากหน่วยงานกลางมีตัวแทนจากหลาย
ภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งยากต่อการทุจริต ยากในการสั่งการ ทำให้การสอบแข่งขันมีความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับได้
โดยการสอบแข่งขัน โดยองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นดำเนิน การที่ผ่ านมาในอดี ต
สำนักงาน ก.พ. ไม่ยอมรับ จึงไม่ควรมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสอบ เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ถ้าหากให้ดำเนินการแยกกันจัดสอบแข่งขัน
ก็จะทำให้ไม่มมี าตรฐานกลางอาจนำไปสู่การทุจริต มีการเลือกปฏิบัติในการจัดสอบแข่งขัน
สำหรับผลการดำเนินงานจัดสอบแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2560 ถือว่าได้มาตรฐานดีกว่า
ในอดีตที่ผ่านมา ในภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จในระดับดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องการบริหาร
จัดการ โดยทีมจากมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างมืออาชีพ ข้อสอบมีมาตรฐาน การดำเนินการเป็นไป
อย่างรอบคอบ
ปัญหา อุปสรรคที่พบคือกลุ่มผู้สมัครสอบมีการโทรประสานไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสืบ ค้นข้อมูลว่ามีตำแหน่งใดว่าง ว่างจำนวนเท่าใด ทำให้ เกิดการปั่นกระแสในโลก
โซเชียล เช่น กลุ่มไลน์ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน บางข้อมูลอาจเป็นเท็จ
โดยสรุปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรดำเนินการจัดสอบเอง โดยให้ดำเนินการ
ในเรื่ อ งอื่ น ตามอำนาจหน้ า ที่ ที่ ก ฎหมายได้ ใ ห้ ไ ว้ เช่ น การจั ด บริ ก ารสาธารณะด้ า นต่ า ง ๆ
สาธารณู ป โภคการบริ ห ารจั ด การด้ านต่ าง ๆ ยกเว้น เรื่อ งการสรรหา เนื่ อ งจากงบประมาณด้ าน
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจ่ายให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างมีจำนวนประมาณ 40
เปอร์เซ็นของรายรับทั้งหมด ดังนั้น ถ้าหากได้บุคลากรที่ไร้ประสิทธิภาพซึ่งมาจากกระบวนการสรรหา
ที่ไม่เป็นธรรม ไม่เปิดกว้าง บุคลากรกลุ่ มดังกล่าวก็จะไม่ขับเคลื่อนงานของท้องถิ่น ส่งผลทำให้การ
บริ ห ารจั ด การล้ ม เหลว ถ้ าหากในอนาคตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ งก็ ค วรให้
ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเอง อาจดำเนินการในลักษณะที่จำลองภาพการปฏิบัติงานของ กสถ. ไปใน
พื้นที่ระดับจังหวัดหรือกลุ่มภาค โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ
(3.3) กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการสอบแข่งขัน
บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และมีสำนักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. จึงทราบรายละเอียดและมีความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
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ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการจั ด สอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ไม่ ขึ้ น ตรงกั บ
หน่วยงานกลางทำให้เกิดการทุจริตจำนวนมาก การจัดสอบเองเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
โดยฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมักจะใช้อำนาจในการสั่ง
การดำเนิ นการต่าง ๆ สุดท้ายแล้วกลุ่ มคนที่ได้เข้าสู่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไม่มีความรู้ไร้
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการ ใช้ระบบอุปถัมภ์ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรม ส่งผลทำให้
ประชาชนไม่ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร และนโยบายไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ดังนั้น
ควรให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่อเป็นการลดปัญหาการทุจริต ได้กำลังคนที่มีคุณภาพ
เข้ าไปพั ฒ นาท้ องถิ่ น จริ งเพราะที่ ผ่ านมาไม่ เชื่ อ มั่ น ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในเรื่อ งการจั ด
สอบแข่งขัน ในทางตรงกันข้ามมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
สำหรับผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็ น ข้าราชการหรือพนั กงานส่ ว นท้องถิ่นที่ผ่ านมาเมื่อ พ.ศ. 2560 การบริห ารจัดการเป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย ผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเข้าใจในเป้าหมายของการจัดสอบ มีประกาศชัดเจนว่า
ต้องปฏิบัติอย่างไรในทุกขั้นตอน และได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรสอบภาค ก. และ ภาค ข. คนละวัน
โดยให้ตรวจข้อสอบภาค ก. ก่อนว่าผ่านหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้ในภาค ข. ต่อไป
(4) กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4.1) นายกเทศมนตรี
บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาซึ่ง
ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เนื่องจาก
กระบวนการสรรหามีความชัดเจน โดยมีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กสถ. แต่การดำเนินการดังกล่าวก็มีข้อจำกัดในบางประการ เช่น
การที่ กสถ.เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
เวลาพอสมควร และมีกระบวนการหลายขั้นตอนทั้งระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ จะต้องมีการรายงานตำแหน่งว่าง ผลการดำเนินการ ผ่านในหลาย
ระดับ ทำให้เกิดความล่าช้าในการสรรหา ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียโอกาสในการได้
บุ คคลเข้ามาทำงาน และข้อจำกัดอีกประการคือ กสถ. ได้แบ่งกลุ่ มภาค/เขตของการสอบแข่งขัน
ออกเป็ น 10 กลุ่มภาค/เขต ซึ่งก็มีการจัดกลุ่มจังหวัดที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้สอบแข่งขันได้
บรรจุตรงตามภูมิลำเนา แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็ได้ส ะท้อนปัญ หาในประเด็นนี้คือ เมื่อ ผู้
สอบแข่งขันไม่ได้บรรจุตรงตามภูมิลำเนาหรือตามความประสงค์ก็จะเกิดกรณี “สมองไหล” (เกิดการ
ขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา) เมื่อครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลสะดุดลง โดยสรุปแล้วสมควรให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนิ นการ
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เหมื อ นเดิ ม โดยเสนอให้ ก ารดำเนิ น การจบลงที่ ร ะดั บ จั งหวั ด กล่ าวคื อ ให้ จั งหวัด เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ดำเนิ น การสรรหา และได้ เสนอให้ กสถ. เปิ ด สอบในตำแหน่ ง วิ ช าชี พ เฉพาะเช่ น แพทย์ นั ก
กายภาพบำบั ด เป็ น ต้น และควรเปิดสอบอย่างน้อยปีล ะ 2 ครั้ง ขึ้นบัญ ชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้ไว้ 5 ปี
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ
ท้องถิ่นที่บรรจุใหม่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความ
ต้องการบุคคลที่มีความคิดใหม่ ๆ สายพันธุ์ใหม่เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้มีความ
สง่างาม (SMART) มากยิ่งขึ้น
(4.2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม สมควรให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสรรหา
เพื่อเป็ น การควบคุมคุ ณ ภาพ มาตรฐาน เนื่องจากมีความเป็ นกลาง ซึ่งถ้าให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นดำเนินการจัดสอบเองมีลักษณะของการใช้ระบบอุปถัมภ์ จะเกิดปรากฏการณ์ “คนวิ่งเข้าหา
นายก”ทำให้เกิดเด็กฝาก เกิดความไม่สบายใจ ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ดีซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วในอดีตก็ไม่ได้มีการเรียกรับเงินซีและแสนตามที่ปรากฏในสังคมแต่อย่างใด
ดังนั้ น การให้ ห น่ ว ยงานกลางเป็ น ผู้ ดำเนิ น การจัด สอบแข่ งขั น ก็จ ะทำให้ เกิ ดข้ อดี ม ากกว่าข้ อ เสี ย
สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแข่งขันคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคคล
เข้ามาทำงานแต่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ (ได้คนเข้ามาทำงานแต่ไม่ถูกใจเท่าคนในพื้นที่) ทำให้
บุคคลกลุ่มดังกล่าวขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ซึ่งส่งผลทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
โดยสรุปแล้วสมควรให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแข่งขันไปตลอด เพราะนายกองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นก็มีอำนาจในเรื่องอื่นอีกจำนวนมาก ดังนั้น การที่ให้ กสถ. (ส่วนกลาง) ดำเนินการไม่ถือว่าเป็น
ความเสียหายแต่อย่างใด กลับเกิดประโยชน์มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ตารางที่ 4 สรุปกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ
ก่อนกระจาย
ประเด็น
อำนาจ
(ก่อน พ.ศ. 2542)
การสรรหาบุคคล - ระเบียบและ
เข้าสู่องค์กร
วิธีการต่าง ๆ
ปกครอง
เกือบทั้งหมด
ส่วนท้องถิ่น
ถูกกำหนด
(อปท.)
โดยส่วนกลาง
- อปท. มีบทบาท
น้อยมาก

ยุคที่ 1
(พ.ศ. 2542 - 2554)
การสรรหามีหลายรูปแบบ
ดังนี้
1. อปท. หรือ ก.จังหวัด
เป็นผู้ดำเนินการสรรหา
2. อปท. หรือ ก.จังหวัด
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของกระทรวง ทบวง กรม
3. กรมส่งเสริมการปกครอง

หลังกระจายอำนาจ
ยุคที่ 2
(พ.ศ. 2555 - 2559)
อปท. อาจสรรหาเองหรือ
ร้องขอให้คณะกรรมการ
กลาง การสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสถ.) ดำเนินการสรรหา
ให้

ยุคที่ 3
(พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)
คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการ
สรรหาให้เท่านั้น
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ประเด็น

ก่อนกระจาย
อำนาจ
(ก่อน พ.ศ. 2542)

ปัญหาการทุจริต -

การได้บุคลากร

-

หลังกระจายอำนาจ
ยุคที่ 2
(พ.ศ. 2555 - 2559)

ยุคที่ 1
(พ.ศ. 2542 - 2554)
ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
สรรหาเริม่ ต้นจากระดับ 3
พบปัญหาการทุจริต
พบปัญหาการทุจริต จาก
ในกรณีที่ อปท. ดำเนินการ ข้อมูลของคณะกรรมาธิการ
(จากการศึกษาในอดีต)
ขับเคลื่อนการปฏิรปู
ประเทศด้านการปกครอง
ท้องถิ่น สภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ
มี 3 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้ มี 2 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้
1. จากการที่ อปท. หรือ 1. จากการที่ อปท.
ก.จังหวัด ดำเนินการสรรหา เป็นเจ้าของบัญชี
2. จากการขอใช้บัญชี
2. จากการขึ้นบัญชีจำนวน
จากกระทรวง ทบวง กรม 10 ภาค/เขต ทั่วประเทศ
3. จากการที่กรมส่งเสริม ตามที่ กสถ. กำหนด
การปกครองท้องถิ่น
ดำเนินการสรรหาให้

ยุคที่ 3
(พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)

ยังไม่พบปัญหา
การทุจริต

จากการขึ้นบัญชีจำนวน
10 ภาค/เขต ทั่ว
ประเทศ ตามที่ กสถ.
กำหนด

6. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงความเป็นไปของเรื่องดังกล่าว โดยการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ยุคหลัก ๆ
คือ ยุ ค ก่ อ นการกระจายอำนาจ (ก่ อ นปี พ.ศ. 2542) และยุค หลั งการกระจายอำนาจ (หลั งการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งยุค
หลังการกระจายอำนาจออกเป็น 3 ยุคย่อย ๆ ได้แก่ ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2542-2554) ยุคที่ 2 (พ.ศ. 25552559) และยุคที่ 3 (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน) ซึ่งสามารถบรรยายความหมายของผลการศึกษาในแต่ละยุค
ได้ดังนี้
ยุคก่อนการกระจายอำนาจ ส่วนใหญ่อำนาจในการสั่งการ ตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับส่วนกลาง
เป็ น หลัก ดังจะเห็ น ได้จากการกำหนดให้ การบริห ารงานบุคคลท้องถิ่นในระดับจังหวัด และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชื่อว่า “คณะอนุกรรมการ” ซึ่งก็สามารถตีความได้ว่า เป็นเพียงคณะที่
ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ จะต้องขึ้นกับส่วนกลางเป็น
สำคัญ ดังนั้นการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในยุคก่อนการกระจายอำนาจนั้น บทบาทของข้าราชการใน
ส่วนกลางโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยถื อว่ามีบทบาทมาก สามารถพิจารณาได้จากจำนวนสัดส่วน
ของผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการระดับชาติแทบจะไม่มีบทบาท โดยการที่มี
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จำนวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจำนวนมาก ทำให้เกิดความแตกต่างหลากหลาย อีกทั้งทำให้
ไม่เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ในบริบทสภาพของความเป็นจริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย การทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดมี
ความเหมือนกัน ก็จะทำให้ไม่สามารถเห็นมุมมองหรือสิ่งแปลกใหม่ อาจจะต้องเผชิญอยู่กับสภาพเดิม
ที่เป็นอยู่ ซึ่งถือเป็นยุคที่ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแบบรวมศูนย์อำนาจ ซึ่งก็มีจุดแข็ง
หรือข้อดีในหลายประการ เช่น ความมีเอกภาพ มีแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ดีก็มี
จุดอ่อนสำคัญคือ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจำกัดในการบริหารงานบุคคลอาจนำไปสู่
ภาวะที่ฝ่ายบริห ารของท้องถิ่นไม่อาจสั่งการและควบคุมบุคลากรของตนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
บุ คลากรเองก็อาจจะขาดความรู้สึ กผูกพันกับท้องถิ่นเพราะถือว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
แนวโน้มที่จะทำให้บุคลากรในส่วนท้องถิ่นอยากจะทำงานในส่วนกลางมากกว่า เนื่องจากศักดิ์ศรีและ
การได้ทำงานอยู่ในศูนย์กลางย่อมดีกว่าการทำงานในท้องถิ่นที่ห่างไกล มีขนาดเล็กและระดับความ
เป็นเมืองต่ำ
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จึงเป็นที่มาของยุคหลังการกระจายอำนาจ โดยยุคนี้ การใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคลเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จะมีระบบในการสร้างความเป็นแบบแผนและมาตรฐานกลางต่าง ๆ
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น เอกภาพ ทั้ ง นี้ ส่ ว นกลางจะเข้ า มามี บ ทบาทในการวางระบบการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นแบบแผนเดียวกันซึ่งกระทำผ่านคณะกรรมการกลางโดยมีผู้แทนจากหลาย
ภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยจากรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยและ
ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น
เข้าสู่ตำแหน่งพบปัญหา ดังต่อไปนี้ 1) การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างคนต่างจัดสอบกันเอง
ส่งผลให้เป็ นการสิ้น เปลืองงบประมาณในการจัดสอบกันเอง ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาในครั้งนี้ กล่ าวคือ ในอดีตที่ผ่านมาการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีลักษณะของการกระจายตามแต่ละพื้นที่ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สมัครสอบจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเพื่อมาสอบแข่งขัน ทำให้เกิด
ความไม่คุ้มค่า 2) ในกรณีที่ก.จังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจัดสอบส่งผลให้เกิดมาตรฐานใน
เรื่องการจัดสอบแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด และ 3) การจัดสอบกันเองทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์มีความ
ไม่โปร่งใส เช่น เกิดการเล่นพรรคพวก พบการทุจริตในการสอบ รวมถึงการใช้อิทธิพล เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งในประเด็นนี้ก็มีความสอดคล้อง
กับ ผลการศึกษาในครั้งนี้ กล่ าวคือ จากการเก็บข้อมูล จากกลุ่ มผู้รั บผิดชอบหลั กผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง
ผู้สมัครสอบ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วนมีความเห็นตรงกันว่า ในอดีตที่ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ดำเนิ น การสรรหาบุ คคลเข้าสู่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่นเอง มั กเกิดระบบ
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อุปถัมภ์ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ ดีเท่าที่ควร และจากการศึกษาส่วนใหญ่ก็
มีความเห็นตรงกันว่า สมควรให้หน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้รายงานผลการวิจัยเรื่องทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ปัญหาของการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
การสรรหาและการคัดเลือกมักขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ เอาแต่พรรคพวก
ตัว เองเข้ามาทำงานหรื อ มี แ ต่เส้ น สาย ไม่ ส ามารถคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ความรู้ค วามสามารถได้ จ ริง
เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารสรรหาและการคั ด เลื อ กมี คุ ณ ภาพต่ ำ ทั้ งนี้ ได้ เสนอแนวทางแก้ ไขคื อ ควรให้
คณะกรรมการแห่ งชาติเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการควบคุมดูแลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกโดย
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการระดับจั งหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแล ไม่ควรกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก อำนาจในการสรรหาและคัดเลือก
ยั ง คงอยู่ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ต้ อ งทำให้ เกิ ด ความโปร่ งใสและเป็ น ธรรม ต้ อ งให้
ความสำคัญกับหลักคุณธรรมมากกว่าหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น ลดอิทธิพลของผู้บริหารท้องถิ่น
ต่อการพิจารณา เพื่อสร้างความโปร่งใส ยุติธรรม และเกิดความเสมอภาค กระบวนการสรรหาและ
การคัดเลือกต้องมีประสิทธิภาพหรือมีมาตรฐานการคัดเลือก อาจใช้บัญชีได้ทั่วประเทศซึ่งถ้าสามารถ
ดำเนินการได้ตามนี้ก็จะนำไปสู่ประสิทธิผลของการบริหารจัดการในการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งจาก
ผลการศึก ษาเรื่ อ งดั งกล่ าวนั้ น มีค วามสอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาครั้งนี้ กล่ าวคือ ข้ อเสนอแนะจาก
การศึ ก ษาในอดี ต นั้ น ส่ ง ผลให้ ก ารสรรหาบุ ค คลเข้ า สู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น
คณะกรรมการระดับชาติได้เข้ามาควบคุม ดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เกษม จิ ต ติ วุ ฒิ น นท์ ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ที่ มี ผ ลต่ อ การคอร์ รั ป ชั่ น ของผู้ บ ริ ห ารและ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการคอร์รัปชั่นที่ปรากฏได้จากการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พบมากที่สุดคือการเลือกจ้างหรือแต่งตั้งญาติและพวกพ้อง รองลงมาคือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้เสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด มีบทลงโทษที่เห็นผลชัดเจนให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด การสร้างแนวคิด
ความซื่อสัตย์ในองค์กรโดยระบบการตรวจสอบต้องมีความทั่วถึง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการต่าง ๆ
จากการศึกษาข้างต้ น แสดงให้ เห็ น ถึง สภาพปั ญ หาเกี่ยวกับ การสรรหาบุคคลเข้าสู่ องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอดี ต ที่ ผ่ านมา ที่ ด ำเนิ น การโดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี ค วาม
สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวคือ จากการเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลเข้าสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้สมัครสอบ และ

468

ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเห็นตรงกันว่า การสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอดีตที่ผ่าน
มาขาดความโปร่งใส มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ขาดความคุ้มค่าในการดำเนินการสรร
หา ซึ่งควรให้หน่วยงานกลาง ซึ่งปัจจุบันคือ กสถ. เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลกระบวนการ
สรรหาไม่ควรกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการเกี่ยวกับการสรร
หาคัดเลือก เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมมากกว่าหลัก
ความเป็นอิสระของท้องถิ่น เพื่อลดอิทธิพลของผู้บริหารท้องถิ่น
นอกจากนี้ ผกาภรณ์ จัน ทร์ทิพย์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษางานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยมี
ความมุ่งหมายที่จ ะนำมาเป็ น ข้อเสนอแนวทางในการปรับ ปรุงบทบาทความสั มพั นธ์ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงาน
บุคคลนั้นคือ การเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ หน้าที่ของหน่วยงานธุรการ
ให้ กั บ คณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรือ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.กลาง) และคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด (ก.ท., ก.อบต.จังหวัด) และการเป็นหน่วยงานให้
คำปรึกษาและพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ และจากรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นำไปสู่ก ารมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากบุคคลภายนอก และจากกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน โดยผลจากการศึกษาพบว่าความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นมีที่มาจากการขาด
ความรู้ค วามเข้าในในบทบาทภารกิจหน้ าที่ ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบกับความคุ้นชินกับระบบการบริหารราชการ
ท้องถิ่น ในอดีตที่ต้องพึ่งพิงจากหน่ วยงานของรัฐ และจากความคาดหวังของสั งคมและจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่มีความคิดว่าการดำเนินงานที่เป็นอิ สระนั้นคือการดำเนินการในเรื่องใดก็ได้
โดยขาดการทำความเข้าใจว่าการดำเนินงานเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของกฎหมายที่รัฐได้ให้อำนาจไว้และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงร่วมกันของคณะกรรมการ
กลางไตรภาคี ดั งนั้ น กระบวนงานที่ เกิด ขึ้น ตามความเป็ น จริงที่ ป ฏิ บั ติกัน อยู่ในปั จ จุบั นของกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ได้ด ำเนิน ไปตามที่ก ฎหมายกำหนดไว้เพี ย งเท่ านั้ น กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการกำกับควบคุมหรือสั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
โดยสรุปแล้ว จากผลการศึกษาในอดีตเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเข้า
สู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในลั ก ษณะของการต่ างคนต่ า งจั ด สอบกั น เอง เป็ น การสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณ การสรรหามั กขึ้น อยู่ กั บ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ทำให้ เกิด ระบบอุป ถั มภ์ ขาดความโปร่งใส
เล่นพรรคเล่นพวกทำให้ไม่สามารถได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้จริง จากสภาพปัญหาดังกล่าว
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จึงจำเป็นต้องสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 บทสรุป
องค์กรปกครองท้องถิ่นนับว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็ น หน่ วยการปกครองที่ มีความใกล้ ชิดประชาชนในพื้น ที่ โดยมี การคาดการณ์ ว่าในอนาคตจะมี
บทบาทเพิ่ มมากขึ้น อย่ างต่อ เนื่ อ ง ดั งนั้ น จำเป็ น ที่ จะต้อ งจัด ระบบบริห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนการ
หรือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ไทยมีการพัฒนา กลายเป็นหน่วยองค์กรปกครองหลักที่สำคัญ มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพราะการบริหารงานบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญของการ
บริหารงาน หากมีระบบที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออำนวยหรือสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะทำให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสบความสำเร็ จ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศชาติ
โดยกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่า
มีความสำคัญ อย่ างยิ่ง ซึ่งถือเป็ น กระบวนการด่านแรกที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง เพราะถ้าหากการ
ดำเนินการขาดความโปร่งใส ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการนำคนเข้าสู่ระบบ ก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เสี ย โอกาสในการได้ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า สู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย
กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กล่าวคือ ยุคก่อนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะที่
ส่วนกลางเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก โดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลในสัดส่วนที่น้อย และในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการบางชุดก็ไม่มีผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย ทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขาดอิส ระในการบริ ห ารจั ดการในเรื่องดังกล่ าวอย่างเต็มที่ อาจเรียกยุคก่อนการกระจาย
อำนาจได้ว่าเป็นยุคของการรวมอำนาจไว้ที่ส่ วนกลาง และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตพอสมควร
โดยสาระสำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการเรื่องการ
บริหารงานบุคคลมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในครั้งนั้นทำ
ให้ผู้บ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจบริหารงานบุคคลภายในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน
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ส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไทยจึงเป็นระบบผสมผสาน โดยมีงานวิจัยหลายการศึกษาได้สำรวจ
ทั ศ นคติ ข องพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ เรื่ อ งนี้ พบว่ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ เชื่ อ ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงอำนาจในการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นในครั้งนั้น ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจใน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นมากเกินไป ทำให้ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยทางตรงและทางอ้อมกับภาคหลายส่วน ตามที่ได้นำเสนอไว้ในบทข้างต้น จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวทำให้หน่วยงานกลางระดับชาติที่ รับผิดชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามี
บทบาทในการขั บ เคลื่ อ น และแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยความพยายามอย่ างเต็ ม
ความสามารถ โดยอาศัยกลไกผ่านคณะกรรมการระดับต่าง ๆ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ยุคหลังการ
กระจายอำนาจนั้นกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น
3 ยุค ซึ่งแต่ละยุคก็มีความแตกต่างกันออกไป ดังที่ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ซึ่งแต่ละช่วงเวลา
ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป
7.2 ข้อเสนอแนะ
สำหรับโจทย์ที่มีความท้าทายและมีความสำคัญอย่างยิ่งคือ จะทำอย่างไรให้ระบบการสรรหา
บุ ค คลเข้ าสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามทฤษฎี ข องการปกครองท้ อ งถิ่ น อย่ างแท้ จ ริ ง
กล่าวคือการให้อำนาจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ศึกษาได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความสมดุลของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. จากข้อมูลการศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครอง
ท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพบว่า ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันส่วนใหญ่มักจะพบใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ดังนั้น ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพหรือมี
ขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เป็นผู้ดำเนินการสรร
หาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีทรัพยากรในด้าน
ต่าง ๆ ที่เพียงพอ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดี แต่บางแห่งอาจพบปัญหาด้านประสบการณ์
ความชำนาญของบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อ เนื่องซึ่งจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการสรรหา
บุคคล ทั้งนี้ จะต้องอาศัยกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังและสม่ำเสมออีก
ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและระบบอุปถัมภ์ซ้ำซาก
2. หน่ ว ยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งสร้า ง
เครื่องมือเพื่อแบ่งประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจกำหนดเกณฑ์ที่สามารถจำแนกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เองและควรนำผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ได้มีการประเมิน
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อย่ างสม่ ำเสมอมาพิ จ ารณา เช่น กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่น สำนั กงานคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย
3. หน่วยงานกลางควรชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า การเข้ามาทำ
หน้าที่ในเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (การสอบแข่งขัน) เป็นอำนาจที่
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาปฏิบัติห น้าที่เพื่อขับเคลื่ อนงานของท้องถิ่นเพื่อขจัดภาพลักษณ์ ที่ ไม่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในด้ านต่ าง ๆ อั น จะส่ งผลต่ อ ประโยชน์ แ ก่ป ระชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป
4. ในอนาคตถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพเพียงพอ ก็ควรให้
ดำเนิ นการจัดสอบแข่งขันเอง ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะที่จำลองภาพการปฏิบัติงานของ กสถ.
ลงไปในพื้นที่ระดับจังหวัดหรือกลุ่มภาค โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดำเนินการ
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การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสัญชาติไทย
ของบริษัท Luma Care จำกัด
พิมพ์ชนก กำลังงาม*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาความผูกพันระหว่างพนักงานสัญชาติไทยที่มีต่อบริษัทเอกชนข้าม
ชาติ ชื่อบริษัท Luma Care จำกัด โดยงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาถึ งปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานสัญชาติไทยในบริษัท เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์และความผูกพันที่พนักงานมี
ต่อองค์กร แล้วนำไปต่อยอดและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดจำนวนพนักงานที่ลาออก
ได้ โดยผู้ วิจั ยได้เลือกนำกรอบแนวคิดของ Steers มาใช้ เป็นหลักในการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันและนำมาประยุกต์กับข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
สั ญชาติไทยของบริ ษั ท Luma Care จำกัด เป็ นการศึ กษาเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดย
แหล่ งข้ อมูลที่ ใช้ ในการวิจั ยใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานลู กจ้างที่ มีสั ญชาติไทยที่ ยังทำงานอยู่ ณ
ปั จจุ บั นและมี อายุ งานไม่ ต่ ำกว่ า 1 ปี จำนวนทั้ งสิ้ น 16 คน จาก 4 ฝ่ ายด้ วยกั น ได้ แก่ ฝ่ าย Claim,
Accounting, Membership, และ Business Development ผู้ ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจาก
การสัมภาษณ์ (In-depth interview) และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม(Participatory Observation) ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจในประเด็นที่กำลังศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเก็บ
Factual Data จากทางบริษัทโดยตรง
ผลการศึกษา พบ ว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความผูกพันต่อองค์การซึ่งได้แก่ อิสระในการ
ทำงานและทั ศ นคติต่อเพื่ อนร่ว มงาน นอกจากนี้ ยังได้ค้น พบประเด็ นที่ น่ าสนใจเกี่ยวกับ อายุของ
พนักงานในบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดในช่วงที่เรียกว่า Generation Y เกือบทั้งหมดทุกคน จากผล
การศึกษาที่น่าสนใจดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคลากร
และองค์การได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้อาจนำไปสู่
แนวทางที่จะพัฒนาบริษัท Luma Care จำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติติงานร่วมกันงานใน
ระยะยาวได้อีกด้วย

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: klng.pimchanok@gmail.com
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คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะทำงาน,ปัจจัยประสบการณ์ในงาน
Generation Y
1. บทนำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกได้พยายามค้นหาแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ
ในการบริหารเพื่อให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนในปัจจุบัน สังคมสามารถตระหนักได้ว่า มนุษย์ ถือเป็น
ทรัพยากรทางการบริห ารที่ส ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นมนุษย์ เป็นตั้งแต่ผู้วางแผน ผู้ดำเนินการ
ไปจนถึงผู้รับคำสั่ง เพราะฉะนั้นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย คือ ทรัพยากร
บุคลลของแต่ละบริษัท
องค์ ก รต่ าง ๆ จึ ง เริ่ ม ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้
ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)
แล้วจึงสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และความผูกพัน (Commitment) ในยุคสมัยต่อมา จนกลายเป็น
การสร้ างความผู ก พั น ในองค์ ก าร (Employee Engagement) ให้ กั บ บุ ค ลากรในองค์ ก าร ซึ่ งเป็ น
แนวคิดการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ผลตอบแทนทางธุ ร กิ จ (Business Outcomes) ขององค์ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งสำหรั บ
องค์การที่ปรึกษาและองค์การชั้นนำทางธุรกิจ
LUMA Health Insurance เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับพรีเมียมที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้
อาศัย ในประเทศแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทย โดยในปัจจุบัน
บริ ษัท ได้ มีการขยายสำนั กงานไปในประเทศเพื่ อนบ้าน ได้แก่ กัมพู ช า เมียนมาร์ และเวียดนาม
เป็นต้น
เมื่อแรกเริ่มประกันสุขภาพของเรานั้นจะเน้นเจาะจงกลุ่มลูกค้าไปที่ expats หรือชาวต่างชาติ
ดังนั้น ภาษาอังกฤษ จึงถือเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบกับการมีเพื่อน
ร่ว มงาน และ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาหลากหลายสั ญ ชาติ ไม่ว่าจะเป็ น ฝรั่งเศส อั งกฤษ อิ น เดีย เยอรมั น
อินโดนีเซีย เนปาล เมียนมาร์ กัมพูช า เวียดนาม ทำให้การสื่ อสารภายในองค์กรและการทำความ
เข้ า ใจต่ อ วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายนั้ น ถื อ เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ในการทำงานที่ นี่ “Cross - cultural
Diversity” คือ คุณค่าหลักในการอยู่ร่วมกันใน Luma
การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน ในขณะ
ที่ บ ริ ษั ท กำลั ง เติ บ โตไปเรื่ อ ย ๆ ก็ มี ก ารตั ด สิ น ใจลาออกของพนั ก งานบางส่ ว นเช่ น กั น แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน ยังคงมีพนักงานบางส่วนที่สามารถปรับตัวและยังคงทำงานให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วงระยะเวลาภายใน 2 ปี ที่ผ่านมา ในบริษัท Luma Care จำกัด ได้มีการรับเข้าและลาออก
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เรียกได้ว่าในทุก ๆ เดือนเลยก็ว่าได้ การเข้าออกบ่อยครั้งของพนักงานได้ส่งผลกระทบ
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ต่อประสิทธิภาพการทำงานของทุกฝ่าย เช่น การขาดความต่อเนื่องในการทำงาน เมื่อต้องเปลี่ยนคน
บ่อยหรือขาดคน ทำให้ต้องมีการสอนงานใหม่เรื่อย ๆ หรือต้องนำคนฝ่ายอื่นมาช่วยงานระหว่างรอ
พนักงานคนใหม่ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยหาแนวทาง
ในการพัฒนาความสัมพันธ์และความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และลดจำนวนพนักงานที่ลาออกได้
จากประเด็นดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรและปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท Luma Care จำกัด เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ให้พนักงานสัญชาติไทยสามารถปรับตัวทำงานในบริษัทข้ามชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
ทั้งนี้ผู้วิจัยยังมีเป้าหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสัญชาติไทยในบริษัท Luma
Care จำกัด
3. คำถามในการวิจัย
ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสัญชาติไทยของบริษัท Luma Care
จำกัด
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ด้ านเนื้ อ หา ศึก ษาความผู กพั น ต่ อองค์ก รซึ่ งให้ ค วามสำคัญ ต่ อปั จจั ยทั้ งหมด 4 ด้ าน
ด้วยกัน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทำงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงาน และ
ปัจจัยอื่น ๆ
4.2 ด้านพื้นที่และประชากร ศึกษาเฉพาะบุคลากรภายในบริษัท Luma Care จำกัด จำนวน 16
คน
4.3 ด้านระยะเวลาในการศึกษา อยู่ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ในการศึกษา
ความหมายและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร นั ก วิ ช าการทางด้ า นพฤติ ก รรม
องค์การหลายท่านได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การได้ดังนี้
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เชลดอน (Sheldon, 1971: 143) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า ทัศนคติหรือ
ความรู้สึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ทำให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์การ
ฮรีบิเนียค และอลัตโต้ (Hrebiniak & Alutto, 1972: 555) ให้ความหมายของความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ารว่ า เมื่ อ สมาชิ ก เกิ ด ความสั ม พั น ธ์กั บ องค์ ก าร หรือ เกิ ด การลงทุ น ทางกำลั งกายและ
สติปัญญาให้กับองค์การในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่อยากออกจากองค์การแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอ
จากองค์การอื่นในรูปของค่าตอบแทน สถานภาพความเป็นอิสระหรือผู้ร่วมงานที่ดีกว่า
พอร์ ต เตอร์ (Porter L.W., 1974: 603) ให้ ค วามหมายของความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารว่ า
เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งบ่งชี้ออกในรูปแบบ ดังนี้
(1) มีความเชื่ออย่างแน่นอน และมีการยอมรับเป้าหมายขององค์การ
(2) ความเต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงาน
(3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงเป็นสมาชิกให้กับองค์การ
บู ช านั น (Buchanan, 1974: 533) ให้ ค วามหมายของความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารว่ า
เป็ น ความรู้สึกอัน หนึ่ งอัน เดียวกัน กับองค์การมีความผู กพันต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ
การปฏิบัติงานของตนให้บรรลุเป้าหมายขององค์การมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (Identification) หมายถึงการยอมรับในค่านิยม
ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์การว่าเป็นไปในทางเดียวกับตน
(2) ความเกี่ ย วพั น กั บ องค์ ก าร (Involvement) หมายถึ ง ความเต็ ม ใจที่ จ ะทำงานเพื่ อ
ความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ
(3) ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความยึดมั่นในองค์การและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิก
ขององค์การต่อไป
สเตียร์ส (Steers, 1977: 46) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นความรู้สึก
ของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนออกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มีจุดร่วมที่เหมือนกันของสมาชิก
ในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ และเต็มใจที่จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อปฏิบัติงานภารกิจของ
องค์การความรู้สึกนี้ จะแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์การโดยทั่วไป อันเนื่องมาจากการเป็นสมาชิก
ขององค์ ก ารโดยปกติ ต รงที่ พ ฤติ ก รรมของผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารอย่ า งแท้ จ ริ ง
จะมุ่ งเน้ น ความเต็ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ ก ารด้ ว ย หรือ กล่ าวอีก นั ยหนึ่ ง
ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า เเละการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
(2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพื่อประโยชน์ขององค์การ
(3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
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นอกจากนี้ Steers ยังได้เสนอกรอบแนวคิดที่มีผู้ให้ความสนใจมาใช้เป็ นหลักในการศึกษา
จำนวนมาก ได้นำเสนอแบบจำลองเพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สำคัญๆ
ดังนี้
(1) ปัจจัยกำหนดความผูกพันต่อองค์การ (Antecedents of Commitment)
(2) ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ (Commitment)
(3) ผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การ (Outcomes of Commitment)
สำหรับองค์ประกอบของปัจจัยที่กาหนดความผูกพันต่อองค์การ Steers เสนอว่า มี 3 กลุ่ม
คื อ ลั ก ษ ณ ะส่ ว น บุ คคลของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Personal Characteristics) ลั ก ษ ณ ะงาน (Job
Characteristics) และประสบการณ์ในงาน (Work Experiences)
Steers ได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความความผูกพันขององค์กรเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบด้วย อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
2. คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristix) ลักษณะงานที่แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อ
ระดับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ลักษณะงานที่ดีจะทำให้บุคลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยาก
ทำงานเพื่อเพิ่มค่าให้กับตนเอง แม้ว่าผลงานจะไม่ดีก็ยังทุ่มเทความพยายามให้มากขึ้น เพื่ อเพิ่มรางวัล
ให้กับตนเองและคุณภาพงานและคุณภาพงานที่ดีขึ้น (นาฎยา อ่วมผึ้ง , 2544) ลักษณะงานที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรได้แก่
2.1 ความมีอิสระในการทำงาน หมายถึง ลักษณะงานที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้อย่าง
มีอิสรภาพ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิ จและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีการ
ควบคุมจากภายนอก จะทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถ
2.2 ความหลากหลายของงาน หมายถึง งานที่มีระดับความยากง่ายของงานที่ ผู้
ปฏิ บั ติ ต้ องใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ลั ก ษณะที่ ไม่ จ ำเจ หรือ การทำกิ จ กรรมหลาย ๆ อย่ างของ
หน่วยงานให้สำเร็จผล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีพิเศษจึงเป็นงานที่ท้าทาย และกระตุ้นให้บุคลากรมี
ความสนใจในงาน
2.3 ความมีเอกลักษณ์ของงาน หมายถึง งานที่ระบุขอบเขตของงาน มีความชัดเจน
ของบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน เป็นระดับความยากง่ายของผู้ปฏิบัติสามารถทำงานนั้น
ตั้งแต่ต้นจนบังเกิดผลงาน ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกสบายใจที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ถูกต้อง
และมีผลงานที่สามารถพิจารณาได้ชัดเจน
2.4 ผลย้อนกลับของงาน เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานให้แก่องค์กรแล้ว ก็ต้องได้รับข้อมู ล
ป้ อ นกลั บ ของตนเอง รวมทั้ ง ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ได้ รั บ จากผู้ ร่ ว มงาน หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ เป็ น การ
ประเมินผลงานว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

478

2.5 งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หมายถึง ลักษณะงานที่บุคลากรมีโอกาสที่จะ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น การได้เข้าสัง คมทำให้มีโอกาส ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นก่อให้เกิด
ความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง ในการพัฒนางาน เมื่อมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นก็จะกระตุ้นให้
เกิดความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นเจ้าขององค์กร และจะรู้สึกผูกพันกับองค์กร
3. ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกต่อสิ่งแวดล้อมในช่วง
ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นคุณหรือโทษ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยกำหนดไว้ 4 ลักษณะ
ได้แก่
3.1 ความรู้ สึ ก ว่ าตนมี ค วามสำคั ญ ต่ อ องค์ ก ร คื อ ความรู้สึ ก ว่ าตนเองได้ รั บ การ
ยอมรับ จากองค์กร รู้ ให้ สึ กว่าการปฏิ บัติงานของตนมีคุณ ค่าเป็ นเสมือนรางวัลขององค์กรที่ให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความรู้สึกจงรักภักดี และคิดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
3.2 ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้ เป็นความรู้สึกไว้วางใจเชื่อถือของบุคคลที่มี
ต่อองค์กร ว่าองค์กรจะไม่ทอดทิ้งเมื่อเขาประสบปัญหา
3.3 ความคาดหวังที่ได้รับ การตอบสนองจากองค์กร หมายถึง การที่บุ คลากรได้
ลงทุนปฏิบัติงานกับองค์กรแล้ว ก็หวังจะได้รับผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน การพิจารณาความดี
ความชอบ ทำให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร
3.4 ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ทัศนคติของกลุ่มภายในองค์กรนั้น ทำให้
บรรยากาศในองค์กรแตกต่างกัน บรรยากาศขององค์กรที่ดี มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือร่วมมือ
กันปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรรู้สึกวาทัศนคติข องกลุ่มดี ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่จะอยู่กับองค์กร
ต่อไป
6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสัญชาติไทยของบริษัท Luma Care จำกัด
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยใช้ในการศึกษา
ได้แก่ พนักงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย จำนวนทั้งหมด 16 คน จาก 4 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ ฝ่าย Claim,
Accounting, Membership, และ Business Development ผู้ ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงลึ ก
จากการสั ม ภาษณ์ (In-depth interview) และสั ง เกตการณ์ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Observation) ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ผู้ วิ จั ย เข้ า ใจในประเด็ น ที่ ก ำลั ง ศึ ก ษามากขึ้ น
นอกจากนี้ยังมีการเก็บ Factual Data จากทางบริษัทโดยตรง มีระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่พั ฒนาขึ้นตามกรอบความคิดในการวิจัยของSteers ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
a. ปัจจัยส่วนบุคคล
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b. ปัจจัยลักษณะทำงาน
c. ปัจจัยประสบการณ์ในงาน
d. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งต่อความผูกพัน
e. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งต่อความผูกพัน
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- ตําแหน่งงาน
- ฝ่ายที่สังกัด
ปัจจัยลักษณะทํางาน
- ความมีอิสระในการทํางาน
- ความหลากหลายของงาน
- ความมีเอกลักษณ์ของงาน
- ผลย้อนกลับของงาน
- งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ปัจจัยประสบการณ์ในงาน
- ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร
- ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้
- ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจาก
องค์กร
- ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งต่อความผูกพัน
- ค่าตอบแทน
- วัฒนธรรมองค์การ
- ฯลฯ

ความผูกพันต่อ
บริษัท Luma Care จำกัด
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ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย
6.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์นั้ นได้ดาเนินการในลักษณะไม่เป็นทางการ โดยผู้วิจัยเลือกใช้
การสั มภาษณ์ เชิงลึ ก เพราะระหว่างสั ม ภาษณ์ จะทาให้ ผู้ วิจัย มีโอกาสแลกเปลี่ ยนข้ อคิด เห็ นหรือ
ซักถามผู้ ถูกสัมภาษณ์ (ฐานะผู้ให้ ข้อมูล ) ในกรณีที่ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในประเด็นที่
ต้องการศึกษา เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้อธิบายหรือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนั้น ๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยผ่านชุดคำถาม ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส การศึกษา ตำแหน่งงาน ฝ่ายที่สังกัด
2) เหตุใดท่านถึงเลือกทำงานที่บริษัทนี้ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ตัดสินใจมาทำงานที่องค์การนี้
3) ท่านคิดวาปัจจัยอะไรบ้างที่จะท่าให้ท่านรู้สึกผูกพันต่อบริษัท
4) มีปัจจัยอื่น ๆ ใดบ้างนอกจากที่กำหนดมา
การวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจัย ได้สั มภาษณ์ พนักงานสั ญ ชาติไทย จากแผนกต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเพื่ อน
ร่วมงานของผู้ วิจัย เอง เนื่ องจากผู้วิจัยดำรงตำแหน่ง Assistant Customer Service Manager ใน
บริษัท Luma Care จำกัด และปฏิบัติงานในบริษัทัแห่งนี้มาเป็นเวลา 3 ปี ทำให้ผู้วิจัยได้รับความ
ร่วมมือในการตอบคำถามและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ในแต่ละรายได้มีการรับรู้ถึงจุดประสงค์และหัวข้อ
คำถามอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการตอบคำถามมากยิ่งขึน้
6.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation)
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถเข้าถึงรายละเอียดต่าง
ๆ ได้อย่างลึกซึ้งจากพฤติกรรมหรือลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจั ย จึงได้เลือกใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมซึ่งเป็ น วิธีการทางสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพราะวิธีการเก็บข้อมูล แบบนี้นอกจากจะได้
ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดในเชิงลึกแล้วยังเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ทาให้เห็นถึงบริบทในเชิงวัฒนธรรมที่
ดำรงอยู่ ณ สถานที่ และสภาพแวดล้ อมที่ผู้ วิจัย ได้ทำการศึกษา นอกจากนี้ ยังช่ว ยให้ ผู้ วิจัยเห็ น
ปรากฏการณ์ รวมทั้ งกิจ กรรมที่ เกิดขึ้น ในบริบ ทจริงด้ วยตั วผู้ วิจัยเอง ซึ่งจะช่ วยให้ ผู้ วิจัยสามารถ
กำหนดโครงร่างของคาถามที่อาจจะนำมาใช้ในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
6.3 การศึกษาจากเอกสารของบริษัท Luma Care จำกัด (Factual Data)
ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย Human Resource ของทางบริษัท Luma Care จำกัด ใน
ด้านเอกสารการเก็บของข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานสัญชาติไทยที่เคยมีประวัติการทำงานกั บบริษัทมา
ก่อน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2561 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เกิดการเข้า-ออกของบุคลากรของบริษัทบ่อยครั้งอย่างเห็นได้
ชัด ถือได้ว่าเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของผู้วิจัยเลยก็ว่าได้ ผู้วิจัยได้รับ
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เอกสารข้อ มูล จากเจ้ าหน้ าที่ ในฝ่ ายHuman Resource ในรูป แบบของ excel file อย่างไรก็ต าม
ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นความลับของทางบริษัท เพราะฉะนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ทำการขออนุมัติการ
เปิดเผยข้อมูลกับทางบริษัทโดยตรง ซึ่งจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
เท่านั้น โดยผู้วิจัยจะทำการอภิปรายสิ่งที่ค้นพบภายใต้หัวข้อผลการศึกษาในบทถัดไป
6.4 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเชิงเอกสาร ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 โดยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงานที่เชื่อถือได้ การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อทำการสัมภาษณ์พนักงานสัญชาติไทยทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้นำ
ข้อมูล สัมภาษณ์ มาถอดเทปและจัดระเบียบข้อมูล เพื่อทำให้ ข้อมูล ตรงตามหมวดหมู่และหัว ข้อ ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงทำการพิจารณาว่าแต่ละส่วนประกอบมี ความเกี่ยวโยงหรือส่งผลกระทบต่อกัน
อย่างไร ขั้นตอนสุดท้ายคือ การเขียนหรือการสร้างประเด็นที่ชัดเจนจากส่วนต่าง ๆ ของปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น และสามารถนำมาเชื่อมโยงให้เกิดภาพรวมและปรากฏการณ์จริง เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ความผูกพันต่อองค์การได้
7. ผลการศึกษา
7.1 ผลการวิจัยโดยใช้การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสัญ ชาติไทยของบริษัท Luma Care จำกัด
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาคำตอบที่ได้รับจากแหล่งข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 16 คน โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันขององค์การมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อทดสอบปัจจัย
และเป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่าจะมีผลต่อความผูกพนั ต่อองค์การเพียงใดโดยผู้วิจัย ได้แบ่งผลการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน โดยชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคล
2) ปัจจัยลักษณะทำงาน
3) ปัจจัยประสบการณ์ในงาน
4) ปัจจัยอื่น ๆ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย

12 คน
4 คน

2. อายุ
38 – 54 ปี
37 – 22 ปี
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4. ตำแหน่งงาน
พนักงานทั่วไป
พนักงานอาวุโส
5. สถานภาพ
โสด
สมรส
6. ฝ่ายที่สังกัด
Claim
Membership
Business Development
Accounting

1 คน
15 คน
15 คน
1 คน
11 คน
5 คน
13 คน
3 คน
6 คน
5 คน
2 คน
3 คน

จากการสัมภาษณ์ พนักงานสัญชาติไทยส่วนใหญ่ในบริษัท Luma Care จำกัดนั้นเป็นเพศ
หญิง มีอายุประมาณ 22 ถึง 37 ปี จบการศึกษาสูงสุดปริญญาโทแต่ส่วนใหญ่แล้วจบปริญญาตรี โดย
เกือบทั้งหมดเป็นพนักงานทั่วไป มีประสบการณ์ทำงานอยู่ระหว่าง 1 ปีกว่า ไปจนถึง 4 ปี
ปัจจัยลักษณะทำงาน ประกอบด้วย
1) ความมีอิสระในการทำงาน
2) ความหลากหลายของงาน
3) ความมีเอกลักษณ์ของงาน
4) ผลย้อนกลับของงาน
5) งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
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ปัจจัยลักษณะทางาน
อิสระ

หลากหลาย

เอกลักษณ์

ผลย้อนกลับ

ปฏิสมั พันธ์

จากการสั มภาษณ์ พ นั กงานทั้ ง 16 คน ในหั ว ข้อ ปั จจัยลั กษณะทำงานพบว่าพนักงานส่ ว นใหญ่ มี
ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ ณ ปัจจุบันพอสมควร โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่
มากที่สุด คือ ความมีอิสระในการทำงาน สามารถเห็นตัวอย่างความคิดเห็นต่าง ๆ จากพนักงาน ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้
คนที่ 1 ได้ให้ความเห็ นว่า “หลังจากที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เรียนจบมาเกือบ 20 ปี
มีความรู้สึกว่าองค์การที่ตนอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับน้อยมาก
หากเทียบกับที่ทำงานอื่น ๆ ที่ตนเคยทำงานมา”
คนที่ 2 และคนที่ 4 ได้ ให้ ค วามเห็ น ว่ า “หากเปรี ย บเที ย บกั บ แต่ ก่ อ นที่ เคยทำงานใน
โรงพยาบาล ซึ่ ง มี ร ะเบี ย บและขั้ น ตอนในการทำงานที่ เข้ ม งวด ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของเวลา
การแต่งกาย วิธีการทำงาน อื่น ๆ แล้ว บริษัทนี้ให้อิสระในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเวลา
ทำงานที่สามารถยืดหยุ่นได้”
คนที่ 3 ได้ให้ความเห็นว่า “นอกจากจะมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองแล้ว สิ่งที่
ชอบอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานที่นี่คือ การได้มีป ฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจจะด้วยตำแหน่งที่เป็น
Coordinator ที่ทำให้มีโอกาสได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้กับเจ้าหน้าหลายภาคส่วน
เลยรู้สึกว่าได้ทำงานในแบบที่ตนต้องการและได้ความรู้เพิ่มเติมนการพัฒนาตนเองด้วย”
คนที่ 5 ได้ให้ความเห็นว่า “ในบริษัทเก่าที่เคยทำตำแหน่งเดียวกัน ด้วยความที่องค์กรเก่าเป็น
องค์ก รขนาดใหญ่ มีพ นั กงานเกือบพั น คน ทำให้ งานที่ ท ำค่ อนข้ างจะจำกัด อยู่ในฟิ ล ด์ที่ ตนทำอยู่
แต่เมื่อได้อยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบุคลากรค่อนข้างน้อย จึงทำให้ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานหลาย ๆ อย่าง
เพราะฉะนั้ น สิ่ งที่ เราทำทุ กวัน นี้ จ ะไม่ ได้ เป็ นงาน routine แบบเดิม ๆ อาจเรียกได้ว่าต้ อง multitasking เลยก็เป็นได้”
ปัจจัยประสบการณ์ในการทำงาน
1) ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์กร
2) ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้
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3) ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร
4) ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน
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ปัจจัยประสบการณ์ในงาน
ตนมีความสาคัญต่อองค์กร

องค์กรพึ่งได้

ความคาดหวังถูกตอบสนอง

ทัศนคติ

จากการสัมภาษณ์พนักงานทั้ง 16 คน ในหัวข้อ ปัจจัยประสบการณ์ในงาน พบว่าพนักงาน
ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน ณ ปัจจุบัน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความพึงพอใจกับงานที่
ทำอยู่เป็นหลัก คือ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้
คนที่ 13 ได้กล่าวถึงการทำงาน หลังจากที่อยู่บริ ษัทนี้มาถึง 4 ปีว่า “คับที่อยู่ง่าย คับใจอยู่
ยาก” เธอได้ แ สดงทั ศ นะว่ า ถึ ง แม้ บ ริ ษั ท ที่ ท ำอยู่ ปั จ จุ บั น จะมี ลั ก ษณะไปในรู ป แบบ Startup
company เป็นบริษัทเล็ก ๆที่ ไม่ได้มีชื่อเสียงมาก หากเทียบกับบริษัทประกันชั้นนำอื่น ๆ ในประเทศ
ไทย แต่ถึงกระนั้น เธอกลับรู้สึกสบายใจที่จะทำงานในบริษัทรูปแบบนี้มากกว่า เนื่องจากเพื่อนร่วมทีม
และเพื่อนร่วมงานบริษัทนั้นสามารถพูดคุยกันได้เหมือนดั่งเพื่อน หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว
คนที่ 12 ได้กล่าวในทำนองเดียวกันว่า “การทำงานที่นี่เหมือนกับทำงานกับเพื่อนที่ส นิท
ไม่ต้องมีความเป็นทางการ ไม่ต้องคิดมากว่าจะต้องไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะทุกคนรู้จักกัน
มีปัญหาอะไรก็สามารถพูดคุยถกเถียงกันได้ ไม่ต้องรอคุยกับระดับหัวหน้าหรือแจ้งเรื่องไปที่ฝ่ายHR
แต่สามารถปรึกษาหารือกันได้โดยตรง”
คนที่ 14 และ 15 ได้กล่าวถึงการทำงานไปในทางเดียวกั นว่า ตนทั้งสองคนมีอายุไล่เลี่ยกัน
เข้าทำงานในเวลาเดีย วกัน และแผนกเดียวกัน ด้วยความที่แผนกมีคนน้อยในบางครั้งต้องผลัดกัน
ช่วยเหลืองานของอีกคน พวกตนคิดว่าถ้าหากการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาคงไม่สามารถทำให้
งานลุล่วงและมาทำงานอย่างมีความสุขได้อย่างแน่นอน
ตามที่ชี้แจงไปข้างต้น พนักงานสัญชาติไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคน
รอบตัวมากกว่าความสัมพันธ์ต่อคนรอบตัวมากกว่าบริษัท เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องมีการ Brain
Storm ความคิดของคนในทีม เมื่อสอบถามถึงมุมมองที่มีต่อองค์การว่า ถือเป็นองค์การที่สามารถ
พึ่งพาได้ ห รื อไม่ พนั กงานหลายคนยังไม่ค่อ ยมีความมั่น ใจในประเด็น นี้ม ากเท่าไหร่นัก เนื่ องจาก
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องค์การนั้นถือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ในไทย เป็นเวลาเพียง 7 ปีเท่านั้น ด้วยขนาดขององค์การและ
การดำเนินงานที่เป็นระยะเวลาไม่นาน ทำให้พนักงานไม่ค่อยมีความคิดเห็นในเรื่องของการทำงานที่นี่
ในระยะยาวว่าจะมีแผนอย่างไรต่อไปในอนาคต
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
นอกเหนือจากปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่ได้ทำการสอบถามและศึกษาจากแหล่งข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัย
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรอย่างมากคือ ค่าตอบแทน จากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา
เมื่อ ผู้ วิจั ย สอบถามว่า นอกจากปั จจัยที่ ก ล่ าวมาข้างต้ น แล้ ว มี ปั จจัย อื่น ใดที่ ท ำให้ ทำงานที่ นี่ บ้ าง
เกินกว่าครึ่งตอบว่า เป็นผลมาจากการได้รับค่าตอบแทนที่พึงพอใจ
ค่าตอบแทน บริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ย่อมอยากได้พนักงานที่มีความสามารถ แต่ในที่นี้การมี
เรื่องทักษะด้านภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติบังคับ ดังนั้นเพื่อ
ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน จึงทำให้บริษัทต่างชาติต้องใช้เรื่องรายได้มาเป็นส่วนที่
ทำให้เกิดแรงจูงใจด้วย ค่าตอบแทนจะจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ การได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานย่อมสร้างความพึงพอใจในการปฏิ บัติงาน
ถ้าพนักงานมีผลการปฏิบัติดีย่อมสมควรได้รับค่าตอบแทน ที่สูงกว่าพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
กว่า เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ตามหลักทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
คนจะมีแรงกระตุ้นภายใน จากความปรารถนาที่ต้องการเป็นที่จดจำของคนอื่น ๆ ในเรื่องของความ
พยายามและการให้การสนับสนุน พนักงานในบริษัทมักจะเปรียบเทียบความพยายามของตนเองและ
สิ่งที่ตนเองได้รับ เช่นเงินเดือนหรือรางวัล กับคนอื่น ๆ ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนที่น่าพึง
พอใจสามารถช่วยลดอัตราการเข้า – ออกของพนักงานที่ไม่จำเป็น หากองค์การธุรกิจที่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน ที่เหมาะสมทำให้พนักงานพึงพอใจและไม่คิดที่จะลาออกไปทำงานที่อื่น
นอกจากนี้ตัวองค์การเองนั้น มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้มีความหลากหลายทางภาษา
และวัฒ นธรรมซึ่งเป็ นสิ่ งที่ พนั กงานสั ญชาติไทยหลายคนชื่นชอบในข้อดี ตรงจุ ดนี้ การอยู่ร่วมกันใน
วัฒนธรรมองค์กรแบบผสมผสาน ทำให้ รู้สึ กว่าการทำงานมีความแปลกใหม่และน่ าสนใจตลอดเวลา
การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนแต่ละชาติ เป็นการเพิ่มไอเดียและความสร้างสรรค์ในการทำงาน
การอยู่ ร่ วมกันภายใต้ความหลากหลายเพิ่ มทั้ งความท้ าทาย พนั กงานที่ เป็ นชาวต่างชาติส่ วนใหญ่ มี
สัญชาติฝรั่งเศสเป็นหลัก
ลักษณะคนฝรั่งเศสโดยทั่วไป ที่ศึกษาจากการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการจาก
พนักงานต่างชาติในบริษัท มักจะเป็นคนแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาทันทีอย่างเปิดเผย คิดอย่างไร
พูดอย่างนั้น ไม่อ้อมค้อม เป็นผู้มีศิลปะและรสนิยมสูง ชอบความสะดวกสบาย กำหนดกฎเกณฑ์ที่
ตายตัว ไม่ค่อยจะยืดหยุ่น กล้าแสดงความคิดเห็ น กล้ าพูด กล้ าวิจารณ์ ถึงแม้จะในด้านลบก็ตาม
ด้วยลักษณะการทำงานดังกล่าวทำให้ พนักงานสัญชาติไทยรู้สึกว่าเป็นงานที่ท้าทายตัวเอง เพราะ
บริบทของสังคมไทยนั้นจะต้องนอบน้อมและถนอมคำพูดในการแสดงความคิดเห็นต่ าง ๆ โดยเฉพาะ
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กับผู้อาวุโสกว่า แต่ในการทำงานที่นี่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นทีเกี่ยวข้องกับเนื้องานได้อย่าง
ตรงไปตรงมาอย่างไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหากับตัวเองในอนาคตหรือไม่
ปั จจั ยอีกอย่ างที่ขาดไปไม่ได้ ซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการที่ต้องทำงานในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ คือ การได้ใช้ภาษาที่สอง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารและทำงานเป็น
หลัก สำหรับพนักงานที่นี่ ทุกคนเห็นตรงกันว่าตนนั้นไม่ได้มีปัญหากับการต้องใช้ภาษาอังกฤษเลย
อีกทั้งยังมองว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการทำงานในบริษัทอื่น ๆ อีกด้วย
คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันและมองว่า ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่จำเป็นในการทำงาน แต่ไม่ใช่
ทุกบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยในบริษัท Luma
Care จำกัด มีการทำงานที่ต้องติดต่อและสื่อสารกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคู่สัญญาทาง
ธุรกิจ ประกอบกับหลังจากการเปิด AEC ที่ทำให้มีแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย
มากขึ้น โดยในบริษัทนี้มีพนักงานที่เป็นต่างชาติทั้งในยุโรป สแกนดิเนเวีย อเมริกา และประเทศAEC
เป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมดเลยทีเดียว ในฐานะภาษาสำคัญของโลก เป็นภาษากลาง
ในการสื่อสารและการอยู่ร่วมกัน การได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการทำงาน เขียนอีเมล์ ติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้า และกับเพื่อนร่วมงานหลากหลายสัญชาติ ทำให้ทุกคนรู้สึกว่า การทำงานที่นี่เป็นการได้พัฒนา
ทักษะทางภาษาไปในตัวเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตต่อไปได้
7.2 การศึกษาจากเอกสารของบริษัท Luma Care จำกัด (Factual Data)
อ้างอิ งจากเอกสารข้ อ มู ล ที่ ได้ รับ จากจากฝ่ าย Human Resource ของทางบริษั ท ซึ่ งได้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่ลาออกจากบริษัท โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
พนักงานที่ลาออกในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จนถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562 จำนวนทั้งหมด 42 คน เฉลี่ยอายุงานของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 ปี 4 เดือนเท่านั้น ทั้งนี้เป็น
พนักงานเพศชาย 12 คน และพนักงานเพศหญิง 30 คน จากข้อมูลที่ได้รับพบว่า พนักงานเพศชายจะ
มีเฉลี่ยอายุการทำงานที่น้อยกว่าพนักงานเพศหญิง โดยเฉลี่ยอายุงานจะอยู่ที่ 6-7 เดือน ในขณะที่
พนักงานเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยงานถึง 1 ปีขึ้นไป โดยเฉลี่ยอายุของพนักงานที่ลาออกจะอยู่ในช่วง 27–
32 ปี
8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์พนักงานสัญชาติไทยของบริษัท
Luma Care จำกัด คือ ช่วงอายุของพนักงานส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 22 ถึง 37 ปีซึ่งช่วงอายุดังกล่าว
เป็นช่วงอายุของผู้ที่เกิดใน Generation Y ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการสอบถามข้อมูลจากทางฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและผู้บ ริห ารของบริษัทโดยตรงมาบางส่วนพบว่า ผู้บริห ารของบริษัทเองนั้นก็เป็ นผู้ที่เกิดใน
Generation Y เช่นเดียวกัน จึงแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุของผู้ที่ทำงานร่วมกันนั้นอาจส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ภายในองค์การ เพราะการที่พนักงานมีทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน อาจะเป็นผลพลอย
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ได้จากการที่คนส่วนใหญ่ได้เกิดในยุคสมัยที่มีพื้นฐานความเป็นอยู่ในแบบเดียวกัน ทำให้มีความคิด
แนวทางในการดำเนินชีวิต และความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น (Generation) หรือช่วงอายุ: Zemke et al. (2000)
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นไว้ว่า เป็นผู้ที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกัน ผ่านประสบการณ์ ที่มี
ประวัติศาสตร์และภูมิหลังที่ใกล้เคียงกัน มีทัศนคติ เจตคติที่เหมือนกัน รวมถึงยังมีวิถีในการทำงาน
ใกล้ เคียงกัน ซึ่ง Glass (2007) ได้กล่ าวเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ ที่เกิดขึ้น ทำให้ คนในกลุ่ มรุ่น
เดียวกันมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่คล้ายคลึงกัน
เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980-1999 (พ.ศ. 2523-2542)
เป็นผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว คนในกลุ่มนี้จึงสามารถนำเอา
เทคโนโลยี ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต ประจำวั น (Daecha Daechawattanapaisarn et al., 2014)
รวมถึงในการเดินทางยังสะดวกสบายเนื่องจากมียานพาหนะที่ทันสมัย แต่ข้อเสียจากความสะดวก
รวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ าง ๆ ทำให้คนกลุ่มนี้มีความอดทนต่ำ แต่มีความคาดหวังสูง
มีโลกส่วนตัวสูงแต่ไม่ได้รักความเป็นอิสระเท่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Gursoy, Maier and Chi, 2008)
พวกเขาต้องการที่จะทำงานที่มีโอกาสพูดคุยสังสรรค์กับผู้อื่น และต้องการสถานที่ท ำงานที่มีลักษณะ
เปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยากทำงานในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงหรือ
ติดต่อ เพื่ อนร่ว มงานและเจ้ านายได้ส ะดวกตลอดเวลา (พสุ เดชะริน ทร์ , 2552) รักความก้าวหน้ า
มุ่งผลสำเร็จเป็นหลักแต่มักไม่วางแผนระยะยาว เป็นพวกเก็บอารมณ์ไม่ อยู่หากเกิดปัญหาหรือไม่พอใจ
เรื่องใด มีโอกาสถอดใจและลาออกสูง และไม่เคารพผู้อาวุโสกว่าหรือ ตำแหน่งสูงกว่าแต่จะให้ความ
เคารพที่ตัวตนขอองบุคคลนั้น
ด้านการทำงาน สำหรั บ นั้ น ถือเป็ นเรื่องที่ ไม่ส ำคัญ นักสำหรับพวกเขา แต่ห ากต้องทำงาน
ปัจจัยแรกที่จะเลือกทำงานนั้น มักจะเลือกทำงานกับองค์กรที่ให้ค่า ตอบแทนที่สูงเป็นสำคัญ (Daecha
Daechawattanapaisarn et al., 2014) จากผลการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ที่ ค้ น พบจากการได้ สั ม ภาษณ์
พบว่า ค่าตอบแทนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกที่จะทำงานที่ เช่นเดียวกับบริษัทแห่ง
นี้ที่พนักงานทุกคนลงความเห็นตรงกันว่า ให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทหลายบริษัททั่วไปที่ตนเคยไป
สมัครหรือเคยไปทำงานมา ตรงกับความต้องการและอาจจะมากกว่าที่ต้องการด้วยซ้ำไป
อีกทั้งในยุคของ Generation Y มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่ง
ที่ตัวเองชอบ และปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ชอบประยุกต์ วิถีการทำงานด้วยความคิดที่แปลกใหม่และ
สร้ างสรรค์ สำหรั บ การทำงานเมื่ อ พบปั ญ หาพวกเขาก็ จ ะหาข้ อ มู ล จาก แหล่ งออนไลน์ หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบจากงานวิจัยใน
ด้านของอิสระในการทำงาน เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีข้อบังคับในการทำงานแต่ละอย่างของแต่ละ
คน แต่เน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังนั้นพนักงานที่นี่มักจะมีโอกาสได้คิดค้น
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สร้างสรรค์หาวิธีในการทำงานและหาข้อมูลต่าง ๆ ในแบบที่ตนเองถนัดขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่อ
ของเทคโนโลยี และสื่ อ ออนไลน์ มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ อีกทั้งไม่มีการกำหนดเวลาเข้างานที่ เข้มงวด
เรียกว่า flexible working hours อย่างมาก ทำให้ทุกคนไม่รู้สึกกดดันกับการที่ต้องเดินทางมาทำงาน
ให้ตรงเวลาพอดีและออกจากที่ทำงานในเวลาเลิก ซึ่งจากที่อยู่บริษัทนี้มา 3 ปี ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า การที่
ไม่มีชั่วโมงการทำงานบังคับกับพนักงานส่งผลให้พนักงานมีความ Productive ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
พนักงานส่วนใหญ่ยินยอมที่จะเลิกช้า เพื่อทำงานต่อหลังเลิกงานให้สำเร็จด้วยไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด
แต่พวกเขารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาชอบและรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำงานมากกว่าช่วงเช้าตรู่ ทั้งที่
ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาใช้เวลาในการอยู่ออฟฟิศนานกว่าบริษัทที่มี การบังคับให้พนักงานเข้าออก
ตามเวลาที่กำหนดด้วยซ้ำ
นอกจากนี้คนในช่วงอายุดังกล่าวมักจะไม่ต้องการเป็นเพียงพนักงานในระดับปฏิบัติงานด้วย
(Karnpitcha Kengkarnchang, 2013) และเนื่องมาจากใน Generation Y มี ลักษณะนิสัยชอบพึ่งพา
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งคนกลุ่มนี้รัก ความสะดวกสบาย มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่นได้ง่าย จึงชอบการทำงานเป็นทีม (Allen and Syfert, 2009) ซึ่งในส่วนนี้สอดคล้องกับผลวิจัยที่
ได้รับในเรื่องของ ปัจจัยประสบการณ์ในงาน โดยพนักงานส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ทำงานเป็นทีมและทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ตนเองสามารถทำงานที่นี่ได้อย่างมีความสุข ส่วนหนึ่งเกิดจากเพื่อนร่วมงาน
ที่ดีและผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจและรับฟังในความคิดเห็นของตนที่แม้จะแตกต่างไปจากผู้บังคับบัญชา
แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานเลยแม้แต่น้อย ไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรืออารมณ์ส่วนตัวเข้า
มาเกี่ยวข้องในการทำงาน การถกเถียงในเรื่องงานถือเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทนี้และบริษัทต่างชาติ
ส่วนใหญ่ ซึ่งแม้จะมีความขัดแย้งในเรื่องของงาน แต่นอกเหนือจากนั้นทุกคนสามารถพูดคุยทักทายกัน
ได้อย่างไร้ข้อกังวล
ตารางที่ 2 อัตราการออกจากงานของพนักงาน ในระยะเวลา 1 ปี
อัตราการออกจากงานของพนักงาน ในระยะเวลา 1 ปี (มกราคม – ธันวาคม 2561)
โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ (Generation)
Generation X
Generation Y
จำนวนพนักงานเดิม (คน)
17
จำนวนพนักงานเดิม (คน)
จำนวนพนักงานลาออก (คน)
3
จำนวนพนักงานลาออก (คน)
อัตราส่วนการลาออกของกลุ่ม (ร้อยละ)
18
อัตราส่วนการลาออกของกลุ่ม (ร้อยละ)

34
24
59

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในอีกแง่มุมของประเด็นการวิจัยนี้ จากข้อมูลที่
ได้รั บ จากทางฝ่ าย Human Resource เกี่ยวกับพนักงานสั ญ ชาติไทยที่ได้ล าออกไปจากบริษัท ใน
ช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ เมื่อข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
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ผู้ที่ลาออกส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีช่วงอายุอยู่ใน Generation Y หากเปรียบเทียบตามอัตราส่วนของการ
ลาออกพนักงานในของปี พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่อกลุ่มพนักงานที่อยู่ใน
Generation Y มีอัตราส่วนการลาออกมากถึง 59 % ซึ่งเรียกได้ว่า เกินกว่าครึ่งของกลุ่มพนักงานที่
เคยอยู่ได้มีการลาออกไป ในขณะที่กลุ่มพนักงานที่มีอายุในช่วง Generation X มีอัตราส่วนในการ
ลาออกของกลุ่มเพียงแค่ 18 % เท่านั้น
จากการค้ น คว้ า พบว่ า Generation X อยู่ ในสั ง คมการทำงานที่ มี ค นยุ ค Gen B (Baby
Boomers) เป็นรุ่นพี่ในการทำงาน พวกเขาจึงได้รับอิทธิพลด้านความคิดจาก Generation B เช่น ความ
มุ่งมั่น ความขยัน และความอดทน หล่ อหลอมให้คน Generation X มีนิสัยมีความอดทนสูงมากหาก
เปรียบเทียบกับ Generation Y สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อเกิดปัญหาต่าง
ๆ ก็ มี ความกระตื อรื อร้ น ที่ จะแก้ ไขให้ ส ำเร็ จลุ ล่ วงไปได้ ด้ วยดี ไม่ ย่ อท้ อต่ อทุ กปั ญ หาและอุ ปสรรค
ขณะเดียวกันความมุ่งมั่นในการทำงานของคน Generation X ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความคุ้มค่ากับสิ่ง
ตอบแทนในการทำงานที่พวกเขาทุ่มเท จึงกล้าที่จะต่อรองเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานและแสวงหา
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตอยู่เสมอ
ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำการติดต่อสอบถามพนักงานสัญชาติไทยในช่วงอายุ Generation Y ที่ได้
ลาออกไป เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการลาออก พบว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีความ
สอดคล้องกับ การตอบแบบสอบถามของพนักงานที่ทำงานในปัจจุบัน โดย 3 ใน 5 คนได้ชี้แจงถึง
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผลย้อนกลับของงานและความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้
ผลย้ อนกลั บของงาน คือ ลักษณะของงานที่แสดงให้ พนักงานได้ทราบถึงข้อมูลโดยตรงของ
ผลลั พธ์ที่ได้ปฏิ บั ติไป เพื่ อนำข้อมูลไปปรับปรุงงานการปฏิบั ติงานและให้ พนักงานทราบว่าตนเองมี
ประสิทธิภาพในการทำงานเพียงใด ซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานที่ได้จะช่วยให้พนักงานได้รับรู้
ความสามารถในการปฏิบั ติงานของตนเองและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการทำงาน (Hackman and
Oldham, 1976: 252) ยกตัวอย่างปั ญหาที่เกิดขึ้นในบริษั ท Luma Care จำกัด ซึ่งมีการประเมินงาน
ตาม Performance ในทุ ก ๆ สิ้ น ปี แต่ ไม่ ได้ มี รายงานเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรที่ แสดงถึ งรายละเอี ยด
เกี่ยวกับPerformance การทำงานของตน หรือการชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนว่าการทำงาน
ของตนมีพัฒนาการขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไร ทำให้พนักงานมองไม่เห็นพัฒนาการหลังจาก
การพยายามทำงานให้แก่บริษัทอย่างชัดเจน ส่งผลให้ต่อมารู้สึกว่าการทำงานอาจจะไม่ได้เพิ่มคุณค่า
ให้กับตนเองอีกต่อไป
การทำงานโดยที่ไม่ได้รับผลย้อนกลับนั้น สำหรับพวกตนแล้วทำให้มองว่า อาจจะไม่สามารถ
ที่จะคาดหวังและวางแผนในระยะยาวกับองค์กรได้ พนักงานมีความรู้สึกว่า ทำงานภายแรงกดดันที่
ค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนในการที่จะปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ โดยประเด็นนี้ได้เกี่ ยวเนื่อง
ไปถึงปัจจัยเรื่องความพึ่งพาได้ขององค์กร
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ความพึ่งพาได้ขององค์กร คือ ความรู้สึกไว้วางใจเชื่อถือของบุคคลที่มีต่อองค์กร ว่าองค์กรจะ
ไม่ทอดทิ้งเมื่อเขาประสบปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัท Luma Care จำกัดคือ พนักงานมีความรู้สึก
ว่าในการทำงานปีแรก ๆ ของตน บริษัทยังไม่ให้ความสำคัญกับการประเมินการทำงานและการพัฒนา
ศักยภาพของพนั กงาน ถ้าหากตนยังคงทำงานอยู่ที่นี่ ในปีถัดไป การให้ ความสำคัญ ต่อการพัฒ นา
ความสามารถและความรู้อาจจะน้อยยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นได้ จึงเป็นปัจจัยประกอบที่ส่งผลให้ตัดสินใจ
ลาออกในเวลาต่อมา
9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสัญชาติไทยของบริษัท Luma Care
จำกัด โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากทั้งการสัมภาษณ์โดยตรง การสังเกตการณ์ และข้อมูลเชิงปริมาณจาก
องค์การ ผลการวิจั ย พบว่า พนั กงานส่ ว นใหญ่ มี ความผู กพัน กับองค์กรในระดับ หนึ่ ง ทั้ งหมดยังมี
ความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นไปในทางแง่บวกกับองค์การ
ณ ปัจจุบัน พนักงานสัญชาติไทยส่วนใหญ่ต่างก็พึงพอใจจากสิ่งที่ได้รับจากองค์การในปัจจุบัน
ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันที่เกิดขึ้นได้แก่ ความมีอิสระในการทำงานและทัศนคติเพื่อน
ร่ ว มงาน ประกอบกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบบริ ษั ท ข้ า มชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มในที่ ท ำงานที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ช่วยให้เกิดความท้าทาย ไม่น่าเบื่อ ประกอบกับค่าตอบแทนที่
เป็นที่น่าพอใจตั้งแต่แรกเริ่ม โดยทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจกับงานที่
ตนทำอยู่
และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการค้นพบและให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกประเด็น
คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานสัญชาติไทยส่วนใหญ่ในบริษัท อยู่ในช่วงอายุ 22–37 ปี
หรือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า ‘Generation Y’ ทำให้ผู้วิจัยสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคลากรและองค์การได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ว่ามีความเป็นไปได้อย่างมาก ที่การอยู่
ร่วมกั นในที่ ทำงานของกลุ่ มคนที่ เกิ ดในช่ วงระยะเวลาที่ มี ความเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมไปในทิ ศทาง
เดียวกัน จะส่งผลต่อวิถีชีวิตและแนวคิดที่สามารถสื่อถึงกันได้ หากเทียบกับคนที่มีอายุต่างกันมาก ข้อมูล
ดังกล่าวที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดล้วนแล้ วแต่เป็นคุณประโยชน์ต่อองค์การของผู้วิจัย ทั้งนี้งานวิจัย
ดังกล่าวอาจ นำไปสู่แนวทางที่จะพัฒนาบริษัท Luma Care จำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติติ
งานร่วมกันงานในระยะยาวได้
จากการวิจั ย เรื่อง การศึกษาความผู กพัน ต่อองค์การของพนักงานสั ญ ชาติไทยของบริษั ท
Luma Care จำกัด ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ โดยแบ่งตามปัจจัยแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
ในปั จ จุบั น การบริหารงานในบริษัทส่ว นใหญ่ ได้ให้ ความสำคัญกับเรื่องของบุคคลมากขึ้น
การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในบริษัทก็เช่นเดียวกัน จึงเสนอแนะให้ HR ให้มุ่งเน้นการคัดสรร
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บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การมากขึ้น เพื่อลดการเข้าออกของ
พนักงานที่บริษัท เช่น การคัดเลือกจากอายุ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา Background ในแต่
ละสายงาน เป็นต้น ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ควรจะสอบถามถึงความคาดหวังเกี่ยวกับองค์การของ
ผู้สมัครงานเพื่อจะได้ทบทวนและตรวจสอบว่าตรงกันกับทิศทางความเป็นไปขององค์การหรือไม่
ปัจจัยลักษณะทำงาน
พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารควรให้ความสำคัญในแง่ของการให้Feedbackในการทำงานของ
พนักงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นพัฒนาการที่ตนมีหรือสิ่งที่ตนต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
จากการทำงานที่ บ ริ ษั ท แห่ งนี้ อย่ างเป็ น รูป เป็ น ร่าง อาจจะมี ก ารจั ด ทำเอกสารสรุ ป การประเมิ น
พนั ก งานรายบุ ค คลในแต่ ล ะปี เพื่ อ ให้ พ นั กงานได้ เก็ บ เป็ น รายงานในการพั ฒ นาตนเองในอนาคต
ควรเริ่มด้วยการพูดถึงจุดแข็ง ผลงานที่ดีเชิงบวก แล้วค่อยบอกถึง จุดอ่อน พฤติกรรมที่สังเกตเห็น
และต้องการให้พัฒนาขึ้น ต้องไม่ลืมที่จะชื่นชมความสามารถที่จะพัฒนาได้อีกและบอกตัวอย่างที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
การให้ Feedback ที่ดี จะช่วยให้เกิดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องได้ และทักษะนี้เป็นทักษะที่
สำคัญสำหรับผู้นำในองค์กร ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้รับการ feedback มีการปรับปรุง และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องได้ด้วย ผู้วิจัยมองว่า พนักงานควรจะได้รับการประเมินแบบ 360 องศา โดยเริ่มต้นจาก
ตัวเองเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาเพื่อจะได้รับความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
ปัจจัยประสบการณ์ในการทำงาน
องค์การควรมีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มิใช่แค่
เฉพาะเรื่องงานแต่ communication ภายในองค์การนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การที่พนักงานรู้สึกว่า
องค์การพึ่งพาไม่ได้ เพราะองค์การไม่เคยรับฟังเสียงของพนักงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดการ
สื่อสารซึ่งกันและกัน การสร้างความมีตัวตนให้กับพนักงานถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับทุกองค์กร
เนื่องจากทุกคนถือเป็นเฟืองจักรที่ช่วยให้องค์กรเดินหน้าได้ แม้จะเป็นเพียงพนักงานตำแหน่งเล็ก ๆ
ก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรเช่นกัน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนด้วยความใส่ใจ
เช่น การเรี ย กชื่อ การจดจำรายละเอีย ดของกัน และกัน บ้ าง การพู ด จาทั กทาย หรือกล่ าวชื่น ชม
แม้เพียงเล็กน้อย ก็ช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้
นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอบรมเพื่อให้เกิด
ความรู้และเพิ่มคุณค่าแก่ตัวเอง หรือการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์ เพื่อให้มีคุณลักษณะ
ด้านแนวโน้มเอียงทางบวกเพิ่มขึ้นอีก บุคลากรจะได้รู้สึกว่าตนเป็นหนึ่งขององค์การ
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ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ กรณีศึกษา
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39)
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ โดยศึกษา
จากข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยลักษณะ
ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ
การศึกษา กลุ่มงานที่สังกัด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ 2) ศึกษาปัจจัยจูงใจ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความต้องการขั้ นพื้ นฐาน ด้านความต้องการความมั่นคงในหน้าที่ การงาน
ด้านความต้อ งการการยอมรั บ ในสั งคม ด้านความต้อ งการเกี ยรติ ยศชื่อ เสี ย ง ด้านความต้อ งก าร
ความสำเร็จในชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครืองมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 167 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย มีดังนี้
1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 110 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.87 และเพศชาย มีจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.13 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง
30-34 ปี จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25-29 ปี จำนวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.33 มีสถานภาพสมรส จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 34.73 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 62.87 ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 95.21 สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีจำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.13 รองลงมาคือ กลุ่มงานนิติกร จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34
2. จากผลการวิจัย ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ โดยศึกษา
จากข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39) โดยเรียงลำดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ
ถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้ อ ย อั น ดั บ แรก คื อ ปั จ จั ย จู งใจด้ านความต้ อ งการการ
ยอมรับในสังคมมีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D. = 0.574) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายประเด็น พบว่า ปั จจัยที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจอาชีพ อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านและ
ครอบครัวได้รับการชื่นชมและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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= 4.41, S.D. = 0.540) อั น ดั บ ที่ ส อง ได้ แ ก่ ปั จ จั ย จู งใจด้ า นความต้ อ งการความสำเร็ จ ในชี วิ ต
มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.31, S.D. = 0.553) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ เนื่องจากอาชีพข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่มีความท้าทาย
และยากที่จะประสบความสำเร็จ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.44, S.D. = 0.555)
อัน ดับที่สาม ได้แก่ ปั จจัยจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.19, S.D. = 0.619) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่าน
ได้รับการยกย่องในความรู้ความสามารถ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.36, S.D. =
0.562) อันดับที่สี่ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความสำคัญอยู่ ใน
ระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.11, S.D. = 0.612) เมื่ อศึ ก ษาประเด็ น ย่ อ ยพบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ รั บ ราชการ เนื่ อ งจากคาดหวังจะได้ รับ เงิน บำนาญหลั งเกษี ย ณอายุ ราชการ
มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.612) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัย
จูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86, S.D. = 0.563)
เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
มีความเหมาะสม มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.47, S.D. = 0.602)
คำสำคัญ: ปัจจัยจูงใจ การตัดสินใจ รับราชการตำรวจ
1. บทนำ
ปัจจุบันการสอบแข่งขันเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการมีแนวโน้มการแข่งขันกัน
ค่อนข้างสูง มีผลวิจัยระบุ ว่า ข้าราชการไม่ได้มีรายได้ต่ำกว่าลูกจ้างเอกชนเสมอไปตามที่เข้าใจกัน
แต่ อาชี พ ข้าราชการมี รายได้ต ลอดชีวิ ตเฉลี่ ยดี ก ว่าลู ก จ้างภาคเอกชนในทุ ก ระดั บ การศึ กษา โดย
ครึ่งหนึ่ งของรายได้คือมูล ค่าสวัส ดิการที่ได้รับขณะที่ลู กจ้างเอกชนมีความผันผวนของรายได้และ
สวัสดิการ การปรับเพิ่มตามนโยบายปริญญาตรี 15,000 บาทจะยิ่งเพิ่มช่องว่างของรายได้ลูกจ้างภาค
ราชการกับ ภาคเอกชนในระดับ ปฏิบัติการ แต่ข้าราชการในตำแหน่งที่ต้องใช้วิชาชีพสู ง จะยังขาด
สิ่งจูงใจที่ดีพอเมื่อเทียบกับภาคเอกชน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554) ไม่เพียงแต่
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของอาชีพข้าราชการที่มีรายได้ดีเท่านั้นที่ดึงดูดให้อาชีพข้าราชการเป็นที่นิยม
แต่อาชีพข้าราชการยังเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน กล่ าวได้ว่า อาชีพรับราชการของทุก
ประเทศทั่วโลกรับประกันการจ้างงานตลอดชีพ (Life-Time Employment) โอกาสถูกเลิกจ้างนั้นมี
น้ อ ยมาก ซึ่ งปั จ จั ย ความมั่ น คงในการทำงาน (Job Security) นี้ เองที่ ดึ งดู ด ให้ ค นเลื อ กอาชี พ รั บ
ราชการ (Organization for Economic Cp-operation and Development, 2005: 1-25)
ตำรวจเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของหลายคนทั้งชายและหญิง เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ คุ้มครอง
ประชาชน ดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข มีหน้าตรวจตราความเรียบร้อย จับกุม ปราบปรามคนที่
กระทำผิดกฎหมาย อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรี ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ จากสถิติผู้สมัครเข้า
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สอบคัดเลือกที่มีจำนวนสูงมากในทุกครั้ง มีการแข่งขันกันสูง จากสถิติการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อ
เข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา มีผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกจำนวน 152,271 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนในการแข่งขัน 1:193 กลุ่มงานที่มีผู้สมัคร
สู งสุ ด คื อ กลุ่ ม งานอำนวยการและสนั บ สนุ น มี อั ต ราส่ ว นในการแข่ ง ขั น 1:473 (กองการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2560) สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow's Theory of Motivation)
หรือ ทฤษฎีลำดับ ขั้น ของความต้องการ (Hierachy of Need Theory) ที่บุคคลต้องการอาชีพที่ มี
ค่าตอบแทนดี มีสวัส ดิการดี มีความมั่นคงสูง แต่การเป็นข้าราชการตำรวจยังได้รับสิ่ งหนึ่งเพิ่มมา
นั้ น คื อ เกี ย รติ ย ศ และยศถาบรรดาศั ก ดิ์ ซึ่ ง เป็ น ความต้ อ งในระดั บ สู ง ก ว่ า ความต้ อ งการด้ า น
ปัจจัยพื้นฐานของมนุ ษย์ทางกายภาพหรือปัจจัย 4 แต่เป็นการสนองความต้องการมนุษย์ในระดับ
ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการการ
ได้ รั บ การยกย่ อ ง นั บ ถื อ และสถานะจากสั ง คม เช่ น ความต้ อ งการได้ รั บ ความเคารพนั บ ถื อ
ความต้ อ งการมี ค วามรู้ ค วามสามารถ เป็ น ต้ น และความต้ อ งการความสำเร็ จ ในชี วิ ต (Selfactualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้
สำเร็จ ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น
จากแนวโน้มการสมั ครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจที่ สูงขึ้น ทำให้ผู้วิจัย
ต้อ งการศึ ก ษาถึงปั จ จั ย จู งใจที่ มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชีพ รับ ราชการตำรวจ โดยศึ กษาจาก
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ทราบถึง
ทัศนะคติและแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาระบบราชการ ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในงาน ลดการเกิด
ปัญหาคอร์รัปชั่น และลดปัญหาการขาดแคนบุคลากรที่มีความสามารถให้มาเข้ารับราชการ เนื่องจาก
ระบบราชการเป็ น ตัว จั กรที่ ส ำคั ญ ต่อ การขับ เคลื่ อนประเทศ ขับ เคลื่ อนนโยบายรัฐบาลให้ บั งเกิ ด
ผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาปัจจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มงานที่สังกัด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการ
ตำรวจ
2.2 ศึกษาปัจจัยจูงใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้านความต้องการความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความต้องการการยอมรับในสังคม ด้านความต้องการเกียรติ ยศชื่อเสียง
ด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
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3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ กรณีศึกษา
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39)” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกคิดอันจะนำไปสู่การแยกแยะแนวทางปฏิบัติหลาย ๆ ทาง
เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งทางเลือกต้องมีหลาย
ทาง มีเหตุผลประกอบ
กระบวนการตั ด สิ น ใจ (Decision-Making Process) ได้ แ ก่ การกำหนดขั้ น ตอนการ
ดำเนินการตัดสินใจซึ่งเป็นเทคนิคที่จะลดจำนวนทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงจำนวนทางเลือกที่ตนเอง
ต้องการเท่านั้น กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์นั้น มีทั้งที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบกระบวนการ
ตัดสินใจที่ไม่เป็นระบบนั้นเราจะพบได้เสมอและบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะอาศัยสามัญ
สำนึ กอาศัย การลองผิดลองถูกอาศัยความเคยชินและจากประสบการณ์ ซึ่งบุคคลเป็นจำนวนมาก
ตัดสิ น ใจโดยวิธีการดังกล่าวนี้แต่วิธีที่ควรทำความเข้าใจและศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติคือการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบมีเหตุผลตามวิธีทางศาสตร์ (Scientific Method)นั่นเอง
ทฤษฎีการตัดสินใจของ รีดเดอร์ (The Multiple Factors Theory of Decision Making)
Reeder ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและแสดงให้เห็นว่า การกระทำของบุคคลนั้นเป็นผลมา
จากการที่บุคคลมีความเชื่อหรือไม่เชื่อ (belief or disbelief) ในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจเลือก
กระทำพฤติกรรมทางสังคมของบุ คคลทุกเรื่อง จึงมีผลมาจากการที่มีความเชื่อและไม่เชื่อดังกล่าว
โดยเฉพาะพฤติ กรรมของบุ คคลที่เกี่ ยวกับ การตัดสิ นใจ รีดเดอร์ (Reeder) ได้เสนอความคิดและ
แนวทางการวิ นิ จ ฉั ย ในพฤติ ก รรมโดยการแสดงให้ เห็ น ถึ งความเชื่ อ มโยงของปั จ จั ย ต่ า ง ๆ จาก
องค์ประกอบทั้ง 10 ประการ รีดเดอร์ (Reeder) ได้อธิบายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ ปัจจัยหรือสาเหตุ
ที่มี ผ ลต่อ การกระทำทางสั งคม ดังนี้ 1. ในสถานการณ์ ของการกระทำทางสั งคมจะเกี่ ยวข้อ งกั บ
พฤติกรรมของบุคคลหลายคน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเหตุผลแต่ละอย่างในการตัดสินใจในการกระทำ 2.
บุคคลหรือองค์การจะตัดสินใจหรือแสดงการกระทำบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผล ซึ่งผู้ตัดสินใจเองได้คิด
ว่ามัน สอดคล้องหรือตรงกับปั ญหาและสถานการณ์ นั้น ๆ 3. เหตุผลบางประการจะสนับสนุนการ
ตัดสินใจ และเหตุผลบางประการอาจจะต่อต้านการตัดสินใจ 4. เหตุผลนั้นผู้ตัดสินเองจะตระหนัก
หรือให้น้ำหนักที่แตกต่างกันในการเลือกเหตุผล หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 5. เหตุผลที่
เกี่ย วข้องกับการตัดสินใจนั้น อาจจะเป็นเหตุผ ลเฉพาะจากเหตุผลเพียงหนึ่งประการหรือมากกว่า
เหตุผลหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำนั้น 6. อาจจะมีเหตุผลสองหรือสามประการจากเหตุผลทั้ง
10 ประการหรืออาจจะไม่มีเลยที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทุกโอกาส 7. กลุ่มของปัจจัยหรือ
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เหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการกระทำทางสังคมนั้นย่อมจะมีการ เปลี่ยนแปลงได้ 8. ผู้กระทำผู้ตัดสินใจ
สามารถจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างกันออกไปใน บุคคลแต่ละคน 9. สำหรับกรณีเฉพาะ
บางอย่างภายใต้การกระทำทางสังคมจะมีบ่อยครั้งที่มีทางเลือก สองหรือสามทางเพื่อที่จะสนองตอบ
ต่อสถานการณ์นั้น 10. เหตุผลที่จะตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นได้จากทางเลือกที่ถูกเลือกแล้ว
3.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ
การประกอบอาชีพ คือการทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนใน
สังคม และทำให้ ดำรงอาชีพในสั งคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะ
นำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีให้แก่ครอบครัว พัฒนา
ชุมชนให้ ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒ นาประเทศชาติ ในด้านการสร้างความเจริญ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การแก้ไขปั ญ หาทางสังคมและการพัฒ นาประเทศให้ ก้าวไกล สามารถแข่งขัน ในระดับ
มาตรฐานสากลได้
มนุษย์แต่ละคนมีความรู้ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกันไป แต่ละบุคคลไม่สามารถ
ผลิตสิ่งต่าง ๆ มาสนองความต้องการของตนเองได้ทุกอย่าง จึงจำเป็นที่ต้องมีการแบ่งกันทำ เพื่อให้
เกิดความชำนาญของแต่ละบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศที่
แตกต่างกันจึงทำให้เกิดการแบ่งงานและแบ่งอาชีพต่าง ๆ ขึ้น
ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้มีอาชีพ
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ละอาชีพจะเหมาะสมกับบุคคลหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกบุคคล
หนึ่ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยม ความสามารถ
ความถนัด หากบุคคลใดตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมมีความสุขในการทำงาน และมี
แนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อใช้พัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
ท ฤ ษ ฎี ก ารเลื อ ก อ าชี พ (Theory of Vocational Choice) เป็ น แ น ว คิ ด ที่ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านภูมิห ลังกับการเลื อกอาชีพ โดยเชื่อว่า ความสามารถในการเลือก
อาชีพแตกต่างกันแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ วัย ระดับการศึกษา ความคิด
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ประสบการณ์ ค่านิยม บุคลิกภาพ เป็นต้น
3.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) มาจากแนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow ว่าพื้นฐาน
ของมนุษย์ย่อมมีความต้องการไม่สิ้นสุด และมีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเอง
ซึ่งการตอบสนองความต้ อ งการนั้ น จะเรียงลำดั บ ขั้ น ของความปรารถนาตั้งแต่ ขั้น แรกไปสู่ ค วาม
ปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ 5 ลำดับ และปัจจัยจูงใจในทำงาน คือปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้
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คนทำงานอย่างมีความสุข และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจ (Maslow's Theory of Motivation) หรื อ ทฤษฎี ค วามต้ อ งการ
ตามลำดับขั้น (Hierachy of Need Theory)
Maslow (1943; อ้ า งถึ ง ใน รั ต นรรห์ ณ นคร, 2554: 7) ได้ ค้ น พบทฤษฎี ค วามต้ อ งการ
ตามลำดับขั้น โดยได้อธิบายไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเอง
ซึ่งการตอบสนองความต้ อ งการนั้ น จะเรียงลำดั บ ขั้ น ของความปรารถนาตั้งแต่ ขั้น แรกไปสู่ ค วาม
ปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ Maslow เรียงลำดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความ
ต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลำดับ ดังนี้
ระดั บ ขั้ น ที่ 1 ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานหรื อ ความต้ อ งการด้ านร่ างกาย (Physiological
Needs) เป็นความต้องการทางกายภาพเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ ถ้าความต้องการพื้นฐานที่สุดนี้
ไม่ได้รับการตอบสนอง ร่างกายของมนุษย์ก็ไม่สามารถทำงานได้หรือไม่สามารถทำงานได้ดี เช่น ความ
ต้องการน้ำดืม่ อากาศ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย การพักผ่อน เป็นต้น
ระดับ ขั้น ที่ 2 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือความมั่ นคงในหน้าที่ การงาน
(Safety Needs) เป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นเมื่อความต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองใน
ระดับที่พอเพียง ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น ความมั่ นคงปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิต
และหน้าที่การงาน เป็นต้น
ระดั บ ขั้ น ที่ 3 ความต้ อ งการด้ านสั ง คม (Social or Belongingness Needs) หรื อ ความ
ต้องการการยอมรับในสังคม มนุษย์ทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งและต้องการการยอมรับในสังคม เช่น
ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ได้รับความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน ต้องการการ
ยอมรับจากบุคคลอื่น การต้องการได้รับความชื่นชมจาก บุคคลอื่น และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ทางสังคม เป็นต้น
ระดับขั้นที่ 4 ความต้องการการยกย่องและมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem Needs) หรือความ
ต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียง เป็นความต้องการการได้รับการยกย่องและนับถือ โดยสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะคือ ความต้องการนับถือ ตนเอง คือ ความต้องการมีอำนาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และความต้องการได้รับ การยกย่องนั บถือจากผู้ อื่น และมีฐ านะเด่นในสังคม คือ ความต้องการมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ การยอมรับยกย่องจากผู้อื่น ในเรื่องความรู้ความสามารถ และมีความสำคัญ หรือ
อยากให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญ
ระดั บ ขั้ น ที่ 5 ความต้ อ งการด้ า นความสำเร็ จ ในชี วิ ต (Self-Actualization or SelfRealization Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุก
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อย่างได้สำเร็จ ตามความนึกคิดหรือคาดหวัง ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเองความทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่อยากได้รับความสำเร็จสูงส่งในทัศนะของตน เป็นต้น
3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินเลือกอาชีพ
โดยปกติเพศชาย และเพศหญิง มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับความต้องการ
ทางด้านการงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการคาดหวังที่แตกต่างกัน หากเปรียบเทียบกันแล้วผู้ชายจะมี
ความคาดหวังจากการทำงาน ความก้าวหน้ าในอาชี พที่ สู งกว่าเพศหญิ ง (Clark, 1997; อ้างถึงใน
รัตนรรห์ ณ นคร, 2554: 13) เพื่อให้ตนเองมีความมั่นคงในชีวิต สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ผู้ชายจึง
มีแนวโน้มในการเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและมีโอกาสในการก้าวหน้ามากกว่า
ผู้ ห ญิ ง และจากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีของ รภัทกร ทัศนโชติเดชา (2553)
พบว่า เพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายเห็นว่าปัจจัยด้าน
บุคคล ประกอบด้วย บุคลิกภาพของตนเองที่เหมาะสมในการทำงาน และความถนัด ความสนใจใน
อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง
3.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐานหรือความต้องการทาง
กายภาพที่มีผลต่อการตัดสินเลือกอาชีพ
กั ล ยกร อุ ไรพงศ์ ณ อยุ ธ ยา (2545: 25-28) ได้ ก ล่ า วว่ า การใช้ สิ่ ง จู ง ใจเพื่ อ กระตุ้ น ให้
พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ คือ สิ่งจูงใจที่เป็นเงินกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงาน การที่
พนักงานทุกคนทำงานอย่างเข้มแข็ง ก็เพราะต้องการได้รับค่าตอบแทน เพื่อการยังชีพ และยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพ เงินมีความสำคัญต่อพนักงานในฐานะที่สามารถใช้บำบัดความต้อ งการได้เกือบ
ทุกประเภท นอกจากนั้น เงิน ยังเป็นเครื่องแสดงสถานภาพและทำให้เกิดความสมหวังในชีวิตและ
ครอบครัว แม้ว่าสิ่งที่ต้องการในการทำงานนั้นมีมากกว่าค่าจ้างและเงินเดือน แต่ค่าจ้างและเงินเดือนที่
เหมาะสม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญของพนักงานให้ดีขึ้น
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์กรจ่ายให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
โดยจ่ายในรูป ตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน ก็ได้ เพื่ อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ
เพื่อจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เช่น เงินเดือน เงินรางวัล สวัสดิการ เป็นต้น
(สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน, 2556) ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ
การตัดสินใจในการเข้าทำงานของแต่ละ บุคคลหากบริษัทมีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่า มีสวัสดิการที่ดี
และเหมาะสม ย่อมจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับ
บริษัทได้มากกว่าจากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสิ นใจเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พชั้ น สู งชั้น ปี ที่ 2 วิท ยาลั ยอาชีว ศึก ษา สระบุ รี ของ รภัท กร ทั ศ นโชติ เดชา
(2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับผลตอบแทนจากการทำงานที่เป็นตัวเงินมากที่สุด ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงาน ภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนเมื่อ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของ สุภ าวดี ใจบุญ (2556)
พบว่า ผู้ที่เลือกทำงานภาคเอกชนให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านเงินเดือนมากที่สุด และการศึกษาปัจจัย
ที่มีอิท ธิพลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีของนั กศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ข อง สมชาติ ปิ ติ สุ ท ธิ (2557) พบว่า ปั จ จัย ด้ านรายได้ แ ละ
สวัสดิการเป็นปัจจัยที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือก ทำงาน เช่นเดียวกับการศึกษา
ปัจจัยที่จะดึงดูดพนักงานให้อยากทำงานกับองค์กรของ Tower Watson (2014; อ้างถึงใน ประคัลภ์
ปัณฑพลังกูร, 2558: ย่อหน้าที่ 4) พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสำคัญ กับค่าตอบแทนที่จะได้รับจาก
การทำงานมากที่สุด
3.6 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานที่มีผล
ต่อการตัดสินเลือกอาชีพ
ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความมั่นคงในการทำงาน ได้ทำงานตามหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่มีความรู้น้อยหรือขาด ความรู้ย่อม
เห็นว่าความมั่นคงในงานมีความสำคัญมากกว่าคนที่มีความรู้สูงและในคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น (Gilmer, 1997; อ้างถึงใน สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี, 2555: 22)
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานภาครัฐบาลหรือ ภาคเอกชนเมื่อ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ สุภ าวดี ใจบุญ (2556)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกทำงานรัฐบาลมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านความมั่นคงใน หน้าที่ การ
งานมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่าการทำงานภาครัฐบาลถึงจะให้ค่าตอบแทนที่น้อยกว่า แต่ก็
มีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากกว่าภาคเอกชน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกทำงานเอกชนมอง
ว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานมีความสำคัญรองลงมาจากปัจจัยด้านค่ าตอบแทน ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก ทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องนั กศึ ก ษาคณะเศรษฐศาสตร์ม หาวิท ยาลั ย เชี ยงใหม่ ของ สมชาติ
ปิติสุทธิ (2557) ได้ให้ความสำคัญกับมั่นคงในหน้าที่การงานมากที่สุด ซึ่งเป็นไปใน ทิศทางเดียวกับ
การศึกษาปัจจัยที่จะดึงดูดพนักงานให้อยากทำงานกับองค์กรของ Tower Watson (2014; อ้างถึงใน
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสำคัญ กับความมั่นคงในงานมากที่สุด
รองลงมาจากค่าตอบแทน เนื่องจากความมั่นคงในหน้าที่การงานจะทำให้มีรายได้หรือค่าตอบแทนที่
มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งการมีตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่มั่นคงจะส่งผลต่อโอกาสใน
การเจริญก้าวหน้าในอนาคตด้วย
3.7 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจด้านความต้องการการยอมรับในสังคมที่มีผลต่อการ
ตัดสินเลือกอาชีพ
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มนุษย์ทุกคนต้องการเป็น ส่วนหนึ่งและต้องการเป็นที่ยอมรับในสั งคม เช่น ความต้องการ
ได้รับความรัก ได้รับความเป็นมิตร การต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อื่น การต้องการแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ คนเราทุกคนล้วนมีความต้องการที่
จะพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งความรู้ ค วามสามารถนั้ น จะ นำไปสู่
ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากบริษัทมีระบบการพัฒนาพนักงาน ให้โอกาสพัฒนา ฝีมือของ
ตนเอง และเติบโตอย่ างต่อเนื่อง ก็จะยิ่งทำให้เป็นการดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงานได้มากขึ้น (ประคัลภ์
ปัณฑพลังกูร, 2557)
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงาน ทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ของ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สำเร็จโดยไม่รู้สึกยากลำบาก
มีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจั ยในการสร้าง
แรงจู งใจของพนั ก งานตรวจสอบบั ญ ชีก รณี ศึก ษา บริษั ท ตรวจสอบบั ญ ชี ขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ของ
รัตนรรห์ ณ นคร (2554) พบว่า โอกาสในการเรียนรู้และพัฒ นาความสามารถส่งผลในเชิงบวกต่อ
แรงจูงใจในการทำงานกับบริษัทกล่าวคือ หากบริษัทมีระบบการเรียนรู้และฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่
พนักงานอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้น
3.8 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง หรือความต้องการ
การยกย่องที่มีผลต่อการตัดสินเลือกอาชีพ
ความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสี ยง ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem
Needs) เช่ น ความต้ อ งการได้ รั บ ความเคารพนั บ ถื อ ความต้ อ งการมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ความมั่ น ใจในตนเอง ความต้ อ งการได้ รั บ การยกย่ อ ง ในเรื่ อ งความรู้
ความสามารถ และมีความสำคัญ หรืออยากให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญ
จากการศึกษาปั จจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกทำงานภาครัฐบาลหรือเอกชนเมื่อสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของ สุภาวดี ใจบุญ (2556) พบว่า
ปัจจัยด้านชื่อเสียงขององค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการเลือกทำงานภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ สมชาติ ปิติสุทธิ (2557) พบว่า ปัจจัยด้าน
ชื่อเสียงขององค์กรเป็นปัจจัยที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกทำงาน
3.9 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิตที่มีผลต่อการ
ตัดสินเลือกอาชีพ
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ความต้ อ งการความสำเร็ จ ในชี วิต (Self-Actualization or Self-Realization) เป็ น ความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล คือ ความต้องการที่ จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จตามความนึกคิดหรือ
คาดหวัง ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ความทะเยอทะยานใฝ่ฝัน
ที่อยากได้รับความสำเร็จสูงส่งในทัศนะของตน โดยการมอบหมายงานที่มีความสำคัญ มีความท้าทาย
และควรให้โอกาสแก่บุคลากรในการใช้ความสามารถของตนเองเพื่อทำงานให้ประสบผลสำเร็จและมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ประณต นั น ทิ ย ะกุล (2535) กล่ าวว่ ามี ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อการพั ฒ นาความก้าวหน้ า ได้แ ก่
การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การส่งเสริมทางวิชาการสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ เป็นปัจจัย
หนึ่ งที่ ส ำคั ญ ต่ อ ความก้ า วหน้ า เนื่ อ งจากความก้ าวหน้ าสามารถนำมาใช้ เป็ น เครื่ อ งชี้ ให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตการทำงาน
ได้จะต้องมีวิธีการปฏิบัติงานสองด้าน หลักคือด้านจิตใจจะต้องมีความตั้งใจและมีความคิดว่าต้องการ
ความก้าวหน้า จะต้องพยายามสร้างความพอใจในการทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย และท้าอย่าง
สุดความสามารถโดยไม่ต้องคำนึ งว่างานนั้นจะเหมาะสมกับเกียรติศักดิ์ หรือศักดิ์ศรีความรู้ที่มีอยู่
หรือไม่ อีกด้านหนึ่งคือ ด้านความรู้ แบ่งออกเป็นสอง ลักษณะคือ ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้นั้นมีความจำเป็นต้องหาโอกาสเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษา
ต่อฝึกอบรม การดูงาน การค้นคว้าตำราวิชาการที่เกี่ยวข้องมาศึกษา ตลอดและหมั่นพูดคุยปรึ กษากับ
ผู้รู้อยู่เสมอ
4. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยจูงใจที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่
39 (กอส.39) โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา สถาบั นที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มงานที่สังกัด ) ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความ
ต้องการขั้นพื้น ฐาน ความต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความต้องการการยอมรับในสังคม
ความต้ อ งการด้ า นเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง ความต้ อ งการความสำเร็ จ ในชี วิ ต และตั ว แปรตาม คื อ
การตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการตำรวจที่ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กจาก
บุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39)
รวมจำนวนทั้งสิ้น 285 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.62) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จาก
การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเมื่อทราบขนาดประชากรแล้ว จึงนำมาคำนวณหาขนาดของ
กลุ่ มตัวอย่างซึ่งน้ อยที่สุ ดที่จ ะสามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้ โดยใช้สู ตรของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) กำหนดค่ าระดับ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ของการสุ่ มตัว อย่าง และให้ มีค่าความ
คลาดเคลื่ อ นได้ ไม่ เกิ น 5% กลุ่ ม ตั ว อย่ างจำนวน 167 คน ผู้ วิจั ย ใช้ วิ ธีเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยส่ ง
แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 167 คน เพื่อตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง โดยการแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้น
นำข้ อ มู ล ไปประมวลผลผ่ า นโปรแกรมสำเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for the Social
Science) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งปั จ จั ย โดยใช้ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น (Coefficient
Correlation)
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6. สมมติฐานการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ รั บ ราชการตำรวจ
กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39) ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้
6.1 ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณ ะประชากร ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มงานที่สังกัด ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับ
ราชการตำรวจแตกต่างกัน
6.2 ปั จจั ยจู งใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้านความต้องการความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความต้องการการยอมรับในสังคม ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง
ด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิต มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
7. ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจอาชีพรับราชการตำรวจ
กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่น ที่ 39 (กอส.39) โดยใช้ปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้านความต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความต้องการการ
ยอมรับในสังคม ด้านความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียง และด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิต
รวมถึงปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทของสถาบันการศึกษา
ประเภทกลุ่มงานที่สั งกัด โดยในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูล ที่เก็บรวบรวบได้จากกลุ่มตัวอย่างมา
ประมวลผลวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
คำอธิบาย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ดังนี้
7.1 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบ
ภายในได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มงานที่
สังกัด โดยนำเสนอในรูปแบบการแจกแจงจำนวนความถี่ และค่าร้อยละ ปรากฏผลในตาราง ดังนี้
จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.87 และเพศชาย มีจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.13
ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

หญิง
ชาย
รวม

110
57
167

65.87
34.13

1. เพศ

100.00
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จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-34 ปี จำนวน 63
คน คิดเป็นร้อยละ 37.72 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25–29 ปี จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33
ถัดมาอายุระหว่าง 35–40 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15 ส่วนอายุต่ำกว่า 25 ปี มีจำนวน
น้อยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80
ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

อายุต่ำกว่า 25 ปี
อายุ 25 – 29 ปี
อายุ 30 - 34 ปี
อายุ 35 – 40 ปี
รวม

3
59
63
42
167

1.80
35.33
37.72
25.15
100.00

2. อายุ

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส ถานภาพสมรส จำนวน 82 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.73 รองลงมาคื อ สถานภาพโสด มี จ ำนวน 58 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.73
ส่วนสถานภาพหย่าร้าง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.17
ข้อมูลส่วนบุคคล
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จำนวน (คน)
58
82
27
167

ร้อยละ
34.73
49.10
16.17
100.00

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน
105 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 62.87 รองลงมาคื อ ปริญ ญาโท มี จำนวน 58 คน คิด เป็ น ร้อยละ 34.73
ถัดไปคือ ปริญญาเอก มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40
ข้อมูลส่วนบุคคล
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จำนวน (คน)
105
58
4
167

ร้อยละ
62.87
34.73
2.40
100.00

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐ จำนวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.21 ส่วนมหาวิทยาลัยของเอกชน มีจำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.99 และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80
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ข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยของเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)
159
5
3
167

ร้อยละ
95.21
2.99
1.80
100.00

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี
มีจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.13 รองลงมาคือ กลุ่มงานนิติกร จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
32.34 ถัดไปคือ กลุ่มงานนักวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ มีจำนวนเท่ากันที่ 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.77
1.
2.
3.
4.

ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
กลุ่มงานนักวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
รวม

จำนวน (คน)
54
57
28
28
167

ร้อยละ
32.34
34.13
16.77
16.77
100.00

7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
จากการสำรวจ ปั จ จั ย จู งใจที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจอาชี พ รั บ ราชการตำรวจ กรณี ศึ ก ษา
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39) พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
สูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการ
การยอมรับในสังคมมีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D. = 0.574) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายประเด็น พบว่า ปั จจัยที่มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจอาชีพ อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านและ
ครอบครัวได้รับการชื่นชมและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
= 4.41, S.D. = 0.540) อั น ดั บ ที่ ส อง ได้ แ ก่ ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความต้ อ งการความสำเร็ จ ในชี วิ ต
มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.31, S.D. = 0.553) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ เนื่องจากอาชีพข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่มีความท้าทาย
และยากที่จะประสบความสำเร็จ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.44, S.D. = 0.555)
อัน ดับที่สาม ได้แก่ ปั จจัยจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย = 4.19, S.D. = 0.619) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่าน
ได้รับการยกย่องในความรู้ความสามารถ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.36, S.D. =
0.562) อันดับที่สี่ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความสำคัญอยู่ใน
ระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.11, S.D. = 0.612) เมื่ อ ศึ ก ษาประเด็ น ย่ อ ยพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
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ตัด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ รั บ ราชการ เนื่ อ งจากคาดหวังจะได้ รับ เงิน บำนาญหลั งเกษี ย ณอายุ ราชการ
มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.612) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัย
จูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอยู่ในระดั บมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86, S.D. = 0.563)
เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
มีความเหมาะสม มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.47, S.D. = 0.602)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตั ดสินใจอาชีพรับราชการตำรวจทีละด้าน
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐานมีผลต่อการตัดสินใจอาชีพรับราชการ
ตำรวจอยู่ในระดับมาก เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86, S.D. = 0.563) เมื่อศึกษาประเด็นย่อย
พบว่ า สวั ส ดิ การต่ าง ๆ เช่ น ค่ ารั กษาพยาบาล ค่ าการศึ กษาบุ ตร ค่ าเช่ าบ้ าน มี ค วามเหมาะสม
มี ค วามสำคั ญ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เห็ น ด้ ว ยในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.47, S.D. = 0.602)
รองลงมา คือ จำนวนวันลาพักผ่อนมีความเหมาะสม มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เห็นด้วยในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.546)
ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน

̅
𝒙

S.D.

ระดับ

1. เงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา ความรู้
ความสามารถ และความรับผิดชอบ
2. ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินประจำตำแหน่งมีความเหมาะสม
3. อัตราการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนมีความเหมาะสม
4. สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่า
เช่าบ้าน มีความเหมาะสม
5. จำนวนวันลาพักผ่อนมีความเหมาะสม
รวม

3.49

0.620

มาก

3.41
3.55
4.47

0.573
0.598
0.602

มาก
มาก
มากที่สุด

4.40
3.86

0.546
0.563

มากที่สุด
มาก

ปัจจัยจูงใจด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานมีผลต่อการตัดสินใจอาชีพรับ
ราชการตำรวจอยู่ในระดับมาก เห็ นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11, S.D. = 0.612) เมื่อศึกษา
ประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการ เนื่องจากคาดหวังจะได้รั บเงิน
บำนาญหลังเกษียณอายุราชการ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.547)
รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการตำรวจมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17, S.D. = 0.618)
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ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงาน
1. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. อาชีพข้าราชการตำรวจมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน
3. อาชีพข้าราชการตำรวจมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอนาคต
4. ถ้าท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ท่านก็จะสามารถรับราชการ
ตำรวจได้ตลอดไป
5. ท่านเลือกอาชีพรับราชการ เนื่องจากคาดหวังจะได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ
ราชการ
รวม

̅
𝒙
3.95
4.17
4.01
3.95

S.D.
0.845
0.618
0.649
0.670

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50

0.547

มากที่สุด

4.11

0.612

มาก

ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความต้ อ งการการยอมรั บ ในสั ง คม จากผลการสำรวจพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการการยอมรับในสังคม มีผลต่อ
การตัดสิน ใจอาชีพรับ ราชการตำรวจอยู่ในระดับมากที่สุด เห็นด้วยในระดับมากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย =
4.35, S.D. = 0.574) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการ
เนื่องจาก อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านและครอบครัวได้รับการชื่นชมและการให้เกียรติซึ่งกันและ
กั น มี ค วามสำคั ญ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.41, S.D. = 0.540 รองลงมา คื อ อาชี พ
ข้าราชการตำรวจทำให้ ท่านและครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36, S.D. = 0.574)
ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการการยอมรับในสังคม
1. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านมีบทบาทในสังคม
3. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านได้รับความรัก มิตรภาพจากคนในสังคม
4. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านและครอบครัวได้รับการ ชื่นชมและการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน
5. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านและครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ
รวม

̅
𝒙
4.26
4.35
4.35
4.41

S.D.
0.703
0.620
0.572
0.540

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.36
4.35

0.551
0.574

มากที่สุด
มากที่สุด

ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงมีผลต่อการ
ตัดสินใจอาชีพรับราชการตำรวจอยู่ในระดับมาก เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19, S.D. =
0.619) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการ เนื่องจาก
อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านได้รับการยกย่องในความรู้ความสามารถ มีความสำคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.26, S.D. = 0.632 รองลงมา คือ ท่านได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งอย่าง
เหมาะสม มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25, S.D. = 0.596)
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ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง
1. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นและเคารพในตนเองมากขึ้น
2. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านรู้สึกมีอำนาจมากขึ้น
3. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านได้รับการยกย่องในความรู้ความสามารถ
4. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านได้รับเกียรติและมีบทบาทสำคัญในสังคม
5. ท่านได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งอย่างเหมาะสม
รวม

̅
𝒙
4.23
4.17
4.26
4.06
4.25
4.19

S.D.
0.630
0.674
0.632
0.700
0.596
0.619

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความต้ อ งการความสำเร็ จ ในชี วิ ต จากผลการสำรวจพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิต มีผลต่อ
การตัดสิน ใจอาชีพรับ ราชการตำรวจอยู่ในระดับมากที่สุด เห็นด้วยในระดับมากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย =
4.31, S.D. = 0.553) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการ
เนื่ อ งจาก อาชี พ ข้ าราชการตำรวจเป็ น อาชี พ ที่ มี ค วามท้ าทาย และยากที่ จ ะประสบความสำเร็ จ
มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.44, S.D. = 0.555 รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการ
ตำรวจทำให้ ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสำคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด เห็นด้วยในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.36, S.D. = 0.562)
ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิต
1. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างมี
ศักยภาพ
2. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต
3. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงสุด
4. อาชี พ ข้ าราชการตำรวจเป็ น อาชี พ ที่ มี ค วามท้ า ทาย และยากที่ จ ะประสบ
ความสำเร็จ
5. อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้ท่านได้รับการสนองความต้องการสูงสุด
รวม

̅
𝒙
4.25

S.D.
0.637

ระดับ
มากที่สุด

4.36
4.33
4.44

0.562
0.564
0.555

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.14
4.31

0.643
0.553

มาก
มากที่สุด

7.3 การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจในเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจในเลือกอาชีพรับราชการ
ตำรวจ โดยมีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจอยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างมาก
เท่ากับ 3.96 S.D. = 0.738 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ท่านมีความตั้งใจจะรับราชการตำรวจจน
เกษียณอายุราชการ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14, S.D. =
0.721) รองลงมา คือ ท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่คิดลาออก (ค่าเฉลี่ย = 4.13,
S.D. = 0.732)
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การตัดสินใจในเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
1. ท่านคิดว่า อาชีพรับราชการตำรวจเป็นอาชีพที่ดี
2. ท่านคิดว่า ท่านตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
3. ท่านคิดว่า หลังจากเลือกรับราชการตำรวจแล้ว ท่านรู้สึกรักในอาชีพและองค์การ
นี้มากขึ้น
4. หากท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้อีกครั้ง ท่านจะยังเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
5. ท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่คิดลาออก
6. ท่านไม่คิดจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น
7. ท่านมีความตั้งใจจะรับราชการตำรวจจนเกษียณอายุราชการ
8. ท่านมีความประสงค์ให้ลูกหลาน/เพื่อน/คนรู้จักให้สมัครเข้ารับราชการตำรวจ
9. ท่านจะแนะนำให้ลูกหลาน/เพื่อน/คนรู้จักให้สมัครเข้ารับราชการตำรวจ
10. ท่านอยากให้ผู้อื่นมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพรับราชการตำรวจ
รวม

̅
𝒙
3.90
3.90
3.84

S.D.
0.833
0.830
0.799

ระดับ
มาก
มาก
มาก

3.88
4.13
4.03
4.14
3.81
3.80
4.11
3.96

0.798
0.732
0.698
0.721
0.833
0.811
0.705
0.738

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จ จั ย ด้ านลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา สถาบั นการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มงานที่สังกัด แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกอาชีพรับราชการตำรวจแตกต่างกัน
จากผลการวิจัย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
กลุ่มงานที่สังกัด พบว่า ไม่มีตัวแปรใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ ที่ระดับ
นัยสำคัญทาง 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย จู งใจด้ านต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ านความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐาน ด้ านความ
ต้องการความมั่น คงในหน้ าที่การงาน ด้านความต้องการการยอมรับในสั งคม ด้านความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียง ด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิต มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับ
ราชการตำรวจจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการการยอมรับในสังคม มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.003
ผู้ วิจั ย ศึกษาโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้านความ
ต้องการความมั่น คงในหน้ าที่การงาน ด้านความต้องการการยอมรับในสั งคม ด้านความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียง ด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิต กับการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
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ตัวแปร
(Constant)
1. ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน
2. ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความมั่นคงใน
หน้าที่การงาน
3. ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการการยอมรับในสังคม
4. ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความต้ อ งการเกี ย รติ ย ศ
ชื่อเสียง
5. ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์

ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอย
ปรับมาตรฐาน Beta

t

Sig.

.297
.318

97.65
6.584
7.421

.000
.000
.000

.352
.321

.369
.331

8.863
7.984

.000
.000

.335

.342

8.425

.000

ถดถอย ()
3.96
.268
.285

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มีจำนวนทั้ง 5
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้านความต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ด้านความต้ อ งการการยอมรั บ ในสั งคม ด้านความต้อ งการเกี ยรติ ยศชื่อ เสี ย ง ด้านความต้อ งการ
ความสำเร็จในชีวิต จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
9. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ โดยศึกษา
จากข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ มีประเด็นที่
น่าสนใจนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกอาชีพรับ
ราชการตำรวจ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับ การยอมรับในสังคม มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D. = 0.574) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า อาชีพข้าราชการตำรวจ
ทำให้ท่านและครอบครัวได้รับการชื่นชมและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.41, S.D. = 0.540) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ของ
Abraham H. Maslow (1954) ที่ ได้ ให้ แ นวคิ ด ว่า ความต้ อ งการทางด้ านสั งคม (Social Needs)
จะเกิดขึ้น ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและด้านความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ ว
เป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรมของคนซึ่งคนมีนิ สัยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นความต้องการ
ทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมี
ความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมอยู่เสมอ
อัน ดับ ที่สอง ได้แก่ ปั จจัย จูงใจด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิ ต มีความสำคัญ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.31, S.D. = 0.553) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกอาชีพ เนื่องจากอาชีพข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่มีความท้าทาย และยากที่จะประสบ
ความสำเร็จ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.44, S.D. = 0.555) อาชีพข้าราชการ
ตำรวจในมุมมองของบางคนอาจสามารถสนองความต้องการขั้นสูงสุด (Self-Actualization or SelfRealization Needs ของแต่ละบุคคลได้ เช่น ความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ ตามความ
นึ ก คิ ด หรื อ คาดหวั ง ความต้ อ งการทำทุ ก อย่ า งเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตนเอง ความ
ทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่อยากได้รับความสำเร็จสูงส่งในทัศนะของตน
อันดับที่สาม ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง มีความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19, S.D. = 0.619) เมื่อศึกษาประเด็นย่อยพบว่า อาชีพข้าราชการตำรวจทำให้
ท่านได้รับการยกย่องในความรู้ความสามารถ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.36,
S.D. = 0.562) อาชีพ ข้าราชการตำรวจอาจสนองความต้ องการด้านความต้อ งการด้ านเกียรติย ศ
ชื่อเสียง หรือ ความต้องการการยกย่องและมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem Needs) การได้รับการยก
ย่องและนับถือ ทั้งความต้องการนับถือ ตนเอง คือ ความต้องการมีอำนาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และความต้องการได้รับ การยกย่องนั บถือจากผู้ อื่น และมีฐ านะเด่นในสังคม คือ ความต้องการมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ การยอมรับยกย่องจากผู้อื่นในเรื่องความรู้ความสามารถ และมีความสำคัญ หรือ
อยากให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญ
อันดับที่สี่ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความสำคัญอยู่ใน
ระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.11, S.D. = 0.612) เมื่ อ ศึ ก ษาประเด็ น ย่ อ ยพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ รั บ ราชการ เนื่ อ งจากคาดหวังจะได้ รับ เงิน บำนาญหลั งเกษี ย ณอายุ ราชการ
มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.612) ผู้เลือกอาชีพรับราชการ ส่วน
หนึ่ งเป็ น เพราะงานราชการเป็ น งานที่มีความมั่ นคงในหน้าที่ การงานสู ง สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือความมั่นคงในหน้าที่การงาน (Safety Needs) หากปฏิบัติงาน
อย่ างเต็มความรู้ความสามารถ ก็จะสามารถรับราชการได้ตลอดไป มีความเสี่ยงในการตกงานต่ำ
มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ อีกทั้งเมื่อเกษียณอายุราชการ ยังได้รับเงินบำเหน็จ/บำนาญ และ
ยังคงได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพด้วย
อันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้ านความต้องการขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
(ค่ าเฉ ลี่ ย = 3.86, S.D. = 0.563) เมื่ อ ศึ ก ษ าป ระเด็ น ย่ อ ย พ บ ว่ า ส วั ส ดิ ก ารต่ าง ๆ เช่ น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน มีความเหมาะสม มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ ย = 4.47, S.D. = 0.602) ในการตัด สิ น ใจเลื อกอาชีพ นั้ น ผู้ เลื อ กอาชีพ มั กมี แรงจูงใจจาก
ผลตอบแทนของงานนั้น ๆ โดยเลือกทำงานที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถสนองความ
ต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) หรือ ความต้อ งการทางวัตถุ ได้ การทำงานมีรายได้
ทำให้ ส ามารถซื้อหรือได้รับ สิ น ค้าและบริการที่จำเป็ นต่อการดำรงชีวิต ได้ โดยเลื อกอาชีพ ที่ ได้รับ
เงินเดือนเหมาะสมกับระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ ได้รับค่าตอบแทน
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อื่น ๆ ที่ เหมาะสม เช่น ค่ าล่ ว งเวลา เบี้ ยเลี้ ย ง เงิน ประจำตำแหน่ ง ฯลฯ อัต ราการปรับ เพิ่ มของ
เงินเดือนมีความเหมาะสม มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
ฯลฯ จำนวนวันลาพักผ่อนมีความเหมาะสม
10. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ โดยศึกษาจาก
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (กอส.39) มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
1. ปั จจั ยจูงใจด้านความต้องการด้านร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
องค์การจึงควรกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เงินประจำตำแหน่ง เบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ ให้ เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรู้ความสามารถ
อั ต ราการปรั บ เพิ่ ม ของเงิ น เดื อ นมี ค วามเหมาะสม มี ส วั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ค่ า การศึ ก ษาบุ ต ร ค่ า เช่ า บ้ า น ฯลฯ จำนวนวั น ลาพั ก ผ่ อ นมี ค วามเหมาะสม รวมไปถึ ง จั ด ให้ มี
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานให้สำเร็จตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่น สถานที่
ทำงานมีความสะอาด มีแสงสว่างที่เพียงพอเหมาะสม มีอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น
2. ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นคงในหน้าที่การงาน
องค์ การควรมี ส ถานที่ ท ำงานที่ มีค วามปลอดภั ย มี ก ารกำหนดมาตรการเพื่ อ ความปลอดภั ยของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคงในหน้าที่การงาน หากเกิดปัญหาขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน มีการให้ความเป็นธรรมอย่างเหมาะสม
3. ปั จ จั ย จู งใจด้านความต้ องการด้านสั งคม ควรมี กิ จกรรมเพื่ อสานสั มพั น ธ์แ ละส่ งเสริม
มิตรภาพของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันและมี
โอกาสทำความคุ้นเคย รู้จักกัน พูดคุยกันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เกิดการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันในหน่วยงานและในชุมชน มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมร่วมกับประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งในสังคม และมีบทบาทในสังคม
4. ปั จ จั ย จู งใจด้ านความต้ อ งการด้ านเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง มี ก ารเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นยศ เลื่ อ น
ตำแหน่ งอย่ างชัดเจน ให้ ผ ลตอบแทนที่คุ้มค่า เหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อมีการเลื่อนขั้นหรือทำ
ผลงานได้ดีควรมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมไปถึงการให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานในการแสดงความ
คิดเห็น แสดงศักยภาพ แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
5. ปัจจัยจูงใจด้านความต้องการด้านความสำเร็จในชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการนี้
โดยการมอบหมายงานที่ มี ค วามสำคั ญ มี ค วามท้ าทาย และควรให้ โอกาสแก่ บุ ค ลากรในการใช้
ความสามารถของตนเองเพื่อทำงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจในตนเองในความสำเร็จ และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ขั้นสูงสุด
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ปัจจัยการที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินระหว่างเขต
เศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
มณี ภัยขยาด*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคาร
ออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิ เศษ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา โดยทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ปั จ จั ย การใช้สิ น เชื่อเคหะธนาคารออมสิ น กรณี ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
โดยใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) แบบอนุ ก รมเวลา (Time – Series Cross - Section)
รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึ งไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบงาน
สินเชื่อธนาคารออมสิน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มผู้ใช้บริการสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 192 คน และจังหวัดสงขลาจำนวน 551
คน รวมทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31ธันวาคม 2561 จำนวน 743 คน (ฝ่ายสินเชื่อและ
ข้อมูลลูกค้า 2561: ธนาคารออมสิน) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างได้ขนาดตัวอย่างตามแนวทาง Yamane
โดยกำหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่กลุ่มตัวอย่าง
ในเขตจังหวัดกาญจนบุ รีทั้งหมด 130 คน และกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดสงขลาทั้งหมด 232 คน
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
สินเชื่อเคหะของทั้ง 2 จังหวัด
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อเคหะกับธนาคารออมสิน โดยที่ปัจจัยด้าน สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิ
ต่อเดือน และการประเมินการให้สินเชื่อที่ อยู่อาศัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารออมสินได้แก่ วงเงินกู้ และ Credit Score โดยทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการ
ประเมิน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินแตกต่างกันใน 2 จังหวัด แต่พบว่า
ปัจจัยด้านอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อในทั้ง 2 จังหวัดไม่แตกต่างกัน และมีอายุเฉลี่ย
คำสำคัญ: สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ที่
พักอาศัยจึงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปและเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพ ลต่อชีวิตความเป็ น อยู่ และสุขภาพของผู้ อยู่อาศัย นอกจากนี้บ้ านหรือที่อยู่อาศัยยังเป็ น
สถานที่ที่ทำให้เกิดสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในสังคมทำให้ผู้ครอบครองรู้สึกถึง
ความภาคภูมิใจและยังเป็นการแสดงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้
บนที่ดินของตนเองหรือซื้อจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีฐานะปานกลางและยากจนนั้น ไม่มีเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อที่ อยู่อาศัยเป็นเงิน
สดได้ห รือถ้าให้ สะสมจนพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการได้ก็จะต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้นสถาบัน
การเงิ น จึ ง มี บ ทบาทสำคั ญ ในการรองรั บ และตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ธุ ร กิ จ
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ มีข นาดใหญ่ คิ ด เป็ น สั ดส่ ว น 6.2% ของ GDP ประเทศไทย โดยประเภท “ที่ อ ยู่
อาศัย” เป็ น ประเภทใหญ่ ที่สุ ด ในแต่ล ะปีมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ 3.2-3.7 แสนหน่วย มูล ค่า 6.5-7.5
แสนล้านบาท/ปี จากความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านการดำเนินงานและลูกหนี้ สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินใน
พื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสงขลา
2.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน
ในพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสงขลา
2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสิน ระหว่างพื้น เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสงขลาระหว่างเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
3. ขอบเขตในการศึกษา
3.1 ด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน
3.2 ด้านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่ม
ผู้ใช้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 192 คน และจังหวัดสงขลา จำนวน
551 คน รวมทั้งหมด ณ วันที่ 1มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 743 คน (ฝ่ายสินเชื่อ
และข้อมูลลูกค้า 2561: ธนาคารออมสิน)
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3.3 ด้านระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
4. ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ได้ทำการศึกษาปั จจั ยการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของคนทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุด คือ
วงเงินกู้สูงสุดที่ธนาคารให้ได้ รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ การให้บริการที่ดี
ของพนักงาน ความรวดเร็วในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ การสนับสนุนวงเงินอื่น ๆ
การไม่บังคับทำประกันคุ้มครองเงินกู้ ความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร และสื่อประชาสัมพันธ์
สุรัสดา มีด้วง (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารออมสิน สำนั กราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า 1)
ระดับความสำคัญของปัจจัยทางจิตยาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่
แรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ ตามลำดับ 2) ระดับความสำคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านทำเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ 3) อายุและ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดือ นส่ งผลต่อ ระดับ การตั ดสิ น ใจเลื อกใช้ บ ริการ สิ น เชื่อ ที่ อยู่ อาศัย 4) ปั จจัย ทาง
จิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ทัศนคติ
การรับรู้ และแรงจูงใจ ตามลำดับ 5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ตามลำดับ
อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใช้ บ ริ ก าร สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลธนาคารยู โอบี จำกั ด (มหาชน) ผลการวิ จั ย พบว่ า
ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือ กใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยู โอบี จำกัด (มหาชน) ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ทั้งนี้ความต้องการเติมเต็มชีวิตมีความสำคัญในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.50 และกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ กับความต้องการปัจจัยสี่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเท่ากับ 3.15
อารี ย์ จั น ทะศรี (2558) ได้ท ำการศึก ษาปั จจัยที่มี อิท ธิพ ลต่ อการตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บริการ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ของลู ก ค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) ลูกค้าตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัยด้วยปัจจัยทางการตลาด
ด้านพนักงานให้ บริการมากที่สุด รองลงมาด้านกระบวนการให้ บริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
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การตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ
2) ลูกค้าที่มีสถานภาพ การศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันตัดสินใจเลื อกธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยปัจจัยทาง การตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 3) ตัวแปรปั จจัยทางการตลาดทั้งหมด 6 ตัว แปรที่สามารถนำมาพยากรณ์ระดับการตัดสินใจ
เลือกของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความแม่นยำในการนำไปร่วมกันพยากรณ์
ระดั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ข องลู ก ค้ า ในเขต
กรุงเทพมหานครได้ 62.70%
ลภัสรดา ศรียา และมานะ ลักษมีอรุโณทัย (2561) ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับปริมาณเงิน ให้ สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่แท้จริง อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไป จำนวนผู้ว่างงาน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง อัตราเงินเฟ้อ
และอัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกับปริมาณเงินให้สิ นเชื่อของ ธ.ก.ส. ขณะที่
จำนวนผู้ ว่ า งงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ก ำหนด
เมื่อเปรียบเทียบขนาดผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ ธนาคารพาณิชย์ พบว่า GDP
มี ผ ลกระทบต่ อ ปริ ม าณเงิน ให้ สิ น เชื่ อ ของ ธ.ก.ส. มากกว่ าธนาคารพาณิ ช ย์ ส่ ว นอั ต ราเงิน เฟ้ อ มี
ผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์มากกว่า ธ.ก.ส
จากการทบทวนวรรณกรรม ทำให้สามารถกำหนดกรอบแนวติดเกี่ยวกับการทำวิจัย เรื่อง
“ปั จจัย ที่ส่ งผลต่อการใช้สิ น เชื่อเคหะของธนาคารออมสิ นระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณี ศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา” แสดงดังภาพดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
-อายุ
-สถานภาพการสมรส
-รายได้
-อาชีพ
-รายจ่าย
-Credit Score

ตัวแปรตาม

การใช้สินเชื่อเคหะของธนาคาร
ออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ กรณีศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
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5. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ secondary data ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากตำรา บทความ
เอกสาร รายงานและข้อมูลสินเชื่อธนาคารออมสิน โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึง
แนวความคิ ด ทฤษฎี ที่ จ ะนำมาใช้ เป็ น รายละเอีย ดต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น เชื่ อ ธนาคารเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการวิจัย
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างโดยเป็นข้อมูลพื้นฐานด้าน
อายุ สถานะภาพ ระดับความเสี่ยง (credit score) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิต่อเดือน วงเงินกู้
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 743 คน นำมาวิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมทางสถิ ติ SPSS
(Statistical Package for Social Science) สำหรับค่านัยสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ กำหนด
ไว้ที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยนำมาเสนอผลการศึกษาโดยเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาประกอบ
ตารางอธิบายข้อมูล
8. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลพฤติกรรม การใช้
บริการสิ น เชื่ออสั งหาริมทรัพย์ ธนาคารออมสิน กรณี ข้อมูลกลุ่ม นำเสนอค่าความถี่ (Frequency)
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และกรณีข้อมูลต่อเนื่องนำเสนอ ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ค่ า ต่ ำ สุ ด (Minimum) และค่ า สู ง สุ ด
(Maximum)
2. การศึกษาปัจจัยกรณีข้อมูลกลุ่ม ได้แก่ อายุ สถานะภาพ ระดับความเสี่ยง (credit score)
อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน รายจ่ ายสุ ทธิต่อเดือน วงเงินกู้ที่มีผ ลต่อการใช้บริการสิ นเชื่อธนาคาร
ประชาชนสิ น จั ง หวั ด กายจนบุ รี และจั ง หวั ด สงขลา โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารทดสอบไคสแควร์
(Chi–square test) และการศึกษาปัจจัยกรณีข้อมูลต่อเนื่องมีการแจกแจงไม่ปกติ ได้แก่ อายุ รายได้
เฉลี่ ย ต่ อเดื อน รายจ่ ายสุ ท ธิต่ อเดื อน วงเงิน กู้ โดยใช้ ส ถิ ติ การทดสอบแมนวิท นี ย์ ยู เทส (Mannwhitney u test)

521

9. ผลการศึกษาเชิงพรรณนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคาร
ออมสิน ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณี ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
สงขลา ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) แบบอนุ ก รมเวลา (Time – Series Cross Section) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
กลุ่ มผู้ ใช้บ ริการสิ น เชื่ออสั งหาริมทรัพ ย์ธ นาคารออมสิ น จังหวัดกาญจนบุ รี จำนวน192 คน และ
จังหวัดสงขลา จำนวน 551 คน รวมทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31ธันวาคม 2561 จำนวน
743 คน (ฝ่ายสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า 2561: ธนาคารออมสิน) ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามแนวทาง
Yamane โดยกำหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทำให้ได้
จำนวนกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด 130 คน และจำนวนกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัด
สงขลา ทั้งหมด 232 คน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของทั้ง 2 จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน กรณีข้อมู ลกลุ่ม นำเสนอค่าความถี่ (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ
(Percentage) และกรณี ข้ อ มู ล ต่ อ เนื่ อ ง นำเสนอ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าต่ำสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จากวัตถุประสงค์ต้องการทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บ ริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสินในจังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดสงขลา โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test) และการศึกษาปัจจัยกรณีข้อมูล
ต่อเนื่อง มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิต่อเดือน วงเงินกู้
โดยใช้สถิติการทดสอบแมนวิทนีย์ ยูเทส (Mann-whitney u test) (ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05)
เมื่อกำหนดให้ P = ความน่ าจะเป็ น ที่ผู้ ขอสิ นเชื่อจะตัดสิ น ใจเลื อกใช้บริการสิ นเชื่อที่ อยู่อาศัยกับ
ธนาคารออมสิน ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เคหะกับธนาคารออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
1. ปัจจัยด้านอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้สิน เชื่อเคหะธนาคารออมสินของ
จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 130 ราย โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี จำนวน 50 ราย (ร้อยละ
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38.5) รองลงมาเป็น ช่วงอายุ 20 ถึง 30 ปี จำนวน 38 ราย (ร้อยละ 29.2) ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี
จำนวน 35 ราย (ร้อยละ 26.9) และสุดท้ายช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 5.4)
จั งหวัด สงขลา : จากประชากรกลุ่ มตั วอย่างของลู ก หนี้ สิ น เชื่อ เคหะธนาคารออมสิ น ของ
จังหวัดสงขลา จำนวน 232 ราย โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี จำนวน 86 ราย (ร้อยละ 37.1)
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี จำนวน 83ราย (ร้อยละ 35.8) ช่วงอายุ 20 ถึง 30 ปี จำนวน 40
ราย (ร้อยละ 17.2) และสุดท้ายช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 9.9)
ทั้งนี้ จากหลายงานวิจัยรวมถึงผลงานวิจัยครั้งนี้พบว่า วัยกลางคน ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีฐานะที่
มั่นคง มีประสบการณ์ มีการตัดสินใจที่ดี อีกทั้งเป็นวัยที่มักสร้างครอบครัวแล้ว จึงมักจะสร้างความ
มั่นคงในชีวิต คือ ความปลอดภัยในที่พักอาศัย เป็นเหตุให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อการ
เคหะ
สรุ ป จากผลการวิจั ย ได้ ว่า ปั จ จัย ด้านอายุ ไม่ พ บว่ ามี ค วามแตกต่ างในการส่ งผลต่ อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจั งหวัดสงขลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. ปัจจัยด้านสถานภาพ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากสถานภาพประชากรสถานภาพของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สินของจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 130 คน พบว่า มีสถานภาพสมรสแบบจดทะเบียนจำนวน 38 ราย
(ร้อยละ 29.2) รองลงมาเป็นสถานภาพโสดจำนวน 41 ราย (ร้อยละ 31.5) สถานภาพสมรสไม่จด
ทะเบียนจำนวน 30 ราย (ร้อยละ 23.1) สถานภาพหย่าจำนวน 19ราย (ร้อยละ 14.6) สถานภาพ
แยกกันอยู่มีจำนวน 2 ราย (ร้อยละ 1.5 )
จังหวัดสงขลา : จากสถานภาพประชากรของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัด
สงขลาจำนวน 232 คนพบว่ า มี ส ถานภาพจดทะเบี ย นสมรส จำนวน 116 ราย (ร้อ ยละ 50.0)
รองลงมาเป็ น สถานภาพโสดจำนวน 91 ราย (ร้อยละ 39.2) และสถานภาพสมรสไม่จดทะเบี ยน
จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 9.5) สถานภาพหย่าร้างจำนวน 3 ราย (ร้อยละ 1.3)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสจดทะเบียนของจังหวัดกาญจนบุรี มีการตัดสินใจ
เลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด ในขณะที่ผู้ที่มีสถานภาพโสดของจังหวัดสงขลา
มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสไม่จดทะเบียนโดยทั้งจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดสงขลา ต่างมีผู้ที่มีสถานภาพแยกกันอยู่/หย่า/ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เคหะในจำนวนที่น้อยเหมือนกัน
จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า สถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะแตกต่างกัน
ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปัจจัยด้านอาชีพ
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จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่า การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ของจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแบ่งการประกอบอาชีพได้เ ป็น 7 กลุ่ม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนั กงานและลูกจ้างในบริษัทจำนวน 34 ราย (ร้อยละ 26.2) รองลงมาประกอบอาชีพผู้ประกอบ
ธุรกิจ/เจ้าของกิจการจำนวน 72 ราย (ร้อยละ 55.4 ) อาชีพข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 6.2) อาชีพประกอบอาชีพอิสระจำนวน 6 ราย (ร้อยละ 4.6) อาชีพผู้รับจ้าง
ทั่ ว ไป/อาชี พ เกษตรจำนวน 4 ราย (ร้ อ ยละ 3.1) และอาชี พ พนั ก งานและลู ก จ้ างในหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจจำนวน 2 ราย (ร้อยละ 1.5 )
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่า การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างลูกหนี้สินเชื่อสามารถแบ่งการประกอบ
อาชีพได้เป็น 5 กลุ่ม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการจำนวน 129 ราย
(ร้อยละ 51.7) รองลงมาข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐจำนวน 27 ราย (ร้อยละ 11.6)
เกษตรกรและประกอบอาชีพอิสระ มีจำนวน 4 ราย เท่ากัน (ร้อยละ 1.7) และประกอบ
ซึ่งเมื่อดูความแตกต่างของปัจจัยด้านอาชีพต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะทั้ง 2 จังหวัดแล้ว
พบว่า ผู้ที่มีอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ/พนักงานและลูกจ้างในบริษัท
มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะ มากกว่า ผู้ที่มีว่างงาน/ผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร ในขณะที่กลุ่ม
อาชีพของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะที่แตกต่างกัน
4. ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามช่วงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่า มีรายได้รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 314,742 บาทต่อเดือน โดยมีรายได้รวมสูงสุด
2,065,000 บาทต่อเดือน และรายได้รวมต่ำสุด 8,910 บาทต่อเดือน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ
465,836 พบว่า อายุ ที่มีร ายได้เฉลี่ ยมากที่สุ ด ได้แก่ ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี มีรายได้เฉลี่ ยเท่ากั บ
699,409 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 205,788 บาทต่อ
เดือน ช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 179,624 บาทต่อเดือน และช่วงอายุ 20 ถึง 30 ปี
มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 128,693 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่ า มี ร ายได้ ร วมเฉลี่ ย อยู่ ที่ 351,867 บาทต่ อ เดื อ น โดยมี ร ายได้ รวมสู งสุ ด
4,300,000 บาทต่อเดือน และรายได้รวมต่ำสุด 4,863 บาทต่อเดือน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
714,085 พบว่า อายุ ที่มีร ายได้เฉลี่ ยมากที่สุ ด ได้แก่ ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี มีรายได้เฉลี่ ยเท่ากั บ
494,538 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 419,785 บาทต่อ
เดือน ช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 266,191 บาทต่อเดือน และช่วงอายุ 20 ถึง 30 ปี
มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 183,848 บาทต่อเดือน
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ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามสถานภาพ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสิ นเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่าสถานภาพที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สถานภาพหย่ามีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 499,689 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นสถานภาพสมรสไม่จดทะเบียน มีรายได้เฉลี่ ยเท่ากับ
448,038 บาทต่อเดือน สถานภาพสมรสจดทะเบียน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 244,796 สถานภาพโสด
มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 207,484 บาทต่อเดือน และสถานภาพแยกกันอยู่ มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 86,055
บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่าสถานภาพที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สถานภาพสมรสไม่จดทะเบียนมี
รายได้ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 644,457 บาทต่ อ เดื อ น รองลงมาเป็ น สถานภาพหย่ า มี ร ายได้ เฉลี่ ย เท่ า กั บ
410,359 บาทต่อเดือน สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 331,556 บาทต่อเดือน สถานภาพสมรส
จดทะเบียนมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 310,796 บาทต่อเดือน
ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามอาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่าอาชีพ ที่มีรายได้เฉลี่ ยมากที่ สุด ได้แก่ อาชีพ ผู้ ประกอบอาชีพอิส ระ
มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 1,599,041 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
มีร ายได้เฉลี่ ย เท่ ากั บ 393,212 บาทต่ อเดื อน อาชี พ ประกอบอาชี พ เฉพาะ มี รายได้ เฉลี่ ยเท่ ากั บ
255,946 บาทต่อเดือน อาชีพพนักงานและลูกจ้างในบริ ษัทมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 42,663 บาทต่อ
เดือน อาชี พเกษตรกร มีร ายได้ เฉลี่ ย เท่ ากับ 80,000 บาทต่อ เดือน อาชี พ ข้าราชการและลู กจ้ าง
หน่วยงานของรัฐมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 24,226 บาทต่อเดือน อาชีพพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 11,380 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่าอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการมี
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 637,187 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานในหน่วยงานรั ฐวิส ากิจมี
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 344,170 บาทต่อ ประกอบอาชีพอิสระมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 153,900 บาทต่อ
เดือน อาชีพพนักงานและลูกจ้างในบริษัทมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 36,492 บาทต่อเดือน อาชีพข้าราชการ
และลูกจ้างหน่วยงานของรัฐมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 300,53 บาทต่อเดือน อาชีพประกอบอาชีพเฉพาะ
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 27,610 บาทต่อเดือน อาชีพเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 21,859 บาทต่อเดือน
อาชีพรับจ้างทั่วไปใช้แรงงานมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 16,818 บาทต่อเดือน
ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามจำนวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจำนวน 12 ราย มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน 233,915 บาทต่อเดือน โดยพบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ 4 คนมี
รายได้สูงสุดเท่ากับ 356,000 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ
1 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 306,957 บาทต่อเดือน และลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ
2 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 51,051 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจำนวน 27 ราย มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 230,956 บาทต่อเดือน โดยพบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ 2 คนมีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 264,517 บาทต่อเดือน ลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ 3 คน มีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 232,747 บาทต่อเดือน และลูกหนี้สิ นเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ 1 คน มีรายได้
เท่ากับ 189,789 บาทต่อเดือน
ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามเกณฑ์ Credit Score
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่จำแนกตามเกณฑ์ Credit Score จำนวน 130
ราย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 314,742 บาทต่อเดือน โดยพบว่าลูกหนี้สินเชื่อ ที่เกณฑ์ Credit Score
C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง 72 คนมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 315,080 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็น
ลูกหนี้สินเชื่อที่ Credit Scoreระดับ B – ความเสี่ยงต่ำ 42 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 330,672 บาท
ต่อเดือน และลูกหนี้สินเชื่อที่ Credit Scoreระดับ A – ความเสี่ยงปานกลาง 115 คน มีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 172,620 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่จำแนกตามเกณฑ์ Credit Score จำนวน 232 ราย
มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 351,867 บาทต่อเดือน โดยพบว่าลูกหนี้สิ นเชื่อที่เกณฑ์ Credit Score C–
ความเสี่ ย งค่อนข้างสู ง 126 คน มีรายได้เฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 520,587 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็ น
ลูกหนี้สิน เชื่อ B – ความเสี่ยงปานกลาง 97 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 159,184 บาทต่อเดือน และ
ลูกหนี้สินเชื่อที่ Credit Scoreระดับ A– ความเสี่ยงต่ำ 9 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 66,471 บาทต่อ
เดือน
ปัจจัยด้านรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามช่วงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่ามีรายจ่ายรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 255,191 บาทต่อเดือน โดยมีรายจ่ายรวมสูงสุด
1,817,200 บาทต่อเดือน และรายจ่ายรวมต่ำสุด 3500 บาทต่อเดือน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
411805.9791 พบว่า อายุที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ย
เท่ากับ 584,847 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 148,182
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บาทต่อเดือน ช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 123,361 บาทต่อเดือน และช่ว งอายุ 20
ถึง 30 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 116,648 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่ามีรายจ่ ายรวมเฉลี่ ยอยู่ที่ 281,559 บาทต่อ เดือน โดยมี รายจ่ายรวมสู งสุ ด
376,9810 บาทต่อเดือน และรายจ่ายรวมต่ำสุด 1,100 บาทต่อเดือน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
612847.2791 พบว่า อายุที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ ย
เท่ากับ 404,544 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 265,321
บาทต่อเดือน ช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 220,256 บาทต่อเดือน และช่วงอายุ 20
ถึง 30 ปี มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 153,683 บาทต่อเดือน
ปัจจัยด้านรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามสถานภาพ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่า สถานภาพที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สถานภาพหย่ามีรายจ่าย
เฉลี่ ยเท่ากับ 409,942 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นสถานภาพสมรสไม่จดทะเบียนมีรายจ่ายเฉลี่ ย
เท่ากับ 371,876 บาทต่อเดือน สถานภาพโสดอยู่มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 186,569 บาทต่อเดือน และ
สถานภาพสมรสจดทะเบียน มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 169,922 บาทต่อเดือน และสถานภาพสุดท้ายที่มี
รายจ่ายน้อยที่สุด คือสถานภาพ แยกกันอยู่ มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 61,675 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่า สถานภาพที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สถานภาพสมรสไม่จดทะเบียนมี
รายจ่ ายเฉลี่ ย เท่ ากั บ 512,402 บาทต่ อเดื อน รองลงมาเป็ น สถานภาพโสดมีรายจ่ายเฉลี่ ย เท่ ากั บ
299,540 บาทต่ อ เดื อ น สถานภาพหย่ า มี ร ายจ่ า ยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 263,832 บาทต่ อ เดื อ นต่ อ เดื อ น
สถานภาพสมรสจดทะเบียน มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 224,132 บาทต่อเดือน
ปัจจัยด้านรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามอาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริก ารสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่าอาชีพที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายจ่าย
เฉลี่ยเท่ากับ 1,373,390 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการมีรายจ่าย
เฉลี่ยเท่ากับ 323,394 บาทต่อเดือน ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะมีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 191,458 บาทต่อ
เดือน พนักงานและลูกจ้างในบริษัท มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 20,802 บาทต่อเดือน อาชีพเกษตรกร
มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ มีรายจ่ายเฉลี่ย
เท่ากับ 11,262 บาทต่อเดือน และอาชีพที่มีรายจ่ายเฉลี่ ยน้อยที่สุด พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 3,500 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่าอาชีพที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการมี
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รายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 521,860 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 205,756 บาทต่อ อาชีพประกอบอาชีพอิสระมีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ
90,442 บาทต่อเดือน อาชีพประกอบอาชีพเฉพาะมีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 35,000 บาทต่อเดือน อาชีพ
พนั กงานและลู กจ้างในบริษัท มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 18,531 บาทต่อเดือน อาชีพข้าราชการและ
ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ มีรายจ่ายเฉลี่ย
ปัจจัยด้านรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามจำนวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่า งลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจำนวน 12 ราย มีรายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน 168,665 บาทต่อเดือน โดยพบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ 4 คน
มีรายจ่ายสู งสุ ดเท่ากับ 288,060 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นลู กหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความ
อุปการะ1 คน มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 221,640 บาทต่อเดือน และลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความ
อุปการะ 2 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 12,900 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่า ลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจำนวน 27 ราย มีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น 126,379 บาทต่ อ เดื อ น โดยพบว่าลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ ที่ มี บุ ค คลที่ อ ยู่ ในความอุ ป การะ 3 คน
มีรายจ่ายสู งสุ ดเท่ากับ 173,328 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นลู กหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความ
อุปการะ 2 คน มีรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 120,780 บาทต่อเดือน และลูกหนี้สิ นเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ ใน
ความอุปการะ 1 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 109,623 บาทต่อเดือน
ปัจจัยด้านรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามเกณฑ์ Credit Score
จังหวัดกาญจนบุรี : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อ
เคหะ จำนวน 130 คน พบว่า ลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่จำแนกตามเกณฑ์ Credit Score จำนวน 130
ราย มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 255,191 บาทต่อเดือน โดยพบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่เกณฑ์ Credit Score
B – ความเสี่ยงปานกลาง 52 คนมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 262,225 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็น
ลูกหนี้สินเชื่อที่ Credit Scoreระดับ C – ความเสี่ยงต่ำ 72 คน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 260,029 บาท
ต่อเดือน และลู กหนี้ สิน เชื่อที่ Credit Scoreระดับ A – ความเสี่ยงปานกลาง 6 คน มีรายได้เฉลี่ ย
เท่ากับ 136,183 บาทต่อเดือน
จังหวัดสงขลา : จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ
จำนวน 232 คน พบว่า ลูกหนี้สินเชื่อที่มี บุคคลที่จำแนกตามเกณฑ์ Credit Score จำนวน 232 ราย
มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 281,559 บาทต่อเดือน โดยพบว่าลูกหนี้สินเชื่อที่เกณฑ์ Credit Score C–
ความเสี่ยงค่อนข้างสูง 126 คน มีรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 423,440 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็น
ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ ที่ Credit Scoreระดั บ B – ความเสี่ ย งปานกลาง 97 คน มี ร ายจ่ า ยเฉลี่ ย เท่ า กั บ
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119,922 บาทต่อเดือน และลูกหนี้สินเชื่อที่ Credit Scoreระดับ A – ความเสี่ยงต่ำ 9 คน มีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 37,310 บาทต่อเดือน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ
ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทดสอบ
สมมติฐานซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายวิธีการเพื่อความเหมาะสม ได้แก่
1. การวิ เคราะห์ ค่ า ความแปรปรวน (Analysis of Variance – ANOVA) ซึ่ ง ใช้ ท ดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ถึง สมมติฐานข้อที่ 3
2. การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ย วกับ ค่ าเฉลี่ ยของประชากร 1 กลุ่ ม (T-Test) ซึ่งใช้ ท ดสอบ
สมมติฐานข้อที่
3. การทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ งเส้ น ตรง (Linear Regression
Analysis) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 และสมมติฐานข้อที่ 6
4. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ ม
ซึ่งทำการทดสอบความสำคัญ โดยใช้ t-testซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐ านข้อที่ 7 ซึ่งผลของการทดสอบ
สมมติฐานสามารถอภิปรายได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1อายุที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคาร
ออมระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษสินจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
ปัจจัยด้านความแปรปรวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และสินเชื่อของลูกหนี้สิ้น
เชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดกาญจนบุรี
(n=130)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

6.779E+12
1.501E+14
1.569E+14

3
126
129

2.260E+12
1.191E+12

1.897

.133

ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (3,126), p>0.05 แสดงว่า
อายุที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
จังหวัดสงขลา
(n=232)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

p
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ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

5.282E+13
1.413E+15
1.465E+15

3
228
231

1.761E+13
6.196E+12

2.842

.039

ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (3,228), p<0.05 แสดงว่า
อายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษสินจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
ปัจ จัยด้านความแปรปรวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ และสินเชื่อของ
ลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดกาญจนบุรี
(n=130)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

3.000E+12
1.539E+14
1.569E+14

4
125
129

7.500E+11
1.231E+12

.609

.657

ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (4,125), p>0.05 แสดงว่า
สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ
จังหวัดสงขลา
(n=232)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

7.448E+13
1.391E+15
1.465E+15

3
228
231

2.483E+13
6.101E+12

4.069

.008

*p<0.05
ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (3,228), p<0.05 แสดงว่า
สถานภาพที่ แตกต่างกัน มีค วามสั ม พันธ์กับสิ น เชื่อของลู กหนี้สิ น เชื่อเคหะธนาคารออมสิ นอย่างมี
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นั ย สำคัญ ทางสถิติ ระดับ ที่ 00.05 เมื่อพิ จารณาจากผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ ยรายคู่ด้ว ยวิธีของ
Bonferroni

สถานภาพ

ความแตกต่างค่าสินเชื่อ
(X ̅343,630 บาท)
1130208.34

สถานะโสด
สถานะสมรสจดทะเบียน

สมมติฐ านที่ 3 อาชี พ มีค วามสั ม พั นธ์กั บ สิ น เชื่ อของลู ก หนี้สิ นเชื่อเคหะธนาคารออมสิ น
ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษสินจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
ปัจจัยด้านความแปรปรวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และสินเชื่อของลูกหนี้สิ้น
เชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดกาญจนบุรี
(n=130)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

2.177E+13
1.351E+14
1.569E+14

6
123
129

3.628E+12
1.098E+12

3.303

.005

*p<0.05
ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (6,123), p<0.05 แสดงว่า
อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับที่ 00.05 เมื่อพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ Bonferroni
อาชีพ

ความแตกต่างค่าสินเชื่อ
(X ̅1,308,250.000 บาท)
1436338.24

ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างในบริษัท

จังหวัดสงขลา
(n=232)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่

SS

df

MS

F

p

7.124E+13

7

1.018E+13

1.635

.127
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ภายในกลุ่ม
รวม

1.394E+15
1.465E+15

224
231

6.224E+12

ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (7,224), p>0.05 แสดงว่า
อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพั นธ์กับสิน เชื่อของลู กหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 จำนวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของ
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ปัจจัยด้านความแปรปรวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ
และสินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดกาญจนบุรี
(n=31)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

2.498E+12
1.201E+13
1.451E+13

2
9
11

1.249E+12
1.335E+12

.936

.427

ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (2,9), p>0.05 แสดงว่า
บุคคลที่อยู่ในความอุปการะที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
จังหวัดสงขลา
(n=26)
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

3.941E+13
7.999E+13
1.194E+14

2
24
26

1.970E+13
3.333E+12

5.912

.008

*p<0.05
ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (2,24), p<0.05 แสดงว่า
บุคคลที่อยู่ในความอุปการะที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร
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ออมสินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 เมื่อพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีของ Bonferroni
บุคคลที่อยู่ในความอุปการะ

ความแตกต่างค่าสินเชื่อ
(X ̅=4,898,200.00 บาท)
2637783.33

มีบุตร 1 คน
มีบุตร 2 คน

สมมติฐานที่ 5 รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับ สิ นเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง และสินเชื่อของลูกหนี้สิ้น
เชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดกาญจนบุรี
(n=130)
แบบจำลอง
การถดถอย
ความแปรปรวน
รวม

SS
1.176E+13
1.451E+14
1.569E+14

df
1
128
129

MS
1.176+13
1.134E+12

F
10.375

p
.002

*p<0.05
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (1,223), p< 0.05 แสดงว่า
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์ใน
สมการได้ผลคือ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .274 สามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ t
ได้ร้อยละ 7.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์
เท่ากับ 10644725.565 และสมการพยากรณ์สินเชื่ อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ เมื่อทราบรายได้ต่อเดือน
ของลูกหนี้สินเชื่อเป็น 𝑌′=2190445.479+.648𝑋
จังหวัดสงขลา
(n=232)
แบบจำลอง
การถดถอย
ความแปรปรวน

SS
8.041E+13
1.385E+15

df
1
230

MS
8.041E+13
6.022E+12

F
13.354

p
.000
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รวม

1.465E+15

231

*p<0.05
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์
ในสมการได้ผ ลคือรายได้ต่อ เดือนที่ แตกต่างกัน มีความสั มพั น ธ์กับสิ นเชื่ อของลู ก หนี้ สิ น เชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิ นโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .234 สามารถพยากรณ์สิ นเชื่อของลู กหนี้
สิ น เชื่ อ เคหะ t ได้ ร้ อ ยละ 5.5 อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 259271.890 และสมการพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สิน เชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน เมื่อทราบรายได้ต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อเป็น 𝑌′=259271.890+.862𝑋
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่าง และสินเชื่อของลูกหนี้สิ้น
เชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดกาญจนบุรี
(n=130)
แบบจำลอง
การถดถอย
ความแปรปรวน
รวม

SS
1.214E+13
3.982E+14
4.103E+14

df
1
223
224

MS
1.214E+13
1.786E+12

F
6.798

p
.010

*p<0.05
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (1,223), p< 0.05 แสดงว่า
รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์ใน
สมการได้ ผ ลคื อ รายจ่ ายต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่างกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ สิ น เชื่อ ของลู กหนี้ สิ น เชื่ อ เคหะ
ธนาคารออมสิ นโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .301 สามารถพยากรณ์สิ นเชื่อของลู กหนี้
สิ น เชื่ อ เคหะ t ได้ ร้ อ ยละ 9.1 อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 2188675.611 และสมการพยากรณ์สินเชื่ อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน เมื่อทราบรายจ่ายต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อเป็น 𝑌′= 2188675.611+.806𝑋
จังหวัดสงขลา
(n=232)
แบบจำลอง
การถดถอย
ความแปรปรวน

SS
1.579E+13
2.548E+14

df
1
126

MS
1.579E+13
2.022E+12

F
7.811

p
.006
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รวม

2.706E+14

127

*p<0.05
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (1,126), p<0.05 แสดงว่า
รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นั ยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณาจากความมีนั ยสำคัญ ของค่าคงที่และสัมประสิ ทธิ์ใน
สมการได้ผลการวิเคราะห์คือรายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อ
เคหะธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .140สามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้
สิ น เชื่ อ เคหะธนาคารออมสิ น ได้ ร้ อ ยละ 1.5 อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยมี ค วาม
คลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 2721933.332และสมการพยากรณ์สิ นเชื่อของลูกหนี้
สิ น เชื่ อ เค ห ะ ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น เมื่ อ ท ร า บ ร า ย จ่ า ย ต่ อ เดื อ น ข อ ง ลู ก ห นี้ สิ น เชื่ อ เป็ น
𝑌′=2721933.332+.574𝑋
สมมติฐานที่ 7พื้น ที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษที่แตกต่าง มีผลต่อสินเชื่อของลู กหนี้สิ นเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน
การวิเคราะห์ ความสั มพั น ธ์ระหว่างกลุ่ มตั วอย่างพื้ นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษที่ แตกต่ างและ
สินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัด
จังหวักาญจนบุรี
จังหวัดสงขลา

จำนวน
130
232

ค่าเฉลี่ย
2394454.615
2883444.341

S
1102734.555
2518677.218

t
16.941

p
.000

ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 จังหวัดที่เป็นอิสระต่อกัน พบว่าพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่าง มีผลต่อสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 2,394,454 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1102734.555 ซึ่งมียอดสินเชื่อต่ำกว่า จังหวัดสงขลาที่มีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 2,883,444 บาท
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2518677.218
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจ จัยการใช้สิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา” โดยผู้ทำการศึกษามีจุดมุ่งหมายศึกษาข้อมูล
ทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานะภาพสมรส อาชีพ รายรับและรายจ่ายต่อเดือน และ
ปั จ จั ย จากการประเมิ น ประกอบด้ว ย วงเงินที่ ส ามารถกู้ได้ และ credit score ที่ส่ งผลต่อ การใช้
บริการสินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสินเพื่อนำมาวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อ
เคหะของลูกหนี้ธนาคารออมสินรวมทั้งเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผล
ต่อการใช้สินเชื่อเคหะของลูกหนี้ ระหว่างจังหวัดกายจนบุรีและจังหวัดสุสงขลาซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่
เป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างลูกหนี้ที่ใช้สินเชื่อเคหะจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 130 คน จังหวัดสงขลา
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จำนวน 232 คน มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ประกอบกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
จากการศึกษาพบว่าลูกหนี้สินเชื่อเคหะของลูกหนี้ธนาคารออมสินจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่
มีช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี มีสถานภาพโสด โดยมีการประกอบอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
ลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลอยู่ในความอุปการะส่วนมากจะมีเพียง 1 คน และเกณฑ์ Credit Score ลูกหนี้
สินเชื่อเคหะส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง
ส่วนลูกหนี้สินเชื่อเคหะของลูกหนี้ธนาคารออมสินจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 ถึง
50 ปี มี ส ถานภาพสมรสจดทะเบี ย น มี ก ารประกอบอาชี พ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ เจ้ า ของกิ จ การ
โดยลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลอยู่ในความอุปการะส่วนมากจะมีเพียง 2 คน และเกณฑ์ Credit Score
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินจังหวัดกาญจนบุรี มีรายได้รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 314,742
บาทต่อเดือน โดยอายุ ที่มีรายได้เฉลี่ ยมากที่สุ ด ได้แก่ ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี มีรายได้เฉลี่ ยเท่ากับ
699,409 บาทต่อเดือน สถานภาพสถานภาพหย่ามีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 499,689 บาท
ต่อเดือน อาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1,599,041 บาทต่อเดือน ลูกหนี้
สิน เชื่อที่มีบุ คคลที่อยู่ในความอุป การะ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 233,915 บาทต่อเดือน และลูกหนี้
สินเชื่อที่มีเกณฑ์ Credit C - ความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 315,080 บาทต่อเดือน
ส่ ว นของรายจ่ ายมี รายจ่ ายรวมเฉลี่ ยอยู่ที่ 255,191 บาทต่อ เดื อน ช่ ว งอายุ 41 ถึง 50 ปี
มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 584,847 บาทต่อเดือน สถานภาพสถานภาพหย่ามีรายจ่ายเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด เท่ ากับ 409,942 บาทต่ อเดื อน อาชีพ ประกอบอาชี พ อิส ระมี รายจ่ายเฉลี่ ยมากที่สุ ดเท่ ากั บ
1,373,390 บาทต่ อ เดื อน ลู กหนี้ สิ น เชื่อ ที่ มี บุ ค คลที่ อ ยู่ในความอุป การะ มีรายจ่ายเฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
168,665 บาทต่อเดือนและลูกหนี้สินเชื่อที่มีเกณฑ์ Credit C - ความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน 260,029 บาทต่อเดือน
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินจังหวัดสงขลามีรายได้รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 351,867 บาท
ต่อเดือน อายุ ที่มีรายได้เฉลี่ย ได้แก่ ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี มีรายได้เฉลี่ ยเท่ากับ 494,538 บาทต่อ
เดือน สถานภาพสถานภาพสมรสไม่จดทะเบียนมีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 644,457 บาทต่อเดือน
อาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 637,187 บาทต่อเดือน ลูกหนี้
สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจำนวน 12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 230,956 บาทต่อเดือนและ
ลูกหนี้สินเชื่อที่มีเกณฑ์ Credit C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 520,587 บาทต่อ
เดือน
ส่ ว นของรายจ่ ายมี รายจ่ ายรวมเฉลี่ ยอยู่ที่ 281,559 บาทต่อ เดื อน ช่ ว งอายุ 41 ถึง 50 ปี
มีรายจ่ายเฉลี่ย มากที่สุด เท่ากับ 404,544 บาทต่อเดือน สถานภาพสมรสไม่จดทะเบียนมีรายจ่าย
เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 512,402 บาทต่อเดือน อาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการมีรายจ่ายเฉลี่ย
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มากที่สุด เท่ากับ 521,860 บาทต่อเดือน ลูกหนี้สินเชื่อที่มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจำนวน 27 ราย
มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือ น 126,379 บาทต่อเดือนเดือน และลูกหนี้สินเชื่อที่มีเกณฑ์ Credit C - ความ
เสี่ยงค่อนข้างสูงมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 423,440 บาทต่อเดือน
จากการศึกษาลูกหนี้สิน เชื่อเคหะของธนาคารออมสิน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าปัจจัยที่มี
ความสั มพัน ธ์กับ สิน เชื่อของลูกหนี้ สิ นเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ คือ อาชีพที่แตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง และรายจ่ายที่แตกต่างกัน โดยสามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อ
เคหะเมื่อทราบรายได้ต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อได้จากสมการ 𝑌 ′ =2190445.479+.648𝑋รายจ่าย
ต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อ ได้จากสมการ 𝑌′=2188675.611+.806𝑋
ลูกหนี้เคหะของธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของ
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ สถานภาพที่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ในความอุปการะ
รายได้ที่แตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกัน และรายจ่ายที่ แตกต่างกัน โดยสามารถพยากรณ์สินเชื่อของ
ลู ก ห นี้ สิ น เชื่ อ เค ห ะ เมื่ อ ท ร า บ ร า ย ได้ ต่ อ เดื อ น ข อ งลู ก ห นี้ สิ น เชื่ อ ได้ จ า ก ส ม ก า ร
𝑌′=259271.890+.862𝑋 ร า ย จ่ า ย ต่ อ เ ดื อ น ข อ ง ลู ก ห นี้ สิ น เ ชื่ อ ไ ด้ จ า ก ส ม ก า ร
𝑌′=2721933.332+.574𝑋
จากการศึกษาพบว่าพื้นที่เขตระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์ต่อสินเชื่อ
ของลูกหนี้สินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 2,394,454
บาท เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมียอดสินเชื่อต่ำกว่าจังหวัดสงขลา ที่มีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 2,883,44 บาท
1. จากผลการศึกษาพบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินของจังหวัด
กาญจนบุรีมากกว่าจังหวัดสงขลา โดยในปี พ.ศ. 2561 ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเคหะจังหวัดกาญจนบุรีมี
จำนวน 192 ราย ส่วนจังหวัดสงขลา มีเพียงจำนวน 551 ราย น้อยกว่าจังหวัดกาญจนบุรีถึง 2.86 เท่า
อาจเนื่ องจากจั งหวัดกาญจนบุรีอยู่ในโครงการพัฒ นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพิเศษภาคตะวันตก
สาเหตุที่พิจารณาว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เมื่อเปรียบเทียบกับแนวพื้นที่อื่น เนื่องจาก 1) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายจะ
เปิ ดประเทศสู่เส้ น ทางเดิน เรื อใหม่ของโลก โดยจะมี Trans-border Corridor มาเชื่อมโยงกับไทย
บริเวณบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโอกาสในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนกาญจนบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนของกาญจนบุรี 2) มีบริการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากเมือง
กาญจนบุรี (บริการธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ) 3) จังหวัดกาญจนบุรีสามารถเชื่อมโยงสู่กรุงเทพฯ ได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีระยะทาง 128 กม. ถึง กรุงเทพฯ 258 กม. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง และ 478 กม. ถึงชุมพร
4) จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ที่ใช้ในราชการทหารขนาดใหญ่ ซึ่งมีโอกาสขอใช้บางส่วนเพื่อจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน 5) เขตเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดนกาญจนบุรี เมื่ อผนวกกับ โครงการนิค ม
อุ ต สาหกรรมและท่ า เรื อ น้ ำ ลึ ก ทวายจะมี บ ทบาทสำคั ญ ในการแก้ ไขข้ อ จำกั ด การขยายพื้ น ที่
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อุตสาหกรรมของประเทศไทยและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคต และจากการสำรวจพบว่าในปี 2561 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อีอีซีมีอุปสงค์
ตอบรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม) มีจำนวนอุปทานรวม
121,377 ยูนิต 465 โครงการ โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีการตอบรับถึง 66% นอกจากนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่น
ในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ลักษณะการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นเรียลดีมานด์ โดยสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยทั้งจากประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง พบว่าอัตราการเติบโตสูงขึ้น 8% และ 2% เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งมูลค่าตลาดมีการขยายตัวที่ 7% โดยระดับราคาที่อยู่อาศัยที่ได้รับความ
นิยมแยกตามประเภท ประกอบด้วย คอนโดมิเนียมยูนิตละ 2.15 ล้านบาท บ้านเดี่ยวยูนิตละ 2.05
ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ยูนิตละ 1.27 ล้านบาท สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่ มตัวอย่างใน
จังหวัดกาญจนบุรีมียอดสินเชื่อเคหะ เฉลี่ยแล้วรายละ 2,065,000 บาท และกลุ่มอาชีพที่ใช้สินเชื่อ
เคหะมากที่สุดคือผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการถึงร้อยละ 51.7
2. จากผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างกันของกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์กับสิ นเชื่อของ
ลูกหนี้ โดยในจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มข้าราชการและพนักงานและลูกจ้างในบริษัทและลูกจ้างมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยความแตกต่างค่าสินเชื่ออยู่ที่ 1,436,338 บาท เมื่อดูรายได้
ต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างอาชีพกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
12,132 บาท ซึ่งต่ ำกว่ากลุ่ มตั วอย่ างอาชีพ พนั กงานและลู กจ้างในบริษั ท ที่มี รายได้ต่ อเดื อนเพี ย ง
18,531 บาท ในปี 2560
3. จากผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างกันของกลุ่มสถานภาพมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของ
ลูกหนี้ โดยในจังหวัดสงขลากลุ่มสถานภาพจดทะเบียนสมรสและและสถานภาพโสดมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยความแตกต่างค่าสินเชื่ออยู่ที่ 1,130,208 บาท เมื่อดูรายได้ต่อเดือน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างสถานภาพจดทะเบียนสมรสมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 224,132 บาท ซึ่งต่ำกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างสถานภาพโสดที่มีรายได้ต่อเดือนเพียง 299,540 บาท ในปี 2560
4. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความแตกต่ า งกั น ของกลุ่ ม บุ ค คลที่ อ ยู่ ในความอุ ป การะมี
ความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้ โดยในจังหวัดสงขลากลุ่มมีบุตร จำนวน 1 คน และมีบุตร จำนวน
2 คน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยความแตกต่างค่าสินเชื่ออยู่ที่ 2,637,783 บาท
เมื่อดูรายได้ต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีบุตรจำนวน 1 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 189,789 บาท
ซึง่ ต่ำกว่ากลุม่ ตัวอย่างมีบตุ รจำนวน 2 คน ที่มีรายได้ต่อเดือนเพียง 264,517บาทในปี 2560
5. จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้สินเชื่อเคหะทั้งจากจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด สงขลาพบว่า
รายได้และรายจ่ายแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการนำหลักการ 6 C’s Analysis มาเป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ขอสินเชื่อ
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10. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากงานวิจั ย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็ น การเก็บ ตัว อย่างเพี ยง 1 ปี แบบ
อนุกรมเวลา (Time – Series Cross - Section) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.
2561 ดังนั้นผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ได้ชั ดเจน ผู้วิจัยเสนอแนะให้มี
การศึกษาและเก็บตัวอย่างจำนวนปีที่มากขึ้น หรือเก็บตัวอย่างย้อนหลัง 5 ปี และเก็บข้อมูลต่อไปอีก
5 ปี ซึ่งคาดว่าจะพบอัตราการเจริญเติบโตที่ชัดเจน และส่งผลให้ทางธนาคารออมสินมีการตัดสินใจใน
การสนับสนุนโครงการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ให้แก่จังหวัดที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ว่าคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งจะทำให้งานวิจัยนี้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ปัจจัยภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
มัลลิกา ผิวชื่น*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์สำคัญ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
อิทธิพลทางความคิดที่ส่ งผลต่อประสิทธิภ าพการทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่ งประเทศไทย
3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4) เพื่อศึกษาปัจจัยต้านการสร้างสติปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนั กงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 5) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคลที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ออกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 105 คน ที่เป็น พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล การท่าเรือแห่งประเทศไทย จากนั้นจึงรวบรวมแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษาวิจัย 1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยที่ แ ตกต่ า งกั น ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามเห็ น ในเรื่ อ ง
ประสิทธิภาพการทำงานต่างต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่แตกต่าง ผู้วิจัยจึงใช้การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิง
ปริมาณทั้ง 2 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ (Pearson’s Product –
Moment Correlation Coefficient) ในการนำมาทดสอบสมมติฐาน จากผลการศึกษากลุ่มตั วอย่าง
105 คนพบว่า พนั ก งานฝ่ า ยบุ ค คลและบรรษั ท ภิ บ าล การท่ า เรือ แห่ งประเทศไทย การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้าง
ต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิ ภาพการ
ทำงานของการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทยที่ แ ตกต่ า ง พบว่ า พนั ก งานที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น
มีป ระสิ ท ธิภ าพการทำงานที่ ต่างกัน ในด้านคุ ณ ภาพ โดยพนั ก งานที่ มี ระดั บ การศึ กษาปริญ ญาตรี
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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มีป ระสิทธิภ าพทำงานด้านคุณ ภาพ ได้ดีกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญ ญาตรี และ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสิทธิภาพทำงานด้านคุณภาพ ได้ดีกว่าพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่บุคคลได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น เนื่องจากได้รับแนวคิด องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับภาระงาน
มาปรั บ ใช้ในการทำงาน อี ก ทั้ งตำแหน่ งงานที่ ก ำหนดจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
4) ระยะเวลาในการปฏิบั ติงานที่ แตกต่างกันมีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพการทำงานของการท่ าเรือแห่ ง
ประเทศไทยที่แตกต่าง พบว่าพนั กงานที่มี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีประสิทธิภ าพการ
ทำงานที่แตกต่างกัน โดยพบว่า พนักงานระดับหัวหน้างาน มีประสิทธิภาพในการทำงานด้านปริมาณ
มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องมากจากในภาระงานบางอย่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
และเป็นงานที่ต้องใช้ ความรอบคอบเป็นอย่างสูง พนักงานในระดับหัวหน้างานจึงมีประสิทธิภาพการ
ทำงานที่มากกว่าพนักงานในระดับปฏิบัติการ และพนักงานในระดับหัวหน้างานมีประสบการณ์ทำงาน
ที่มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ จึงส่งผลให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้และนำมา
เป็นบทเรียนในการทำงาน 5) ปัจจัยด้านอิทธิพลทางความคิดมีความสัมพันธ์ต่อ ประสิทธิภาพการ
ทำงานของการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย พบว่ า พนั ก งานที่ ปั จ จั ย ด้ า นอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยพบว่าพนักงานท่านสามารถใช้ความรู้ความสามารถของ
ท่านได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบั ติงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จึงส่งผลให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพ 6) ปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่าปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานค่ อนข้างต่ำ โดยเพื่อนร่วมงานรับฟังและเคารพความคิดและความรู้สึกของ
ท่านและองค์การให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้ท่านคิดหาแนวทางใหม่ ๆ หรือวิธีการที่ดีขึ้นมาใช้ในการ
ทำงาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รประสบผลสำเร็ จ 7) ปั จ จั ย ด้ า นการสร้ า งสติ ปั ญ ญามี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิ ทธิภ าพการทำงานของการท่ าเรือแห่ งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างสติปั ญ ญามี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานค่อนข้างต่ำ โดยพนักงานต้องการให้องค์การมีข้อมูลและ/
หรือมีการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ท่านสามารถทำงานได้ดีที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 8) ปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคลมีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการพิ จ ารณารายบุ ค คลมี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิ ทธิภ าพการทำงานต่ำมาก เพราะเนื่ องจากการท่าเรือยังไม่มีรูป แบบพี่เลี้ ยง หรือเป็น Role
Model ให้แก่พนักงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการทำงาน
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1. บทนำ
ปัจจุบันการดำเนินการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒ นธรรม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การจะประกอบไป
ด้วยกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน กลุ่มคนเหล่านี้ย่อมมีความแตกต่างกันในหลายด้าน แต่ก็มีความต้องการ
เป้าหมายที่จะทำงานให้สำเร็จ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งเป็น
หน้ าที่ ของผู้ บั งคับ บั ญ ชาที่จ ะต้องประสานความร่ว มมือเหล่ านั้น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากองค์การจะมีกลยุทธ์และแนวทางการ
ดำเนินการที่ดีแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์การ คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ใน
องค์การนั้น ซึ่งถือว่ามีบทบาทที่สำคัญที่สุดในองค์การที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนและนำพาองค์การไปสู่
ความสำเร็จได้ และการที่ผู้บังคับบัญชาจำนะพาองค์การของตนไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้า
ได้มากน้ อยเพียงใด องค์ป ระกอบที่สำคัญ ที่ส ำคัญที่ สุดที่จำนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ ยนแปลง คือ
การมีบทบาทภาวะผู้นำขององค์การ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถแล้วต้องเป็นผู้ที่มี
ได้ รั บ การยอมรั บ และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ ต าม อั น จะนำมาซึ่ งความสำเร็จ ของงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
การท่าเรือแห่ งประเทศไทย เป็นองค์การขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวน 3,447 คน มีขนาด
โครงสร้างที่ใหญ่ทำให้มีความซับซ้อนในการทำงาน ปัญหาที่ทัศนคติของพนักงาน เนื่องจากทัศนคติ
ของคนเรานั้นมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของคนแต่ละคน ถ้าเราได้พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี เราก็
จะได้ผลงานจากพนักงานที่ดีด้วย พนัก งานขาดทักษะ และความรู้ความสามารถในการทำงาน การที่
พนักงานใหม่เข้ามาทำงานแล้วไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีพอ เนื่องจากพนักงานคนนั้นยังขาดความรู้
ทักษะในการทำงาน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์ ขาดการสอนงาน และการฝึกอบรมพัฒ นา
ความรู้ทักษะ เช่น การหาพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน และให้คำแนะนำงานแก่พนักงานใหม่คนนั้น เพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคยในการทำงาน และสามารถสร้างผลงานได้ตามที่เราคาดหวังไว้ขาดเครื่องมือที่ดีในการ
ทำงาน อีกสาเหตุที่ทำให้พนักงานมีผลงานที่ไม่ดีก็คือ องค์การยังขาดการจัดหาเครื่องมือที่ดี ที่พร้อม
สำหรับการทำงานให้กับพนั กงาน ผลก็คือ งานก็จะออกมาช้า และไม่ได้ตามที่ต้องการ ช่วงอายุที่มี
ปัญหาด้วยวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
จากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
การท่าเรือแห่ งประเทศไทย เพื่ อที่จะได้เป็ นแนวทางการปรับปรุงและพั ฒ นาการปฏิบั ติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ านอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการทำงานของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยต้านการสร้างสติปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2.5 เพื่อศึกษาปั จ จัย ด้านการพิจารณารายบุคคลที่ส่ งผลต่อประสิทธิภ าพการทำงานของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
3.1 ทำให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
3.2 ทำให้ ทราบถึงปัจจัยด้านอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3.3 ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3.4 ทำให้ ทราบถึงปั จจั ย ต้านการสร้างสติปั ญ ญาที่ส่ งผลต่อประสิท ธิภ าพการทำงานของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3.5 ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3.6 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานของพนักงานพนักงานฝ่ายทรัพยากร
บุคคลการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
วรจิตร หนองแก (2540: 19-20) ได้กล่าวไว้ว่าการปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกกำหนด โดย
3 ส่ ว น ดั ง นี้ 1) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะเฉพ าะบุ คคล แบ่ งออกเป็ น 3กลุ่ ม ดั ง นี้ (1) Demographic
characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับเพศอายุเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ (2) Competency characteristics
เป็ น ลั ก ษณะที่ เกี่ ย วกั บ ด้ า นความรู้ ความสามารถความถนั ด และความชำนาญของบุ ค คล ซึ่ ง
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คุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ จ ะได้ ม าจากการศึ ก ษาอบรมและสั่ ง สมประสบการณ์ (3) Psychological
characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา อันได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้ง
บุคลิกภาพแต่ละบุคคลด้วย เช่นเดียวกับที่คฑาวุธ พรหมายน (2545: 16) ได้เสนอว่า การปฏิบัติงาน
ของแต่ ล ะคนจะถู ก กาหนด โดย 3 ส่ ว น ดั ง นี้ 1) คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะส่ ว นบุ ค คล (individual
attributes) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) demographic characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ
เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ เผ่ า พั น ธุ์ (2) competence characteristics เป็ น ลั ก ษณะที่ เกี่ ย วกั บ ความรู้
ความสามารถ ความถนัดและความชำนาญของบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษา
อบรม และสั่ ง สมประสบการณ์ (3) psychological characteristics เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะทางด้ า น
จิตวิทยา ซึ่งได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม การรั บในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย 2)
ระดับความพยายามในการทำงาน (work effort) จะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจในการทำงาน ได้แก่
ความต้องการ แรงผลักดันอารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะว่าคนที่มีแรงจูงใจในการ
ทำงานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศกาลังกายและกำลังใจให้แก่การทำงานมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใน
การทำงานต่ ำ 3) แรงสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงาน (organization support) ซึ่ ง ได้ แ ก่
ค่าตอบแทน ความยุ ติธ รรม การติดต่ อสื่ อสาร และวิธีก ารที่จะมอบหมายงานซึ่งมีผ ลต่ อกำลั งใจ
ผู้ปฏิบัติงาน และตามที่ธนธรณ์ บูรณารมย์ (2553: 7) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความสามารถในการใช้ทรัพ ยากรทางการบริห ารที่มีอยู่ เช่น คน เงิน เวลา และทรัพ ยากรต่าง ๆ
ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการดำเนิ น งานขององค์กรได้มากที่ สุ ด เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายของงานที่ตั้งไว้
ซึ่งครอบคลุ มถึงการมี ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบั ติ งาน อาทิ ปริมาณงาน คุณ ภาพงาน
ความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน ความกระตือรือร้น และการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหางาน การประสานและการร่วมมือกับผู้อื่นภายในองค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ จิตราวร
รณ ถาวรวงศ์สกุล (2554: 9) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การทำงานได้สำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกเป็น ด้านส่วนบุคคล หมายถึง ความตั้งใจในการปฏิบัติงานความทุ่มเท
ในงานด้านผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การทำงานได้เสร็จทันตามเวลา และจำนวน ที่ได้รับมอบหมาย
ในระยะเวลาที่กำหนด งานมีความถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมีหลายปัจจัยที่สำคัญ ในส่วน
ของปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรในแต่ละองค์การ
4.2 ความสัมพัน ธ์ของปัจจัยด้านอิทธิพลทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลำดับค่าคะแนนเฉลี่ ย
พบว่าความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ลำดับแรก คือ การให้ความสำคัญกับการคิดหาคาตอบที่
เด่นชัดและตรงประเด็นการให้ความสำคัญกับการทดลองนำวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่ มาใช้ในการ
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ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น การให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อนำมาดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งอาจเกิดจาก
การที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการสอนทุกคน ซึ่งสอดสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2554) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน และงานวิจัยของ ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) รูปแบบภาวะผู้นำ แรงจูงใจภายในที่
มีอิทธิพ ลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณี ศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน พบว่า
พนักงานธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน มากกว่ารูปแบบภาวะผู้นำ
แบบเปลี่ยนแปลง พนักงานธนาคารกรุงไทย มีแรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับสูง
เพศและการศึ ก ษาแตกต่ างกั น มี แ รงจู งใจภายในและความคิ ด สร้างสรรค์ แ ตกต่ างกั น ความคิ ด
สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้นาและแรงจูงใจภายใน และงานวิจัยของ ดวงรัตน์ บุญวัน
(2552) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี พบว่า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความคิ ด สร้างสรรค์ ข องนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ปัจจัยด้านวิธีการสอนของครู ด้านบุคลิกภาพ ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านอารมณ์ ด้านแรงจูงใจ ด้านบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ด้านการจัดกิจกรรมและด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความรัก นอกจากนี้ยังพบว่า ความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน ลาดับสุดท้าย คือ การให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนามาดัดแปลง
ให้เกิดสิ่งใหม่หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดอยู่ ในเกณฑ์มาก กล่าวคือ มหาวิทยาลัยควร
กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้บุคลากรสายสนับสนุนการสอนทุกคนการให้ความสำคัญกับความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนามาดัดแปลงให้เกิดสิ่ งใหม่หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้นและ
กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น จากทฤษฎีดังกล่าว อิทธิพลทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน หรือ
แนวความคิดเชิงบวก ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากแนวความคิดเชิงบวกนำไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จทำให้สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จึงทำให้ปัจจัยด้านอิทธิพลทางความคิดเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
4.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 106) ให้ความหมายว่า การจูงใจ หมายถึงการทีบุคคล
ได้รับการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่
ชัดเจน ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจความพยายาม หรือพลังภายในตนเอง รวมทังการเพิ่มพูน
ความสามารถที่จะทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ และสร้างความพึง
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พอใจสูงสุด เช่นเดียวกับที่ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) ให้ความเห็นว่า แรงจูงใจ หมายถึงการที่บุคคล
ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วทำให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนำไปสู่จุดประสงค์
ของตนเองหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นพลังและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนั้นอาจ
เกดจากสิ่ ง เร้าภายในหรือภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับที่ อนิวัช แก้วจำนงค์ (2550: 206) ได้อธิบายไว้ว่าการจูงใจเป็นการสร้างแรงขับหรือ
แรงผลักเพื่อกระตุ้น หรือชักจูงให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหรือไม่ใช่หน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Hackman and Oldham (งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานกับการ
รับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท น้ามันอพอลโล (ไทย) จำกัด
มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ) ได้จ ำแนกคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ำคัญ ของงานและผลที่ ตามมาของคุ ณ ลั กษณะ
ดั งกล่ า ว โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ำคั ญ ของงาน (Core Job Dimensions) 5 ประการ ได้ แ ก่ ความ
หลากหลายของงาน ความชัดเจนของงาน ความสำคัญของงาน ความอิสระในงานและการได้รับข้อมูล
ย้อนกลับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา ผลดี (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
พบว่า ปัจจัยด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
วิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มากกว่าทุกด้าน
และงานวิจัยของ สุวรรณี ภู่ชื่น (2555) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองที่
ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน
ศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร พบว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีแรงจูงใจ ความต้องการพัฒนาตนเองและ
สมรรถนะหลั ก ระดั บ สู ง โดยเจ้ าหน้ าที่ ที่ มีอายุ และระดับการศึ กษาแตกต่ างกันจะมี สมรรถนะหลั ก
แตกต่างกันและงานวิจัยของ ธนาวุฒิ นาคสังข์ (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ กรณีศึกษา
บุคลากรในส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวมให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างแรงจูงใจในคุณลักษณะของงาน ลำดับสุดท้าย คือ ความอิสระในงาน
ซึ่งจั ด อยู่ ในเกณฑ์ ม าก กล่ าวคือ มหาวิท ยาลั ย ควรกำหนดแนวทางในการปฏิ บั ติงานให้ บุ คลากร
สายสนั บสนุน การสอนมีอิสระในการทำงานมากยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ดังนั้น จึงสรุปปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประสิทธิภาพ
การทำงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงแก่พนักงาน เป็นแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยจะแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์ของตนเองหรือขององค์การ
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4.4 ความสัม พัน ธ์ ของปัจจัยด้า นการสร้า งสติปั ญ ญาที่ มีอิทธิ พ ลต่อ ประสิท ธิภ าพการ
ทำงาน
การสร้างสติปั ญญา (Intellectual stimulation) พฤติกรรมเป็นลั กษณะของการแสดงให้
เห็นถึงการแสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิ บั ติงานพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อเรี ยงตามลำดับ ค่าคะแนนเฉลี่ ยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ปฏิบัติงานลำดับแรก คือ การให้ความสำคัญกับการคิดหาคำตอบที่ ชัดเจนและตรงประเด็น การให้
ความสำคัญกับการทดลองนำวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนำมาดัดแปลงให้เกิดสิ่ง
ใหม่หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งอาจเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี โ อกาสในการเสนอความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านใหม่ ๆ
เพื่อปรับเปลี่ยน รูปแบบในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน ทรัพยากร งบประมาณและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานให้สั้นลง ซึ่งสอดสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2554) การศึกษา
ความสัมพัน ธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิ ง สร้ างสรรค์ แ ละความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องบุ ค คล พบว่า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และงานวิจัยของ ฐิตวดี
เนี ย มสุ ว รรณ์ (2554) รู ป แบบ ภาวะผู้ น ำแรงจู งใจภายในที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความคิ ดสร้างสรรค์ ข อง
พนักงาน กรณี ศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้
รู ป แบบภาวะผู้ น ำแบบแลกเปลี่ ย น มากกว่ า รู ป แบบภาวะผู้ น ำแ บบเปลี่ ย นแปลง พนั ก งาน
ธนาคารกรุ งไทย มีแ รงจู งใจภายในและความคิ ด สร้างสรรค์ อยู่ ในระดั บ สู ง เพศและ การศึก ษา
แตกต่างกัน มีแรงจู งใจภายในและความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิ บั ติ งานส่ งผลต่อ ผลการปฏิ บั ติ งานเชิ งนวัต กรรมในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ ง อาจเกิ ด จาก
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการสอนทุกคนนำความคิดสร้างสรรค์
มาสร้างเป็นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
การปฏิบัติงานเดิม ๆ เพื่อลดขั้นตอนประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณและลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานให้สั้นลง อันจะส่ง ผลดีต่อผู้รับบริการ
ดังนั้ น ปัจจัยด้านการสร้างสติปัญ ญาเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็ นถึงการสร้างนวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน ทรัพยากร งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง
4.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคลที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นทั้งผู้ฝึกสอน และพี่เลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการ
เติบโต และประสบความสำเร็จ ซึง่ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548: 24-25) มีความเห็นในทำนองเดียวกันว่า
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นอกจากบทบาทพี่เลี้ยงในการเป็นแม่แบบหรือตัวอย่างพฤติกรรม หรือเป็น Role Model แล้ว พี่เลี้ยง
ยังต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ สอนงาน (Coach) เพื่อสร้างความเข้าใจกับ Mentee ถึงความเชื่อหรือ
วัฒนธรรมองค์การ รวมไปถึงการมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุน (Advocate) ที่ทำหน้าที่คอยให้
กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ Mentee ให้มีโอกาสเติบโต หรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานโดยการให้โอกาสหรือเวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการทำงาน
ดังนั้น ปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคล จากการเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ดังกล่าว
จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคล เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การประสิทธิภาพการทำงาน
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยจะมีการสร้างและทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Validity) และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแบบสอบถาม
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2) นำแบบสอบถามฉบั บร่ างไปให้ อาจารย์ ที่ ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนนำแบบสอบถามไปทำการ
ปรับปรุงตามคำแนะนำ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้ เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaires) ประเด็นระดับความคิดเห็น ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด คำตอบใน
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
เป็ น เพศชาย จำนวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.4 มีช่ว งอายุ 20-34 ปี มีจำนวน 46 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 และมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 0-5 ปี มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3
7.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมแสดงให้ เห็ น ว่ า พนั ก งานการท่ า เรื อ ฯ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น ำการ
เปลี่ ย นแปลงโดยรวมอยู่ ในระดั บ มากโดยมี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ ากั บ เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น รายข้ อ พบว่ า
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของปัจจัยการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ รองลงมาคือปัจจัยเกี่ยวกับปัจจัยการพิจารณารายบุคคล และปัจจัยอิทธิพลทาง
ความคิด และสุดท้ายคือปัจจัยการสร้างสติปัญญา โดยสามารถอธิบายแต่ละด้าน ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านอิทธิพล
ทางความคิด พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานการท่าเรือฯ อยู่ในระดับมาก และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นที่ท่านเสนอ รองลงมา ท่านรู้สึกว่า
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเป็นธรรมและจ่ายตามผลงาน
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านการจูงใจ
ด้วยแรงบันดาลใจ พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานการท่าเรือฯ อยู่ในระดับมาก และ
หากพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า เพื่อนร่ว มงานรับ ฟั งและเคารพความคิดและความรู้สึ กของท่าน
รองลงมาการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกัน
ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการสร้ าง
สติปัญญา พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานการท่าเรือฯ อยู่ในระดับมาก และองค์การมี
แนวทางการบริหารผลงานที่ช่วยให้ท่านทราบสิ่งที่ท่านทำได้ดี รองลงมางานที่ท่านได้รับมอบหมายมี
ทรัพยากร (งบประมาณ, คน, เวลา) สนับสนุนอย่างเพียงพอ
ผลการวิเคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ ภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงปั จจั ยด้ านการ
พิจารณารายบุคคล พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานการท่าเรือฯ อยู่ในระดับมาก และ
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องค์การของท่านควรมีตัวแบบหรือตัวอย่างพฤติกรรมในการทำหน้าที่คอยให้กำลังใจ รองงมาท่านมี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานที่องค์การแห่งนี้
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ภาพรวมแสดงให้เห็นว่าพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
7.2 อภิปรายผลการศึกษา
ตารางที่ 1 สมมติฐานการศึกษา
ข้อที่

สมมติฐานการศึกษา

1

เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน

2
3
4

เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
√
√

√
√

สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยที่ แตกต่ างกัน พบว่า พนั กงานที่ มี เพศต่างกั น มีป ระสิ ท ธิภ าพการทำงานไม่แ ตกต่างกั น ทั้ งนี้
เนื่องจาก พนักงานเพศชายและเพศหญิงนั้นต่างมีความคิด ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความถนัด
ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ เพศหญิงนั้นทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็น
อย่างดีโดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเพศ ดังนั้นแล้วจึงทำให้พนักงานไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศ
หญิ งนั้ น มี ป ระสิท ธิภ าพการทำงานที่ไม่ต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
พัณศา คดีพิศาล (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท
เวิลด์พลาส จำกัดและบริษัทในเครือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความเห็นในเรื่อง
ประสิ ท ธิภ าพการทำงาน ไม่ ต่างกัน อย่ างไรก็ต ามผลการศึก ษาครั้งนี้ มีบ างส่ ว นไม่ ส อดคล้ องกั บ
การศึกษาของ อัคริน ทร์ พาฬเสวต (2546) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงาน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล พบว่า พนักงานเพศแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการ
ทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยที่ แ ตกต่ างกัน พบว่า พนั ก งานที่ มี อายุต่างกั นมี ป ระสิ ท ธิภ าพการทำงานไม่แ ตกต่ างกัน ทั้ งนี้
เนื่องจาก ถึงแม้อายุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม แต่ใน
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ส่วนของประสิทธิภาพการทำงานนั้นทุ กช่วงอายุต่างก็มีการตั้งเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละช่วงอายุ
ของการทำงาน ดังนั้นแล้วไม่ว่าบุคคลจะมีช่วงอายุเท่าไรประสิทธิภาพในการทำงานย่อมไม่แตกต่าง
กัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ พนั กงานที่มีอายุต่างกันมีป ระสิท ธิภ าพการทำงานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผ ล
การศึกษาครั้งนี้มีบางส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของ อัครินทร์ พาฬเสวต (2546) ได้ทำการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล พบว่า พนักงาน
อายุแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 เช่นเดียวกับธเนศ
บุตรอ่ำ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยาม
ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยที่แตกต่าง พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่
ต่างกัน โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพทำงาน ได้ดีกว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และพนักงานที่มีระดั บการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสิทธิภาพทำงาน
ได้ดีกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่บุคคลได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้นจะสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับแนวคิด องค์ความรู้ใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวกับภาระงานมาปรั บใช้ในการทำงาน อีกทั้งตำแหน่งงานที่กำหนดจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ อั ค ริ น ทร์ พาฬเสวต (2546) ได้ ท ำการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล พบว่า พนักงานที่การศึกษาแตกต่าง
กันจะมีประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 เช่นเดียวกับธเนศ บุตรอ่ำ (2559)
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ จำกั ด ผลการศึก ษาพบว่า พนั ก งานที่ มี การศึ ก ษาต่ างกั น มี ความคิ ด เห็ น ประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
การท่ าเรื อ แห่ ง ประเทศไทยที่ แ ตกต่ าง พบว่ า พนั ก งานที่ มี ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานต่ างกั น มี
ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน โดยพบว่า พนักงานระดับหัวหน้างาน มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานด้านปริมาณมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องมากจากในภาระงานบางอย่างเป็นงานที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจ และเป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบเป็นอย่างสูง พนักงานในระดับหัว หน้างาน
จึงมีประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าพนักงานในระดับปฏิบัติการ และพนักงานในระดับหัวหน้างาน
มี ป ระสบการณ์ ท ำงานที่ ม ากกว่ า พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร จึ ง ส่ ง ผลให้ ส ามารถเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ ที่ ผ่ านมาได้ แ ละนำมาเป็ น บทเรีย นในการทำงาน สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
รุจี ทรัพย์สกุล (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม บริษัท นิปปอน
ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมี
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ประสิทธิภ าพการทำงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาของ
อัครินทร์ พาฬเสวต (2546) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
บริ ษั ท คาโอ อิ น ดั ส เตรี ย ล พบว่ า พนั ก งานที่ มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านแตกต่ า งกั น จะมี
ประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ข้อที่

สมมติฐานการศึกษา

1

ปั จจั ย ด้ านอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด มี ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปั จ จั ย ด้ า นการสร้ า งสติ ปั ญ ญ ามี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปัจจั ยด้านการพิ จารณารายบุ คคลมีมี ความสัมพั นธ์ต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

2
3
4

มีความสัมพันธ์
เชิงบวก

ไม่มีความสัมพันธ์เชิง
บวก
√

√
√
√

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางความคิดมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
การท่ าเรื อ แห่ งประเทศไทย พบว่า พนั ก งานที่ ปั จจั ยด้ านอิ ทธิ พลทางความคิ ดไม่ มี ความสั มพั นธ์ต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานอาจมีความคิดว่าผู้บังคับบัญชายังยอมรับฟัง
ความคิดเห็นที่เสนอเท่าที่ควร จึงทำให้พนักงานยังไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ จึงทำให้พนักงานอาจจะยังไม่เชื่อใจผู้บังคับบัญชา ซึ่งใน
บางครั้ งผู้ น ำอาจจะใช้ อำนาจในทางบั งคั บ ขู่ เข็ ญ ด้ ว ยเหตุ นี้ ปั จจั ยด้ านอิทธิ พลทางความคิดจึงไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซี่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้นำ แรงจูงใจภายในที่มีอิ ทธิพลต่อ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องพนั ก งาน กรณี ศึ ก ษา ธนาคารกรุ งไทย จำกั ด มหาชน พบว่ า พนั ก งาน
ธนาคารกรุ งไทย มี ก ารรั บ รู้ รู ป แบบภาวะผู้ น ำแบบแลกเปลี่ ย น มากกว่ ารู ป แบบภาวะผู้ น ำแบบ
เปลี่ยนแปลง พนักงานธนาคารกรุงไทย มีแรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับสูง แต่ทั้งนี้
ปั จจั ยภาวะผู้ นำการเปลี่ ยนแปลงด้านอิทธิพลทางความคิด ไม่มีอิ ทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน
สมมติ ฐานที่ 6 ปั จจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภ าพการ
ทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้ านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้นำแห่ในองค์กรมีพฤติกรรมในการจูงใจ และสร้างแรง
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บั น ดาลใจให้ กับ พนั กงานที่อ ยู่ รอบข้าง โดยใช้การมอบหมายงานที่มีค วามท้าทายให้ กับ พนักงาน
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ก ารกระตุ้ น การทำงานที่ เป็ น ที ม งาน ความกระตื อ รื อ ร้ น และช่ ว ยพนั ก งาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาออกแบบ พัฒ นาวิสัยทัศน์เพื่ออการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสื่อสาร
เกี่ยวกับความคาดหวังอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้จึงทำให้ ปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจ
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซี่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวรรณี ภู่ชื่น (2555)
ทำการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลัก
ของข้าราชการ ตำแหน่ งนั กวิช าการศุล กากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร พบว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีแรงจูงใจ ความต้องการพัฒ นาตนเองและสมรรถนะหลัก
ระดับสูง โดยการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจมีผลต่อสมรรถนะหลักของข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการ
ศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการสร้างสติปัญญามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างสติปัญญาไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า ผู้นำในองค์กรยังไม่มีพฤติกรรมที่เป็น
ลั ก ษณะของการแสดงให้ เห็ น ถึ งการสร้า งนวั ต กรรม และความคิ ด สร้า งสรรค์ เท่ าที่ ค วร ยั งไม่ มี
กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งองค์การเองก็ยังไม่มีแนวทางการบริหารผลงานที่ช่วย
ให้ทราบสิ่งที่ทำได้เท่าที่ควร จึงทำให้พนักงานยังไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ใน
การปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ปัจจัยด้านการสร้างสติปัญญาไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ทั้งนี่ผลการศึกษาครั้งนี้มีบางส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2554)
ทำการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล พบว่า ปัจจัยการสร้าง
สติปัญญาไม่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการพิ จ ารณารายบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เนื่ องจาก ผู้ นำในองค์กรสามารถเป็นทั้งผู้ฝึกสอน และพี่เลี้ยงให้กับ
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการเติบโต และประสบความสำเร็จ ได้อย่างดีเยี่ ยม มีการเตรียมพร้อม
โอกาสในการเรียนรู้ และสนั บ สนุ นบรรยากาศในการเติบโต โดยเป็นทั้งผู้ฝึกสอนงาน และพี่เลี้ยง
มีการปรับ แต่ งให้ เหมาะสมกั บ ความต้ องการของแต่ล ะบุ คคล ด้ วยเหตุ นี้จึงทำให้ ปั จจัยด้ านการ
พิจารณารายบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ อาภรณ์
ภู่วิทยพันธุ์ (2548) มีความเห็นในทำนองเดียวกันว่านอกจากบทบาทพี่เลี้ยงในการเป็นแม่แบบหรือ
ตั ว อย่ า งพฤติ ก รรม หรื อ เป็ น Role Model แล้ ว พี่ เลี้ ย งยั ง ต้ อ งมี บ ทบาทในการเป็ น ผู้ ส อนงาน
(Coach) เพื่ อ สร้ างความเข้าใจกั บ Mentee ถึ งความเชื่ อหรือ วัฒ นธรรมองค์ การ รวมไปถึงการมี
บทบาทในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุน (Advocate) ที่ทำหน้าที่คอยให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่
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Mentee ให้มีโอกาสเติบโต หรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยการให้โอกาสหรือเวทีที่จะ
แสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการทำงาน
8. สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาวิจั ย ทำให้ ท ราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของพนั ก งานฝ่ ายบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-34 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5-10 ปี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของแผนกสามารถใช่ในการวางแผน
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพนการทำงานของ
พนักงานทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจด้วยแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน ดั งนั้ น ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องแผนกสามารถนำผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาไปใช้ ในการ
สนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานรับฟังและเคารพความคิดและความรู้สึกของผู้ร่วมงานทุกคน ควรมีการการ
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกัน นอกจากนี้แล้วองค์การควรให้การ
สนับสนุนเพื่อช่วยให้พนักงานคิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานเห็นความร่วมมืออันดีระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของแผนกสามารถนำผลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการส่ งเสริมให้องค์การมีตัวแบบหรือตัวอย่างพฤติกรรมในการทำหน้าที่คอยให้
กำลั งใจ มีการส่ งเสริมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานที่องค์การ นอกจากนี้แล้วควรสนับสนุนให้
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมผู้บังคับบัญชาและกระตุ้นให้พนักงานทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้แล้วองค์การควรมี
การตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงาน
ประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการรทำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1) การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรทำการศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์การให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2) การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้สถิติในแง่มุมอื่น ๆ มาประกอบการศึกษา เช่นการเปรียบเทียบ
และระหว่างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมและนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายแนวทางมากยิ่งขึ้น
3) การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนำมาหามาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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นวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบันที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่ ไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยีองค์การไปพร้อม ๆ กัน
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวีภัทร์ ชินโสด*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง
ชั่ว คราวโรงพยาบาลตำรวจ โดยใช้กลุ่ มตัว อย่างจำนวน 305 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการศึกษาเป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียวค่า F-test หรือสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) One-Way ANOVA และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ของ
เพียร์สัน จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ ตัวแปรตำแหน่งงานต่างกันจะมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
2. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.168) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารจากมากไปน้ อ ยคื อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน อยู่ ในระดั บ มาก
( x = 4.317) ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.197) และความรู้สึก
ว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้อยู่ในระดับมาก ( x = 4.001)
3. ปั จจั ยด้านลักษณะงานของลู กจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ มีผลต่อความผู กพันต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.099) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ จากมากไปน้อยคือ ความสำคัญของงาน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.361) การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 4.102) และความมีอิสระในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานมาก ( x = 3.922)
4. ระดับ ความผู ก พั น ต่อ องค์ก ารของลู กจ้างชั่ ว คราวโรงพยาบาลตำรวจอยู่ในระดับ มาก
( x = 4.218)
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
องค์การใดจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลาย
ปั จ จั ย โดยเฉพาะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ถื อว่าเป็ นปั จ จัยสำคัญ ส่ ว นหนึ่ งที่ มี ส่ ว นช่ว ยในการผลั ก ดัน ให้
องค์การสามารถดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังที่สำคัญในการนำพาองค์การขับเคลื่อน
ไปข้ างหน้ าสู่ เป้ าหมายที่ ได้ก ำหนดไว้ จึงนั บ ได้ว่าทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เปรีย บเสมื อนขุ มทรัพ ย์ที่ มี ค่ า
มหาศาล เพราะทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ปฏิ บัติกิจการขององค์การ เป็ นผู้น ำเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการบริห ารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์การ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องให้ความสำคัญและ
ตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ
ในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มิได้จำกัดขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งที่
สำคัญที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป คือ การปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภายในองค์การ
เกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีที่จะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์การ
ตลอดไป เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกผู กพันต่อองค์การก็จะส่งผลให้บุคลากรในองค์การทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อกิจการงานขององค์การ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์ ก ารเป็ น สำคั ญ และมี ค วามต้ อ งการอย่า งแรงกล้ าที่ จ ะคงอยู่ กั บ องค์ ก าร ดั งนั้ น การสร้างให้
บุคลากรเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งขององค์การ นอกจากนี้ความ
ผูกพันต่อองค์การก็ยังคอยทำหน้าที่ประสานและเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของบุคลากร
ขององค์ ก ารให้ ส อดคล้ อ งไปด้ ว ยกั น กั บ เป้ า หมายขององค์ ก ารอี ก ด้ ว ย ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
ครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานที่ ทำ ด้วยเหตุนี้เองจึงถือได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็น
กุญแจสำคัญที่จะคอยผูกมัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานและร่วมงานอยู่กับองค์การไปนาน ๆ นอกจากนี้
แล้วความผูกพันต่อองค์การยังมีความมั่นคงมากกว่าความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การนี้จะ
ค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่จ ะคงอยู่อย่างมั่นคง โดยทำหน้าที่คอยเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์การ แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรเกิดความรู้สึกอึดอัด
ไม่สบายใจ หรือไม่พึงพอใจต่องานที่ทำแล้ว บุคลากรเหล่านั้นก็จะไม่จงรักภักดี และไม่มีความรู้สึก
ผูกพัน ต่อองค์การ ส่งผลให้ บุ คลากรเหล่ านั้นลาออกจากองค์การไป ผลกระทบที่ตามมาคือทำให้
กิจการงานที่เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง และหากพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่ง การที่
องค์การมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูงก็จะเป็นการสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ อันจะส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอกด้วย (ปาริชาต บัวเป็ง, 2554: 1-2)
จากความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์การ และความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การ
ของบุ คลากรดังที่ได้กล่ าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยซึ่งปฏิบัติห น้าที่งานธุรการกำลั งพลโรงพยาบาลตำรวจ
ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลตำรวจ คือ การที่มีพนักงานจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะลูกจ้ าง
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ชั่วคราวลาออกในแต่ละปี จากสถิติตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
มีลูกจ้างชั่วคราว ลาออก 194 คน คิดเป็น 15% ของจำนวนลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง
ชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ
2.3 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการส่ ง เสริ ม ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
โรงพยาบาลตำรวจ
3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 1289 คน กลุ่มตัวอย่าง 305 คนโดยการใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม
2562
4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
4.2 ประสบการณ์ในการทำงานและลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ
ทำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลตำรวจ
5.2 ประโยชน์เชิงบริหาร
เพื่อ นำผลการศึกษาที่ ได้ มาใช้เป็ นแนวทางในการเสริมสร้างความผู กพั นต่ อองค์การของ
พนักงาน และวางแผน ปรับปรุงการบริห ารจัดการด้านบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจในอนาคต
ต่อไป
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6. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การ Steers กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ
หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความเต็มใจ เสียสละประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อองค์การ และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การนั้นตลอดไป นอกจากนี้ความผูกพันองค์การ
ยังเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลขององค์การในลักษณะหนึ่ง
ความผูกพันต่อองค์การมีความสำคัญยิ่งต่อองค์การในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ทำนายอัตราการเข้าออก ลาออก และการเปลี่ยนงาน
(Turnover) ได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การมีแนวคิดที่ครอบคลุ ม
มากกว่า กล่าวคือความผูกพันต่อองค์การสามารถสะท้อนถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การซึ่งมี
ลักษณะที่ยาวนานกว่าความพึงพอใจ
2. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งในการทำนายแรงจูงใจในการเข้างาน
ของพนักงาน และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์การสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากความรู้สึกในความเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์การ
3. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลในองค์การ
กับเป้าหมายขององค์การ เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเมื่อพนักงานเกิดความ
ผูกพันกับงานย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ส่งผลให้องค์การ
สามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
4. ความผูกพันต่อองค์การมีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
5. ความผูกพันต่อองค์การช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกใน
องค์การมีความรัก ความผูกพันต่อองค์การของตน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Person Characteristics) ได้ แ ก่ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทำงานในองค์การ และระดับตำแหน่ง
2. ลั ก ษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึ ง ลั ก ษณะของงานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
รั บ ผิ ด ชอบอยู่ ได้ แ ก่ ความมี อิ ส ระในการทำงาน ความก้ า วหน้ า ในงาน การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และผลป้อนของงาน
3. ประสบการณ์จากการทำงานในองค์การนั้น (Work Experiences) หมายถึง สภาพการ
ทำงานที่ผู้ปฏิบัติได้รับ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและ
องค์การความเชื่อถือได้ขององค์การ ความพึ่งพาได้ขององค์การ และความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ
Porter and Steers ได้แบ่งประเภทของความผูกพันต่อองค์ การเป็น 2 ประเภท ซึ่งนิยมไป
ใช้อย่างกว้างขวาง ได้แก่
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1. แนวคิดประเภททัศนคติ (Attitudinal Type) ซึ่งถือว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติ
ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ เป็นการแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และรู้สึกเกี่ยวพันกับองค์การอย่างแนบแน่น เนื่องจากมีความเชื่อในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่จะอยู่กับ
องค์การ นักทฤษฎีที่เชื่อตามแนวคิดนี้จะมองความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นบางสิ่งที่อยู่ในกล่องดำ
ซึ่งถูกกำหนดจากทั้งองค์การและตัว บุคคล เช่น ลั กษณะส่ วนบุคคล บทบาทที่เกี่ยวข้อง ลั กษณะ
โครงสร้ างองค์ ก าร ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ ผลลั พ ธ์ต่ า ง ๆ เช่ น การลาออกจากงาน การตรงต่ อ เวลา
ความพยายามในงาน และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
2. แนวคิ ด ประเภทพฤติ ก รรม (Behavioral Type) มองว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารเป็ น
กระบวนที่ บุ ค คลเข้ามาสู่ อ งค์ ก าร โดยสร้างความผู ก พั น ขึ้ น เพื่ อผลประโยชน์ ข องตนเองมิ ใช่ เพื่ อ
องค์การ มีสาระสำคัญว่าการลงทุนเป็นสาเหตุทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกผูกพัน โดยสิ่งที่ลงทุนไป เช่น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ระยะเวลา เป็นต้น ทำให้เขาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ
เช่น ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเลื่อนตำแหน่ง การลาออกจากงานจะทำให้เขาสูญเสีย
ประโยชน์นั้นเอง
ผู้ วิจั ย ปฏิบั ติห น้ าที่ งานธุร การกำลั งพลโรงพยาบาลตำรวจ ได้เล็ งเห็ น ปั ญ หาที่เกิดขึ้น ต่ อ
บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้ลาออกเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่า
ความผูกพั น ต่อองค์การของลู กจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจมีทิ ศทางไปในทางลบซึ่งจัดว่าเป็ น
ปั ญ หาสำคั ญ อย่ างยิ่ ง เพราะลู ก จ้ างชั่ ว คราว เป็ น ส่ วนหนึ่ งของทุ น มนุ ษ ย์ ที่ จะสามารถขั บ เคลื่ อ น
องค์การให้ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การได้ ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ และจะนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและปรั บปรุงการบริหารจัดการด้านบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจต่อไป
โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 อายุ
1.2 ระดับการศึกษา
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
1.5 ตำแหน่ง
1.6 อัตราเงินเดือน
2. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน
2.1 ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ
2.2 ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้
2.3 ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์การ

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความตั้งใจและเต็มใจ ในการ ปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จของ
องค์การ
2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์การ
3. ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ

3. ปัจจัยด้านลักษณะงาน
3.1 ความมีอิสระในการทำงาน
3.2 ความสำคัญของงาน
3.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

7. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาวิจั ยครั้ งนี้ ได้ แ ก่ จำนวนลู ก จ้ างชั่ ว คราวที่ ป ฏิ บั ติ งานภายใน
โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 1289 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 305
คนซึ่งการกำหนดขนาดและกลุ่มตัวอย่างได้ดำเนินการ ดังนี้
1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของทาโร ยามาเน่
2. วิธีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ของลูกจ้างชั่วคราวในแต่ละตำแหน่ง
3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเขียน
ชื่อใส่ลงในกล่อง แล้วทำการจับสลากตามจำนวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตำแหน่ง
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8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจั ยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
บรรลุวัตถุป ระสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด
ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ และความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงาน โดยมี ร ายละเอี ย ด ได้ แ ก่
ความสำคัญของงาน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ส่ ว นที่ 4 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ในองค์ ก าร โดยมี ร ายละเอี ย ด ได้ แ ก่
ความตั้ ง ใจและเต็ ม ใจ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายและความสำ เร็ จ ขององค์ ก าร
ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพในองค์การ
ส่ว นที่ 5 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิด เพื่ อให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
9. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยกำหนด
ข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล กำหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม) และนำเครื่ องมือมา
ทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น แล้ ว ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามแผนที่ ไ ด้ ว างไว้ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับ คืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตอบลงในแบบสอบถามให้ ครบถ้วย
เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสถิติ
(SPSS) สรุปผลและเสนอแนะในงานวิจัยต่อไป
10. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 5 ส่วน ดังนี้
10.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะ
ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่
10.2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน ปัจจัยด้านลักษณะงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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10.3 ค่า F-test หรือ One-Way ANOVA ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ
จำแนกตามอายุ ระดั บการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
งาน และอัตราเงินเดือนกับความผูกพันต่อองค์การ
10.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการทำงานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน
10.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับปัจจัยด้านลักษณะงาน
ด้ ว ย ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Product–Moment Correlation
Coefficient)
11. สรุปผลการวิจัย
11.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ มประชากรผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ อายุ 31–10 ปี คิดเป็ น ร้อ ยละ 48.20 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.39 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.72 มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 3-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.07 และ เป็นพนักงานธุรการ คิดเป็นร้อยละ 61.31 และ
ส่วนใหญ่มีระดับอัตราเงินเดือนอยู่ ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ
61.31
11.2 ข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.168 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่ว มงาน มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ 4.317 อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาคือ ด้านความสำคัญ ต่ อ
องค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.197 อยู่ในระดับมาก และด้านองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ มีค่าเฉลี่ย 4.001 อยู่ใน
ระดับมาก
11.3 ข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านลักษณะงาน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.099 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความสำคัญของ
งาน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 4.361 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริห ารงาน มีค่าเฉลี่ ย 4.102 อยู่ ในระดับ มาก และด้านความมีอิส ระในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ ย
3.922 อยู่ในระดับมาก
11.4 ข้อมูลความผูกพันต่อองค์การ
มีค่ าเฉลี่ ย รวม 4.218 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า ด้ านความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.426 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ มีค่าเฉลี่ย
4.403 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.955 อยู่ในระดับมาก
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11.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ างกัน จะมี ความผู กพั นต่ อองค์ การที่ แตกต่างกั น
สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 อายุที่แตกต่างกันจะมี ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อมีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก
จึงต้องมีการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ จำแนกตามอายุ พบว่า อายุ 41-50 ปี และอายุ 31-40 ปี
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอายุ 20–30 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธี ของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ จำแนกตามอายุ พบว่าอายุ
31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอายุ 20–30 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การจำแนก
ตามอายุ พบว่าอายุ 41-50 ปี และอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอายุ 20–30 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
สมมติฐานที่ 1.2 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมี ความผูกพันต่อองค์การพบว่า
ไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความปรารถนาอย่ างยิ่ งที่ จ ะรั กษาไว้ซึ่งความเป็ น สมาชิก ภาพในองค์ การมี ค่าแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อมีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก จึง
ต้องมีการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ จำแนกตามระดับการศึกษา
พบว่าไม่มีคู่ไหนมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
สมมติ ฐ านที่ 1.3 สถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี ความผู กพั นต่ อองค์ การที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อมีการปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก จึงต้องมีการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ จำแนกตาม
สถานภาพสมรส พบว่าสถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานภาพโสด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
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เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การ จำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าสถานภาพสมรสมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานภาพโสด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ จำแนกตามสถานภาพสมรส
พบว่าสถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานภาพโสด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธี
ของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การจำแนก
ตามสถานภาพสมรส พบว่าสถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานภาพโสด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
สมมติฐานที่ 1.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจะมี ความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อมีการปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก จึงต้องมีการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ จำแนกตาม
ระยะเวลาปฏิบัติงานพบว่าระยะเวลาปฏิบัติงาน 11-20 ปีและ3-10 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะเวลาน้อย
กว่า 3 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความภาคภู มิ ใจและจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก าร จำแนกตามระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 11-20 ปีและ3-10 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่ างยิ่ งที่ จ ะรั กษาไว้ซึ่งความเป็ น สมาชิ กภาพในองค์ การ จำแนกตาม ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน พบว่าระยะเวลาปฏิบัติงาน 11-20 ปีและ3-10 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การจำแนก
ตามระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่าระยะเวลาปฏิบัติงาน 11-20 ปีและ3-10 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะเวลา
น้อยกว่า 3 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
สมมติ ฐานที่ 1.5 ตำแหน่ งงานที่ แ ตกต่างกัน จะมี ความผู กพั นต่ อองค์ การไม่ มี ค่ า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความตั้งใจ
และเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ และด้านความปรารถนา
อย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
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ระดั บ 0.05ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ เมื่ อ มี ก ารปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลั ก จึ ง ต้ อ งมี ก าร
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์ การ จำแนกตามอัตราเงินเดือน
พบว่าไม่มีคู่ไหนมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ จำแนกตามตำแหน่งงาน
พบว่าพนักงานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
สมมติฐานที่ 1.6 อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อมีการปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก จึงต้องมีการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ จำแนกตาม
ระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีคู่ไหนมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธี
ของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ จำแนกตามอัตราเงินเดือน
พบว่าอัต ราเงิน เดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้น ไปมีค่ าเฉลี่ ย สู งกว่าทุ กกลุ่ ม อัตราเงิน เดื อนอย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
เมื่อพิจารณาผลต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การจำแนก
ตามอัตราเงินเดือน พบว่าอัตราเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีของเชฟเฟ่
สมมติฐานที่ 2 ด้านประสบการณ์ในการทำงานและด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น กั บ ตั ว แปรตาม พบว่ า ลั ก ษณะงานมี
ความสั ม พั น ธ์ในทิ ศ ทางเดีย วกัน กั บ ความผู กพั น ต่ อ องค์ก ารมากที่ สุ ด โดยมี ค วามสั มพั น ธ์เท่ ากั บ
65.70% รองลงมาคือประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ความผูกพันต่อ
องค์การ โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 63.30%
12. อภิปรายผล
ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยด้านประสบการณ์ว่ามีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
หรือไม่นั้นพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้านพบว่าด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านความสำคัญต่อ
องค์การและด้านองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 1 ในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
พนั กงานในองค์การที่ว่าประสบการณ์ ในการทำงานเป็นประสบการณ์ ที่บุ คคลพบในระหว่างการ
ทำงานเป็นความผูกพันทางจิตวิทยากับองค์การ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีบทบาทและความสำคัญต่อ
องค์การความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การความน่าเชื่ อถือขององค์การความสามารถ
ในการพึ่งพาได้ขององค์การทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและทัศนคติต่อองค์การ (Steers, 1977)
ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็ นปัจจัยด้านลักษณะงานว่ามีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
หรื อ ไม่ นั้ น พบว่ า ลั ก ษณะของงานมี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารในระดั บ มากโดยพบว่ า ด้ า น
ความสำคัญของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและด้านความมี
อิสระในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการค้นพบทฤษฎีที่น่าสนใจในเรื่องความต้องการของบุคลากรที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงคือบุคลากรที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการทำงานที่มีลักษณะ 2 ประการ
ด้วยกันดังนี้คือ 1) บุคลากรต้องการที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเป็นส่วนเฉพาะของเขาเขามีอิสระที่
จะตั ด สิ น ใจและแก้ ปั ญ หาได้ ด้ ว ยตั ว เขาเอง 2) บุ ค ลากรต้ อ งการงานที่ มี ร ะดั บ ยากง่ า ยพอดี
(McClelland and Other, 2006; อ้างถึงใน ประยุทธ์ อิศดุล, 2552: 8) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กาญจน์ณพัช พวงช้อย (2544) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผลการศึกษาข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การว่ามีผลต่อความผูกพันต่อองค์การหรือไม่นั้น
พบว่าความผูกพันต่อองค์การมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านความตั้งใจและเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การและด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษา
ไว้ซึ่งความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การที่ว่า
ความผู กพั น ต่ อองค์การคือการแสดงออกที่ มากกว่าความจงรักภัก ดีที่เกิดขึ้นตามปกติเพราะเป็ น
ความสัมพันธ์ที่หนาแน่นและผลักดันให้บุคคลเต็มใจอุทิศตนเองเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสถานะ
ที่ดีขึ้น (Mowday & et al, 1982; อ้างถึงใน กฤษดา มังคะตา, 2548) และสอดคล้ องงานวิจัยของ
ตริษา แซ่จึง (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลยขอนแก่น
ความผูกพันต่อองค์เป็น สภาพของบุคคลที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ โดยมีการลงทุนกับสิ่ง
นั้น ๆ และสิ่งที่ลงทุนเหล่านั้นได้แก่ การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ ใ นการทางาน
เป็นต้น ในที่สุดแล้วบุคคลก็ต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ ดังนั้นระดับความผูกพันจะ
ขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ ม ข้ น และคุ ณ ภาพของสิ่ งที่ บุ ค คลนั้ น ลงทุ น (Backer, 1960, อ้ า งถึ งใน สมจิ ต ต์
ตั๊นสกุล, 2548) เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์หรือปฏิกิริยาระหว่างบุ คคลกับองค์การในรูปของ
การลงทุนทางกายและสติปัญญาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่เต็มใจที่จะออก
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จากองค์การไป ถึงแม้จ ะได้รั บ การเสนอเงินเดือ น รายได้ ตำแหน่ง และความมี อิส ระทางวิช าชี พ
ตลอดจนสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานที่ดีกว่า
จากองค์การอื่นก็ตาม (Herbiniak & Alutto, 1972; อ้างถึงใน วัลภา พัวพงษ์พันธุ์ , 2547)
เป็นผลสอดคล้องกับ ผลการศึกษาข้อมูลจำแนกตามอายุพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ
ด้านความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน จำแนกตามสถานภาพ
สมรสพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และความสำเร็จขององค์การด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การด้านความปรารถนาอย่าง
ยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การด้านความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับความผูกพัน
ต่อองค์การที่แตกต่างกันจำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความ
ตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์การพบว่าระยะเวลาปฏิบัติงานด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นสมาชิกภาพในองค์การด้านความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่าง
กันจำแนกตามตำแหน่งงานที่แตกต่างกันพบว่าอยู่ในระดับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและ
ความสำเร็จขององค์การและด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์การพบว่าอยู่ในระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันจำแนกตามอัตราเงินเดือนที่แตกต่าง
กันพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และความสำเร็จขององค์การจำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในระดับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ
และด้านความผูกพันต่อองค์การจำแนกตามอัตราเงินเดือนอยู่ในระดับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่
แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพันธ์ เศรษฐแสง (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
13. ข้อเสนอแนะ
1. คุณ ภาพของงาน งานนั้ นทำให้ พนักงานมีคุณ ค่าไหมได้ทำอะไรที่รู้สึ กว่าตัวเองประสบ
ความสำเร็จไหม มีความอิสระในการคิดได้ตัดสินใจในหน้าที่ของตัวเองไหม หรือว่าโดนบังคับให้ทำ
2. ผลตอบแทนที่เป็นธรรม คนที่ทำงานได้ดีมีผลงานมากกว่าก็ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามี
รางวัลเชิดชูเกียรติยกย่องพนักงานที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ
3. มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน เปิดโอกาสให้เติบโต มองเห็นลู่ทางที่จะก้าวหน้า พนักงาน
ก็อยากจะมีใจในการทำงาน มีความหวังว่าฉันจะก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าคน หรือว่าเติบโตขึ้นได้เงินมาก
ขึ้น มีความท้าทายมากขึ้น
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4. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เอื้อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบการทำงาน
ที่ชัดเจน สภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกสนานทำให้คนก็อยากทำงานด้วย
5. แรงบัน ดาลใจและค่านิ ยมที่ดี เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของผู้นำ ผู้บริห ารพฤติกรรม
ค่านิยมขององค์การ การสื่อสารภายใน ชื่อเสียงและการยอมรับในสังคมภายนอก
6. การสร้างสมดุลของการทำงานและชีวิตส่วนตัว ให้พนักงานได้รู้สึกว่า สามารถจัดสรรเวลา
ให้กับครอบครัว ชีวิตส่วนตัว และมี สัมพันธภาพที่ดี ๆ กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ทำให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงานและเอื้อประโยชน์ในเชิงความผูกพันกันในเพื่อนร่วมงาน
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การพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
วรรณวิไล วรปัญญา*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาถึงสภาพพื้นฐานทั่วไปของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาถึงระดับการรับรู้และ
เข้าใจในการได้ รั บ การพั ฒ นาฝี มื อ เกี่ ยวกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ จั กสานด้านการสานลวดลายของงานสาน
ด้านการเพิ่ ม มู ล ค่ าและต่อ ยอดสิ น ค้ า และการนำความรู้ที่ ได้ ไปใช้ ในการสร้างรายได้ เสริม ให้ แ ก่
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเทศบาล 3 วั ด เกาะแก้ ว นครสวรรค์ ไ ด้ จ ริ ง และ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ ต่อระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับ การพัฒนาฝีมือของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 11–13 ปี
จบการศึกษาสู งสุดระดับ ประถมศึกษา การได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒ นาฝีมือด้านการทำ
ผลิตภัณฑ์จักสานของนักเรียนด้านความเข้าใจในการสานลวดลายของงานสาน การได้รับความรู้ความ
เข้าใจด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้า และการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้จริง ภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อระดับการรับรู้และ
เข้าใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้เข้าใจและสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้
จริง จากการศึกษาวิจัย พบว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์จักสานจะมีพัฒนาการ
ในการรับรู้และสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามประณีตและมีคุณภาพมากกว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองที่
ประกอบอาชีพอื่น
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ในการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไปควรมีการจัดกลุ่มการ
ฝึกอบรมแยกนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานในงานจักสานที่อยู่ในระดับดี เพื่อจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่
ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการผลักดันและพัฒ นาให้นักเรียนที่มีความสามารถได้นำ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเต็มความสามารถ และเป็น
รูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การพัฒนา ฝีมือ ผลิตภัณฑ์จักสาน
1. บทนำ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องจัก
สานไม้ไผ่ที่เป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดประณีตมาก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณที่สืบทอดกัน
มาหลายชั่วอายุคน ในอดีตเมื่อชาวบ้านว่างจากการประกอบอาชีพหลัก คือการทำนา ทำไร่ ทำสวน
ชาวบ้านจะนิยมใช้เวลาว่างทำเครื่องจักสานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เช่น การทำภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด กระติ๊บ พ้อม รวมถึงเครื่องมือสำหรับ ดัก จับ ขัง สัตว์น้ำจำพวก ไซ
ข้อง กระชัง สุ่ม เป็นต้น ปัจจุบันการทำเครื่องจักสานเพื่อการใช้สอยของชาวพนัสนิคม ยังมีทำกันอยู่
ทั่วไปแต่ไม่ได้ทำเครื่องจั กสานเพื่ อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเดียวแล้ ว เพราะมีนางปราณี มูล ผลา
ประธานกลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ เป็นผู้รับเครื่องจักสานจากชาวบ้านมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง จนกระทั่ง
มีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อจัดตั้งกลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2544
มีการรวมตัวของสมาชิกจำนวน 45 คน ทั้งนี้เพราะความพิเศษของเครื่องจักสานพนัสนิคมอยู่ที่ความ
ประณีตกับฝีมือการสานลวดลายโบราณซึ่งในปัจจุบันหาได้ยาก และวัตถุดิบกว่า 90% เป็นไม้ไผ่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น
ทำให้มีการฟื้นฟูอาชีพทำเครื่องจักสานในอำเภอพนัสนิคม ยังทำให้การค้าขายเครื่องจักสาน
ในตลาดอำเภอพนั ส นิ ค มมี ส ภาพคล่ องทางภาวะเศรษฐกิ จดี ขึ้ น ด้ ว ย นั บ ได้ ว่าเป็ น เครื่อ งจั ก สาน
เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านสำคัญประเภทหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนจำนวนไม่น้อย สำหรับด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น เครื่ องจักสานพนัสนิคม
เป็ น งานหั ตถกรรมที่มีขบวนการในการพัฒ นาที่ ยาวนานมีความสั มพันธ์เกี่ยวเนื่ องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนและสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนได้จริง ส่วนช่องทางตลาดเกือบทั้งหมดจะมี
พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงท้องถิ่นแล้วไปกระจายขายต่อตามแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงบาง
ชิ้นส่งไปขายยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และฮ่องกง เป็นต้น รวมมียอดขายหลักแสนบาทต่อเดือน
สร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มที่มีจำนวน 45 คน ประมาณคนละ 3,000–5,000 บาทต่อเดือน
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบันชาวบ้านอำเภอพนัสนิคมที่เป็นสมาชิกสามารถผลิตหัตถกรรม
จักสานไม้ไผ่ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มีอายุค่อนข้างมาก อยู่ในช่วงอายุ 50–60 ปี ซึ่งเป็นการสะ
ท้องถึงปัญหาความเสี่ยงอย่างมากที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะถูกกลืนหายลบเลือนไป เพราะไม่ได้รับความ
สนใจและเอาใจใส่ในการช่วยสืบสานทำนุบำรุงให้เจริญงอกงาม จากเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่และ
ผู้เป็นทายาทเจ้าของภูมิปัญญา
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เมื่อผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจึงพบว่าในอำเภอพนัสนิคมนั้น มีโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะ
แก้วนครสวรรค์ที่ให้ความสำคัญกับงานผลิตภัณฑ์จักสาน โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปั ญญาท้องถิ่น รายวิชางานสาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในสถานศึกษา
เป็นชุมนุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สืบเนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว
นครสวรรค์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำจักสาน จึงทำให้นักเรียนมีพื้นฐานการทำผลิตภัณฑ์จักสานมา
ตั้งแต่เด็ก และมีความรักในงานจักสานจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว พบว่ามีปัญหาที่ต้อง
แก้ไขคืออาจารย์ที่เคยสอนวิชางานสานเกษียณอายุราชการ ทางโรงเรียนจึงขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านผลิ ตภั ณ ฑ์จั กสาน ขาดบุ คลากรที่ให้ ความรู้ในด้ านแนวทางการพัฒ นาต่ อยอด
ผลิตภัณฑ์จักสานให้ทันสมัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดสากล และนักเรียนยังขาดแรงบันดาลใจ
และการเสริมสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์จักสาน เพราะอาจมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่
มั่งคงไม่มีรายได้ที่แน่นอน
ผู้ ศึ กษาจึ งตั้ งใจทำงานวิจั ย นี้ ขึ้น มาเพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อการทำผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่อ งจั กสานให้ แ ก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ที่มีความรักและสนใจการทำผลิตภัณฑ์จักสาน
เพราะองค์ความรู้ของการทำผลิตภัณฑ์จักสานนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาฝีมือจะสามารถ
พัฒนาลวดลายให้มีความละเอียดและปราณีตสวยงาม สามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาฝีมือและสร้างลวดลายใหม่ในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและเพิ่มมูลค่าของ
สิน ค้าเพื่อต่อยอดผลิ ตภัณ ฑ์ให้ มีคุณ ภาพได้รับมาตรฐานมีความโดดเด่นสามารถส่ งออกไปขายยัง
ต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพสามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพพื้นฐานทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2.2 เพื่อศึกษาถึงระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จัก
สานด้านการสานลวดลายของงานสาน ด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้า และการนำความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ได้จริง
2.3 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนา
ฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
3. การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัย
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่มนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตในด้านแรงงาน สามารถทำให้
เกิดผลงาน ที่สร้างสรรค์สามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ ถ้ามนุษย์ได้รับการพัฒ นาฝีมือ ทักษะ
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ความสามารถและได้รับ การฝึกอบรมให้ มีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ก็จะทำให้ การ
ทำงานของมนุษย์นั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
ความต้องการของมนุษย์ ตามแนวคิดของ Paul Eskins มองในแง่ของเศรษฐศาสตร์ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรมนั้น มนุษย์มีความต้องการอยู่ 9 อย่าง ด้วยกัน คือ
1. ความอยู่รอด
2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ความรักและความอบอุ่น
4. ความเห็นใจ และความเข้าใจ
5. การมีส่วนร่วมกำหนดชะตากรรมของตนเอง
6. การพักผ่อนหย่อนใจ
7. การกระทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ได้
8. การยอมรับ และมีความหมายในสังคม
9. การมีเสรีภาพ
เพราะฉะนั้ น จะต้องมีการพัฒ นาและเชื่อมโยงในเรื่องของคุณ ภาพชีวิต (Quality of life)
กับชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ และระดับความพึงพอใจของ
ความต้องการของมนุษย์ในแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งการพัฒนาจะต้องเชื่อมโยงกับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง ในการพั ฒ นาตนเองและสั ง คมเพื่ อ ให้ เกิ ด ความพอดี และสมดุ ล (ศรี ทั บ ทิ ม
(รัตนโกศล) พานิชพันธ์, 2544: 1)
ดังนั้น แนวคิดในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒ นา
ประเทศชาติต่อไป ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การฝึกอบรม
เพื่อพัฒ นาทักษะฝีมือการให้ความรู้และการศึกษา การพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้มีความแข็งแรง
สมบูรณ์ เป็นต้น
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ประชาชน มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะความสามารถในด้านนั้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น จนมีความชำนาญถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ทักษะ
ฝีมือ โดยสามารถนำทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถในวิชาความรู้ดังกล่าวนั้น ไปประกอบอาชีพและ
มีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อย่างสุจริต เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2539: 73)
การพัฒนาฝีมือแรงงาน หมายถึง กระบวนการสร้างความชำนาญในการประกอบอาชีพให้มี
ความเป็นมืออาชีพ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2539: 73) หรือการฝึกอบรมให้ให้เกิดทักษะความรู้ใหม่
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ๆ เพื่ อ จะนำความรู้ ค วามสามารถที่ ไ ด้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการทำงานทั้ ง ต่ อ ตนเอง สั ง คม และ
ประเทศชาติต่อไป
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนา หมายถึง การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า
เดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทำให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2526:
1) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพระหว่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาแตกต่างกัน กล่าวคือ
ถ้าในปั จ จุ บั น สภาพของสิ่ งนั้ น ที่ น ำมาพัฒ นาแล้ ว มีความดีกว่า หรือมี ความสมบูรณ์ กว่าเดิมที่เคย
เป็นอยู่ก่อนแล้วก็แสดงว่าเป็นการพัฒนานั่นเอง (ปกรณ์ ปรียากร, 2538: 5)
3.3.1 ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์
นั ก พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายของ การพั ฒ นา เป็ น 2 ระดั บ คื อ
ความหมายอย่ างแคบและความหมายอย่ างกว้ าง ความหมายอย่ า งแคบ การพั ฒ นา หมายถึ ง
การเปลี่ ยนแปลงระบบการทำงานให้ ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ ยนแปลงในด้านคุณ ภาพเพียงด้านเดียว
ส่วนความหมายอย่างกว้างนั้นเป็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการทำงานทั้งด้านคุณภาพ
ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว (สนธยา พลศรี,
2547: 3)
3.3.2 ความหมายทางเทคโนโลยี
ในทางเทคโนโลยีการพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม และการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ประเพณี นิ ยม เป็ น สั งคมสมัย ใหม่ที่ทันสมัย (นิรันดร์ จงวุฒิ เวศย์ , 2534: 95) หรือการพั ฒ นา คือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง (นิรันดร์ จงวุฒิ เวศย์ และพนูศิริ
วัจนะภูมิ, 2534: 13)
ดังนั้นสรุปได้ว่า ความหมายของการพัฒนา ในทางเทคโนโลยีนั้น มีความแตกต่างไป
จากความหมายที่ กล่ าวมาแล้ ว ข้ างต้ น โดยหมายถึงการเปลี่ ย นแปลงสั งคมให้ ทั น สมัย ด้ว ยความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ก้าวหน้าทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์นั่นเอง
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานด้าน
การสานลวดลายของงานสาน ด้านการเพิ่มมูลค่าและต่ อยอดสินค้า และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
สร้ า งรายได้ เ สริ ม ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาได้ จ ริ ง โดยกำหนดตั ว แปรในการศึ ก ษา
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง วิทยากรผู้บรรยาย หัวข้อที่ใช้
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ในการฝึกอบรม) ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ จักสานด้านการสานลวดลายของงานสาน ด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้า และการนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ได้
จริง และผลที่ได้จากการศึกษา คือ เสนอแนะแนวทางในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปและพัฒนาความรู้
ในการต่อยอดสินค้าเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์จักสาน
จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิด
ของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพของผู้ปกครอง
- วิทยากรผู้บรรยาย
- หัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม

ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับ
การพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสาน
- ด้านการสานลวดลายของงานสาน
- ด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้า
- ด้านการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้เสริมให้กับตนเองได้จริง
เสนอแนะแนวทางในการจัดฝึกอบรมครั้ง
ต่อไปและพัฒนาความรู้ในการต่อยอดสินค้า
เกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์จักสาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ที่ เคยศึกษาในรายวิชางานสาน จำนวน 40 ราย และอาจารย์
ประจำรายวิ ช างานสาน จำนวน 2 ราย (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ส่ ว นขนาด
ตัวอย่าง คำนวณจากสูต ร Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง 36 ราย โดยจะวิธีการสุ่ มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามกับนักเรียนและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ จากนั้นนำข้อมูล
ที่ได้มาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows
Version 11.5) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนำเสนอผลการศึกษาผ่านการ
ใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ การเปรีย บเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F–test) และการวัดขนาดและ
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ทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’ Correlation
Coefficient) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
5. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
5.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 58.30) มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 11–12 ปี (ร้อยละ 88.90) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5–6 (ร้อยละ 86.10)
จากการสังเกตพฤติกรรมการรับรู้และเข้าใจในการฝึกทำงานสานและผลงานของผลิตภัณฑ์จัก
สานที่ออกมา ผู้ศึกษาจึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ 2 ท่าน ที่เป็นอาจารย์ประจำรายวิชางาน
สานของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายธนพล
น้ำฟ้า ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ และนำมาตั้งเป็นสมมติฐานการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบว่านักเรียนที่มีการรับรู้
และเข้าใจในงานจักสานอย่างรวดเร็ว และสามารถทำผลงานออกมาได้ปราณีตสวยงามและมีคุณภาพ
มากกว่าจะเป็นนักเรียนที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพในงานจักสาน
ดั งนั้ น จึ งสรุ ป ได้ ว่ า อาชี พ ของผู้ ป กครองที่ แ ตกต่ า งกั น ของนั ก เรี ย นโรงเรีย นเทศบาล 3
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ มีผลทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จักสานอยู่ในระดับที่
แตกต่างกันจริง
5.2 ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพั ฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์จักสานด้าน
การสานลวดลายของงานสาน ด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้า และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ได้จริง
ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานด้านการสาน
ลวดลายของงานสาน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีระดับ การรับรู้และเข้าใจในการได้รับการ
พัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานด้านการสานลวดลายของงานสาน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41
ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานด้านการเพิ่ม
มูลค่าและต่อยอดสินค้า พบว่า นักเรียนมีระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จักสานด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้า ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.05
ระดับการรับ รู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒ นาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานด้านการนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ได้
จริง พบว่า นักเรียนมีระดับ การรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จักสาน
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ด้านการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้ แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว
นครสวรรค์ได้จริง ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.88
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้
ปัจจัยความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ และระดับการศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ไม่มีมีผลในการได้รับความรู้ความเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จักสานของนักเรียน หมายความว่า นักเรียนทีมีเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กันสามารถรับรู้และเข้าใจในเนื้องานและสามารถปฏิบัติชิ้นงานออกมาจริงได้ทุกคน ทั้งนี้การรับรู้และ
เข้าใจขึ้นอยู่กับสมาธิของนักเรียนและการปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรผู้ฝึกอบรม
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกั บผลิตภัณฑ์จัก
สานด้านการสานลวดลายของงานสาน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนที่มีผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพ
จักสาน จะมีพัฒนาการในการการรับรู้และเข้าใจในงานจักสานอย่างรวดเร็ว และสามารถทำผลงาน
ออกมาได้ปราณีตสวยงามและมีคุณภาพมากกว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพอื่น ๆ
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ระหว่ างตั ว แปรอิส ระกั บ ตั ว แปรตาม
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพของผู้ปกครอง
วิทยากรผู้บรรยาย
หัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม

ระดั บ การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจ
ในการได้ รั บ การพั ฒ นา
ฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จัก
สานด้านการสานลวดลาย
ของงานสาน
ด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อ
ยอดสิ น ค้ า ด้ า นการนำ
ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการ
สร้ า งรายได้ เ สริ ม ให้ กั บ
ตนเองได้จริง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
/
/
/
/
/
/

6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์จักสานด้าน
การสานลวดลายของงานสาน
ด้านการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้า และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ได้จริง สรุปได้ดังนี้ พบว่า การได้รับความรู้ความ
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เข้าใจในการพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสาน ด้านการได้รับความรู้ความเข้าใจในลวดลายของ
งานสาน ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.41 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ให้
ความสำคัญมีความรู้ความเข้าใจลายสานที่เรียกว่าลายขัด มากกว่า มีค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมา มีความรู้
ความเข้าใจลายสานที่เรียกว่าลายอิสระ มีค่าเฉลี่ย 3.58 มีความรู้ความเข้าใจลายสานที่เรียกว่าลายขด
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.03 และสุ ด ท้ า ยมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจลายสานที่ เรี ย กว่ า ลายทแยง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.00
ตามลำดับ
ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานด้านการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์จักสาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและต่อยอด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากกว่า มี ค่ าเฉลี่ ย 4.05 รองลงมา ด้ านการได้ รับ การพั ฒ นาฝี มื อ และมี ผ ลงานแสดง
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างรายได้เสริม
ให้กับตนเองได้จริง มีค่าเฉลี่ย 3.88 และสุดท้ายด้านการได้รับความรู้ความเข้าใจในลวดลายของงาน
สาน มีค่าเฉลี่ย 3.41 ตามลำดับ
ระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสาน ด้านการนำ
ความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้จริง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.88 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาลวดลายงานสานให้
มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น มากกว่า มีค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมา นำความรู้ที่ได้ไปใช้ทำผลิตภัณฑ์จักสาน
ได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.89 นำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์จักสานที่มีคุณภาพและวาง
จำหน่ายได้ มีค่าเฉลี่ย 3.83 และสุดท้ายนำความรู้ไปใช้ส ร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้จริง มีค่าเฉลี่ย
3.83 ตามลำดับ
6.2 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับการรับรู้และเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว
นครสวรรค์ มีผลทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการได้รับการพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จักสานอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน
ด้านเพศ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานแก่นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .429 มากกว่า 0.05 จึงทำให้ยอมรับ H0 หมายความว่า นักเรียน
ที่มีเพศต่างกัน มีการพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะ
แก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับความรู้ความ
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เข้าใจในลวดลายของงานสาน ด้านการได้รับการพัฒ นาฝีมือและมีผลงานแสดงความสำเร็จในการ
ปฏิบั ติงาน ด้านการเปิ ดโอกาสให้ ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์จักสาน
ด้านการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้านการนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้จริง ไม่มีผลต่อการพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จัก
สานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านอายุ ผลการเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาฝี มื อ ด้ านการทำผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานแก่ นั ก เรีย น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำแนกตามอายุ พบว่า
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .432 มากกว่า 0.05 จึงทำให้ยอมรับ H0 หมายความ
ว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกันมีการพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิ ตภัณฑ์จักสานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในลวดลายของงานสาน ด้ า นการได้ รั บ การพั ฒ นาฝี มื อ และมี ผ ลงานแสดง
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั กสาน ด้ านการได้มี ค วามรู้ความเข้าใจในการเพิ่ ม มู ล ค่ าสิ น ค้าและต่อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้จริง ไม่มีผลต่อการพัฒนาฝีมือ
ด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านระดับ การศึกษา ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์ จักสานแก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำแนกตามระดับ
การศึ กษา พบว่า โดยรวมไม่ แตกต่างกั น เนื่ องจากค่า Sig เท่ ากับ .065 มากกว่า 0.05 จึงทำให้
ยอมรับ H0 หมายความว่า นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาฝีมือด้ านการทำผลิตภัณฑ์
จักสานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับความรู้ความเข้าใจในลวดลายของงานสาน ด้านการได้รับ
การพัฒ นาฝีมือและมีผลงานแสดงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน ด้านการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มมูลค่า
สินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้จริง
ไม่มีผลต่อการพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว
นครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลได้ว่า บริบทความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ และระดับการศึกษา ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ไม่มีมีผลในการได้รับความรู้ความเข้าใจในการได้รับการ
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พัฒ นาฝีมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานของนักเรียน หมายความว่า นักเรียนทีมีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกันสามารถรับรู้และเข้าใจในเนื้องานและสามารถปฏิบัติชิ้นงานออกมาจริงได้ทุก
คน ทั้งนี้การรับรู้และเข้าใจขึ้นอยู่กับสมาธิของนักเรียนและการปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากร
ผู้ฝึกอบรม
6.3 ปัจ จัยที่มีผลต่ อระดั บการรับรู้แ ละเข้าใจในการได้รับ การพัฒ นาฝีมือของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
มีผลทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จักสานอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน
จากการสังเกตพฤติกรรมการรับรู้และเข้าใจในการฝึกทำงานสานและผลงานของผลิตภัณฑ์
จักสานที่ออกมา ผู้ศึกษาจึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ 2 ท่าน ที่เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา
งานสาน ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แก่
นายธนพล น้ำฟ้า ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และนำมาตั้งเป็นสมมติฐานการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบว่านักเรียนที่มีการรับรู้และเข้าใจ
ในงานจักสานอย่างรวดเร็ว และสามารถทำผลงานออกมาได้ปราณีตสวยงามและมีคุณภาพมากกว่าจะ
เป็นนักเรียนที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพในงานจักสาน
ดั งนั้ น จึ งสรุ ป ได้ ว่า อาชี พ ของผู้ ป กครองที่ แ ตกต่ างกั น ของนั ก เรีย นโรงเรีย นเทศบาล 3
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ มีผลทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จักสานอยู่ในระดับที่
แตกต่างกันจริง
6.4 ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยการพัฒนาฝีมือในการทำผลิตภัณฑ์จักสาน แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัด
เกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จากการศึ ก ษาความต้ อ งการด้ า นสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานในธุ ร กิ จ สตาร์ อั พ ผู้ ศึ ก ษามี
ข้อเสนอแนะดังนี้
6.4.1 ด้านความรู้ที่ใช้ในการบรรยาย
ควรเพิ่มหัวข้อในการบรรยายให้มีความหลากหลายและมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการสร้าง
ความเข้าใจให้แก่นักเรียน เนื้อหาควรมีการยกตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการ
นำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานมาใช้ในการสร้างรายได้และอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวได้จริง เพื่อให้
นักเรียนได้รับรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไป
6.4.2 ด้านคุณสมบัติของวิทยากรผู้บรรยาย
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ควรมีการจัดวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในงานจักสานเข้ามาบรรยายในโรงเรียน
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจักสาน และมีความเชี่ยวชาญในการอบรมในเรื่องการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
6.4.3 ด้านของตัวนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ควรเลือกหากลุ่มนักเรียนที่มีสนใจและรักในงานจักสาน มีความรู้พื้นฐานในด้านจัก
สานเพื่อฝึกอบรมในครั้งต่อไป และจากการฝึกอบรมพบว่า นักเรียนที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพจัก
สาน จะมี ก ารรั บ รู้ แ ละเข้ าใจในการทำผลงานออกมาได้ ส วยงามและมี คุ ณ ภาพมากกว่ า เด็ ก ที่ มี
ผู้ปกครองประกอบอาชีพอื่น ๆ เพราะฉะนั้นทางผู้ศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ถ้ามีการจัดฝึกอบรม
ครั้ งต่ อไป ควรมี ก ารจั ด กลุ่ มให้ เด็ก ที่ มีผู้ ป กครองประกอบอาชีพ จักสานและมี พื้ น ฐานที่ ดี อยู่ แล้ ว
แยกฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม จะทำให้เนื้อหาในการเรียนการสอนและลวดลายในการจักสานนั้นมีความ
ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนที่มีพื้นฐานในการทำงานสานจะมีการรับรู้และเข้าใจใน
การทำเครื่องจักสานที่มีลายจักสานที่ยากและละเอียดซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี
และยังช่วยให้นั กเรียนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมได้ฝึ กและพัฒ นาทักษะได้อย่างเต็มความสามารถเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
ในสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
วิทิต ถิระผะลิกะ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ กที่ ดี ขององค์ การ ของพนั กงานในสายงานบริ ห ารและสนั บ สนุ นองค์ ก ร
การเคหะแห่งชาติ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่จะทำให้พนักงานใน
สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กลุ่ มตั วอย่ างในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้ แก่ พนั กงานในสายงานบริ ห ารและสนั บสนุ น องค์ กร
การเคหะแห่งชาติ จำนวน 162 คน โดยการตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
จากผลการศึกษาพบว่า ตั วแปรการรับ รู้บ รรยากาศองค์การด้านการได้รับการสนับ สนุ น
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้าง และด้านความรับผิดชอบ มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีประสิทธิภาพของการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 45.7 และสามารถสร้างสมการ ได้ดังนี้ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ = 1.175
+ 0.267 (ด้านการได้รับ การสนั บ สนุน) + 0.212 (ด้านมาตรฐานการปฏิบั ติงาน) + 0.144 (ด้าน
โครงสร้าง) + 0.117 (ด้านความรับผิดชอบ)
คำสำคัญ: บรรยากาศองค์การ พฤติกรรม สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
1. บทนำ
สภาพปัญหาและความท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวนั้น เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ใน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: wasabi_oreo@hotmail.com

586

ทุกด้าน การกำหนดทิศทางการพั ฒ นาประเทศไทยตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ที่ดีสำหรับ คนไทย พัฒ นาคนให้ มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม
ความพร้ อ มเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู งอายุ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ งการสร้ า งคนให้ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่งคนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในการ
พัฒ นาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีคุณค่าที่ทำให้องค์การ
สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้จากความสำเร็จขององค์การที่เกิดจากพฤติกรรมของคนในองค์การ
การเคหะแห่ งชาติ เป็ น หน่วยงานรัฐวิส าหกิจ สั งกัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อจัดให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และ
พัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับ
การเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง อาคาร หรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่
อาศัย สิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิจ และสั งคมที่ ดีขึ้น (การเคหะแห่ งชาติ , 2550) ภารกิจของการเคหะ
แห่ งชาติส่วนใหญ่ จะปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือชุมชน ความสั มพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับองค์การจึงต้องเป็นไปในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน องค์การคาดหวังให้พนักงาน
ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์การให้บรรลุ ในทางกลับกัน
พนักงานย่อมมีเป้าหมายส่วนตนและคาดหวังว่าองค์การจะสามารถตอบสนองเป้าหมายที่พนักงาน
ต้องการได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน
ออกไป ในบางครั้งการปฏิ บั ติงานทำด้วยความสุ ขและพอใจที่ จะปฏิบั ติงานนั้น ๆ แต่บ างครั้งก็มี
ความรู้สึกอึดอัด ไม่ส บายใจเกิดขึ้น อาจเกิดจากความกังวลใจ รู้สึกหงุดหงิด ซึ่งความรู้สึ กเหล่ านี้
สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลล้วนอยู่
ภายใต้บรรยากาศองค์การที่แตกต่างกันออกไป ในการปฏิบัติงานของพนักงานต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้
ของโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนต่าง ๆ ที่องค์การกำหนด
บรรยากาศองค์การจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การและบุคคล เนื่องจากบุคคลไม่ได้ทำงาน
อยู่เพียงลำพัง ทว่าการทำงานนั้นอยู่ภายใต้การกำกับ การควบคุม โครงสร้างองค์การ รูปแบบของผู้นำ
กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถรับรู้ได้
พนักงานที่มีการรับรู้บรรยากาศขององค์การที่ดีจะมีเจตคติต่องานและมีอัตราการขาดงานต่ำ (ชฎิลรัตน์
เอี่ยมเกษมสิน, 2547) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อตัวบุคคล องค์การ และการรับรู้ที่มีเป็นอิทธิพล
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ต่ อ พฤติ ก รรมและทั ศ นคติ บรรยากาศขององค์ ก ารจึ งเป็ น อี ก ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสำคั ญ และมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพขององค์การเป็นอย่างมาก การที่จะพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จได้นั้น องค์การ
จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย ซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ เป็ น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่ใช่พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติตามบทบาท
หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น ทางการ แต่ มี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในองค์ ก ารมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นเสมือนสิ่งหล่อลื่นทางสังคมในองค์การทำให้เกิดความยืดหยุ่น เพิ่มผลการ
ปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก าร ลดความแตกแยก และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ (Podsakoff, et al., 1997)
โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นการทำงานด้วยความสมัครใจ การให้ความช่วยเหลือ
ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการช่วยเหลือที่ได้ทำลงไป (Organ, 1991) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การมีความสำคัญ มีอิทธิพลทางตรงในการส่งเสริมประสิทธิผลขององค์การ กล่าวคือ เป็น การลด
จำนวนทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานเพียงหน้าที่เดียวให้พนักงานสามารถทำงานได้หลายบทบาท ช่วย
เสริมสร้างผลิตภาพในการจัดการ มีทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัดและมีเป้าหมายมุ่งสร้าง
ผลงาน มี การช่ ว ยเหลื อ การทำงานของผู้ ร่วมงานทั้ งภายในและภายนอกกลุ่ มงาน เนื่ องจากมี การ
ช่วยเหลื อในการทำงานทำให้ เกิดการเรียนรู้ครบวงจร ทำให้ บุค ลากรสามารถสร้างผลงานได้ อย่าง
รวดเร็วขึ้น ส่งเสริมความสามารถขององค์การในการที่จะดึงดูดและรักษาคนที่ดีที่สุดเอาไว้ด้วยการ
เป็ น สถานที่ ท ำงานที่ น่ า สนใจและดึ ง ดู ด ให้ ค วามสนใจแก่ ค นที่ จ ะเข้ า มาทำงานกั บ องค์ ก าร
(Podsakoff, et al., 1997) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีส่วนในการ
อธิบายประสิทธิผลขององค์การ เพราะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีส่วนช่วยเพิ่มผลิต
ภาพของทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้บริหารขององค์การจะต้องตระหนัก
ถึงความสำคั ญ ของพฤติกรรมพนั กงาน และค้น หาวิธีก ารที่ จะสนั บ สนุ น ให้ พ นั กงานในองค์ก ารมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดีให้กับองค์การ
จากการทบทวนความหมาย ความสำคัญของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทำงาน รวมถึงทัศนคติที่พนักงานจะแสดงออกมานั้น เมื่อนำมาพิจารณาเพื่อระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ของพนักงานในสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ นั้น ที่มีการกล่าวอยู่เสมอว่า
สภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน ทำให้พนักงานเกิด
ความเครี ย ดจากการทำงาน รวมทั้ งมี การจัดตั้ งกลุ่ ม ที่ ไม่เป็ นทางการของพนั กงานหรือไม่ ใช่เพื่ อ
ประโยชน์ขององค์การ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีระยะที่ถอย
ห่าง บรรยากาศภายในองค์การเกิดอัตตาความเป็นส่วนตัวขึ้น ความอดทนอดกลั้นของพนักงานย่อม
ลดลง เกิดความรู้สึกยอมรับไม่ได้ในความเห็นที่แตกต่าง นำมาซึ่งความขัดแย้งภายในองค์การ และ
บ่ อยครั้งที่ รูป แบบการบั งคับ บั ญ ชามุ่ งเน้นงานมากเกิน ไป คาดหวังในผลลั พธ์ของงานที่ สู ง ทำให้
พนักงานต้องเผชิญกับการคาดคั้นและคาดโทษในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายต่องาน ไม่อยากทำงาน ไม่สนุก
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ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน นอกจากนี้ พนักงานย่อมต้องการความความรู้สึกของมิตรภาพ
จากเพื่อนร่วมงานหรือจากองค์การ ไม่ใช่มองพนักงานเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีความรู้สึก อีกทั้งลักษณะงานใน
สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร ที่มีหน่วยงานในบังคับบัญชา 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักผู้ว่าการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นสายงานหลักในการบริหารองค์การและสนับสนุนสายงานอื่น ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพแก่องค์การที่ต้องดำเนินงานขององค์การที่ต่อเนื่อง ซึ่งพฤติกรรมของพนักงานในสาย
งานไม่พร้อมที่จะสละเวลาส่วนตัวเพื่อทุ่มเทเวลาในการสร้างผลงาน ทำให้ไม่มีความผูกพันในงานหรือ
องค์การ อีกทั้งพนักงานไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน และไม่ต้องการแนะนำให้
คนอื่ น เข้ า มาทำงานด้ ว ยเช่ น กั น และปั ญ หาอี ก ด้ านหนึ่ งคื อ ด้ านค่ า ตอบแทนหรือ การให้ รางวั ล
พนักงานที่ทำงานดีมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ไม่ได้รับการตอบแทนจากองค์การ บ่อยครั้งที่พนักงานมีการ
เปรีย บเที ย บฐานเงิน เดือนกั บ รัฐ วิส าหกิ จอื่น ที่ก ารเคหะแห่ งชาติไม่ส ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของพนักงานได้อย่างเพียงพอตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ปัญหาค่าตอบแทนหรือ
การให้ รางวัล เป็ น อีกปั จจั ยหนึ่ งของบรรยากาศภายในองค์การที่ส่ งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
นอกจากนี้ ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการตรวจประเมินรัฐวิสาหกิ จตามระบบการประเมิน
คุ ณ ภ าพ รั ฐ วิ ส าห กิ จ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ข อ งส ำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการตรวจประเมินการเคหะแห่งชาติ ประจำปีบัญชี
2561 ทั้ง 6 หมวด พบว่า มี ป ระเด็น ปัญ หา 2 ประเด็ นที่เกี่ยวข้อง ในหมวดที่ 5 ด้านการมุ่ งเน้ น
บุ คลากร โดยประเด็น แรกเป็ น ด้านสภาพแวดล้ อมของบุ คลากร ในการจัดโครงสร้างและบริห าร
บุคลากรและการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ยังไม่สามารถดำเนินงานและปรับปรุงได้อย่างเป็น
ระบบและไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ส่ ว นอี ก ประเด็ น คื อ ด้ านความผู ก พั น ของบุ ค ลากร ในการเสริม สร้ า ง
วัฒ นธรรมองค์ ก รและการจั ด การความก้ าวหน้ าในอาชี พ การงาน ยั งไม่ ส ามารถดำเนิ น งานและ
ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็น
ว่าในองค์การยังคงมีบ รรยากาศขององค์การที่ไม่เอื้ออำนวยให้พนักงานมีการพัฒ นาตนเองหรือใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และองค์การก็ยังประสบปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานที่
เกิดจากบรรยากาศภายในองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยบ่งชี้ห รือถ่ายทอดการรับรู้ ความรู้สึ ก ความเชื่อ
ทัศนคติ หรือแม้แต่ความคาดหวังส่วนตนต่อสภาพแวดล้อมในองค์การ อีกทั้งยังแสดงถึงสถานการณ์
ปั จจุ บั น ที่มีอยู่ ภ ายในองค์การ ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ มของพนักงาน การปฏิ บัติงาน และการ
จัดการภายในองค์การ ล้วนเป็นผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการทำงานหรือการเป็นสมาชิกที่จะคง
อยู่กับองค์การ
องค์การจะประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การได้นั้น การสร้างบรรยากาศ
องค์การที่ดีมีส่วนช่วยให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการ
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เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ การค้นคว้าอิสระนี้จึงมีเจตนาที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผลลัพธ์ที่
ได้จ ะแสดงถึงทัศนคติ ค่านิ ยม ของพนักงานการเคหะแห่ งชาติ ที่ส ะท้อนจากการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ (Organizational Climate) โดยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จขององค์การที่
เกิดจากการแสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน การเคหะแห่งชาติ ในสายงาน
บริหารและสนับสนุนองค์กร ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ของพนักงานในสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่จะทำให้พนักงานในสายงาน
บริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
3. คำถามสำหรับการศึกษา
การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานการเคหะแห่งชาติ สายงานบริหารและสนับสนุน
องค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หรือไม่ อย่างไร
4. สมมติฐานสำหรับการศึกษา
การรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงาน
ในสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประจักษ์ จงอัศยากุล (2546) ศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกแห่งหนึ่ง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 136
คน พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน และด้านการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 13.4
ปิยะดา ศรประทุม (2548) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ของพนักงานผลิตสื่อโทรทัศน์ จำนวน 120 คน พบว่า พนักงานผลิตสื่อโทรทัศน์ มีการ
รับ รู้ บ รรยากาศองค์การอยู่ ในระดับกลาง ส่ ว นระดับ พฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีอยู่ในระดับ สู ง
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พนักงานที่มีอายุงานต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกันและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดี ขององค์ การด้ านการคำนึ งถึงผู้ อื่น ด้านการสุ ภ าพ ด้านการให้ ค วามร่ว มมื อแตกต่างกั น ส่ ว น
บรรยากาศในองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้
ความร่วมมือเพียงด้านเดียว
ธยาน์ อมรสิงห์ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์การการสนับสนุนทาง
สังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท
การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 402 คน พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านการให้ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง
ศิริว รรณ์ ชื่น บุ ญ (2553) ศึกษาอิท ธิพลของบรรยากาศองค์ การและคุณ ภาพชีวิตในการ
ทำงานที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร ของบุ ค ลากรในสำนั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า บุคลากรมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมในระดับดี
มีคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง บรรยากาศองค์การ
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมของบุคลากร
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การ
ศิรลักษณ์ เบญญา มาแสวง (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
ส่วนตำบลมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับบรรยากาศการทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความภักดีต่อองค์การ และรองลงมา
ได้แก่ ด้านความขัดแย้ง
บุตรี ถิ่นกาญจน์ (2552) ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ กรณีศึกษา หน่วยงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ
คือ มิติโครงสร้างการทำงาน มิติการตัดสินใจ มิติความยืดหยุ่นและอิสระในการทำงาน มิติการรับรู้
ผลงานและรางวัล มิติการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนา มิติความอบอุ่นและสนับสนุน มิติความ
มั่นคงและความเสี่ยง และมิติติดต่อสื่อสาร พบว่า ทุกมิติมีระดับความคิดเห็นเหมือนกันคืออยู่ในระดับ
เห็นด้วยค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่มิติการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนา
คำเพชร ศิริบูรณ์ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
บรรยากาศองค์ ก ารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขนาดเล็ ก สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 เมื่อพิจารณารายด้านสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการจูงใจ ด้านการตัดสินใจ และด้านการสื่อสาร

591

5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พรวิภา มานะต่อ (2551) ศึกษาภาวะความสุขกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) แห่งหนึ่ง พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการสำนึกในหน้าที่ ด้านการคำนึงถึงผู้อื่น ด้านการ
อดทนอดกลั้ น ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และด้ า นการให้ ค วามร่ ว มมื อ อยู่ ในระดั บ สู ง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความสุขโดยรวมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมของ
พนักงานเป็นทางบวก ด้วยระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
อุสุ มา สิ งห์ กลาง (2552) ข้าราชการครูในจังหวัดมหาสารคามมีระดับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูทั้ง 3 ระดับ โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ข้าราชการครูในจั งหวัดมหาสารคามในระดับคุรุส ภาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีระดับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือด้านสัมพัน ธภาพ
และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนระดับโรงเรียนมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูอยู่
ในระดับมากที่สุด 3 ด้านคือ ด้านสัมพันธภาพ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการให้ความร่วมมือ
ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
6. วิธีการศึกษา และกรอบแนวคิดในการศึกษา
6.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่าง
6.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานของการเคหะแห่งชาติ สายงาน
บริหารและสนับสนุนองค์กร จำนวน 241 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)
6.1.2 การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคำนวณของ Taro Yamane,
1976 ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 โดยยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนั้น
เมื่อแทนค่าตามสูตรแล้วจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 151 คน ที่ค่าความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการตอบแบบสอบถามที่ไม่
สมบู ร ณ์ ผู้ ศึ ก ษาได้ ด ำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม อี ก 19 คน ดั ง นั้ น ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพียง 162 ฉบับ
6.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
1) ใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Sampling) โดยแบ่ ง
ประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามสัดส่วน Proportional to size of population
2) การได้ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ โดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non–
Probability Sampling) แบบเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและขนาดกลุ่ มตัวอย่าง จำแนกตามหน่วยงานในสายงานบริหารและ
สนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
หน่วยงาน
1. สำนักผู้ว่าการ
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ฝ่ายกฎหมาย
รวม

จำนวนพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
(คน)
61
59
53
46
22
241

43
42
37
32
16
170

กลุ่มตัวอย่าง
หลังได้รับแบบสอบถามกลับคืน
(คน)
43
38
35
30
16
162

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจก
แบบสอบถามให้กับพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 170 คน แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ สั ง กั ด ฝ่ า ยในสายงาน และ
ประสบการณ์ในการทำงาน
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การรับ รู้บ รรยากาศองค์ ก าร ได้ แ ก่ ด้ านโครงสร้ า ง
(Structure) ด้ านมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Standards) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility)
ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) ด้านการได้รับการสนับสนุน (Support) และด้านการยึดมั่น
ผูกพัน (Commitment) โดยใช้มาตรวัดของ Likert Scale กำหนดค่าน้ำหนักการรับรู้ ดังนี้
ส่ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามการแสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ได้แก่ พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
พฤติ ก รรมความอดทนอดกลั้ น และพฤติ ก รรมการคำนึ ง ถึ งผู้ อื่ น ใช้ ม าตรวั ด ของ Likert Scale
กำหนดค่าน้ำหนักการวัด
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
6.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity)
โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จากนั้นนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อคำถามในแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นค
รอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ของความ
เชื่อมั่นครอนบาคอัลฟ่า พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การ จำนวน 18 ข้อคำถาม ได้ค่า เชื่อมั่นครอน
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บาคอัลฟ่า = 0.854 และปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ต่อองค์การ จำนวน 15 ข้อคำถาม ได้ค่า
เชื่อมั่นครอนบาคอัลฟ่า = 0.904
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดแนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูล และการนำสถิติที่เกี่ยวข้องมาใช้ ดังนี้
6.4.1 การวิเคราะห์ เกี่ยวกั บ ข้อมู ล ผู้ ตอบแบบสอบถาม ตัว แปรด้ านบรรยากาศ
องค์การ และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อให้ทราบลักษณะของการแจกแจงของ
ตั ว แปร โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequencies)
ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6.4.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
6.4.3 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อวิเคราะห์ความเป็นอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
6.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
การรับรู้บรรยากาศองค์การ
(Stringer, 2002)
1. โครงสร้าง
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. ความรับผิดชอบ
4. การได้รับการยอมรับ
5. การได้รับการสนับสนุน
6. การยึดมั่นผูกพัน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(Organ, 1988)
1. พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่
2. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
3. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
4. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
5. พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น

7. ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
7.1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสังกัดฝ่ายในสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสังกัดสำนักผู้ว่าการ จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.54 ฝ่ายเทคโนโลยี

594

สารสนเทศ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง จำนวน 35
คน คิดเป็ น ร้อยละ 21.60 ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ คคล จำนวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.52 และฝ่ าย
กฎหมาย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานสังกัดสำนัก
ผู้ว่าการ
ส่วนข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประสบการณ์ การทำงานในการเคหะแห่งชาติ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การทำงานในการเคหะแห่งชาติ น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 52 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 32.1 มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงานระหว่าง 5-10 ปี จำนวน 56 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 34.6
มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 11–15 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และมีประสบการณ์
การทำงานมากกว่ า 15 ปี จำนวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.1 ทั้ งนี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์การทำงานในการเคหะแห่งชาติ ระหว่าง 5-10 ปี
7.2 ข้อมูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านต่าง ๆ โดยการใช้ค่าเฉลี่ย
(𝑥̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ด้านโครงสร้าง มีการรับรู้มาก ค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D. =
0.521) ด้ านมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน มี ก ารรับ รู้ ม าก ค่ าเฉลี่ ย 3.93 (S.D. = 0.505) ด้ านความ
รับผิดชอบ มีการรับรู้มาก ค่าเฉลี่ย 3.97 (S.D. = 0.493) ด้านการได้รับการยอมรับ มีการรับรู้มาก
ค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D. = 0.647) ด้านการได้รับการสนับสนุน มีการรับรู้มาก ค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D. =
0.596) และด้ า นการยึ ด มั่ น ผู ก พั น มี ก ารรั บ รู้ ม ากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.27 (S.D. = 0.630) ทั้ ง นี้
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม รับรู้มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (S.D. = 0.402)
และการรับรู้ด้านการยึดมั่นผูกพันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
7.3 ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านต่าง ๆ โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ดังนี้ พฤติกรรมความ
สำนึกในหน้าที่ มีการแสดงออกมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 (S.D. = 0.600) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
มี ก ารแสดงออกมากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.34 (S.D. = 0.557) พฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ว มมื อ มี ก าร
แสดงออกมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 (S.D. = 0.728) และพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีการแสดงออกมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 (S.D. = 0.597)
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
แสดงออกมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (S.D. = 0.473) และการแสดงออกของพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
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7.4 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์การรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ตัวพยากรณ์
1. ด้านการได้รับการสนับสนุน
2. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. ด้านโครงสร้าง
4. ด้านความรับผิดชอบ

b
0.267
0.212
0.144
0.117

Sb
0.053
0.066
0.062
0.057

Beta
0.355
0.238
0.167
0.129

t
5.027
3.224
2.305
2.044

P
0.000*
0.002*
0.022*
0.043*

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, R = 471, R2 ที่ปรับแล้ว = 0.457, ค่าคงที่ = 1.175
ตามตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการได้รับการสนับสนุน (Beta =
0.355) 2) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Beta = 0.238) ด้านโครงสร้าง (Beta = 0.167) และด้าน
ความรับผิดชอบ (Beta = 0.129) ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมจำเป็นต้องกล่าวว่า ตัวแปรทั้ง 4 ด้านสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ได้ร้อย
ละ 45.7
เมื่อนำตัวแปรมาจัดสมการ จะได้สมการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และสามารถอธิบายสมการดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ = 1.175 + 0.267 (ด้านการได้รับการสนับสนุน) +
0.212 (ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน) + 0.144 (ด้านโครงสร้าง) + 0.117 (ด้านความรับผิดชอบ)
สมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ = 0.355 (ด้านการได้รับการสนับสนุน) + 0.238
(ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน) + 0.167 (ด้านโครงสร้าง) + 0.129 (ด้านความรับผิดชอบ)
8. สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
8.1 สรุปผลการศึกษา
8.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 162 คน ของข้อมูลสังกัดฝ่าย
ต่าง ๆ ในสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร และประสบการณ์การทำงาน สรุปได้ดังนี้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ สั ง กั ด สำนั ก ผู้ ว่ า การ จำนวน 43 คน รองลงมาเป็ น ฝ่ า ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จำนวน 38 คน ฝ่ ายพั ส ดุ แ ละบริ ก ารโครงการก่ อ สร้ า ง จำนวน 35 คน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 30 คน และฝ่ายกฎหมาย จำนวน 16 คน ตามลำดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 5-10 ปี จำนวน 56 คน
รองลงมามีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 52 คน ระหว่าง 11–15 ปี จำนวน 36 คน
และมากกว่า 15 ปี จำนวน 18 คน ตามลำดับ
8.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับมาก พิจารณาการจัดลำดับ
รายด้านตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านการยึดมั่นผูกพัน 2) ด้านการได้รับการสนับสนุน
3) ด้านโครงสร้าง 4) ด้านความรับผิดชอบ 5) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 6) ด้านการได้รับการ
ยอมรับ
จากผลการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ด้านการ
ยึดมั่นผูกพัน มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงาน
และภูมิใจที่จะบอกผู้อื่นว่าทำงานในการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีที่สุ ดเพื่อจะได้
เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์การ
8.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ใน
ระดับ มาก พิจารณาการจัดลำดับรายด้านตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น 3) พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ 4) พฤติกรรมความ
อดทนอดกลั้น และ 5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
จากผลการศึ ก ษาการแสดงออกของพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
โดยรวมมี ก ารแสดงออกของพฤติ ก รรมอยู่ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ พนั กงานมี พ ฤติ ก รรมการให้ ค วาม
ช่วยเหลือและพฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานพร้อ มที่จะให้
ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและมีงานในความรับผิดชอบที่มาก และให้ความช่วยเหลื อแก่เพื่อน
ร่วมงานแม้ไม่ใช่งานในหน้าที่ หากมีการกระทำสิ่งใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้อื่นจะปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งจะไม่วิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่ทำงานผิดพลาด
8.1.4 สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน การรับ รู้บ รรยากาศองค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตั ว แปรการรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก าร ด้ า นการได้ รับ การสนั บ สนุ น มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน
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ด้านโครงสร้าง และด้านความรับผิดชอบ ตามลำดับ ทั้งนี้ ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การทั้ง 4
ด้าน จะร่วมกันพยากรณ์การแสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานใน
สายงานบริหารและสนับสนุนองค์การ การเคหะแห่งชาติ แต่การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความ
รับผิดชอบและด้านการยึดมั่นผูกพัน ไม่สามารถพยากรณ์แสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ของพนักงานในสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
8.2 การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อง อิท ธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ ดีขององค์การ ของพนั กงานในสายงานบริห ารและสนั บสนุ นองค์กร การเคหะแห่ งชาติ
สามารถอภิปรายผลตามสมติฐานการวิจัย ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดี ขององค์การ ของพนั กงานในสายงานบริห ารและสนับ สนุน องค์ก ร การเคหะแห่ งชาติ พบว่า
บรรยากาศองค์การด้านการได้รับการยอมรับ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้าง และด้าน
ความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สามารถอภิปรายได้ว่า การที่
พนั ก งานทำงานในบรรยากาศองค์ ก ารที่ ดี ได้ รับ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร จากผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง เพิ่มความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาชีพ มีมาตรฐานในงาน มีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เหมาะสมและยืดหยุ่นต่อการ
ปฏิบัติงานได้ หรือแม้กระทั่งการให้ อำนาจในการตัดสินใจอย่า งเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญ หาในการ
ทำงานด้วยตนเองได้นั้น อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน และ
ต้องการที่จะให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ และตอบแทนองค์การด้วยการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของฐาปณี บุ ณ ยเกีย รติ (2559: 90) ศึ ก ษาการรับ รู้บ รรยากาศ
องค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน ขององค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานต่อ
องค์การ พบว่า ปัจจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุน ด้านโครงสร้างของงาน และด้าน
ความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานต่อองค์การ
แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของสรสุดา แก่นจันทร์ (2561: บทคัดย่อ) ศึกษาการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ ความผูกพัน ความพึงพอใจในการทำงาน ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีของบุคลากรสถาบั น อุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจ
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8.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ ดีขององค์การ ของพนั กงานในสายงานบริห ารและสนั บสนุ นองค์กร การเคหะแห่ งชาติ
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
8.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) จากผลการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า
บรรยากาศองค์ ก ารด้ านการได้ รั บ การยอมรับ มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ดั งนั้ น การที่ จ ะให้ พ นั ก งานมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้นั้น ผู้บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับผลสำเร็จในการปฏิบัติงานและชมเชย
พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และยกย่องพนักงานที่มีผลงานดีเด่น เป็นการจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพและ
มีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องหรือสูงกว่าค่าคาดหวังของแต่ละบุคคลที่องค์การต้องการ จึงจะทำให้
บรรยากาศองค์ การ ด้ านการได้รั บ การยอมรับ มี ก ารพั ฒ นาอย่างเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการบริหารบรรยากาศองค์การได้อย่างแท้จริง
2) จากผลการศึกษาการแสดงออกของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหาร
ควรมีแนวนโยบายที่จะสร้างบรรยากาศภายในองค์การให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประเด็น
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับองค์การ การเข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยทำให้พนักงานตระหนัก
เสมอว่ าพฤติ ก รรมดั งกล่ าวจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ารที่ ส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานของพนั ก งา น
มีความรู้สึ กต้องการจะพัฒ นาองค์การ โดยหากมีนโยบายในเชิงการพัฒ นาดังกล่าว องค์การจะมี
พนักงานที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ เกิดผลิตภาพ (Productivity) แก่องค์การ
3) จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการได้รับการสนับสนุน
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้าง และด้านความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิก ที่ ดีขององค์ก าร แต่ด้ านการได้ รับ การยอมรับ และด้านการยึ ดมั่ นผู กพั น ไม่ ส ามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศองค์การที่จะสร้างการยอมรับในความสำเร็จของการปฏิบัติงานของ
พนักงานจากผู้บังคับบัญชา และควรมีนโยบายในการยกย่องและชมเชยพนักงานที่สามารถปฏิบัติงาน
สำเร็ จ เป็ น ไปตามเป้ าหมายขององค์ ก าร อี ก ทั้ ง ควรเสริม สร้ า งความผู ก พั น ให้ กั บ พนั ก งาน รู้ สึ ก
ภาคภูมิใจในการที่ได้เข้ามาทำงานในการเคหะแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน หรือแม้แต่การรับฟัง
ปั ญหาจากพนั กงานแล้ วนำไปหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒ นา เช่น สภาพแวดล้ อมความเป็นอยู่ในที่
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ทำงาน ปั ญหาเรื่ องค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ การนำระบบการให้ รางวัล เข้าไปเป็ น
เครื่องมือสร้างแรงจูงใจ ซึ่งจะเป็นนโยบายหนึ่งในการสร้างความยึดมั่นผูกพันกับพนักงาน
8.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องต่อไป
1) การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการวิจัยในเชิงปริมาณ ทำให้ขาดข้อมูลเชิงลึก ควรมีการ
สัมภาษณ์ในสายงานอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถสร้างแนวทางที่สนับสนุน
ให้เกิดลักษณะของบรรยากาศองค์การที่ดี ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเช่นกัน
2) การศึกษาครั้งนี้ไม่ชี้ชัดว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ เช่น ประสิ ทธิภ าพในการทำงาน
ลักษณะผู้นำ คุณภาพชีวิตในการทำงาน เป็นต้น
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การบริหารงานเทศบาลภายใต้ผู้บริหารทีม่ าจากการเลือกตั้งและไม่เลือกตั้ง:
กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
วิภาค พรมเมืองคุก*
บทคัดย่อ
การบริ ห ารงานเทศบาลในสภาวะปกติ ทั่ ว ไปเป็ น การบริ ห ารงานโดยฝ่ า ยบริ ห าร
(นายกเทศมนตรี)และฝ่ายสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่ภายหลังการ
รัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็ นการชั่วคราว โดยให้ งดการจัดให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ ยนแปลงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ศึกษาการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการในช่วง เวลาที่ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และ
ศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารงานเทศบาลโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลในสภาวะปกติก่อนมี
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯที่ให้งดการจัด
ให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น
จากการศึกษาพบว่าการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงที่ยังไม่จัดให้มีการ
เลื อก ตั้ งท้ องถิ่ น จำแนกตามโครงสร้ างการบริ หารงานเทศบาลได้ เป็ น 3 รูปแบบ คื อ 1) เทศบาลที่
บริหารงานโดยสภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุดสุดท้ายและนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย จำนวน 11
แห่ ง 2) เทศบาลที่ บริหารงานโดยสภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุดสุ ดท้ายและมีปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่
นายกเทศมนตรี จำนวน 6 แห่ ง และ 3) เทศบาลที่บริหารงานโดยสภาเทศบาลที่มาจากการสรรหาและ
นายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดการบริหารกิจการเทศบาลแต่ละแห่งก็
จะแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมของแต่ละเทศบาล การงดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นทำให้ประชาชน
ไม่ มี โอกาสในการควบคุ ม กำกั บ ตรวจสอบ เสนอปั ญหาและความต้ องการให้ ผู้ บริ หารโดยตรงผ่ าน
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ส่งผลกระทบกับการบริหารงานในเทศบาล
และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารงานเทศบาลก็คือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้น ๆ
คำสำคัญ: การบริหารงานเทศบาล การเลือกตั้งเทศบาล การเลือกตั้งท้องถิ่น

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
การรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ไม่เพียงแต่ส่งผลกับการเมือง การบริหารในระดับประเทศเท่านั้น
แต่ยังส่งผลกระทบมายังการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ต้องระงับการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อเข้ามาบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 2) คำสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 3) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น และ 4) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่นเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล
ผลของประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้ องถิ่น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น ดั งกล่ าวข้างต้น ทำให้ ไม่ มี การเลื อกตั้งสมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิก
สภาท้ องถิ่น ที่ ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ ว แต่ยังคงปฏิบัติห น้าที่ อยู่ต่อไปหลั งจากครบวาระ
โดยไม่มีการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาหรือคัดเลือกซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ม าจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนหรือมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมิใช่
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชา ชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยการปกครองที่ เกิ ด ตามหลั ก การกระจายอำนาจ
(Decentralization) ซึ่ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปกครองตนเอง (Autonomy) โดยสิ่ งที่ ส ามารถ
สะท้อนระดับของการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีอยู่มาก
น้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากการให้ อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
แทรกแซงหรือกำกับดูแลของส่วนกลาง กล่าวคือ หากอำนาจหน้าที่ในการจัดทำภารกิจขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น มีอยู่ กว้างขวางย่ อมสะท้ อนถึงระดับ การกระจายอำนาจที่ มีอยู่ สู ง และหาก
ส่วนกลางเข้ามาแทรกแซงหรือกำกับดูแลอยู่น้อย ก็สามารถสะท้อนถึงความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่สูง เป็นต้น
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ตามหลักของการกระจายอำนาจทางการปกครอง (Decentralization) คือ การจัดระเบียบ
การปกครอง ซึ่งรัฐหรือส่วนกลางมอบอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งเดิม
ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในท้ องถิ่นให้ท้องถิ่นรับไปดำเนินการด้วยงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่ของท้อง ถิ่น โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ กำกับดูแลเท่านั้นไม่ได้เข้าไปบังคับ
บัญชาสั่งการ ซึ่งสำหรับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น สามารถจำแนกออกเป็น 2
ประเภทด้วยกัน คือ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
เทศบาลในประเทศไทย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไป ที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนานที่สุด โดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ถูกจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อให้การปกครองท้องถิ่น ซึ่งถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนมีลักษณะสอดคล้องกับรูปแบบการ
ปกครองระดับ ประเทศที่เป็ น ประชาธิปไตย ทำให้ เทศบาลเป็น องค์กรทางการเมืองระดับ ท้องถิ่น
องค์กรแรก ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองตามหลักการกระจายอำนาจ โดยมีการ
จำลองโครงสร้างทางการเมืองระดับชาติเอาไว้ในเทศบาลด้วย เช่น การแบ่งแยกฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติออกจากกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โครงสร้างของ
เทศบาลทุกประเภทในปัจจุบันมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารของเทศบาลมีผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดคือนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล การดำรงอยู่ของนายกเทศมนตรีไม่ขึ้นกับสภาเทศบาล
เพราะนายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และเช่นเดียวกันรองนายกเทศมนตรีซึ่งมาจาก
การแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเทศบาล จึงทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล
แยกขาดออกจากกั น อย่ า งชั ด เจน ขณะที่ ฝ่ ายสภาเทศบาลซึ่ งมาจากการเลื อ กตั้ งโดยตรงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลจะมีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การสะท้อนความต้องการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชน ประการที่สอง การออกเทศบัญญัติ
ในฐานะที่สภาเทศบาลเป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติข องเทศบาลจึงต้องทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
และอนุมัติกฎหมายต่าง ๆ และประการสุดท้าย การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ซึ่งสภาเทศบาล
สามารถทำได้ห ลายวิธี ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร การตั้งคณะกรรมการสามัญและ
วิสามัญของสภาเทศบาลตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร และการเสนอเพื่อให้มีการออกเสียง
ประชามติในเขตเทศบาล
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เมื่อครบ
วาระการดำรงตำแหน่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามาทำ
หน้าที่บริหารงานเทศบาลแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง
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การเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น (Local Election) หมายถึ ง การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เข้ า ไปบริ ห ารงานในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น (Local
Government) โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ ในเขตปกครองท้องถิ่น ซึ่ง
การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐบาลท้องถิ่น และยังเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้ในหลากหลาย
มิติ ดังเช่น การตรวจสอบความสนใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นว่ามีสูง
มากเพียงใด โดยเปรียบเทียบได้จากระดับการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
ประชาชนในท้องถิ่น ความเข้มข้นในการแข่งขันและช่วงชิงที่นั่งในสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ของผู้ ส มัค รลงแข่งขัน รั บ เลื อกตั้งท้ อ งถิ่น บทบาทของผู้ ส มัครรับ เลื อ กตั้งท้ องถิ่น ทั้งที่ สั งกั ดพรรค
การเมือ งที่ มี ขนาดใหญ่ แ ละขนาดเล็ กรวมถึงบทบาทผู้ ส มั ครรับ เลื อกตั้งท้ อง ถิ่น ที่ ไม่ สั งกัด พรรค
การเมือง ฯลฯ ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถแสดงถึงการตอบสนองของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อ
นโยบายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่นใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ของนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้อ งถิ่น เพิ่ มมากขึ้ น ซึ่งประเด็น ที่ ใช้ ในการเลื อกตั้ งระดั บ ท้อ งถิ่น นี้ อาจจะมีความสอดคล้ องหรือ
แตกต่างจากประเด็นนโยบายที่มีอยู่ในการเมืองระดับชาติก็ได้ (เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์, 2562)
หลังการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
และได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องหยุด
ลง ในเขตเทศบาลไม่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผลให้นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปในการบริหารงาน
เทศบาล หรือมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี หรือมีสมาชิกสภาเทศบาลจากการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการสรรหามิได้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาล โดยเป็นไปตาม
1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บ ริหารท้องถิ่น เป็ นการชั่วคราว 2) คำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่ว คราว 3) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการ
ยุบสภาท้องถิ่น และ 4) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559 เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริห ารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริห ารส่วน
ตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล ซึ่งผลของประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฯ ดังกล่ าวข้างต้น
ทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิพลเมืองในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
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เทศบาลเข้ามาบริหารงานเทศบาล ซึ่งการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล เป็นการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมทาง การเมืองขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
จั งหวัดสมุ ท รปราการตั้งอยู่ต อนปลายสุ ด ของแม่น้ ำเจ้าพระยา เหนื ออ่าวไทย อยู่ในเขต
ปริมณฑล ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 30 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัด
ออกเป็ น 6 อำเภอ ซึ่งมี 50 ตำบล 394 หมู่ บ้ าน มีอ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จำนวน 49 แห่ ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 18 แห่ง (1เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง
และ 13 เทศบาลตำบล) และองค์การบริหารส่วนตำบล 30 แห่ง ในปัจจุบั นถือเป็นเมืองอุตสาหกรรม
หลัก ซึ่งมีความต้องการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนที่
อยู่อาศัยเดิมและเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ ประกอบกับมีการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเข้ามาในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้ มีป ระชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดฯหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อ
แนวโน้มการเพิ่มขึ้น ของประชากร และราคาที่ดินเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะ
ส่ งผลให้ เกิด ปั ญ หาด้ านสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ที่ มีอ ยู่ไม่ ส ามารถรองรับ ได้ อย่ างเพี ยงพอ
เกิดปัญหาการจราจรติดขัด บริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่เพียงพอ เกิด ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกด้าน เป็นปัญหาสำคัญที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2561: 5-7)
เทศบาลเป็น องค์กรปกส่วนท้ องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมีอำนาจหน้าที่ในการให้ บริการ
สาธารณะต่าง ๆ กับประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงควรศึกษาการบริหารงาน
เทศบาลในปั จจุบัน (พ.ศ. 2562) ที่ฝ่ายบริหารและฝ่ ายสภาเทศบาล มาจากผลของประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำ สั่งหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติฯ เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว โดยศึกษาว่าการบริหารเทศบาลโดยฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลหลังจากมีประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ที่ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบอย่างไรหรือไม่กับการบริหารงาน และการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานของเทศบาล ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากมีประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ที่ให้งดการจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
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2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานเทศบาลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้บริหาร
ที่มาจากการเลือกตั้ง กับผู้บริหารที่มาจากผลของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯและคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
การชั่วคราว
3. ขอบเขตการศึกษา
“การบริหารงานเทศบาลภายใต้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งและไม่เลือกตั้ง : กรณีศึกษา
เทศบาลในจังหวัดสมุท รปราการ” เป็นการศึกษาการบริหารงานเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่บริหารงานโดยฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) และฝ่ายสภาเทศบาลตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัว หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลังจากครบ
วาระการตำรงตำแหน่ง หรือมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี หรือมีสมาชิกสภาเทศบาล
จากการสรรหา/คัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา มิได้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขต
เทศบาล ส่งผลอย่างไรหรือไม่กับการบริหารงานและให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ทำให้ทราบการบริหารงานของเทศบาลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากมีประกาศฯ
และคำสั่งฯให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฯ และคำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฯเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
4.2 ทำให้ทราบการบริหารงานเทศบาลในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยผู้บริหารที่มาจากการ
เลือกตั้งเปรียบเทียบกับผู้บริหารที่มาจากผลของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
การชั่วคราว
5. ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีการดำเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่อง“การบริหารงานเทศบาลภายใต้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งและไม่เลือกตั้ง :
กรณี ศึ ก ษาเทศบาลในจั งหวัด สมุ ท รปราการ” เป็ น การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาจากเอกสาร
การสื บ ค้น ข้อมูลจากอิน เตอร์เน็ ต การสั งเกตแบบมีส่ วนร่วม และการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ กจาก
แหล่งที่มาของข้อมูลแบบเจาะจงโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
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6. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ในการศึกษา
แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย
การกระจายอำนาจ (Decentralization) เป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดระบบการปกครอง
ท้องถิ่น ในประเทศไทยเริ่มมีแนวทางปรากฎเด่นชัดภายหลังจากที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยแนวคิดการกระจายอำนาจถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการ
ปฏิรูปการเมือง ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ย วเนื่ องฉบับ อื่น ๆ ตามมานั บ เป็นปัจจัยเร่งสำคัญให้ มีการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการกระจาย
อำนาจลงสู่ท้องถิ่น
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2560) ได้ให้ความหมายของการกระจายอำนาจ (Decentralization)
ไว้ว่า “สรุปได้ว่า การกระจายอำนาจในความหมายกว้าง ๆ ก็คือ การจัดสรรหรือแบ่งปันอำนาจการ
ตัดสินใจ (หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกว่า การวินิจฉัยสั่งการ) อันเกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะ
(public affairs) ของรัฐส่วนกลางไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ”
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2558: 356-357) กล่าวว่า "การกระจายอำนาจซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนกลาง
ยินยอมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเอง กล่าวคือ ประชาชนมีอำนาจในการ
กำหนดผู้บริหารของท้องถิ่นโดยตรงโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นจะมีหน้าที่ใน
การนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่ นเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
เพื่อเลือกทางเลือกในการแก้ ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ภายใต้
กระบวนการนี้ป ระชาชนจะเป็ นผู้ที่มีอำนาจในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบผู้บริห ารท้องถิ่น
โดยตรง ผู้บริหารท้องถิ่นจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่บริหารต่อไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอำนาจของประชาชน
กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารมีผลงานเป็นที่น่าพอใจของประชาชนสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าวมี
ประสิ ทธิภ าพ ประชาชนอาจเลื อกให้ ทำหน้าที่บ ริห ารต่อไป แต่ถ้าหากประชาชนไม่พอใจผลงาน
ผู้บ ริห าร ประชาชนก็มีสิ ทธิที่จ ะเลื อกผู้ อื่นมาทำหน้าที่แทนได้ ด้ วยเหตุนี้การกระจายอำนาจการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น จะทำให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น มี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ บริ ก ารจากผู้ บ ริ ห ารอย่ า งมี
ประสิทธิภ าพมากกว่าการบริหารแบบส่วนภูมิภ าค ทั้งนี้เพราะผู้บริห ารที่มาจากการเลือก ตั้งของ
ประชาชนจะถูกตรวจสอบจากประชาชนอยู่ตลอดเวลา” และ “การกระจายอำนาจการปกครองท้อง
ถิ่นจึงเป็นกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และเป็นการฝึกประชาชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยอย่างดีที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวประชาชน สามารถสั ม ผั ส ได้ โดยตรง และเป็น กลไกที่ส่ งเสริมให้ การบริห ารงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพราะอนาคตของผู้บริหารขึ้นอยู่กับความพอใจของประชาชนโดยตรง
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มิได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของส่วนกลาง ดังนั้น ผู้บริหารที่ต้องการจะรักษาศรัทธาจากประชาชนไว้อย่าง
มั่นคง จะต้องมุ่งมั่นในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารเพื่อให้ผลงานเป็นที่พอใจของประชาชน
เพื่ อ ให้ มี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ เลื อ กจากประชาชนในการเลื อ กตั้ ง ครั้ง ต่ อ ไป ภายใต้ ต รรกะดั งกล่ า ว
การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นจึงส่งเสริมให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม”
การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดระบบการปกครอง
ชุมชนที่ให้อำนาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่นของ
ตน โดยมีการกำหนดเขตการปกครองที่แน่นอน มิสิทธิจัดบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด
และมีสิทธิออกข้อบัญญั ติในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่นของตนได้ โดยมีองค์กรที่ทำหน้าที่
บริหารจัดการปกครองในแต่ละชุมชน เรียกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เป็นการจัดการปกครอง
ที่ส่ วนกลางกระจายอำนาจการปกครองและการบริห ารให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและสามารถตัดสินใจในการบริหารงาน เป็นองค์กรที่ทำ
หน้ าที่รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นแต่ล ะแห่งตามขอบเขตของ
กฎหมายกำหนด บริหารงานโดยผู้บริห ารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง
สำนั กงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2560: 2)
ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ “1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย รวดเร็ว และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชา ชนมากกว่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมทราบ
และอยู่ในฐานะที่จะแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเกิดเติบโต และอยู่กับท้องถิ่นมาโดยตลอด ย่ อมมีความรักและผูกพัน
ท้องถิ่นมากกว่า เนื่องจากเป็นคนในท้องถิ่นและต้องฝากชีวิตไว้กับท้องถิ่นต่างกับการปกครองส่วน
ภูมิภาคที่กระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลางส่งผู้แทนมาปฏิบัติราชการในจังหวัด อำเภอ ซึ่งโดยทั่วไป
มักไม่ใช่คนในท้องถิ่นอาจไม่เข้าใจพื้นฐาน ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
จะมีการโยกย้ายสั บ เปลี่ย นหมุน เวียนกันอยู่เสมอ 2) เป็ นรากฐานสำคัญ ของการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยในการเรีย นรู้ ฝึ ก ฝนและให้ การศึก ษาเกี่ ยวกับ การเมื องการปกครองแก่ป ระชาชน
เนื่ องจากเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้เข้ามามี ส่ ว นร่วมในการปกครองตนเอง ทำให้ ป ระชาชนเกิ ด
จิตสำนึกและเห็นความสำคัญ ของการใช้สิทธิทางการเมืองและการทำหน้าที่พลเมืองอันจะนำไปสู่
ศรัทธาและเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยทำให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคของท้องถิ่น
ตน และจะได้ช่วยกัน แก้ปั ญ หาเหล่ านั้น ให้ ส ำเร็จลุล่ ว งไป 3) เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพในการบริห าร
ประเทศของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลได้มอบหมายและถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรของ
ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนในภารกิจที่
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เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนหรืองานบริการสาธารณะต่าง ๆ ดังนั้น บทบาทของราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะลดลง โดยเปลี่ยนจากผู้ปฏิบัติไปเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและให้
ความช่วย เหลือทางด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น รัฐบาล
จึงสามารถบริหารประเทศได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และสามารถทำในเรื่อ งที่เกี่ยวข้องกับระดับชาติ
หรือระดับประเทศมากขึ้น เช่น การป้องกันประเทศ การต่างประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
เป็นต้น”
ลักษณะสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 6 ประการ คือ 1) เป็นองค์กรในชุมชนที่มี
อาณาเขตพื้นที่การปกครองที่กำหนดไว้แน่นอน 2) มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
3) มีอิสระในการดำเนินกิจกรรมและสามารถใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาของตนเองภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมายและการกำกับดูแลของรัฐ 4) มีฝ่ายบริหารและสภาฯมาจาการเลื อกตั้งของประชาชน 5)
มีรายได้ งบประมาณ และบุคลากรของตนเอง 6) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิ จ กรรมและติ ด ตามการตรวจ สอบการทำงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2560: 3) การปกครองท้องถิ่น
ของไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น
โดยในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทำให้
ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้
ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รูป แบบทั่ ว ไป ประกอบด้ วย 1) องค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด
(อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วน
จั งหวัด โดยมี ผู้ ว่าราชการจั งหวัดเป็ น ผู้ ก ำกั บ ดู แล 2) เทศบาล มีโครงสร้างการบริห าร คื อ สภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล และ 3) องค์การบริหารส่วน
ตำบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยมีนายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีฐานะเป็นทบวงการเมืองและนิติบุคคล โดยใน
ประเทศไทยมี อ ยู่ 2 แห่ ง คื อ 1) กรุ ง เทพมหานคร มี โ ครงสร้ า งการบริ ห าร คื อ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครและสภาเขต และ 2) เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหาร คือ
สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยการปกครองที่ เกิ ด ตามหลั ก การกระจายอำนาจ
(Decentralization) ซึ่ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง โดยสิ่ งที่ ส ามารถ
สะท้อนระดับของการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีอยู่มาก
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น้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากการให้ อำนาจหน้าที่ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
แทรกแซงหรือกำกับดูแลของส่วนกลาง กล่าวคือ หากอำนาจหน้าที่ในการจัดทำภารกิจขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีอยู่ กว้างขวาง ย่อมสะท้ อนถึงระดับการกระจายอำนาจที่ มีอยู่สู ง และหาก
ส่วนกลางเข้ามาแทรกแซงหรือกำกับดูแลอยู่น้อย ก็สามารถสะท้อ นถึงความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่สูง เป็นต้น
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ (2560) ได้ให้ความหมายของการเลือกตั้งท้องถิ่น (Local Election)
ไว้ว่า “การเลือกตั้งท้องถิ่น (Local Election) หมายถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเข้าไปบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) โดย
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็ นพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ในระดับเมืองหรือ
จังหวัดต่ำลงมา โดยมีชื่อเรียกเขตการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ในไทยจะมีเขต
การปกครอง ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ
เทศบาล แต่ในสหรัฐอเมริกาจะมีเขตการปกครอง ตัวอย่าง เช่น เคาน์ตี้ (County) เทศบาล (Municipal)
ทาวน์/ทาวน์ชิพ (Town/Township) เป็นต้น การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นช่องทางหนึ่งของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นตามสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใช้
อำนาจตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของการมีประชากรจำนวนมากและมีพื้นที่เขต
การปกครองที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้การใช้อำนาจของประชาชนด้วยตนเองโดยตรง เพื่อทำการตัดสินใจ
ทางนโยบายและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปทำไม่ได้
ในทางปฏิบัติแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของความเป็นประชาธิปไตยที่มีอยู่ เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นตามหลักการสากลจะให้ความสำคัญกับการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นตามหลั ก
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เพื่อให้ผลลั พธ์ที่ได้เป็นประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยตรง จากการร่วมคิดร่วมทำกิจการสาธารณะด้วยตนเองอย่างมากที่สุ ดเท่ าที่จะเป็นไปได้
ประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่ควรมีบทบาทเพียงแค่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเท่านั้นแต่ต้องมีบทบาท
ติดตามและตรวจสอบการทำงานของตัวแทนและฝ่ ายบริหารในระดับท้องถิ่น ที่ได้รับเลื อกตั้งเข้าไป
บริ หารงานองค์ กรปกครองท้ องถิ่นหรือรัฐบาลท้ องถิ่ นเพราะมี ความใกล้ ชิ ดกับประชาชนในท้ องถิ่ น
โดยตรง”
การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นตัวชี้วัดสำคัญ ที่แสดงให้เห็ นถึงสถานะของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่น และยังเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้ใน
หลาก หลายมิติ ดังเช่น การตรวจสอบความสนใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นว่ามีสู งมากเพียงใดโดยเปรียบเทียบได้จากระดับการมีส่ วนร่วมในการใช้ สิ ทธิลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งของประชาชน ในท้องถิ่นความเข้มข้นในการแข่งขัน และช่วงชิงที่นั่งในสภาท้องถิ่นของผู้สมัคร
ลงแข่งขันรับเลือกตั้งท้องถิ่น บทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองที่มีขนาด
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ใหญ่ และขนาดเล็ ก รวมถึงบทบาทผู้ สมัครรับเลื อกตั้งท้ องถิ่นที่ ไม่สั งกัดพรรคการเมือง ฯลฯ ผลการ
เลื อกตั้งท้องถิ่นสามารถแสดงถึงการตอบสนองของประชาชนในท้ องถิ่นที่ มีต่อนโยบายที่ผู้ สมั ครรับ
เลือกตั้งในท้องถิ่น ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางของนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ประเด็นที่ใช้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนี้ อาจจะมีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากประเด็นนโยบายที่มี
อยู่ในการเมืองระดับชาติก็ได้
กระบวนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงเป็นการทำให้ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจในการ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และเลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
เทศบาลในประเทศไทย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไป ที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนานที่สุด โดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2476 หลั งเกิดการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถูกจัดตั้งขึ้ นมาเพื่ อให้ การปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน มีลักษณะสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองระดับ ประเทศ
ที่ เปลี่ ย นเป็ น ประชาธิ ป ไตยหลั งเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง ทำให้ เทศบาลเป็ นองค์ กรทาง
การเมืองระดับท้องถิ่นองค์กรแรกที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองตามหลั กการ
กระจายอำนาจ โดยมี ก ารจำลองโครงสร้างทางการเมื องระดั บ ชาติ เอาไว้ในเทศบาลด้ ว ย ดั งเช่ น
การแบ่งแยกฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
ซึ่งกันและกัน เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตำบล ซึ่งเทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป โครงสร้าง
ของเทศบาลทุกประเภท ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 มีโครงสร้างรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารของเทศบาลมีผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล การดำรงอยู่ของนายกเทศมนตรีไม่ขึ้นกับสภาเทศบาล
เพราะนายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และเช่นเดียวกันรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจาก
การแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเทศบาล จึงทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล
แยกขาดออกจากกันอย่างชัดเจน ขณะที่ฝ่ายสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ในเขตเทศบาล จะมี ห น้ าที่ ส ำคั ญ 3 ประการ ได้ แก่ ประการแรก การสะท้ อนความต้ องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชน ประการที่สอง การออกเทศบัญญัติใน
ฐานะที่สภาเทศบาลเป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติของเทศบาล จึงต้องทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง
และอนุมัติกฎหมายต่าง ๆ และประการสุดท้าย การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร สภาเทศบาลสามารถ
ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร การตั้งคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของ
สภาเทศบาลตรวจสอบการทำงาน และการเสนอเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาล
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นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เมื่อครบ
วาระการดำรงตำแหน่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามาทำ
หน้าที่บริหารงานเทศบาลแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง
การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อำเภอ ซึ่งมี 50 ตำบล
394 หมู่บ้ าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 49 แห่ ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จำนวน 18 แห่ง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตำบล)
และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 30 แห่ง สามารถจำแนกตามรายอำเภอได้ดังนี้ (สำนักงาน
จังหวัดสมุทรปราการ, 2561: 5-7)
อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 7 แห่ง ดังนี้ 1) เทศบาลนครสมุทรปราการ
2) เทศบาลเมืองปากน้ ำสมุทรปราการ 3) เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ 4) เทศบาลตำบลบางปู 5)
เทศบาลตำบลแพรกษา 6) เทศบาลตำบลด่านสำโรง และ 7) เทศบาลตำบลบางเมือง และองค์การ
บริหารส่วนตำบล 5 แห่ง ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา 2 )องค์การบริหารส่วนตำบล
บางด้ว น 3) องค์การบริห ารส่ว นตำบลบางโปรง 4) องค์การบริห ารส่ วนตำบลเทพารักษ์ และ 5)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
อำเภอบางบ่ อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ ง ดังนี้ 1) เทศบาลตำบลบางบ่อ 2) เทศบาล
ตำบลคลองสวน 3) เทศบาลตำบลคลองด่าน และ4) เทศบาลตำบลบางพลีน้อย และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 7 แห่ง ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ระกาศ 3) องค์การบริห ารส่วนตำบลคลองด่าน 4) องค์การบริห ารส่วนตำบลบางบ่อ 5) องค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา 6) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสวน และ 7) องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เปร็ง
อำเภอบางพลี ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง ดังนี้ 1) เทศบาลตำบลบางพลี และองค์การ
บริหารส่วนตำบล 6 แห่ง ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง 4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา 5) องค์การ
บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และ 6) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอพระประแดง ประกอบด้วยเทศบาล 3 แห่ ง ดังนี้ 1) เทศบาลเมืองพระประแดง 2)
เทศบาลเมืองลัดหลวง และ 3) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ 3) องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางยอ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง 5) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะ
เจ้า และ 6) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยเทศบาล 2 แห่ง ดังนี้ 1) เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
และ 2) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วน
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ตำบลบ้านคลองสวน 2) องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด 3) องค์การบริ หารส่วนตำบล
แหลมฟ้าผ่า และ4) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
อำเภอบางเสาธง ประกอบด้ ว ยเทศบาล 1 แห่ ง ดั งนี้ 1) เทศบาลตำบลบางเสาธง และ
องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 2) องค์การบริหารส่วน
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย และ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
7. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การศึก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) มีการศึกษาวิจั ย
ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บ รวบรวมข้ อมู ล ของการศึ กษาวิจั ย โดยศึก ษาจากแหล่ งข้อ มู ล ที่ อ ยู่ในรูป ของเอกสาร
หนั ง สื อ งานวิ จั ย บทความวิ ช าการ กฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ข่ า วสารต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร งานเทศบาล การเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยใช้วิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
เนื่องจากผู้ศึกษาปฏิบัติงานในเทศบาลแห่ งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ มี โอกาสได้ แ ลก เปลี่ ย นข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในเทศบาลอื่ น ๆ
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุมร่วมกัน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากแหล่งที่มาของข้อมูลแบบ
เจาะจง โดยสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริห ารงานเทศบาลในจั งหวั ด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย 1) นายกฤตชยุต พระใหญ่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง 2)
นายธีรเดช ศรีเจริญ ข้าราชการบำนาญ อดีตปลั ดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ (เกษียณอายุ
ราชการ 30 กันยายน 2561) 3) นายวิมล มงคลเจริญ ปลั ดเทศบาลนครสมุทรปราการปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ 4) นายประยุทธ เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดเทศบาลตำบลสำโรง เหนือ
5) นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ
การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้ ศึกษาวิจั ย จะนำเสนองานที่ ได้ศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาผลการศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยผลจะมาจากการสังเคราะห์เอกสารที่ได้มีการรวบรวม และผลจากการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากแหล่งที่มาของข้อมูลแบบเจาะจง
8. ผลการศึกษา
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ
หลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในช่วงเวลานั้นถึงสิ้ นปี พ.ศ. 2557
จะมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 255 แห่ง
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ครบวาระการดำรงตำแหน่ งและต้องจัดให้มีการเลื อกตั้งใหม่ (iLAW, 2561) แต่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557
เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ออกมาบังคับใช้กับองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รู ป แบบทั่ วไปทั่ วประเทศ โดยคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ ให้ เหตุ ผ ลว่ า
“เนื่องจากในปัจจุบันมีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้ครบวาระหรือว่างลง หรือมี
กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้อง ถิ่นเพื่อทำ
หน้าที่บริหารงานและดูแลจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่โดยที่สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้โดยเรียบร้อยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้” (ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ, 2557)
สาระสำคัญของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ฉบับนี้ คือ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้งด
การจั ดให้ มี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรือผู้ บริหารท้ องถิ่ นตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้ นไปก่ อน
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยในระหว่างนี้ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และหากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภา
เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาที่เหลืออยู่นั้น
เป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 85/2557ฯ, 2557)
การออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้ บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดการทำหน้าที่ลง โดยให้ สรรหาสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแทนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่น และให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ส่วนจำนวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นได้ประกาศกำหนดขึ้นมาใหม่ กล่าวคือ องค์การบริหารส่ วนตำบลให้ มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน จากเดิมที่กำหนดให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ
2 คน เทศบาลทุกประเภทให้มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน จากเดิมที่กำหนดจำนวนสมาชิกสภา
เทศบาลตามประเภทเทศบาล โดยเทศบาลตำบลมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน เทศบาลเมืองมี
สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน และเทศบาลนครมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน ส่วนองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดให้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจั งหวัดที่ มีอยู่ ก่อนวันที่ ประกาศนี้ มีผลใช้ บั งคับ ซึ่งการกำหนดจำนวนสมาชิ กสภาองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ฉบับนี้ ทำให้จำนวนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นแต่ละประเภท มีจำนวนน้อยกว่าเดิม และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญั ติฯ จัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
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การสรรหาสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ ใช้วิธีการคัดเลื อกบุคคลที่มีความรู้และ
ความสามารถด้านการบริหารงานท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น การศึกษาท้องถิ่น การอนามัยและสาธารณสุข
กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โยธาธิการ ผังเมือง หรือ
โครงสร้ างพื้ นฐาน หรื อด้ านอื่นตามที่ คณะกรรมการสรรหาเห็ นสมควร โดยอย่ างน้ อยสองในสามของ
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดต้องเป็นข้าราชการ หรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ
หรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงพฤติกรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็น
กลางทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์ของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกด้วย โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดคนหนึ่งซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย ผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวย การสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และประธานสภาหอการค้าจัง
หวัดหรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือประธานสภาทนายความประจำจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองให้
เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ, 2557)
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ ยังได้กำหนดข้อยกเว้นให้
ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้อง
ลาออกจากตำแหน่ งราชการ มิให้ถือว่าการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นของข้าราชการ หรือผู้เคยเป็น
ข้าราชการเป็นการดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หรือเป็นการกระทำอันอาจถูกกล่าวหาได้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 85/2557ฯ, 2557)
ดังนั้น กรณีตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ ทำให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไปที่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการสรรหาโดยมี
จำนวนตามที่ประ กาศกำหนดและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ
นับเป็นคำสั่งแรกของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการใช้อำนาจตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ให้อำนาจหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ สั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทำการใด ๆ ได้ ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ “เห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการ
กระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร” โดยออกคำสั่ ง
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หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น เป็ น การชั่ ว คราว ในคำสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติฉบับนี้ ได้กล่าวอ้างถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ ที่สั่งให้งดการจัด
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้สรร
หาบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ เข้ามาทำหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่นส่วนผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ครบวาระให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และได้ให้เหตุผลในการออกคำสั่งว่า “บัดนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าปัจจุบันประชาชนใน
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
สถานการณ์จึงได้คลี่คลาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูปการส่งเสริมความสามัคคีและ
ความสมานฉัน ท์ของประชาชนในชาติให้มากยิ่งขึ้น จึงสมควรให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห าร
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่เดิม มีส่วนรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นใน
สถานการณ์ ที่ ยั งไม่ อ าจจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งได้ ทั้ งยั งเป็ น การสร้า งสภาพแวดล้ อ มอั น จำเป็ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด ” (คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ, 2558)
สาระสำคัญของคำสั่งฯฉบับนี้ คือ กำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้น
จากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นชุดสุดท้ายที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและให้
สมาชิกสถาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ พ้น
จากตำแหน่ง กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะสาเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้สภา
ท้องถิ่นคงจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ยกเว้นสมาชิกเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ, 2558)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ เป็นผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ยังคงอยู่ ในตำแหน่ งเพื่ อปฏิ บั ติห น้ าที่ต่ อไปโดยให้ มีจำนวนตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัดตั้งองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่ครบหรือพ้นจากตำแหน่งในภายหลัง
เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ
กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดสุดท้ายที่พ้น
จากตำแหน่ งเนื่ องจากครบวาระก่อน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และประสงค์จะกลั บเข้าดำรง
ตำแหน่ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ให้ ม ารายงานตั ว ให้ ม ารายงานตั ว ต่ อ ประธาน
กรรมการสรรหาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ ภายในวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ. 2558 และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นับแต่วั นที่ประธานกรรมการสรรหา
ประกาศแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคยได้รับการประกาศแต่งตั้ง
ให้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจากการสรรหาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ
พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ ส่วน
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น ให้ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ บริห ารท้องถิ่นได้นับแต่วันที่ประธานกรรมการสรรหา
ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นชุดสุดท้ายที่มารายงานตัวให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นขึ้นใหม่ (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ, 2558)
กรณี สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
หรือในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น กรณีเช่นว่านี้ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 85/2557ฯ การดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ ให้ดำรงตำแหน่งจนกว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังอยู่
ในตำแหน่ง การประกาศให้มีการเลือกตั้งให้กระทำได้โดยความเห็น ชอบร่วมกันระหว่างคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (คำสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 1/2557 ฯ, 2558)
ดั งนั้ น กรณี ต ามคำสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 1/2557ฯ ทำให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริห ารงานโดยสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งแล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปหรือมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการ
สรรหาส่วนฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้บริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องต่อไป
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559ฯ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น เป็นคำสั่งหัวหน้า
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภา
ท้องถิ่น ที่ มิใช่การยุบ สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งการยุบสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจั ดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาเทศบาล โดยให้เหตุ ผลในการ
ออกคำสั่ งไว้ว่า “ในกรณี ที่มีการยุบสภาท้องถิ่นที่มิใช่การยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้ ดำเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กำหนดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยกระบวนการตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้มีค ณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ กรณีเช่นนี้
ทำให้การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงสมควรกำหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่นให้มีความเป็นกลางและ
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน อันจะทำให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้อง การของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559ฯ, 2559)
สาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559ฯ คือ การเปลี่ยน
โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่
85/2557ฯ ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นกลางและมี
มาตรฐานเดีย วกั น เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิ รูป การบริห ารราชการแผ่ น ดิน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรองประธาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการ และอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ” (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 22/2559ฯ, 2559)
เมื่อมีการยุบสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และข้อ 4 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ
(ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น) เป็นจำนวนสามเท่าของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
จะสรรหาได้ตามประเภทที่กำหนดในข้อ 3 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557ฯ
(ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละประเภท) โดยให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
สรรหาภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ มี ค ำสั่ งให้ ยุ บ สภาท้ องถิ่น รายชื่ อ บุ คคลที่ ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด
นำเสนอต้องอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ในกรณีที่มีความ
จำเป็นอาจเสนอชื่อบุคคลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดที่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ก็ได้ และให้
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สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับ แต่งตั้งมีว าระการดำรงตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ งจะ
ประกาศให้ มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ (คำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 22/2559ฯ, 2559)
ดังนั้ น กรณี ตามคำสั่ งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 22/2559ฯ ทำให้ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการสรรหา เข้ามาบริหารงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559ฯ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
เทศบาล การยกฐานะเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล เป็นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
เกี่ยวกับสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล หรือมีการยกฐานะเป็นเทศบาล หรือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของ
เทศบาล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนั้นพ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือเทศบาลเดิม และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
เทศบาลเดิม นั้ น ต้องพ้ น จากตำแหน่งโดยผลของกฎหมาย หรือในกรณี ที่ส มาชิก สภาท้อ งถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระไปแล้ว แต่ในภายหลังได้มีการจัดตั้งองค์การ
บริห ารส่ ว นตำบลขึ้ น เป็ น เทศบาล หรือ มี การยกฐานะเป็ น เทศบาลหรือมี ก ารเปลี่ ยนแปลงฐานะ
เทศบาล ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (คำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559ฯ, 2559)
ดังนั้น กรณีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559ฯ ทำให้เทศบาลมี
สมาชิกสภาเทศบาลจากการสรรหา และปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
การบริหารงานเทศบาลตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯและคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ
การบริหารงานในเทศบาล ตามแนวทางที่กำหนดโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคำ สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 85/2557ฯ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 22/2559ฯ และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 29/2559ฯ ทำให้ไม่มี
การเลื อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนเข้ามาบริห ารงานใน
เทศบาลเป็นผลให้ โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลมีนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบ
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วาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปหลังจากครบวาระโดยไม่มีการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในเขตเทศบาล หรือ เทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการสรรหาหรือคัดเลือกซึ่ งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดย ตรงของประชาชนในเขตเทศบาล หรือมีปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขต
เทศบาลนั้น ๆ
การบริหารงานเทศบาลในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถจำแนกตามโครงสร้างการ
บริห ารงานเทศบาลได้เป็ น 4 รูป แบบ คือ 1) เทศบาลบริห ารงานโดยสภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุด
สุดท้ายและนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย 2) เทศบาลบริหารงานโดยสภาเทศบาลชุดเดิมหรือ
ชุดสุดท้ายและมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 3) เทศบาลบริหารงานโดยสภาเทศบาล
ที่มาจากการสรรหาและนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย และ 4) เทศบาลบริหารงานโดยสภา
เทศบาลที่มาจากการสรรหาและและมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างบริหารงานเทศบาลตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ
การบริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในปัจจุบัน (มิถุนายน พ.ศ. 2562) ผู้บริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการทุกแห่งครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ซึ่งประกอบด้วยฝ่าย
สภาเทศบาลและฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรีและคณะ) ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เข้ามาทำหน้าที่บริหารงานเทศบาล แต่บริหารงานโดย
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ผู้บริหารที่เป็นผลมาจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯและคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฯที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงที่มาของผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ (ข้อมูล: มิถุนายน 2562)
ที่มาผู้บริหารเทศบาล
เทศบาล
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
1) เทศบาลนครสมุทรปราการ
2) เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
3) เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
4) เทศบาลตำบลบางปู
5) เทศบาลตำบลแพรกษา
6) เทศบาลตำบลด่านสำโรง
7) เทศบาลตำบลบางเมือง
อำเภอบางบ่อ
1) เทศบาลตำบลบางบ่อ
2) เทศบาลตำบลคลองสวน
3) เทศบาลตำบลคลองด่าน
4) เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
อำเภอบางพลี
1) เทศบาลตำบลบางพลี
อำเภอพระประแดง
1) เทศบาลเมืองพระประแดง
2) เทศบาลเมืองลัดหลวง
3) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
1) เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
2) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอบางเสาธง
1) เทศบาลตำบลบางเสาธง
รวม 18 แห่ง

ฝ่ายสภาเทศบาล
ฝ่ายบริหาร
ชุดเดิมหรือ
ชุดเดิมหรือ ปลัดฯปฏิบัติ
ชุดสุดท้าย สรรหา ชุดสุดท้าย หน้าที่นายกฯ
√
√

หมายเหตุ

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√

√
17

√
12

1

√
6

ที่มา: สำรวจโดยผู้ศึกษา
ข้อมูลจากตารางที่ 1 พบว่าจำนวนเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 18 แห่ง มีเทศบาลที่
บริหารงานโดยสภาชุดเดิมหรือขุดสุดท้าย จำนวน 17 แห่ง มีนายกเทศมนตรีพร้อมคณะชุดเดิมหรือ
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ชุดสุดท้ายบริห ารงาน จำนวน 12 แห่ง ส่วนอีก 6 แห่ ง บริห ารงานโดยปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี และมีเพียง 1 แห่ง ที่สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการสรรหา
จากการศึกษาการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง
ท้อง ถิ่นพบว่าเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่บริหารงานโดยนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลชุดเดิมหรื อชุดสุดท้ายที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง
ต่ อ ไปและมี บ างแห่ ง ที่ ส มาชิ ก สภาเทศบาลมาจากการสรรหาและปลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรี หากพิจารณาตามโครง สร้างการบริหารงาน เทศบาลทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ยั งมี ก ารบริ ห ารงานตามโครงสร้ างของเทศบาล กล่ าวคือ มี ทั้ งฝ่ ายสภาเทศบาลและฝ่ ายบริห าร
(นายกเทศมนตรี) ในการบริหารงานเทศบาล แม้จะมีที่มาต่างกันและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ
รูปแบบการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
อาจจำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) เทศบาลที่บริหารงานโดย
สภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุดสุดท้ายและนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย จำนวน 11 แห่ง 2)
เทศบาลที่ บ ริ ห ารงานโดยสภาเทศบาลชุ ด เดิ ม หรื อ ชุ ด สุ ด ท้ า ยและมี ป ลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ ห น้ าที่
นายกเทศมนตรี จำนวน 6 แห่ง และ 3) เทศบาลที่บริหารงานโดยสภาเทศบาลที่มาจากการสรรหา
และนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย จำนวน 1 แห่ง ซึ่งรายละเอียดการบริหารกิจการเทศบาล
แต่ละแห่ง ก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมของแต่ละเทศบาล และรูปแบบของผู้บริหารตาม
โครงสร้างเทศบาล
การบริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวข้างต้น มีทั้งข้อดีและ
ข้อด้อย กล่าวคือ ส่วนที่เป็นข้อดี คือ 1) ขั้นตอนการบังคับบัญชาสั้นลงทำให้การดำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำได้อย่างรวดเร็ว 2) การบริหารงานที่ต่อเนื่องทำให้ประชาชน
ได้ รั บ ประโยชน์ ถ้าผู้ บ ริ ห ารมี วิสั ย ทั ศ น์ ในการพั ฒ นาเทศบาลและตั้ งใจทำงานเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น ส่วนที่เป็นข้อ ด้อย คือ 1) ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากกว่าเดิม เช่น ในกระบวนการสรรหา/คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน (คนงานทั่วไป)
ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯระดับจังหวัดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำแผนฯจนถึงการบรรจุ
แต่งตั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2) ปัญหาด้านการบริหารงานเทศบาล ในกรณีนี้ขึ้นอยู่
กับบริบทของแต่ละเทศบาล หากฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลมีแนวทางไม่สอด คล้องกัน/ขัดแย้ง
กั น ก็ ท ำให้ ก ารบริ ห ารงานเทศบาลมี ปั ญ หา ส่ งผลตั้ งแต่ ก ารกำหนดนโยบายการบริ ห ารจนถึ ง
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ฝ่ายข้า ราชการประจำบางคน บางส่วน อาจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ทำงานหรือ
“เกียร์ว่าง” เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หรือกรณีที่มีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี แม้จะ
มีความรู้ ทักษะการบริหารงานและมีความใกล้ชิดกับประชาชนแต่การไม่ยึดโยงกับประชาชน ก็อาจมี
ผลกับการตัดสินใจในการบริหารงานที่แตกต่างจากผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 3) ผู้บริหาร
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เทศบาลบางพื้นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนลดน้อยลงรับฟังเสียงจากประชาชนลดน้อย ลงเนื่องจาก
ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่ต้องหาเสียงเลือกตั้งหรือวางแผนหาเสียง/รักษาฐานเสียงในการเลือกตั้ง ครั้ ง
ต่อไป
ด้วยกลไกการบริหารงานเทศบาลที่มีอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
การชั่วคราว จึงทำให้การบริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการยังคงดำเนินการต่อไปได้ เพราะว่า
เทศบาลในจั งหวั ดสมุ ท รปราการทุ กแห่ ง มี ส ภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงสร้ างการ
บริหารงานเทศบาลเป็ นกลไกขับเคลื่อนการบริหารงานเทศบาล ให้ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลต่อไป และยั งมีฝ่ ายข้าราชการประจำของเทศบาลที่จะปฏิ บัติงานตามนโยบายของผู้ บริหาร
เทศบาล ส่วนจะดำเนิน การได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลเพียงใดเป็นสิ่งที่ควรต้องทำ
การประเมินกันต่อไป
เปรียบเทียบการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
หากให้เปรียบเทียบการบริหารงานเทศบาลโดยผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งตามวาระปกติกับผู้บริหารงานเทศบาลที่มาจากผลของประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติฯและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฯ เรื่องการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จากการศึกษาในประเด็นนี้พบว่ามีความเห็น
แตกต่างกันออกไป คือ มีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าไม่แตกต่างกันหรือแตกต่างกันบางส่วน และฝ่ายที่มีความเห็น
ว่ามีความแตกต่างกัน
ฝ่ายที่มีความเห็นว่าไม่แตกต่างกันได้ให้เหตุผลว่าเทศบาลมีอำนาจ หน้ าที่ ที่ต้องดำเนินการ
ตามกฎหมายที่ บั ญ ญั ติไว้แล้ ว ดังนั้ น ผู้ ที่มี ห น้ าที่ ในการปฏิ บั ติงานตามโครงสร้างเทศบาลจึงต้อ ง
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มี และข้าราชการประจำของเทศบาลก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
พื้น ที่อยู่ แล้วความคิดเห็ นในส่วนนี้ จะเป็นความคิดเห็นที่มีมุมมองต่อการให้ บริการของเทศบาลใน
ลักษณะงานที่เป็นงานประจำ เช่น การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล
ศูนย์พั ฒนาเด็ กเล็ ก โรงเรี ย นเทศบาล หรือ การซ่อ มแซมสาธารณู ป โภคต่ าง ๆ เป็ น ต้ น ส่ ว นผู้ ที่ มี
ความเห็นว่าแตกต่างกันบางส่วน ได้ให้เหตุผลว่าในส่วนที่ เป็นงานประจำของเทศบาลจะมีเจ้าหน้าที่
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว แต่ยังมีสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายใน
การบริหารงานเทศบาล ถึงแม้ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินวาระการดำรงตำแหน่งปกติแต่
การดำเนิ น การตามแผนงานและโครงการต่ าง ๆ ก็ ยังต้อ งมี กระบวนการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น จาก
ประชาชนในท้องถิ่นและเมื่อถึงเวลาที่เหมาสมก็จะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
ส่วนที่มีความเห็นว่ามีความแตกต่างกันให้เหตุผลว่าการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของ
ผู้บริหารเทศบาลทั้งฝ่ายสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีคราวละ 4 ปี ทำให้ประชาชนมีโอกาสเลือก
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ผู้บริหารเทศบาลที่ประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาบริหารงานเทศบาล ซึ่งอาจเป็นผู้บริหาร
ชุดเดิมหรือผู้ บริหารเทศบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารงานเทศบาลก็ได้ เนื่องจากสภาพการณ์ที่ปรากฎใน
ปัจจุบัน เทศบาลที่บริหารงานโดยสภาเทศบาลและ/หรือนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลื อกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในท้ องถิ่ น แต่ด ำรงตำแหน่ งต่อเนื่องเกินวาระการดำรงตำแหน่ง บางแห่ งฝ่ ายสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีมีแนวทางการบริหารงานที่สอดคล้องกันก็ทำให้การบริหารงานเทศบาล
เป็ น ไปด้ว ยความราบรื่ น แต่ห ากเทศบาลใดฝ่ ายสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมีแ นวทางการ
บริหารงานที่ไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันจะส่งผลกระทบกับการบริหารงานเทศบาล เช่น การแปร
ญัตติตัดลดงบประมาณการแก้ไขงบประมาณของสภาเทศบาล หรือการไม่นำข้อเสนอโครงการของ
สมาชิกสภาเทศบาลบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล หรือการไม่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เป็นต้น ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น การจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามวาระการดำรงตำแหน่งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเลือกผู้บริหารเทศบาลที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ามาบริหารงานเทศบาลตามความต้องการของ
ประชาชน และเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วย
9. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
และการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมา
แม้จะมีการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ก็ไม่ทำให้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องสะดุดหยุ ดลงตาม
การเลือกตั้งทั่วไประดับชาติ แต่การรัฐประหารโดยณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นอกจากทำให้การเลือกตั้งระดับชาติต้องหยุดลงแล้วยังมีผลถึงการเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งเป็นผลมาจาก ประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557ฯ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559ฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 29/2559ฯ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันบริหารงานโดยผู้บริหารที่เป็นผลมาจากประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ดังกล่าวข้างต้น โดย
อาจจำแนกรูปแบบตามโครงสร้างเทศบาลได้เป็นเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) เทศบาลที่บริหารงานโดยสภา
เทศบาลชุดเดิมหรือชุดสุดท้ายและนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย 2) เทศบาลที่บริหารงานโดย
สภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุดสุดท้ายและมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และ 3) เทศบาลที่
บริหารงานโดยสภาเทศบาลที่มาจากการสรรหาและนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย
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การบริหารงานเทศบาลตามรูปแบบที่ 1 บริหารงานโดยสภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุดสุดท้า ย
และนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย แม้จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มา
จากการเลือก ตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินวาระการดำรง
ตำแหน่ง บางแห่งอาจนับได้มากกว่า 2 วาระ การงดการเลือกตั้งเทศบาลทำให้ประชาชนขาดโอกาส
ในการกำหนดผู้บริหารเทศบาลโดยตรงผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวความคิด
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย ที่ให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่
แสดงให้เห็นถึงสถานะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่น
การบริหารงานเทศบาลตามรูปแบบที่ 2 บริหารงานโดยสภาชุดเดิมหรือชุดสุดท้ายและมีปลัด
เทศบาลปฏิ บั ติห น้ าที่ น ายกเทศมนตรี ในรูป แบบนี้ ส ภาเทศบาลมาจากการเลื อ กตั้ งโดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิ่นแต่เป็ นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินวาระการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติ
หน้ าที่ น ายกเทศมนตรีข องปลั ด เทศบาลเนื่ อ งจากนายกเทศมนตรีที่ ม าจากการเลื อกตั้ ง พ้ น จาก
ตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เป็นการรักษาการในตำแหน่งที่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มิใช่
การรักษาการในช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นการดำรงตำแหน่งสองสถานะ กล่าวคือ ทำหน้าที่ฝ่ ายบริห าร
(นายกเทศมนตรี) และปลั ดเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับ บัญ ชาสูงสุ ดของข้าราชการประจำในเทศบาล
ภายใต้การบริหารงานของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันและการปฏิบัติ
หน้ าที่ น ายกเทศมนตรี ที่ ไม่ได้ ม าจากการเลื อ กตั้ งโดยตรงของประชาชน จึงทำให้ ขาดการผู กพั น
เชื่อมโยงกับประชาชน
การบริหารงานเทศบาลตามรูปแบบที่ 3 บริหารงานโดยสภาเทศบาลที่มาจากการสรรหาและ
นายก เทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย แม้จะเป็นนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิ่นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินวาระการดำรงตำแหน่ง ทำให้ประชาชนขาด
โอกาสในการเลือกผู้บริหารเทศบาลผ่านการเลือกตั้ง ส่วนสภาเทศบาลมาจากการสรรหากรณียุบสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น สภาเทศบาลที่มาจากการสรรหาจึงไม่ผูกพันยึดโยงกับประชาชนในเทศบาลเนื่องจาก
สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาล แม้ตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559ฯ จะอ้างว่า “เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป็นกลาง
และมาตรฐานเดียวกัน”
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อเข้ามาบริหารงานในเทศบาลเป็น
การกระจายอำนาจที่ส่วนกลางยินยอมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอำนาจในการปกครองตนเอง
ตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ประชาชนมีอำนาจในการการกำหนดผู้บริหารเทศบาลโดยตรง โดย
ผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ในการ
กำหนดนโยบายการบริหารงาน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้สภาเทศบาลเป็นผู้
พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชน
ฯลฯ ซึ่งหน้าที่ของนายกฯ ได้มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนสภาเทศบาลมี
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หน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล ในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชน
การออกเทศบั ญ ญั ติ ในฐานะที่ ส ภาเทศบาลเป็ นองค์กรทางด้านนิ ติบั ญ ญั ติข องเทศบาล และการ
ตรวจสอบถ่วงดุล ฝ่ายบริห าร (นายกเทศมนตรี) ภายใต้กระบวนการเลือกตั้งประชาชนจะเป็นผู้มี
อำนาจในการควบคุมกำกับและตรวจสอบผู้บริหารเทศบาลโดยตรง ผู้บริหารเทศบาลจะมีโอกาสได้ทำ
หน้ าที่ ต่อ ไปหรือ ไม่ ขึ้น อยู่ กั บ อำนาจของประชาชน กล่ าวคือ หากบริห ารงานเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนก็อาจได้รับเลือกให้ทำหน้าที่บริหาร
ต่อไป แต่หากประชาชนไม่พอใจผลงานของผู้บริหารเทศบาลประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้อื่นมาทำ
หน้าที่แทนได้ ดังนั้น กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จึงเป็นการทำให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และเลือกผู้บริหารเทศบาล
โดยตรง เพื่อเข้ามาบริหารงานเทศบาลตามความต้องการประชาชน
การสั่งงดการจัดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จึงส่งผลกระทบกับการบริหารงานในเทศบาล ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ไม่มีโอกาสใช้อำนาจของประชาชนในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบ และเสนอปัญหาและความ
ต้ อ งการให้ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลโดยตรง โดยผ่ า นกระบวนการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ประชาธิป ไตยในการปกครองท้ องถิ่น ซึ่ งเป็ น ประชาธิปไตยที่ ใกล้ มื อประชาชน
เปรียบเสมือนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นต้องหยุดชะงักลง และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการบริหารงานเทศบาล ก็คือ ประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้น ๆ
10. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การบริหารงานเทศบาลในสภาวะปกติทั่วไปเป็นการบริหารงานโดยผู้บริหารที่เป็นฝ่ายสภา
เทศบาลและฝ่ายบริหาร(นายกเทศมนตรี)ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลมี
วาระการดำรงตำแหน่ ง 4 ปี เมื่ อครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้ นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่ น
ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
หลังการรัฐประหาร เมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วย 1) ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 85/2557ฯ 2) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557ฯ 3) คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 22/2559ฯ และ 4) คำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 29/2559ฯ ผลของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฯ ดังกล่าว ทำให้ ไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มีผู้ บริห ารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ครบวาระการดำรง
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ตำแหน่งแล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปหลังจากครบวาระโดยไม่มีการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการสรรหา
หรือคัดเลือกซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมีปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน 18 แห่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังกล่าวข้างต้น จากผลการศึกษา
สรุปรูปแบบการบริหารงานเทศบาลตามโครงสร้างของเทศบาลในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ได้ 3 รูปแบบคือ 1) เทศบาลที่บริหารงานโดยสภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุดสุดท้ายและนายกเทศมนตรี
ชุดเดิมหรือชุดสุ ดท้าย จำนวน 11 แห่ ง 2) เทศบาลที่บริห ารงานโดยสภาเทศบาลชุดเดิมหรือชุด
สุดท้ายและมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี จำนวน 6 แห่ง และ 3) เทศบาลที่บริหารงาน
โดยสภาเทศบาลที่มาจากการสรรหา และนายกเทศมนตรีชุดเดิมหรือชุดสุดท้าย จำนวน 1 แห่ง ซึ่ง
รายละเอียดการบริหารงานเทศบาลแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมและแต่ละ
เทศบาล
การงดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่งผลกระทบกับการบริหารงานในเทศบาล ทำให้ประชาชนได้มี
โอกาสใช้อำนาจของประชาชน ในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เสนอปัญหาและความต้อง การให้
ผู้บริหารโดยตรงผ่านกระบวนการการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการบริหารงานเทศบาลก็คือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้น ๆ
ปั จ จุ บั น สภาพการณ์ ต่ าง ๆ ได้ ค ลี่ ค ลายลงไปมากแล้ ว และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เลื อกตั้ งท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย 1) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้งสมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น หรือผู้ บ ริห าร
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ 2562 2) พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ 2562
3) พ ระราช บั ญ ญั ติ ระเบี ย บ บ ริ ห ารราช ก ารกรุ ง เท พ ม ห าน ค ร (ฉ บั บ ที่ 6) พ .ศ . 2562
4) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 5) พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และ 6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562 ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงคาดว่าประชาชนจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ของพลเมืองผ่ าน
กระบวนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในเร็ววันนี้
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การประเมินผลการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง) ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
ศิราภร เที่ยงสาย*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การประเมินผลการให้ สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง) ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561” มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ
ประเมิ นบริ บท ทรั พยากร ขั้ นตอน และผลผลิ ตของการให้ สถานะคนต่ างด้ าวเข้ าเมื องโดยชอบด้ วย
กฎหมายของชนกลุ่ มน้ อย (บุ คคลบนพื้นที่สู ง) ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561ในการศึกษาวิจัยมีวิธีการ
ศึกษาวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาจากเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ
สิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ รายงานการประชุม ระเบี ยบคู่ มือการปฏิ บั ติงาน โครงการ คำสั่ ง เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2) การศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) แบบไม่มี
โครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ในส่วนกลาง
ผลการศึกษาวิจัย 1) ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า นโยบายตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติของกรมการปกครองในการแก้ไข
ปั ญ หาสถานะชนกลุ่ ม น้ อย 2) ผลการประเมิ น ด้านทรัพ ยากร พบว่า ในด้ านงบประมาณมีค วาม
เพียงพอและได้รับงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ในด้านบุคลากรยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจังหวัดและ
อำเภอ และด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ มี ค วามเพี ย งพอแต่ ข าดเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารงานฯ
3) ผลการประเมินด้านขั้นตอน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด/อำเภอ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไม่
ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบพฤติการณ์ จึงทำให้ล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด 4) ผลการ
ประเมินด้านผลผลิต พบว่า สามารถดำเนินการให้สถานะฯบุคคลบนพื้นที่สูงเพิ่มสูงขึ้น เป็นไปตามค่า
เป้ าหมายที่กำหนด ผลการประเมินนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒ นาการดำเนินการให้
สถานะฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการให้สถานะฯเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คำสำคัญ: ประเมินผล การให้สถานะชนกลุ่มน้อย บุคคลบนพื้นที่สูง
1. บทนำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลที่อพยพหลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายและอาศัย
อยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก บางกลุ่มเข้ามาอยู่เป็นเวลานานหลายสิบปี เช่น เวียดนามอพยพ
ลาวอพยพ เขมรอพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ ไทยลื้อ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เป็นต้น
บางกลุ่ มเป็ น เชื้อสายเดีย วกัน หรื อเป็น ญาติพี่ น้องกับ คนที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะตามแนว
ชายแดนเนื่องมาจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทาง
บกและทางน้ำเมื่อเกิดสภาวะสงครามและความอดอยาก ทำให้กลุ่มบุคคลอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทย ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะอยู่อาศัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มีบุตรเกิดในประเทศไทย แต่ก็ยัง
ไม่ถือว่าเป็นคนไทย เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตัวหรือไม่มีเอกสารอนุญาตให้เดินทางเป็นลาย
ลักษณ์ อักษรจากประเทศต้นทาง หรือบางรายไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ อันจะก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคม
เช่น การศึ กษา การจ้ างงาน สวัสดิ การสั งคม ที่ อยู่อาศัย สิ ทธิมนุ ษยชนขั้นพื้ นฐานสิ ทธิพลเมื อง เช่ น
เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง นำไปสู่ปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ และอาจ
เกิดปัญหาสะสมและอาจลุกลามจนกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ในระยะยาว
ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง
มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาหลายฉบับเพื่อรับรองสถานะบุคคลของแต่ละกลุ่ม โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วัน ที่ 18 มกราคม 2548 เห็ น ชอบยุท ธศาสตร์ก ารจัด การปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิข องบุ ค คลตาม
ข้อเสนอของสำนั กงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553
อนุมัติหลั กเกณฑ์การกำหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิ ทธิของ
บุ คคลเพิ่ มเติม กลุ่ มที่มิได้มีเชื้อสายไทย ให้ ได้รับสถานะเป็นบุ คคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย นอกกำหนดจำนวนคนต่ า งด้ า วและมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรในราชอาณาจั ก ร จำนวน 18
กลุ่มเป้าหมายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาต
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ ในการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 7 ธัน วาคม 2553 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สามารถขอสถานะคนต่างด้าวฯได้ ทั้งสิ้น 4
กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย รวม 14 กลุ่ม กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนพื้นที่สูง และกลุ่ม
ชาวเขา 9 เผ่า มีจำนวนมากที่สุด
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ทั้งนี้ บุ คคลตามกลุ่ ม เป้ าหมายข้างต้น ได้ รับ การผ่ อ นผั นให้ อยู่ ในราชอาณาจั กรเป็ น การ
ชั่วคราว หากเมื่อกลุ่มเป้ าหมายฯดำเนินการขอสถานะฯ และได้รับการอนุญาตฯแล้ ว จะสามารถ
เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ได้ ทำให้ประกอบอาชีพได้สะดวกยิ่งขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเมื่อ
อาศัยอยู่ต่อเนื่องครบ 5 ปี นับตั้งแต่ได้ใบถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตั วคนต่างด้าวและคุณสมบัติอื่น
ตามที่กฎหมายกำหนด จะสามารถขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้ แต่จากผลการดำเนินงานใน
การให้สถานะฯที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มกระบวนการรับคำร้องเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับสถานะฯ ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่พึงจะได้รับตาม
กฎหมาย เช่น สิทธิในการขอมีสัญชาติไทย สิทธิในการเดินทางโดยไม่ต้องถูกกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม
เป็นต้น
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเมินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง) ในระหว่างปี 2558–2561 โดยนำเอารูปแบบซิปป์
(CIPP Model) ในการประเมิน ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินโครงการที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย
เนื่องจากรูปแบบการประเมินดังกล่าวนี้จะเอื้อต่อการตัดสินคุณค่าของการประเมินอย่างรอบด้านทั้ง
ด้ า นบริ บ ท ด้ า นปั จ จั ย นำเข้ า ด้ า นกระบวนการ ด้ า นผลผลิ ต อั น จะทำให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดำเนินงานได้รับข้อมูลทั้งระบบ และเพื่อนำผลการศึกษาไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานให้สถานะฯ แก่ชนกลุ่มน้อย สำเร็จ
ลุล่วงตามยุทธศาสตร์ฯ และเพื่อให้ภารกิจของกรมการปกครองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการปกครอง พ.ศ. 2559 ในเรื่องการควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อประเมินด้านบริบทของการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง)
2.2 เพื่อประเมินด้านทรัพยากรในการดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง)
2.3 เพื่อประเมินด้านขั้นตอนของการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง)
2.4 เพื่อประเมินด้านผลผลิตของการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง)
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3. ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา
3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง) จำนวน 5 คน
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Modelโดยทำการประเมินองค์ประกอบ 4
ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านทรัพยากร 3) ด้านขั้นตอน และ 4) ด้านผลผลิต
3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาประเมิน คือ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 รูปแบบการประเมิน CIPP Model
Daneil L. Stufflebeam ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน เรียกว่า CIPP Model
เป็ นการประเมิน ที่มีกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ ใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน
นโยบายสาธารณะเพื่อหาข้อมูล ประกอบการตัดสิ นใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การ
ประเมิน คือ การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลนโยบาย
สาธารณะได้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2546: 55-58)
การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม (Context Evaluation) เป็ น การศึ ก ษาลั ก ษณะทั่ ว ไปของ
นโยบาย แผนงาน โครงการที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และจากสภาพที่ เป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ นำไปศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับสภาพที่ควรจะเป็น อาทิเช่น ประเมินความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ สภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการ สภาพความผันผวนของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเป็นต้น การประเมินสภาวะแวดล้อมนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่านโยบาย
แผนงาน โครงการควรจะทำในสภาพแวดล้อมใด และต้องการบรรลุวัตถุประสงค์อะไร
การประเมิ น ปั จจั ยนำเข้ า (Input Evaluation) เป็ นการประเมิ นการใช้ ทรัพยากรต่ าง ๆ ใน
นโยบาย แผนงาน โครงการนั้น ๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด อาทิเช่น มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ใช้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ บุคลากรที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเพียงพอหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ได้
มาตรฐานตามที่ กำหนดหรื อไม่ สมรรถนะของหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบเป็ นอย่ างไร มี กลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างไร
การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมิ นติ ดตามและควบคุ มการ
ดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน ตลอดจนค้นหาข้อบกพร่องในการดำเนินงาน การประเมินกระบวนการจึงต้องประเมิน
เป็นระยะ และต้องอาศัยเครื่องที่หลากหลายในการประเมิน ถ้าการดำเนินงานมีข้อบกพร่องจะได้ปรับแก้
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ไขและหาวิธีการที่เหมาะสมดำเนินการในช่วงเวลาที่เหลือต่อไปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่
กำหนดไว้
การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ทั น ที่ จ ากการ
ดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการนั้น ๆ สิ้นสุดแล้ว อาทิเช่น กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทร
รัฐบาลมีวัตถุประสงค์สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยปีละไม่น้อยกว่า 10,000 หลัง (ข้อมูลสมมติ)
ผลผลิตของโครงการจะหมายถึงการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวเชิงปริมาณ โดยเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง โดยมีตัวชี้วัดด้านผลผลิต อาทิเช่น ปริมาณบ้านที่สร้างค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา คุณภาพ และความพึงพอใจ
อย่ า งไรก็ ต ามกระบวนการประเมิ น รู ป แบบ CIPP Model ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม นั้ น เป็ น
กระบวนการที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจใน
การตัดสินใจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยพิจารณาว่าการดำเนินให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ
หรือสนองตอบต่อสังคมจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมหรือเกิดคุณภาพในการดำเนินงานและ
การให้ การบริการในลักษณะเช่นใดการประเมินโครงการโดย CIPP Model เป็นวิธีการที่ได้รับการ
ยอมรับและนิยมมากวิธีการหนึ่งในปัจจุบัน
การประเมินผล
บริบท
Context

ปัจจัยนำเข้า
Input

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผน

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กำหนดโครงการ

กระบวนการ
Process
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามโครงการ

ผลผลิต
Product
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ภาพที่ 1 โครงสร้างการประเมินตามรูปแบบ CIPP MODEL
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชัชวาล กิตตินภดล เบญจพล เปรมปรีดา และประเสริฐ ป้ำกระโทก (2541) ศึกษาวิจัยปัญหา
เชิงนโยบายของไทย คือการนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ซึ่ง
ประสบปัญหาหลายประการ ทำให้การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีประสิทธิ ภาพ
เท่าที่ควร โดยได้ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างนโยบายของกระทรวง ทรัพยากร ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนจากการเมือง การติดต่อสื่อสาร และภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็ นอุป สรรคต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจังหวัด ซึ่งพบว่า 1) ลักษณะโครงสร้าง
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย มีความเหมาะสมพอสมควร 2) ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติตาม
นโยบายยังไม่เพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ 3) ความร่วมมือในการ
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ปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดอยู่ในระดับดี 4) การสนับสนุนผู้นำทางการเมืองและผู้นำธุ รกิจ
เอกชนในจังหวัดและท้องถิ่นยังไม่มีเท่าที่ควร 5) ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด
ยั งไม่ ดี เท่ า ที่ ค วร 6) ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด มี ภ าวะผู้ น ำในระดั บ สู ง สามารถผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ
เป้าหมาย
วิชช์ จีระแพทย์ (2549) ศึกษาสิทธิของคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายที่ได้รับสัญชาติ
ไทย เน้ น ประเด็ น ปั ญ หาเรื่ อ งข้ อกฎหมาย ซึ่งเป็ น ผลจากการเปลี่ ยนแปลงและความขั ดแย้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีคน
อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากและยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คน
เหล่านี้เข้ามาหลายกลุ่มและมีหลายสัญชาติ เดินทางมาหลายระลอก รัฐบาลไทยที่มีอำนาจในการ
ผลักดันคนกลุ่มนี้ออกจากดินแดน แต่ก็ได้ดำเนินนโยบายผ่อนปรนให้อาศัยอยู่ในประเทศต่อไปได้
และในบางกรณีรัฐบาลยังได้อนุมัติให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เข้าเมืองมาโดยไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมาย
อีกด้วย มีข้อสังเกตว่าหากกลุ่มคนเหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันโดยมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ของตนไว้คงเดิม กลุ่มคนเหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษในความเป็นชุมชน ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในเชิงคุณค่าและแนวคิดว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิ ทธิบางประการของชนกลุ่มน้อยตาม
ตราสารระหว่างประเทศ ทำให้คนเข้าเมืองโดยไม่ชอบกฎหมายที่ได้สัญชาติไทย มีสิทธิที่แตกต่างกับ
พลเมืองสัญชาติไทยส่วนใหญ่ของประเทศ
5. กรอบที่ใช้ในการศึกษา

ภาพที่ 2 กรอบที่ใช้ในการศึกษา
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6. รูปแบบการประเมิน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมุ่งประเมิน 4 องค์ประกอบ ดังนี้
6.1 ประเมินด้านบริบท
6.2 ประเมินด้านทรัพยากร
6.3 ประเมินด้านขั้นตอน
6.4 ประเมินด้านผลผลิต
รูปแบบการประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถเขียนเป็นรูปแบบการประเมินการให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง) ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบ
องค์ประกอ
ตัวบ่งชี้
บ
การประเมิน ความสอดคล้องกันของ
บริบท
นโยบายและการปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหา
สถานะชนกลุ่มน้อย
การประเมิน ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ทรัพยากรเพื่อ
ดำเนินการ
-ด้านงบประมาณ
-ด้านบุคลากร
-ด้านวัสดุอุปกรณ์
การประเมิน ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอน ให้สถานะฯ ในระดับ
อำเภอ จังหวัด
กรมการปกครอง

แหล่งข้อมูล
- เอกสาร
ระเบียบกฎหมาย
- คู่มือการ
ดำเนินงาน
- เอกสาร การ
จัดสรร
งบประมาณ
-ผู้ปฏิบัติงาน
(ส่วนกลาง)

- ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
-ผู้ปฏิบัติงาน
(ส่วนกลาง)
การ
จำนวนบุคคลบนพื้นที่ -รายงานการ
ประเมินผล สูงที่ได้รับการพิจารณา ประชุม
ผลิต
ให้สถานะฯ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์การ
ตัดสิน
-บันทึกข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล มีความ
การศึกษาจาก
และสรุปผลใน สอดคล้องกัน
เอกสารที่เกีย่ วข้อง รูปความเรียง
และสรุปผล
-บันทึกข้อมูลของ -วิเคราะห์และ - มีความ
ทรัพยากร
สรุปผลเชิง
เพียงพอของ
- แบบสัมภาษณ์
บรรยาย
ทรัพยากรใน
-สรุปผลการ
ด้านต่าง ๆ
สัมภาษณ์
-บันทึกข้อมูล
- แบบสัมภาษณ์

การวิเคราะห์

-วิเคราะห์และ
สรุปผลเชิง
บรรยาย
-สรุปผลการ
สัมภาษณ์
-บันทึกข้อมูล
-วิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาจาก
และสรุปในรูป
เอกสารที่เกีย่ วข้อง ความเรียง
และสรุปผล

-มีความถูกต้อง
ของขั้นตอน

-จำนวนบุคคล
บนพื้นที่สูงที่
ได้รับสถานะฯ
เพิ่มขึ้นจากปี
เดิมร้อยละ 20
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7. กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากร คือ ผู้ที่จะให้ข้อมูลสำคัญ และเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง ในการดำเนิน
นโยบาย ทั้ งจากผู้ ก ำหนดนโยบาย และผู้ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ ในส่ ว นกลาง ระดั บ กรม ได้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย
8. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาการประเมินผลการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง) มีการใช้กระบวนการวิธีการวิจัยศึกษา ดังนี้
8.1 เป็ น การศึ กษาจากเอกสาร ซึ่ งเป็ นข้อมู ล ทุ ติยภู มิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสาร
ข้อมูลการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย ระเบียบกฎหมาย
กฎกระทรวงต่าง ๆ เอกสารทางวิช าการ สิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม ระเบียบคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการ คำสั่ง เอกสารราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 เป็ น การศึ ก ษาโดยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In Depth Interview) แบบไม่ มี โครงสร้ า ง
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ปฐมภู มิ (Primary Data) โดยการสั มภาษณ์ บุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดำเนิ น การให้ ส ถานะคนต่ า งด้ าวเข้ าเมื อ งโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ในส่ ว นกลาง ได้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
9. การเก็บรวบรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
9.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโดยการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไป
จากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมการปกครอง จังหวัด อำเภอ โดยเป็นเอกสารที่มีการบันทึก
และรวบรวมไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่
9.1.1 เอกสารทางราชการ ที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการให้สถานะ
คนต่างด้าว ได้แก่ ตำรา คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารการบรรยาย เอกสารการประชุม เอกสารทาง
วิชาการ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
9.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการให้สถานะคน
ต่างด้าว งานวิจัยเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย งานวิจัยเกี่ยวกับคนเข้าเมือง เป็นต้น
9.2 การสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยแบบสอบถามที่ ไม่ มี โ ครงสร้ า ง (Unstructured Interview) ตาม
คำถามที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์และจดบันทึกการให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยผู้วิจัยได้นัดหมายผู้ให้ สัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยเริ่มจากสัมภาษณ์ผู้ที่ ปฏิบัติงานใน
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ส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ให้ได้ครบ
ทุกคนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป
10. การวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน
การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในแบบบันทึก
การสัมภาษณ์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมาย ของชนกลุ่มน้อย ดังนี้
10.1 ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็นแต่ละประเด็น
10.2 เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็ นแล้วจึงนำไปเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างของการสัมภาษณ์ของแต่ละคน เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์
10.3 นำข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ข องแต่ ล ะคนไปเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) คือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป
10.4 นำข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์โดยภาพรวมเพื่อสรุปผลการศึกษา เรื่อง
การประเมินผลการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบน
พื้นที่สูง) ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
11. ผลการศึกษา
11.1 ผลการประเมินด้านบริบท
ผลการประเมินด้านบริบทของการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง) ตามตัวบ่งชี้ ความสอดคล้องกันของนโยบายและการปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาสถานะชนกลุ่มน้อยดังนี้
จากยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลวันที่ 18 มกราคม 2548 ได้มี
การเร่งรัดการกำหนดสถานะให้แก่กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะให้เกิดความชัดเจนนำไปสู่การกำหนด
ขอบเขตการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม รวมถึงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันการอพยพใหม่
ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพเป้าประสงค์ 3.1 ประชาชน
ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย ภายใต้สังคมที่สงบสุขกลยุทธ์ 3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสำรวจ
และกำหนดสถานะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
โดยกรมการปกครองได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานะชนกลุ่มน้อยตามยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติผลผลิต : การรักษาความมั่นคงภายในกิจกรรมหลัก :
การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคลมีโครงการดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องกันของนโยบายและการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะชนกลุ่มน้อย
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
1. ยุทธศาสตร์กำหนดสถานะให้มีทิศทางชัดเจนมีการ
จั ด การที่ เ ป็ น ระบบครบวงจรโดยมองภาพรวม
ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายทุ กกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องเริ่มจาก
การสำรวจจั ด ทำทะเบี ย นบุ ค คลต่ า งด้ า วทุ ก คนการ
ปรั บ ปรุงหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณากำหนดสถานะให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการลดการใช้ดุลย
พินิจที่เกินส่วนของจ้าหน้าที่ทั้งนี้ได้กำหนดกรอบการ
ให้สถานะกับทุกกลุ่มไว้ชัดเจนภายใต้หลักการที่สำคัญ
คื อ ให้ ส ถานะไปก่ อ นและถอนในภายหลั ง หากพบ
พฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานแก่ บุ ค คลที่ มี
ปัญหาสถานะและสิทธิกำหนดขอบเขตสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การดำรงชี วิ ต ที่ ชั ด เจนให้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี
ปัญหาสถานะทั้งที่มีชื่อและไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียน
ราษฎรโดยให้ ค วามสำคั ญ สิ ท ธิ ด้ า นการศึ ก ษาและ
สาธารณสุขเป็นลำดับแรก
3. ยุทธศาสตร์การดำเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์
เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่โดยการประสานความ
ร่ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในการพั ฒ นาคนและ
ชุมชนชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านการใช้ประโยชน์
จากบทบาทขององค์ ก รระหว่ า งประเทศในการ
ช่ ว ยเหลื อ ประเทศต้ น ทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนเพื่ อให้ ดำรงชีวิตอยู่ในถิ่น กำเนิด ได้รวมทั้ ง
การเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและการควบคุมทาง
ทะเบียนโดยเฉพาะการแจ้งเกิดและการย้ายถิ่นที่อยู่

โครงการที่กรมการปกครองดำเนินการแก้ไขปัญหา
สถานะของชนกลุ่มน้อย
1. การจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานชน
กลุ่มน้อยและงานคนเข้าเมือง
2. การเร่งรัดการให้ สถานะตามกฎหมายกั บบุ ค คลที่
อพยพเข้ า มาอาศั ย อยู่ ในประเทศไทยติ ด ต่ อ กั น เป็ น
เวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล
3. การพิจารณากำหนดสถานะชนกลุ่มน้อย 19 กลุ่ม
4. การสัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒ นาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง
1. โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการเผยแพร่ ภ าษาไทยในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้และชุมชนบนพื้นที่สูง
3. การสั ม มนาเครื อ ข่ ายเยาวชนเพื่ อ การพั ฒ นาและ
ป้องกันยาเสพติด
โครงการการสกัดกั้นผลักดันชาวเขาจากนอกประเทศ
และการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ

11.2 ผลการประเมินด้านทรัพยากร
ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ซึ่งประเมินทรัพยากร ประเมินด้วยตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ชนกลุ่มน้อย 4 ด้าน ได้แก่
11.2.1 ด้านงบประมาณ
จากกการศึกษาเอกสารงบประมาณของหน่ วยงาน ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 – พ.ศ. 2561 พบว่า กรมการปกครองได้ รับ การจั ดสรรงบประมาณในการดำเนิ น การตาม
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติผลผลิต : การรักษาความมั่นคง
ภายในกิจกรรมหลัก : การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคลโดยได้ดำเนินโครงการ
8โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ.
2561 สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8

กิจกรรมย่อย/โครงการ
การจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานสัญชาติ
งานชนกลุ่มน้อยและงานคนเข้าเมือง
การเร่งรัดการให้สถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
การจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
การพิจารณากำหนดสถานะชนกลุม่ น้อย 19
กลุ่ม
การสกัดกั้นผลักดันชาวเขาจากนอกประเทศ
และการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ
การสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
และป้องกันยาเสพติด
การสัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง
การเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และชุมชนบนพื้นที่สูง
รวม

2558
120,600

งบประมาณประจำปี พ.ศ.
2559
2560

2561

27,090,800

3,474,880

3,474,880

3,474,880

3,324,880

2,524,200

2,500,900

2,500,900

2,500,900

561,120

585,120

585,120

585,120

994,550

994,550

994,550

954,350

955,500

955,500

955,500

936,000

3,750,050

3,750,050

3,750,050

2,890,050

39,471,700

12,261,000 12,261,000

11,191,300

Millions
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2558

2559

2560
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ภาพที่ 3 งบประมาณการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
จากการวิเคราะห์งบประมาณการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
– พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 3 ) พบว่า ในภาพรวมรายปีงบประมาณ จะมีความแตกต่างกัน แต่จากการ
วิเคราะห์งบประมาณการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
จากตารางที่ 3 โดยแยกตามกิจกรรม/โครงการ พบว่า งบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการ
จัดทำโครงการ การเร่งรัดการให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน ตามยุ ท ธศาสตร์ก ารจั ด การปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิข องบุ ค คล และการ
จัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานชนกลุ่มน้อยและงานคนเข้าเมือง ซึ่งได้จัดทำเฉพาะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ในปีอื่นมิได้จัดทำโครงการ จึงทำให้ยอดงบประมาณในปีนี้สูงกว่าปี
อื่น ๆ แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในโครงการอื่น ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ซึ่งกรมการปกครองได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสถานะชนกลุ่มน้อยอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ชนกลุ่มน้อย ในส่วนกลาง ได้มีความเห็นที่สนับสนุนข้ อมูลดังกล่าว และเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาสถานะของชนกลุ่มน้อย ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพออย่าง
สม่ ำ เสมอในทุ ก ปี โดยงบประมาณ ดั ง กล่ า วได้ น ำไปจั ด สรรให้ กั บ จั ง หวั ด ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการให้สถานะฯ การจัดการประชุมคณะกรรมการพิ จารณาให้สัญชาติไทย
และให้ สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ช นกลุ่ มน้อย การตรวจติดตามการให้
สถานะฯกั บ จั งหวัด /อำเภอที่ มี จ ำนวนกลุ่ ม เป้ าหมายจำนวนมาก การจั ด ทำเอกสาร คู่ มื อ ให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงาน และใช้ในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานการให้สถานะฯ อีกด้วย
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11.2.2 ด้านบุคลากร
จากการศึกษาเอกสารทางราชการต่าง ๆ และจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในงานการ
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้ อย พบว่า ในด้านบุ คลากรการให้
สถานะฯ แยกออกเป็น ส่วนกลาง และ จังหวัด/อำเภอ มีข้อมูล ดังนี้
1) บุคลากรในส่วนกลาง
บุคลากรในส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในด้านการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย อยู่ในภารกิจของกลุ่มงานชนกลุ่มน้อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย
คือ ฝ่ายกำหนดสถานะ และฝ่ายบริหารจัดการงานชนกลุ่มน้อย ซึ่งกรมการปกครองได้รับการอนุมัติให้
จ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการ
อนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานทั้งในศูนย์บริการประชาชนในการดำเนินการออกนอกเขตของคนต่างต่างด้ าวฯ และการให้
สถานะฯ ซึ่งในการดำเนินการให้สถานะฯของในส่วนกลางต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารประกอบคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2) บุคลากรในจังหวัด/อำเภอ
บุ คลากรในจังหวัด/อำเภอ จากการศึ กษาพบว่า ในส่ ว นของอำเภอการ
ดำเนินการเรื่องสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อยอยู่ในภารกิจของ
กลุ่มงานทะเบียนและบั ตร ของสำนักทะเบียนอำเภอ ซึ่งมีภารกิ จทั้งด้านงานทะเบียนราษฎร งาน
ทะเบี ย นทั่ ว ไป งานบั ต รประจำตั ว ประชาชน และงานสั ญ ชาติ บุ ค ลากรจึ ง ยั ง ไม่ เพี ย งพอเมื่ อ
เปรียบเทียบภารกิจงานต่าง ๆ กับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
เร่งรัดการขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้ว ยกฎหมายของชนกลุ่ มน้อย และในส่ว นของ
จังหวัดก็เช่นเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอในการดำเนินการ
11.2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์
จากการศึกษาเอกสารการประชุม เอกสารทางราชการ คู่มือการปฏิบัติงานและจาก
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานฯ พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายมีอย่างเพียงพอ แต่ยังขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล สถิติและคำร้อง
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ดังนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า การดำเนินการให้สถานะฯยัง
ขาดระบบสารสนเทศในการดำเนินการ โดยผู้ปฏิบัติงานรายหนึ่งได้กล่าวว่า “ควรมีระบบสารสนเทศ
เพราะมีป ระชาชนผู้ยื่ น คำร้ องโทรศัพท์มาสอบถามเพื่อติดตามคำร้องขอมีสถานะฯของตนเองอยู่
บ่อยครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบคำร้อง พบว่า บางครั้งคำร้องก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาในระดับ
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จังหวัด และยังไม่ได้ส่งมายังกรมการปกครอง จึงอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องในระดับอำเภอ
ไม่ ได้ติ ด ตามคำร้ องที่ ส่ งมายั งจั งหวัด ว่ามี การดำเนิ น การถึงขั้ น ตอนใดแล้ ว และส่ งมายั งกรมการ
ปกครองแล้วหรือไม่ จึงทำให้ประชาชนไม่ทราบข้อเท็จจริงและต้องเสียเวลาในการติดตามจากหลาย
หน่วยงานกว่าจะพบว่าคำร้องของตนเองอยู่ในกระบวนการพิจารณาขั้นตอนใด นอกจากนี้จากการ
ตรวจนิ เทศงานในพื้ น ที่อำเภอยั งพบว่าประชาชนผู้ มีคุณ สมบัติบางรายไม่ทราบกระบวนการและ
ขั้นตอนการดำเนินการว่าตนเองจะต้องดำเนินการอย่างไร และบางรายไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิในการ
ยื่นคำร้องอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการ
ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 23 หรือมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น”
11.3 ผลการประเมินด้านขั้นตอน
ผลการประเมินด้านขั้นตอน ประเมินด้วยตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ ขั้นตอนการดำเนินการให้
สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในระดับอำเภอ จังหวัด กรมการปกครอง
ซึ่งจากการศึกษารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย สามารถสรุปผล คำร้องที่จังหวัดส่งมาให้ส่วนกลาง ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ปี 2558-2561
ปี

2558
2559
2560
2561

คำร้อง
คำร้องที่ส่งกลับ
คำร้องที่อยู่ระหว่าง
ที่ส่ง
คุณสมบัติไม่เป็นไป เอกสารหลักฐานไม่ รอผลตรวจสอบ
ส่วนกลาง ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์
พฤติการณ์
ครบถ้วน
3,175
5
1,504
1,465
4,389
8
2,305
1,403
6,006
9
3,465
2,019
6,211
22
2,941
1,289

คำร้องที่สมบูรณ์
ครบถ้วน สามารถ
เข้าที่ประชุมได้
239
308
471
1,030

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนผลคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ปี 2558 -2561
ปีงบประมาณ คำร้องที่ไม่สมบูรณ์ส่งกลับ
จังหวัดแก้ไข
2558
2559
2560
2561
รวม

47.53
52.70
57.84
47.71
51.86

คำร้องที่อยู่ระหว่างรอผล
ตรวจสอบพฤติการณ์

คำร้องที่สมบูรณ์ ครบถ้วน
สามารถเข้าที่ประชุมได้

46.14
31.97
33.62
20.75
31.22

7.53
7.02
7.84
16.58
10.35
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จากสัดส่วนผลการดำเนินการสรุปผลคำร้องที่จังหวัดส่งมาให้ส่วนกลาง (ตารางที่ 5) พบว่า
จากคำร้องที่ส่งมาส่วนกลางรวมทุกปีงบประมาณ ร้อยละ 51.86 เป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือมี
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และมีส่วนน้อยที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ รองลงมา
เป็ น คำร้ องที่ อ ยู่ ร ะหว่างรอผลตรวจสอบพฤติ การณ์ ร้อ ยละ 31.22 และคำร้อ งที่ ส ามารถนำเข้ า
พิจารณาในที่ประชุมฯได้ มีเพียง ร้อยละ10.35ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
จากข้อมูลสถิติข้างต้น เมื่อศึกษาข้อมูลในรายละเอียดกรณีที่คำร้องไม่สมบูรณ์ มีสาเหตุจาก
กรณีดังต่อไปนี้
- ไม่มีผลการตรวจประวัติอาชญากรรม
- ไม่มีผลตรวจโรคซิฟิลิส ระยะที่ 3
- เจ้ าหน้ าที่ บั น ทึ ก ปากคำ ปค.14 พยานบุ ค คลที่ น่ าเชื่ อ ถื อ ไม่ ค รบประเด็ น ตาม
หลักเกณฑ์ ที่กำหนด
- ใช้แบบคำร้องไม่ถูกต้องตามประเภทกลุ่มที่กำหนดไว้
- ไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบคำร้อง
ซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ การดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้รับคำร้อง และผู้กลั่นกรองต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ และศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบพฤติการณ์ มีทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และส่วนกลางที่ต้องส่ง
ตรวจ ตามแนวทางการตรวจสอบความประพฤติ กระทำความผิดที่เป็นโทษทางอาญา และพฤติการณ์
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่กลุ่ มเป้ าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 7 ธัน วาคม 2553 ซึ่งได้มีแนวทางการ
ตรวจสอบเพิ่ มเติ ม ที่รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็ น ชอบเมื่ อวันที่ 7 พฤศจิก ายน 2557
ในส่วนกรมการปกครองต้องตรวจสอบพฤติการณ์กับหน่วยงาน 5หน่วยงาน ซึ่งตามแนวทางระบุว่า
ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอ ให้หน่วยงานพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้ง แต่ในบางหน่วยงานซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบประวัติซึ่งต้องให้ผู้รับการตรวจสอบ
กรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด ด้วยแนวทางที่ไม่สอดคล้องกัน จึงทำให้การตรวจสอบพฤติการณ์ล่าช้า
ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ที่ให้ สัมภาษณ์ ไปในทิศทาง
เดีย วกัน ว่า การดำเนิ น การให้ สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้ว ยกฎหมายของชนกลุ่ มน้ อย
มีขั้นตอนดำเนินการหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายหลายฉบับ เป็นงานที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ แต่ด้วยผู้ปฏิบัติงานมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งทำให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีความไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดสถานะ เมื่อส่งคำร้องมาถึงส่วนกลางจึงถูกตีกลับเป็นจำนวนมาก ทำให้
เกิดความล่าช้า
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11.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต
ผลประเมินด้านผลผลิต ประเมินด้วยตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือจำนวนบุคคลบนพื้นที่สูงที่ได้รับ
การพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด : จำนวนบุคคลบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมาย
ค่าเป้าหมาย : เพิ่มขึ้นจากปีเดิมร้อยละ 20
คำอธิบ าย : (1) เป็ น การวัด ผลความสำเร็จของผลผลิ ต (Output) เชิ งปริม าณของงานที่
กรมการปกครองได้ดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (2) เป็นการศึกษา
ประเมิ น เฉพาะการให้ ส ถานะแก่ ก ลุ่ ม บุ ค คลบนพื้ น ที่ สู ง และกลุ่ ม ชาวเขา 9 เผ่ า ภายใต้ เงื่อ นไข
หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้
สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและ
อาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555
ตารางที่ 6 แสดงการเปรีย บเที ย บผลการดำเนิ นงานให้ ส ถานะคนต่ างด้ าวเข้าเมื องโดยชอบด้ ว ย
กฎหมายของชนกลุ่มน้อยในปี 2558-2561 (บุคคลบนพื้นที่สูง)
ตัวชี้วัด
จำนวนบุคคลบนพื้นทีส่ ูงที่ได้รับการ
พิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้า
เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

2558
235 ราย

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
2559
2560
2561
305 ราย
469 ราย
1,028 ราย
เพิ่มขึ้น 29.79% เพิ่มขึ้น 53.77% เพิ่มขึ้น 119.19%
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ภาพที่ 4 ผลการดำเนินงานให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อยในปี
2558-2561 (บุคคลบนพื้นที่สูง)
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2561 ในภาพรวมกรมการปกครองสามารถดำเนินการให้สถานะ
ฯบุคคลบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณารายปี พบว่า ในปี 2558 มีบุคคลบนพื้นที่สูงได้รับสถานะ 235
ราย ในปี 2559 มีบุคคลบนพื้นที่สูงได้รับสถานะ 305 ราย เพิ่มขึ้นจากปีเดิม ร้อยละ 29.79 ในปี 2560
มีบุคคลบนพื้นที่สูงได้รับสถานะ 469 ราย เพิ่มขึ้นจากปีเดิม ร้อยละ 53.77 และในปี 2561 มีบุคคลบน
พื้นที่สูงได้รับสถานะถึง 1,028 ราย เพิ่มขึ้นจากปีเดิมถึง ร้อยละ 119.19 หรือ มากกว่าเดิมถึง 2.12
เท่าจากปีเดิมซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ เพิ่มขึ้นจากปีเดิมร้อยละ 20
12. สรุปผลการประเมิน
12.1 ผลการประเมินด้านบริบท
ผลการประเมินตัวบ่ งชี้ความสอดคล้ องกันของนโยบายและการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
สถานะชนกลุ่มน้อย พบว่า นโยบายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลวันที่
18 มกราคม 2548 มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติของกรมการปกครองในการแก้ไขปัญหาสถานะชน
กลุ่มน้อย ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหา
สถานะชนกลุ่มน้อยทั้งสิ้น 8 โครงการ
12.2 ผลการประเมินด้านทรัพยากร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้า
เมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย พบว่า ทรัพยากรอันประกอบไปด้วย 1) ด้านงบประมาณ
พบว่า มีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน 2) ด้านบุคลากร พบว่า ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 3) ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ พบว่าเพียงพอต่อการดำเนินการ
12.3 ผลการประเมินด้านขั้นตอน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ความถูกต้องของขั้นตอนการดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ในระดับอำเภอ จังหวัด กรมการปกครอง พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด /
อำเภอ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานอีกทั้ง ยังมี
ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบพฤติการณ์ จึงทำให้
ล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด
12.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ จำนวนบุคคลบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้า
เมื อ งโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย พบว่ า สามารถดำเนิ น การให้ ส ถานะฯบุ ค คลบนพื้ น ที่ สู งเพิ่ ม สู งขึ้ น
เมื่อพิจารณารายปี พบว่า ในปี 2558 มีบุคคลบนพื้นที่สูงได้รับสถานะ 235 รายในปี 2559 มีบุคคล
บนพื้นที่สูงได้รับสถานะ 305 ราย เพิ่มขึ้นจากปีเดิม ร้อยละ 29.79 ในปี 2560 มีบุคคลบนพื้นที่สูง
ได้รับ สถานะ 469 ราย เพิ่มขึ้น จากปีเดิม ร้อยละ 53.77 และในปี 2561 มีบุคคลบนพื้นที่สูงได้รับ
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สถานะถึง 1,028 ราย เพิ่มขึ้นจากปีเดิมถึง ร้อยละ 119.19 หรือ มากกว่าเดิมถึง 2.12 เท่าจากปีเดิม
ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ เพิ่มขึ้นจากปีเดิมร้อยละ 20
13. อภิปรายผล
13.1 การประเมิน ผลด้านทรัพยากร พบว่า ในด้านงบประมาณมีความเพียงพอและได้รับ
งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ในด้านบุคลากรยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจังหวัดและอำเภอ และด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการให้สถานะฯ มีความเพียงพอ แต่ยังขาดระบบสารสนเทศ เนื่องจาก
งานการให้สถานะฯ มีค วามจำเป็นต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อมาใช้ในการเก็บสถิติข้อมูล การติดตามผล และใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ ขอสถานะฯ
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้สถานะฯ
13.2 การประเมินผลด้านขั้นตอน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้
สถานะฯ และผู้ปฏิบัติงานในการให้สถานะของชนกลุ่มน้อยของจังหวัดและอำเภอ เป็นคนเดียวกับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติ จึงควรแยกการปฏิบัติงานทั้งสองด้านออกจากกันเพื่อป้องกันการเกิดความ
เข้าใจผิดในการดำเนินการให้สถานะฯ
13.3 การประเมินผลด้านผลผลิต พบว่า จำนวนบุคคลบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพิจารณาให้
สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีเนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
ช่ ว งแรกที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิก ายน 2557 และในปี ต่ อ มาผู้ ป ฏิ บั ติ งานการให้ ส ถานะฯ
ในจังหวัดและอำเภอสามารถเข้าใจในการปฏิบัติทำให้จำนวนผู้ได้รับสถานะฯ เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 ถึ ง ปี พ.ศ. 2561 ในขณะเดี ย วกั น ในปี พ.ศ. 2561 มี จ ำนวนบุ ค คลบนพื้ น ที่ สู งที่ ได้ รั บ การ
พิจารณาให้สถานะฯ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากได้มีการดำเนินการเร่งรัด
การให้สถานะฯ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ได้มีหนังสือสั่งการให้อำเภอที่มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
รายงานเป้าหมายและผลการดำเนินการให้กรมการปกครองทราบทุกเดือน เพื่อติดตามตรวจสอบผล
การดำเนินการของอำเภอ ประการที่สอง ได้จัดให้มีการนิเทศงานเพื่อตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่จังหวัดและอำเภอที่มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นจำนวนมากทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และประการที่สาม ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเร่งรัด การกำหนดสถานะบุคคล
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความคืบหน้าและให้ คำแนะนำ
ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของจังหวัดและอำเภอที่มีกลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่ใน
พื้นที่
14. ข้อเสนอแนะ
14.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
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14.1.1 ผลการดำเนินการในการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของชนกลุ่ มน้ อย เป็ น ไปในทิศทางที่ดี โดยมีจำนวนคำขอเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตสู งขึ้น แต่ต้องแก้ไข
ปัญหาการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพฤติการณ์ เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
14.1.2 พัฒนาความรู้หลักสูตรอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เรื่องในการให้สถานะคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่ม เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้ข้าราชการกรมการปกครอง
เมื่อมีการโยกย้ายไปปฏิบัติงานนี้จะได้สามารถเข้าใจในหลักการและเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
14.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ในการดำเนินการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดย
ชอบด้ว ยกฎหมาย ตั้งแต่ ในการรับ คำร้องขอมีส ถานะคนต่ างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
สามารถเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นคำร้องได้จากระบบ โดยที่ผู้ยื่นคำร้องไม่ต้องนำเอกสารทาง
ทะเบี ย นมาแสดง เช่น สำเนาบั ต รประจำตั ว หรือทะเบี ยนประวัติ เนื่ องจากได้มี ก ารจัด เก็ บ ไว้ใน
ฐานข้อ มูล ทะเบี ย นราษฎร จั ด เก็บ เอกสารประกอบคำร้องด้ว ยระบบอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ผู้ ยื่ นคำร้อ ง
สามารถติดตามสถานะของคำร้องได้ โดยกรมการปกครองสามารถเรียกดูข้อมูลในการดำเนินการได้
ตลอดเวลาซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายยกเลิกสำเนาเอกสาร และยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดำเนินการได้ตรงตามขั้นตอนตามระบบที่วางไว้
14.1.4 เพื่ อ เป็ น การกำหนดจุ ด มุ่ งหมายที่ ชั ด เจนให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และเร่ ง รั ด การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีการกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินการให้สถานะฯ ในแต่
ละปีงบประมาณ ตามสัดส่วนเป้าหมายทั้งหมด
14.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ในการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ งผลให้บุคคลบนพื้นที่สู ง มาขอ
สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งควรศึกษาปัญหา/สาเหตุ ที่กลุ่มเป้าหมายฯไม่
มาขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
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อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และการบริหารงานที่ส่งผลต่อ
การธำรงรักษาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ศิวาพร สดคมขำ*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และการบริหารงานที่ส่งผล
ต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากร สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่
ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาอิทธิพลค่าตอบแทน
ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และ 3) ศึกษาอิทธิพลการ
บริหารงาน ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาจาก
กลุ่มประชากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 128 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณแบบขัน้ ตอน การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล อั น ได้ แ ก่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ต่ อ เดื อ น
ประเภทการจ้าง สถานภาพ และระยะเวลาปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี
ความแตกต่างกันไม่มีผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และอิ ท ธิพ ลการบริห ารงานไม่ ส่ งผลต่ อ การธำรงรัก ษาบุ ค ลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับอิทธิพลที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และอิทธิพลค่าตอบแทน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ ง ผลต่ อ การธำรงรัก ษาบุ ค ลากรสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และอิทธิพลค่าตอบแทน
สำหรับ อิทธิพลการบริห ารงานที่ ไม่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี องค์การจึงควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน และลดขั้นตอน
การทำงาน
คำสำคัญ: การธำรงรักษา สภาพแวดล้อมการทำงาน ค่าตอบแทน การบริหารงาน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: nutchnong22@gmail.com
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1. บทนำ
เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อความ
อยู่รอดขององค์การภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่อง ต่างต้องปรับตัวให้สอดคล้องเท่าทัน
ตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวัน หากองค์การใดมีการปรับตัวทันตามสถานการณ์ ก็จะสามารถ
ขับ เคลื่ อนองค์การให้ อยู่ รอดและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ ว่างไว้ ในขณะเดียวกันหาก
องค์การใดมีความการปรับตัวล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของข้อมูลข่า วสารในปัจจุบัน
อาจนำพาองค์การก้าวเข้าสู่ ความล้มเหลวได้ในที่สุด แต่การที่องค์การจะประสบความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวได้นั้ น ขึ้น อยู่กับ ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก็คือ “คน” หรือ
“ทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม กระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
จากสถานการณ์การแข่งขันที่สูงในยุคปัจจุบัน ทำให้ “คน” หันมาพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น ดังนั้น เมื่อองค์การใดที่ไม่สามารถที่
จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาเหล่านั้นได้ องค์การก็ย่อมจะประสบกับปัญหาการสูญเสีย
บุ คลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน หรือที่เรียกกันว่า “ภาวะสมองไหล” คือการที่
สูญเสียคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถไปให้กับองค์การอื่น ๆ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าบุคลากรเหล่านั้ นไป
ทำงานให้กับหน่วยงานหรือบริษัทคู่แข่ง ความสูญเสียก็จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหลายเท่าตัว ซึ่งอาจ
ก่อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาต่ าง ๆ ตามมามากมาย ทั้ งยั งต้ อ งเสี ยเวลาในการสรรหาคั ด เลื อ กและสอนงาน
บุคลากรใหม่ที่มาทดแทนบุคลากรเดิมที่ลาออกอีกด้วย
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ให้ ความสำคัญ กับทรัพยากรมนุษย์ห รือบุ คลากรของสาธารณสุ ข
เพราะถื อ ได้ ว่ า “คน” เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความสำเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของการดำเนิ น งานด้ า น
สาธารณสุ ข จึ ง ได้ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์ บุ ค ลากรเป็ น เลิ ศ (People Excellence) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรด้านสาธารณสุข “เป็นคนดี
มีคุณค่า มีความผาสุข” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ต่อไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านของบุคลากรมีแนวโน้มการลาออกเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานล่าช้า ทั้งยัง
สร้างความกดดันภาระความรับผิดชอบมากขึ้นให้กับผู้ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่เพิ่มมากขึ้น และในการ
ได้มาของบุคลากรในแต่ละครั้ง ไม่ ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือกหรือรับโอนย้าย ล้วนแล้วแต่ต้องใช้
เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน เพื่อที่จะให้งานดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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การลดอัตราการสูญ เสี ยบุ คลากรหรือการธำรงรักษาซึ่งไว้บุคลากรให้ คงอยู่ปฏิบัติงานกับ
องค์การได้นั้น เป็นความท้าทายความสามารถการบริ หารจัดการขององค์การอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าชนะ
ความท้าทายนั้นได้ การทำงานย่อมมีประสิทธิภาพการและมีความต่อเนื่องในขับเคลื่อนองค์การให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้ได้ส ำเร็จ แต่ในการลดอัตราการสู ญ เสี ยบุคลากรหรือการธำรงรักษาซึ่งไว้
บุคลากรให้ คงอยู่ป ฏิบั ติงาน จำเป็ นต้องมีปัจจั ยหลาย ๆ อย่าง หนึ่งในปัจจัยสำคัญ ในการลดการ
สูญเสียบุคลากร คือการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานแล้ว ก็จะ
ทำให้มีความตั้งใจในการทำงานมีความกระตือรือร้น มีความสุขกับการทำงาน เมื่อบุคลากรมีความสุข
ในการทำงาน ก่อจะก่อให้ เกิดความรักความผูกพันกับองค์การ เพื่อนร่วมงาน นับได้ว่าเป็นปัจจัย
สำคัญ ในการลดการสู ญ เสี ย การลาออกของบุ ค ลากรดีที เดี ยว เพราะแรงจูงใจเป็น เสมื อนแรงขั บ
(Driving Force) ที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของบุคลากร ช่วยขับเคลื่อนพลังในการทำงานให้มุ่งไปข้างหน้า
ยังเป้าหมายความสำเร็จขององค์การได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ มีอิทธิพลมากมายที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
อิทธิพลสำคัญ ๆ ที่เป็นแรงจูงใจสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ จึงมีความประสงค์จะ
ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และการบริหารงาน ที่ส่งผลต่อการ
ธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อ ศึ กษาอิท ธิพ ลสภาพแวดล้ อมในการทำงาน ที่ ส่ งผลต่ อ การธำรงรัก ษาบุ ค ลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลค่าตอบแทน ที่ส่งผลต่อการธำรงรั กษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการบริ ห ารงาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากรสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการธำรงรักษา
บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 2) ค่าตอบแทน และ 3) การบริหารงาน
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
3.3 ขอบเขตด้านประชากร: ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 139 คน
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4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 65) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
องค์ ก ารไว้ ว่ า เป็ น แรงกดดั น ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การงานขององค์ ก าร
ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ อันได้แก่ แรงกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ คู่แข่งขัน ตลาดแรงงาน เป็นต้น 2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ อันได้แก่
พนักงาน วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ หน้าที่งานต่าง ๆ เป็นต้น
Jone (อ้างถึงใน สกุล นารี กาแก้ว , 2546: 20) ได้แบ่งประเภทของสภาพแวดล้ อมในการ
ทำงานออกเป็น 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม 3) สภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม
4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน
กิ่งพร ทองใบ (2545: 9) ได้ให้ความหมายของ ค่าตอบแทน ไว้ว่า หมายถึง ผลตอบตอบแทน
ทั้งหมดที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการแลกเปลี่ยนโดยการทำงาน
Dessler (2003; อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย, 2560: 148) ได้ให้ความหมายของค่าตอบแทนไว้
ว่าเป็นรูปแบบต่าง ๆ ของการจ่ายค่าจ้างหรือรางวัลให้แก่พนักงานซึ่ งเป็นผลมาจากการจ้างงานโดยมี
องค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ 1) การจ่ายในรูปแบบของตัวเงินโดยตรง เช่น ค่าจ้างเงินเดือน ค่า
คอมมิ ช ชั่ น โบนั ส 2) การจ่ า ยในรู ป แบบผลประโยชน์ เช่ น เบี้ ย เลี้ ย ง ประกั น ชี วิ ต สวั ส ดิ ก าร
สิทธิประโยชน์การลา การให้รางวัล
ทฤษฎีค่าจ้างที่ยุติธรรม (The just price wage) เป็นแนวคิดที่ว่าค่าจ้างซึ่งสามารถช่วยให้ผู้
ทำงานดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมใกล้เคียงกับลักษณะของงานที่ทำอยู่ ดังนั้น หากบุคคลใดได้
ทำงานในตำแหน่งที่สำคัญขึ้น ค่าจ้างที่ยุติธรรมของเขาก็ต้องสูงขึ้นเท่าเทียมกันด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้
เป็นเครื่องชี้ความเหมาะสมมีด้วยกัน 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1. ความยุติธรรมในแง่ของประโยชน์
ค่าตอบแทน 2. ความยุติธรรมในทางสังคม
4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
อนิวัช แก้วจำนง (2557: 20) ได้ให้ ความหมายของการบริหารว่า เป็นการกำหนดทิศทาง
ชี้นำ กำหนดนโยบายและการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมขององค์การ
Moonney and Reiley (อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนง, 2557: 146) ได้กล่าวว่า องค์การเป็น
รูปแบบของความหลากหลายการดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จจะต้องได้รับความรวมมือและพึงพาซึ่งกัน
และกั น และได้ เ สนอแนวคิ ด สำหรั บ การ บริ ห าร 3 ประการ ดั ง นี้ 1) หลั ก ความร่ ว มมื อ
2) หลักกระบวนการสายบังคับบัญชา 3) หลักผลกระทบจากหน้าที่
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4.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธำรงรักษาบุคลากร
สมิต สัชฌุกร (2550: 2) การธำรงรักษาบุคลากร คือการต้องส่งเสริมพัฒ นาศักยภาพของ
บุคคลให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรอยู่กับองค์การอย่างมีคุณค่าและมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
อาชีพของผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง บุ คลากรก็จะมีความรักองค์การและรักงานที่ทำ ทุ่มเทกำลั งกายและ
กำลังใจทำงานเต็มความสามารถ ผลิตผลงานที่ดีออกมา ฝ่ายบริหารก็จะต้องดูแลให้ความเป็นธรรม
และยอมรับในผลงานของผู้ปฏิบัติงานงานดี
4.4.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สกล บุญสิน (2560: 9) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดำเนินงานใน
องค์ ก ารเกี่ ย วกั บ ด้ านบุ ค ลากรตั้ งแต่ ก ารรั บ สมั ค ร การคั ด เลื อ ก การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
การบริห ารค่าจ้ างเงิน เดือน โดยต้องดำเนิ นการวางแผนให้ ส อดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ขององค์การ
เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมีส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจร่ว มกัน เน้ น การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระยะยาว เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพของการ
ทำงาน
4.4.2 ทฤษฎีสองปัจจัย (Frederick Herberg’s Two-Factor Theory)
Herzberg (1976; อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย, 2560: 118) ได้กำหนดปัจจัยจูงใจ
(Motivation Factors) ที่ ท ำให้ บุ ค ลากรมี ค วามสุ ข และมี ค วามพึ ง พอใจในงานที่ ท ำ ได้ แ ก่
ความรั บ ผิ ด ชอบ การได้รั บ การยกย่ อง ประสบความสำเร็จ งานที่ ท้ าทาย และความก้ าวหน้ าใน
องค์การ และได้กำหนดปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) ที่เชื่อว่าหากขาดปัจจัยเหล่านี้บุคลากรจะไม่
มีความสุขและความพอใจในการทำงาน ได้แก่ สภาพแวดล้ อมในการทำงาน เงินเดือน ประโยชน์
เกื้อกูล และนโยบายขององค์การ
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พันธุ์เทพ ลดาบรรณ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการธำรง
รักษาพนักงานในบริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางปะกง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
เงิน เดื อนและค่าตอบแทน มีผ ลต่อการธำรงรักษาพนักงานในบริษัท เด็น โซ่ (ประเทศไทย) จำกั ด
โรงงานบางปะกง ขณะที่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานไม่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงาน
จีรศักดิ์ โพกาวิน (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยและแนวทางการธำรงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลตอบแทน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ค่าตอบแทน

การธำรงอยู่ของบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

การบริหารงาน

6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ซึ่งมุ่งเน้นศึกษา
ถึงอิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และการบริหารงาน ที่ส่งผลต่อการธำรงอยู่ของ
บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย โดยใช้กลุ่มประชากร คือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามจริงบนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีทุกตำแหน่ง จำนวน 139 คน
โดยเป็น และเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามประกอบ
ไปด้วยเนื้อ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบเลือกตอบ (Check List) เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประเภทการ
จ้าง อายุงาน สถานภาพครอบครัว เป็นต้น
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับอิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน การบริหารงาน
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ ในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบการประเมินตนเองของกลุ่มประชากร แบ่งลักษณะการ
ประเมิน ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่ สุ ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่ สุ ด (1)
โดยใช้ Likert Scale แบบ 5 ตัวเลือก และได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลค่าคะแนน โดยใช้คะแนนสูงสุด
ลบคะแนนต่ำสุด และหารด้วยจำนวนระดับชั้น ซึ่งจะทำให้เกณฑ์การแปลค่าคะแนนมีการแบ่งช่วง
ความเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นเท่า ๆ กั น โดยให้ ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 4.24-5.00 เท่ากับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 3.43–4.23 เท่ากับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2.62-3.4 เท่ากับ
เห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 1.81-2.61 เท่ากับเห็นด้วยน้อย และค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
1.00-1.80 เท่ากับเห็นด้วยน้อยที่สุด
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สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช้วิธีการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนำ
แบบสอบถามให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity)
ข้อบกพร่อง ความครอบคลุมของคำถาม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัย
วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถามและรับคืน ด้ว ยตนเอง ที่ ส ำนั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จำนวน
139 ฉบับ ซึ่งเก็บแบบสอบถามได้จำนวน 128 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92 และนำแบบสอบถามดังกล่าว
ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อคำนวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (X) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation: S.D.) การวิเคราะห์การถดถอน พหุคูณแบบขั้นตอน การทดสอบค่าเฉลี่ยโดย
ใช้สถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: F-test) เพื่อนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประเภทการจ้าง
สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี คำนวณหาค่าความถี่และ
ร้อยละ
2. ลักษณะอิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และการบริหารงาน
ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี คำนวณหาการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation: S.D.) การวิเคราะห์การถดถอน พหุ คูณแบบขั้นตอน การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: F-test)
7. สมมติฐานการวิจัย
7.1 อิ ท ธิ พ ลสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน ส่ งผลต่ อ การธำรงอยู่ ข องบุ ค ลากรสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
7.2 อิทธิพลของค่าตอบแทน ส่งผลต่อการธำรงอยู่ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี
7.3 อิทธิพลการบริหารงาน ส่งผลต่อการธำรงอยู่ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี
8. ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
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8.1 ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของประชากร ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประเภทการจ้าง สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
8.1.1 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 และเป็นเพศ
ชาย จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6
8.1.2 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6
รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50ปี จำนวน 38คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ถัดมามีช่วงอายุระหว่าง 51-60
ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือมีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8
8.1.3 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จำนวน 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และถัดมา
คือระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และกลุ่มที่มีจำนวนน้อย
ที่สุดคือระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
8.1.4 รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จำนวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 รายได้ต่อ
เดือน 40,001-50,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000
บาทขึ้นไป จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จำนวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลำดับ
8.1.5 ประเภทการจ้าง ส่วนใหญ่มีประเภทการจ้างเป็นข้าราชการ จำนวน 84 คน
คิดเป็น ร้อยละ 65.6 รองลงมาคือพนักงานราชการ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ถัดมาคือ
พนักงานกระทรวงฯ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.6 ตามลำดับ
8.1.6 สถานภาพ ส่ วนใหญ่ มีส ถานภาพสมรส/แต่ งงาน จำนวน 79 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 61.7 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และสถานภาพหย่า/
หม้าย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามลำดับ
8.1.7 ระยะเวลาปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาปฏิ บั ติงานที่ ส ำนั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด สุ พ รรณบุ รี 6-10 ปี จำนวน 36 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 28.1 รองลงมามีร ะยะเวลาปฏิ บั ติงานที่ ส ำนั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด สุ พ รรณบุ รี 0-5 ปี
จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี 20 ปี ขึ้ น ไป จำนวน 28 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.9 รองลงมามี ระยะเวลาปฏิ บั ติ งานที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 11-15 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และกลุ่มที่มี
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ระยะเวลาปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี น้อยที่สุดคือ 16–20 ปี จำนวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.7
8.2 ผลการวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน ค่ า ตอบแทน และการ
บริหารงาน พบว่า อิทธิพลการบริหารงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใน
ระดับ มาก (𝑥̅ = 3.83) รองลงมาคือ อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
3.61) และน้ อยที่สุดคืออิทธิพลค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.14) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
8.2.1 อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่า
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามเป็ น กั น เอง และใส่ ใ จบุ ค ลากรในองค์ ก าร อยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.03)
การเดินทางมาปฏิบัติงานมีความสะดวก อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.92) องค์การมีความปลอดภัย อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.74) เพื่อนร่วมงานมีความรัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.65) ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การส่งเสริมต่อการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้
ประสบความสำเร็จ อยู่ ในระดับ มาก (𝑥̅ = 3.62) องค์การ มีเทคโนโลยี และอุปกรณ์ ในการทำงานที่
เพียงพอและทันสมัยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.58) สภาพแวดล้อมในองค์การมีความสะดวกสบายและเอื้อ
ต่อการทำงานอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.57) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์การมีความชัดเจน และ
ทันต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.45) องค์การมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์การทำงาน
ร่ว มกัน อยู่ ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 3.35) ภาระงานไม่มี ความกดดัน อยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ =
3.17) ตามลำดับ
8.2.2 อิ ท ธิ พ ลค่ า ตอบแทน เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบย่ อ ย พบว่ า อิ ท ธิ พ ล
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยลำดับแรก คือ โครงสร้างเงินเดือนที่กำหนดเป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากร (𝑥̅ = 3.42) ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามความสำเร็จของผลงาน (𝑥̅ =
3.39) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความเป็นธรรม โปร่งใส (𝑥̅ =
3.39) เงินเดือนที่ท่านได้รับสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ (𝑥̅ = 3.35) การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือสวัสดิการ อาทิ เช่น บ้านพักให้กับบุคลากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (𝑥̅ = 3.28)
ท่านมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับ (𝑥̅ = 3.09) เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการ
ดำรงชีพและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (𝑥̅ = 3.04) สวัสดิการที่ท่านได้รับนอกเหนือจาก
เงินเดือน อาทิ เช่น บ้านพัก วันลา เบี้ยเลี้ยงเงินประจำตำแหน่ง ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ เพียงพอ
ต่อความต้องการ (𝑥̅ = 2.93) สวัสดิการที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้
(𝑥̅ = 3.17) ค่าตอบแทนและสวัส ดิการที่ท่านได้รับสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ (𝑥̅ = 3.17)
ตามลำดับ
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8.2.3 อิทธิพลการบริหารงาน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่าอิทธิพลการ
บริหารงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยลำดับแรก คือ ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะการ
ตัดสิ น ใจในการแก้ปั ญ หาที่ดีเยี่ ยม (𝑥̅ = 4.09) ผู้ บริห ารมีความสามารถในการบริห ารจัดการเพื่ อ
ขับ เคลื่อนองค์การมุ่งสู่ความสำเร็จ (𝑥̅ = 4.03) ผู้บ ริหารสามารถบริห ารจัดการความขัดแย้ง และ
รับมือกับความเสี่ยงได้ทันท่วงที (𝑥̅ = 3.89) องค์การกำหนดยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก
ของกระทรวงฯ (𝑥̅ = 3.86) องค์การมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและเป็น
ธรรมเพื่ อพั ฒ นาองค์ การอย่ างต่ อเนื่ อง (𝑥̅ = 3.82) การบริห ารงานของผู้ บ ริห ารมี ค วามยุ ติ ธ รรม
โปร่งใส่ เป็นธรรม (𝑥̅ = 3.82) หน่วยงานภายในมีแผนดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายขององค์การ
(𝑥̅ = 3.79) องค์ ก ารมี น โยบายในการบริห ารงานที่ ชั ด เจน (𝑥̅ = 3.76) องค์ ก ารมี โครงสร้างการ
บริหารงานที่ไม่ซับซ้อนและมีความชัดเจน (𝑥̅ = 3.65) องค์การบริหารงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ (𝑥̅ = 3.64) ตามลำดับ
8.3 ผลการวิเคราะห์การธำรงรักษาบุคลากรของประชากร พบว่า การธำรงรักษาบุคลากร
สำนั กงานสาธารณสุ ข จั งหวัดสุ พรรณบุ รี สั งกัด ในภาพรวม อยู่ในระดับ สู ง (𝑥̅ = 4.31) และเมื่ อ
พิจารณาเป็นองค์ประกอบย่อย พบว่า บุคลากรมีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์การนี้อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.97) รองลงมาคือบุคลากรรู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์การฯอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.84) สำหรับบุคลากรแล้วองค์การนี้เป็นองค์การที่น่าร่วมงานด้วยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
3.60) บุคลากรคิดว่าจะทำงานกับองค์การนี้จนเกษียณอายุราชการอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.45) และ
องค์ประกอบย่อยที่น้อยที่สุดคือบุคลากรจะตอบ “ปฏิเสธ” ถ้ามีบุคคลอื่นชวนท่านไปร่วมงานด้วยโดย
ให้ค่าตอบแทนที่มากกว่าในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.06)
8.4 ผลการเปรียบเทียบการธำรงรักษาของประชากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบการธำรงรักษาของประชากร จำแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยทางเพศ
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า บุคลากรเพศหญิง (𝑥̅ = 3.56) และบุคลากรเพศชาย (𝑥̅ = 3.66) สำหรับปัจจัยด้าน
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประเภทการจ้าง สถานภาพ และระยะเวลาทำงานที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: F-test)
พบว่า ปัจจัยดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ได้ส่งผลต่อ
การธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
8.5 ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน ค่ า ตอบแทน และการ
บริหารงาน ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับการธำรงรักษาบุคลากร
สำนั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ พ รรณบุ รี ในรูป คะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน
(Beta) ของสมการ
ตัวแปร
อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อิทธิพลค่าตอบแทน
อิทธิพลการบริหารงาน

B
S.E.
0.585
0.149
0.291
0.110
0.206
0.121
R2 = 0.495 SEE = 0.517 F = 42.517*

Beta
0.389
0.242
0.163

t
3.914
2.649
1.703

Sig.
0.000
0.009
0.091

ผลการศึกษา พบว่าอิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงานและอิทธิพลค่าตอบแทนอย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงานมีค่า Sig.อยู่ที่ 0.000 และอิทธิพล
ค่าตอบแทนมี ค่า Sig.อยู่ ที่ 0.009 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่าระดั บทางสถิติ 0.05 หรือ กล่ าวได้ว่า อิ ท ธิพ ล
สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
มากที่สุดโดยมีค่า Beta อยู่ที่ 0.389 รองลงมาคืออิทธิค่าตอบแทนส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลำดับที่ 2 โดยมีค่า Beta อยู่ที่ 0.242 ตามลำดับ สำหรับ
อิทธิพลการบริหารนั้นไม่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
9. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
จากผลการวิเคราะห์ผลการศึกษา เรื่อง อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน
และการบริห ารงานที่ ส่ งผลต่ อการธำรงรัก ษาบุ คลากรสำนัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ พ รรณบุ รี”
อภิปรายผลตามประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
9.1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ตารางที่ 2 แสดงสรุป ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่ งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อที่
1
2
3
4

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล
ความแตกต่ า งของเพศ ต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากรสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ความแตกต่างด้านอายุของบุ คลลากร ต่ อการธำรงรัก ษาบุค ลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ความแตกต่ า งในระดั บ การศึ ก ษา ต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ความแตกต่ า งของรายได้ ต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากรสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

มีผล

ไม่มีผล
✓
✓
✓
✓
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ข้อที่
5
6
7

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล
ความแตกต่ า งของประเภทการจ้ า ง ต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ความแตกต่างในด้านสถานภาพ ต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ความแตกต่ า งด้ า นระยะเวลาปฏิ บั ติ งานที่ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี

มีผล

ไม่มีผล
✓
✓
✓

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน ประเภทการจ้าง สถานภาพ และระยะเวลาปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่มีผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานของ
รัฐ ที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน อีกทั้ง ในการที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น ทุกคนจะต้อง
ยอมรับข้อตกลง ตามเงื่อนไขที่สำนักงานสาธารณสุขกำหนด อาทิเช่น ตำแหน่ง อายุ เงินเดือน ระดับ
การศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะตกต่ำทำให้เกิดสภาวะการว่างงาน
เพิ่มมากขึ้น บุคคลจึงมีความสนใจที่จะเข้ามารับราชการหรือทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็น
หน่ ว ยงานที่ มี ค วามมั่ น คง และมี ค่ าตอบแทนที่ มั่ น คง เนื่ อ งจากมี ก ฎหมายรองรับ ผลการศึ ก ษา
สอดคล้องกับ การศึกษาของพิ มพ์กลม จันรานุ กูล (2560) ศึกษาเรื่องอิท ธิพ ลของความผู กพันต่ อ
องค์กรและคุณ ภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ตำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ธำรงรักษาพนักงานที่แตกต่างกัน
9.2 อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และการบริหารงาน ที่ส่งผลต่อ
การธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ตารางที่ 3 แสดงสรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการศึ กษาอิ ท ธิพ ลสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน
ค่าตอบแทน และการบริหารงาน ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อที่
1
2
3

อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน
และการบริหารงาน
อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อิทธิพลค่าตอบแทน
อิทธิพลการบริหารงาน

ส่งผลต่อการ
ธำรงรักษาฯ
✓
✓

ไม่ส่งผลต่อการ
ธำรงรักษาฯ

✓
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จากตารางข้างต้นอธิบายได้ว่า อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และอิทธิพลค่าตอบแทน
ส่ งผลต่ อการธำรงรั ก ษาบุ ค ลากรสำนั กงานสาธารณสุ ข จังหวัด สุ พ รรณบุ รี ในขณะที่ อิ ท ธิพ ลการ
บริ ห ารงานไม่ ส่ งผลต่ อ การธำรงรั ก ษาบุ ค ลากรสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน พบว่า ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบั ญชามีความเป็นกันเองใส่
ใจบุคลากร พูดคุย ให้ขวัญกำลังใจหรือแม้แต่ลงมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับบุคลากร ซึ่งจะเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการทำงานที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความกดดัน ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
โดยปราศจากความหวาดกลัวจากการต่อว่า ทำให้บุคลากรมีความรู้สึ กอุ่นใจ ปลอดภัยในการทำงาน
และอยากร่วมขับเคลื่อนองค์การไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็นับว่ามี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงาน เพราะในการทำงานไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตัวคนเดียว ในการที่
จะนำพาองค์การให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกัน และ
การทำงานร่วมกันที่ดีอย่างต่อเนื่องต้องมาจากความสัมพันธ์อันดีจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานดี ก็ย่อมก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ต่องาน และต่อองค์การ
ทั้งนี้สภาพแวดล้อมในการทำงานยังรวมถึงสิ่งที่เป็นกายภาพไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัย
อาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการทำงาน หรือภูมิทัศในการทำงานที่ดี ย่อมก่อให้เกิด
ความพึงใจในการปฏิ บั ติงานและอยากร่วมงานกับ องค์การต่อไป ทั้ งนี้ส อดคล้ องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา นิ่มแก้ว (2554) ที่บอกไว้ว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสำนัก
บริหารโครงการกรมชลประธานสามเสนทั้งความผูกพันเชิงต่อเนื่อง และความผูกพันเชิงค่านิยมมาก
ที่สุดคือด้านของความมั่นคงปลอดภัย
อิทธิพลค่าตอบแทน พบว่า ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวั ด
สุ พ รรณบุ รี เนื่ องจากค่าตอบแทนเป็ น สิ่ งที่ ทุ กคนปรารถนาเพราะเป็ น ปั จจัยหลั กที่ ส ำคัญ ต่อ การ
ดำรงชี วิ ต ซึ่ งไม่ ส ามารถปฏิ เสธได้ ว่ าในการทำงานที่ ทุ่ ม เทความคิ ด กำลั งกาย ก็ เพื่ อ จะแลกกั บ
ค่าตอบแทนที่ จ ะได้รั บ เมื่อ ค่ าตอบแทนเป็ น ที่ จ ำเป็ น และเป็ น ความต้ อ งการของบุ คลากร การมี
โครงสร้างอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่เป็นที่ยอมรับได้นั้น จะเป็นแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานและ
การธำรงอยู่ของบุคลากรได้ อีกทั้งการบริหารค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็น การให้ ได้รับค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับภารงานที่รับผิดชอบ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามผลสำเร็จของผลงาน
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานเพื่อพิจารณาเลื่ อนขั้นเงิน เดือนมีความเป็นธรรม โปร่งใส หรือการ
สวัสดิการ ผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดบนพื้นฐานคุณธรรมและความถูกต้อง ย่อมทำให้
บุ คลากรเกิดความรู้สึ กได้รั บ ความเท่ าเทียม ความเป็นธรรม อยากทำงานร่วมกับ องค์การนี้ อย่ าง
ต่อเนื่อง และมีกำลังใจในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับผลงาน
ให้ดียิ่งขึ้นไป สอดคล้องกับ พันธุ์เทพ ลดาบรรณ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ที่ มี ผ ลต่ อ การธำรงรั ก ษาพนั ก งานในบริ ษั ท เด็ น โซ่ (ประเทศไทย) จำกั ด โรงงาน บางปะกง
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานในบริษัท
เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางปะกง และการศึกษาของจีรศักดิ์ โพกาวิน (2561) ศึกษาเรื่อง
ปัจจั ยและแนวทางการธำรงรักษาพนักงานมหาวิทยาลั ยสายวิช าการ ในมหาวิทยาลั ยของรั ฐภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลตอบแทน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมการทำงาน และค่าตอบแทน เป็นอิทธิพลที่สำคัญในธำรง
รักษาบุคลากรสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสุพรรณบุรีให้อยู่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์การต้อง
ให้ ความสำคัญ ในการบริห ารจัดการเกี่ยวกับอิทธิพ ลที่ส่ งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ดั ง กล่ า ว โดยนำการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resource Management) มาวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อเป็นแนวทางการธำรงรักษาบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ เช่น การบริหารการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและสุขอนามัย การฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นการสร้างความสมดุลของงานและการ
ใช้ชีวิต (Work life balance) โดยการกำหนดค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของ
องค์การอย่างเป็นธรรม และตอบแทนในเชิงลักษณะความสัมพันธ์ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ บำเหน็จ
บำนาญ วันลาต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างแรงจูงใจ ดึงดูด
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับองค์การอย่างต่อเนื่อง
2. การบริห ารแรงงานสัมพันธ์ เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง สร้างความรู้สึกที่ดีต่ อกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ ช่วยลดความตึงเครียดในการ
ทำงาน เพิ่มความพอใจและความสุขในการทำงาน รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การ
และบุคลากร โดยเริ่มจาก 1) การเริ่มทำงานในองค์การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้รู้จักและเข้าใจ
เกี่ย วกับข้อมูลและวัฒ นธรรมขององค์การ 2) การดูแลและรักษาพนักงาน การสร้างสถานที่ให้ถูก
สุ ขลั กษณะ สร้ างความผู กพั น กับ องค์การ ร่วมรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม 3) การออกจากองค์การ มี 4
แนวทาง คือ ยุ ติการจ้ างงาน การลาออกจากงาน การเลิ กจ้ างหรือ การให้ ออกจากงาน และการ
เกษียณอายุราชการ
3. ความปลอดภัยและสุขอนามัย เป็นการบริหารจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัยแค่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ดูแลสุขภาพกายและใจไม่ให้เกิดความเครียดในการ
ทำงาน เนื่ องจากจะส่ งผลต่อการปฏิ บัติงานการเติบโตขององค์การและการธำรงอยู่ของบุคลากร
โดยองค์การอาจจะจัดกิจ กรรมส่งเสริมที่ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย การจัดตั้งกองทุนเงิน
ทกแทน กองทุนประกันสังคม และส่งเสริมให้องค์การดูแลสุขภาพของพนักงาน เป็นต้น
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4. การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา เป็ น กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการทำงานที่ดีขึ้น
มีความคล่องแคล่ว มีความเชื่อมั่นในงานที่ทำ และรู้จักเลือกใช้เครื่องมือให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับ
การปฏิ บั ติ ง าน ทั้ งนี้ ในการฝึ ก อบรมมี ขั้ น ตอนในกระบวนการดำเนิ น งาน 4 ขั้ น ประกอบด้ ว ย
1) การวิ เคราะห์ ทั ก ษะในงาน 2) การออกแบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม 3) ดำเนิ น การฝึ ก อบรม และ
4) การประเมิ น และติ ด ตามผลการฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ รู้ ว่า หลั งจากอบรมไปแล้ ว บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่
5. การพัฒ นาสายงานอาชีพ เป็นแนวทางการพัฒ นาความก้าวหน้าของพนักงาน
เป็นกระบวนการที่องค์การจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพนัก งานกับการพัฒนาอาชีพของตนเอง ประกอบด้วย
การประเมิน ศักยภาพของบุ คลการ การกำหนดเส้ นทางอาชีพที่เหมาะสม มีการวางแผนและการ
ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาส
เติบโตและมีความก้าวหน้าในงาน
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
เครื่องมือที่มีความสำคัญในการรักษาบุคลากรให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์การ การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ เกิดความรักความผูกพันต่อผู้บริห าร เพื่อน
ร่วมงานด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์ รู้สึกมีความปลอดภัยจากการมีสถานที่ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม
และสุ ขอนามัย ที่ดี เกิดการพั ฒ นาตนเองทั้ งทางด้านความรู้ค วามสามารถ ทักษะต่าง ๆ จากการ
ฝึกอบรมและพัฒนา และเกิดการเติบโตมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานจากการพัฒนาสายงานอาชีพ
10. ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจและนำมาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทาง
วางแผน พัฒนาเป็นโครงการ กิจกรรม หรือใช้สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ปฏิบัติงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องค์การควรมีโครงสร้างการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน ลดขั้นตอนการทำงาน
หรือกล่าวคือ ลดความเป็นทางการ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน และรู้สึกประสบความสำเร็จในงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งก่อให้เกิดการคงอยู่ของบุคลากร
ทีพ่ ร้อมจะปฏิบัติงานและขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จได้ต่อไป
2) ควรมีกิจกรรมสร้างค่ายละลายพฤติกรรมสานความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันในองค์การ
เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และก่อเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การ

666

10.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจำกัดด้านระยะเวลา จึงทำให้ต้องกำหนดขอบเขต
พื้นที่การศึกษาได้เฉพาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น ซึ่งอำนาจหน้าที่ในการ กำกับ
ดูแล พื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรียังรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 10 แห่ง
สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 10 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 127 แห่ง และสถานี
อนามัย เฉลิ มพระเกียรติฯ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งจะทำให้ ได้ข้อมูลการธำรงอยู่ของบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้ครอบคลุมถึงและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2) วิ ธี เ ก็ บ ข้ อ มู ล ควรประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี อื่ น ประกอบด้ ว ย อาทิ เ ช่ น การรวบรวมข้ อ มู ล
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3) ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
4) ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร อยู่ปฏิบัติงานกับ
องค์การได้ยาวนาน
5) ควรศึกษาวิจัยทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจในการทำงาน แรงจูงใจ
ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากร เพราะทฤษฎีที่เหล่านั้นอาจส่งผลการศึกษาที่ต่างจากงานวิจัยครั้งนี้
6) ควรศึกษาปัจจัยเชิงลึก หรือตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากร
เช่น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความมั่นคงในหน้าที่ตำแหน่งงาน การบังคับบัญชา เป็นต้น
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สริญญา ผ่องศรี*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
พนั ก งาน 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นารายบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งาน
3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนา สายอาชีพมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน 4) เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน และ 5) เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
การพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยทำการศึกษาข้อมูลใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับพนักงาน
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย จำนวน 147 คน และนำข้อมูลที่ได้มา
ดำเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ (SPSS) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจำนวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6 มีอายุ 21-30 ปี ซึ่งมีจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 ตำแหน่งงานวิศวกร จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 มิติ ภาพรวมการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทยอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพมีความโดดเด่นมากที่สุด
รองลงมาคือกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์การ ด้านการพัฒนารายบุคคล และด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทำการ
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เปรียบเทียบรายด้านพบว่า พนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งมีประสิทธิภาพการทำงานด้านค่าใช้จ่าย
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเวลาในการทำงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงานตามลำดับ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอธิบายได้ว่า ปัจจัยส่วน
บุ ค คลที่ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานทำงาน ได้ แก่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ตำแหน่ งงาน
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัย
ด้านอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอธิบายได้ว่า ปัจจัย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทำงาน ได้แก่ การบริหารผล
การปฏิ บั ติ งานและการพั ฒ นาองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานต่ อ
ประสิ ท ธิภ าพการทำงาน ขณะที่ ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นารายบุ ค คลและการพั ฒ นาสายอาชี พ ไม่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ องค์การควรมีการผลักดันนโยบายให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น กระตุ้นให้พนักงาน หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกัน โดยองค์การจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น
องค์การใหญ่ หลากหลายสายงาน ส่งผลถึง Job Description ของพนักงานที่แตกต่างกัน แม้จะมี
ตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ์การประเมินจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
งานนั้น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความ เป็นธรรม ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำผลการประเมินไป
ประกอบการตัดสินใจ เลื่อนระดับ ปรับเงินเดือนต่อไป
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพการทำงาน
1. บทนำ
เป็ น ที่ย อมรั บ ร่ วมกัน ถึงความสำคัญ ของทรัพยากรมนุ ษ ย์ที่ มีต่อความสำเร็จขององค์การ
ด้วยการแข่งขัน ที่เป็ น ไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ ความได้เปรียบเพียงประการเดียวที่จะช่วยให้
องค์การประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาว คือ ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีความรู้
มีความสามารถ สติปัญญาและสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เป็นทรัพยากรประเภท
เดียวที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้องค์การอื่น ๆ ไม่สามารถคัดลอกได้และเป็นทรัพยากรที่มีอยู่และเป็นสิ่ง
เดียวที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ยิ่ งอยู่นานคุณค่ายิ่งหด
หายและเสื่อมราคาลง นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวเนื่องกับความรู้ (Knowledge) ซึ่งนับเป็น
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ปัจจัยหลักในการดำเนินงานขององค์การในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Base Economy)
และเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ถือครองและสร้างสรรค์ความรู้ ดังนั้ น การที่องค์การมีทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ มีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จ ะปฏิ บั ติงานย่อมมีค วามสำคั ญ อย่างยิ่งต่อ องค์ การ
อย่างไรก็ตามเมื่อองค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติอื่น ๆ
ที่จำเป็นต่อองค์การแล้ว องค์การจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
อยู่ พร้อมทั้งพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การ
กำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิ ต จัดให้ได้มา และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภู มิภาค (กฟภ.) และผู้ใช้ไฟตามกฎหมายกำหนด กฟผ.
เป็นหนึ่งในองค์การที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลจากนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนภาวการณ์แข่งขันทางเทคโนโลยี กั บหน่วยงานและองค์การในธุรกิจประเภท
เดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลตอการดำเนินงานของ กฟผ. การที่ กฟผ.จะก้าวผ่าน
สภาวการณ์เช่นนี้ได้จะต้องมีการตอบสนองที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ
และลดขนาดองค์การขณะเดียวกับยังคงรักษาคุณภาพ และเสถียรภาพของการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า
ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถซึ่งเป็น
ทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพา กฟผ.ให้ดำรงและพัฒนาด้วยนวัตกรรมและอยู่คู่กับ
ประเทศต่อไป
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ ง (อวส.) เป็นหน่ วยงานที่อยู่ในภาคส่ วนการจัดส่ งไฟฟ้ าที่ผ ลิตจาก
โรงไฟฟ้าของ กฟผ.และที่รับซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าที่มีเครือข่ายทั่วประเทศทั้งยัง
จำหน่ายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน อวส. ทำหน้าที่ออกแบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจัดส่งไฟฟ้าใน
ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV) 230 kV 132 kV 115 kV และ 69 kV ด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ อ้างอิงจากปี 2560 188,934 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงและในปี
2561 191,377 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง สำหรับปี 2562 คาดว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของ
ระบบ กฟผ.จะมีค่าประมาณ 197,335 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (รายงานประจำปี กฟผ., 2561: 12-13)
ทำให้ภาระหน้าที่ของ อวส. มีมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า จากข้อมูลปริมาณงานของฝ่าย
วิศวกรรมระบบส่งที่เพิ่มขึ้นสองเท่าตัวในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการการใช้ไฟฟ้า
ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายและลงทุนภาครัฐและเอกชน ซึ่งสวน
ทางกับการลดขนาดองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การ (Lean) ในขณะที่จำนวน
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น จึงพบว่าประสิทธิภาพในการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อม
กับ การพัฒ นาองค์การ อย่างไรก็ตามการพัฒ นาหรือเปลี่ยนแปลงองค์การในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า (ลูกค้า) และเพื่อความอยู่รอดนั้น องค์การต้องให้ความสำคัญ
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กับการพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์การ ดั้งนั้นปัจจัย
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์การก็คือ กิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Kotler & Cohen, 2012) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจ “ปัจจัยด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน: กรณีศึกษาฝ่ายวิศวกรรม
ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” โดยผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลและผลการศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ในการนำผลการศึกษาไปพัฒนาและเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
ทุ น มนุ ษ ย์ เพื่ อ ดึ ง ศั ก ยภาพของพนั ก งานออกมาใช้ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด อั น จะส่ ง ผลต่ อ
ความสำเร็จต่อองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนารายบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
2.5 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Gilley, Eggland, and Gilley (1989) ได้ เสนอกรอบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไว้ ว่ า มี
3 ส่ วน ที่ เกี่ย วข้องกัน คือ การพั ฒ นาเน้น ที่ตัว บุคคล (Individual Development) ซึ่งครอบคลุ ม
แนวคิ ด ของแนดเลอร์ ใ นส่ ว นของการพั ฒ นาผ่ า นกระบวนการจั ด การศึ ก ษา (Education)
ผ่ า นกระบวนการการฝึ ก อบรม (Training) และผ่ า นกระบวรการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองในวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย (Self-learning) อีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ซึ่งเน้นการ
ดูแลพัฒ นาบุ ค คลากรให้ เติบ โตก้าวหน้าในอาชีพ ระยะยาว และส่ ว นที่ 3 คือ การพัฒ นาองค์การ
(Organization Development) ที่ ได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ กระบวนการในการพั ฒ นาและสร้ างการ
ปรับ ตัวขององค์การให้ส ามารถรับ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกและที่
เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 เมื่อมีแนวคิดและวิธีการพัฒนางาน
ที่มุ่งเน้นทั่วทั้งองค์การ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบั ติงาน (Performance Management) เพื่อให้
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมทั้ ง ระบบ Gilley et al. ได้ เขี ย นหนั งสื อ
Principle of Human Resource Development จึ ง ได้ เ พิ่ มเติ ม บ ท บ าท การบ ริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) และนำเสนอหลักการในการพิ จารณาองค์ประกอบของ
HRD โดยใช้ต าราง Matrix เป็ น ตั วแบบในการนำเสนอโดยใช้ 2 มิติ ป ระกอบกัน คือ มิ ติท างด้าน
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จุดเน้น (Focus)โดยเน้นที่ทั้งปัจเจกบุคคลและที่องค์การ และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) การปฏิบัติที่
ครอบคลุมผลงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบสำคัญ
ของ HRD ทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551)
1) การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เป็นงานที่มุ่งเน้นในส่วนบุคคล
และเกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น ซึ่งหมายถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และปรับ พฤติกรรมการทำงานของ
บุคลากรแต่ละคนในองค์กรเพื่อให้สามารถทำงานปัจจุบันที่ตนรับผิดชอบได้ ซึ่ง เป็นส่วนนี้มักเรียกว่า
การฝึกอบรม (Training)
2) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เป็นงานที่มุ่งเน้นส่วนบุคคลและเกิดผล
ลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์ ความจำเป็ นรายบุคคลในส่ วนของความสนใจ ค่านิยม
ความสามารถ เพื่อที่นำไปวางแผนพัฒ นาให้มีความรู้ ทักษะ เพื่องานในอนาคตเรียกว่าการพัฒ นา
บุคคล (Development)
3) การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งาน (Performance Management) เป็ น งานที่ มุ่ งเน้ น
ภาพรวมของทั้งองค์กร และเกิดผลในระยะสั้น ซึ่ง หมายถึงการมุ่งปรับปรุงผลงานขององค์การ โดยมี
เป้าหมายเพื่อประกันหรือรับรองว่าบุคลากรจะต้องมี ความรู้ ทักษะ มีแรงจูงใจ และมี สภาพแวดล้อม
ที่ดีในการสนับสนุน ให้บุคคลากรสร้างผลงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์
4) การพั ฒ นาองค์ ก ร (Organization Development) เป็ น งานที่ มุ่ ง เน้ น ภาพรวม
องค์กร และเกิดผลในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการแก้ไขปัญหาขององค์การ การปรับปรุงหรือวางระบบ
โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ กระบวนการบริหารงาน และภาวะผู้นำ
จากองค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 ด้านตามแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley
เป็นปัจจัยที่เพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551) ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นที่
บุ ค คลและเกิ ด ผลลั พ ธ์ ในระยะสั้ น จะเป็ น เรื่อ งของการพั ฒ นารายบุ ค คลและการบริ ห ารผลกา ร
ปฏิ บั ติงานหรือประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานประจำปี เพื่ อให้ ทำงานได้ดี และมี ประสิ ท ธิภ าพในช่ ว ง
ระยะเวลาสั้น ๆ หากมุ่งเน้น ที่องค์การและเกิดผลลัพธ์ในระยะยาวจะเป็นส่วนของการพัฒ นาสาย
อาชีพและพัฒนาองค์การ
3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) เป็นการศึกษาและออกแบบองค์การที่มีรูปแบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ก่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) มีองค์ประกอบดังนี้
1) สภาพแวดล้อมองค์การ (Organization Environment) 2) การประมวลผลสารสนเทศและการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ ก (Information Processing and Choices) 3) การปรั บ ตั ว และการเปลี่ ย นแปลง
องค์การ(Adaptation and Change) 4) เป้าหมายขององค์การ (Goals) 5) ชนิดของงานที่จะทำให้
เป้ า หมายสำเร็ จ (Work) 6) การออกแบบองค์ ก าร (Organization Design) 7) ขนาดและความ
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สลั บ ซับ ซ้อนขององค์การ (Size & Complexity) 8) วัฒ นธรรมองค์ก าร (Organization Culture)
9) อำนาจและหน้าที่ (Power & Authority) Zaleanick (1958: 59) กล่ าวว่า ในการปฏิบัติงานให้
ได้ผลดีหรือไม่นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตอบสนองทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหากได้รับการ
ตอบสนองแล้วย่อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Becker and Nuhauser (1975: 9) ได้เสนอตัว
แบบจำลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพองค์การ โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพองค์การ นอกจากจะพิจารณาถึง
ทรั พ ยากร ซึ่ งได้แ ก่ คน เงิน และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ งเป็ น ปั จจั ยนำเข้ าและผลผลิ ต ขององค์ ก าร คื อ
การบรรลุเป้าหมาย และต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ หากสภาพแวดล้อมในการทำงานมี
ความสลับซับซ้อนต่ำ หรือมีความแน่นอน มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการทำงานอย่างละเอียดแน่
ชัด จะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์การมากกว่าองค์การที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่
ยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือมีความไม่แน่นอน การกำหนดระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการทำงาน
ที่ส ามารถวัดได้ ทำให้ ป ระสิ ทธิภ าพเพิ่ มขึ้น ด้ว ย นอกจากนี้ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
(2548) กล่าวถึง ประสิทธิภาพการทำงานโดยทั่วไปว่า หมายถึงการทำงานที่ประหยัด ได้ผลงานที่
รวดเร็ ว มี คุ ณ ภาพ คุ่ ม ค่ า กั บ การใช้ ท รั พ ยากรในด้ า นการเงิ น คน อุ ป กรณ์ แ ละเวลา ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งซึ่งสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ในทางปฏิบัติจะวัดประสิทธิภาพจากปัจจัยนำเข้า
กระบวนการ หรือผลผลิ ตที่ออกมา โดยวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน ดังนั้น
ประสิทธิภาพจึงสามารถมองได้ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
(Input) เช่น การใช้ทรัพยากรทั้งเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการ
สู ญ เสี ย น้ อ ยที่สุ ด 2) ประสิ ท ธิภ าพในแง่มุมของกระบวนการบริห าร (Process) เช่นการทำงานที่
ถูกต้องได้ม าตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคนิ คที่ ส ะดวกสบายกว่าเดิม 3) ประสิ ทธิภ าพในแง่มุมของ
ผลลั พ ธ์ เช่ น การทำงานที่ มี คุ ณ ภาพเกิด ประโยชน์ ต่ อสั งคม เกิด ผลกำไร ทั น เวลา ผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี
จิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า ดังเช่น Harriton Emerson (1923:
223) ได้กล่าวถึงหลักการทำงานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ The Twelve Principle of Efficiency
หลัก 12 ประการของการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1) ทำความเข้าใจ
และกำหนดแนวคิ ด ในการทำงานให้ ชั ด เจน 2) พิ จารณาความเป็ น ไปได้ ของงาน 3) คำแนะนำ/
คำปรึกษา ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 4) ต้องรักษาความยุติธรรม 5) ปฏิบัติด้วยความยุติธรรม
6) การทำงานต้องเชื่อถือได้ มีสมรรถภาพ มีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 7) รายงานการดำเนินงาน
อย่างทั่วถึง 8) งานเสร็จทันเวลา 9) ผลงานได้มาตรฐาน 10) สามารถยึดการดำเนินงานเป็นมาตรฐาน
ได้ 11) คำแนะนำ/คำปรึ ก ษา ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ 12) ให้ ร างวั ล แก่ งานที่ ดี ต่ อ มา
Peterson and Plowman (1953) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harriton Emerson โดยได้ตัดทอนบาง
ข้อลงและสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ ดังนี้ คือ 1) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมี
คุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและ มีความพึงพอใจ ผลการทำงานมีความถูกต้ องได้
มาตรฐานรวดเร็ว
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นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงานหรื อเป้าหมายที่
บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3)
เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับ
งาน และทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการ
ดำเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกำไรมากที่สุด
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ
เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการ สูญเสียน้อยที่สุด
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา ฝ่ายวิศวกรรม
ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ ท ำงาน และประสบการณ์ ก ารเข้ ารั บ อบรมหลั ก สู ต รต่ าง ๆ) ปั จ จัย ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ประกอบด้วย การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การบริหารผล
การปฏิบัติงาน การพัฒ นาองค์การ ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงาน (คุณภาพ ปริมาณ
งาน เวลา ค่าใช้จ่าย)
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. วิธีการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ มตัว อย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ าย
วิศวกรรมระบบส่ง จำนวนทั้งสิ้น 233 คน ส่วนขนาดตัวอย่าง คำนวณจากสูตร Yamane ที่ระดับ
ความเชื่ อ มั่ น 95% ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 147 คน โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท างผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ น เครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากนั้ น ให้ ได้ต ามจำนวนกลุ่ ม ตั ว อย่ าง
ประชากร ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการ
จำแนกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ( Stratified Random Sampling) โดยแต่ละชั้น
ภูมิจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามจำนวนประชากรของแต่ละหน่วยงาน (กอง) ภายในฝ่ายวิศวกรรม
ระบบส่ง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ มาดำเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ (SPSS)
โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและนำเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ
2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) โดยระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 3 เดือน คือตั้งแต่
เดือนมีนาคมถึง เดือนพฤษภาคม 2562
5. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
5.1 ผลการศึกษา
1) ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจำนวน
90 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มีอายุ 21-30 ปี ซึ่งมีจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 มีการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ งมี จ ำนวน 87 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 59.2 ตำแหน่ งงานวิศ วกร จำนวน 70 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.6 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4
2) ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 มิติ ภาพรวมการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานฝ่ ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพมีความโดดเด่นมากที่สุด
รองลงมาคือกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการพัฒนารายบุคคล และด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
3) ประสิ ทธิภ าพการทำงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ ง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทำการ
เปรียบเทียบรายด้านพบว่า พนักงานฝ่ายวิ ศวกรรมระบบส่งมีประสิทธิภาพการทำงานด้านค่าใช้จ่าย
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเวลาในการทำงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงานตามลำดับ
4) ความติดเห็นและข้อเสนแนะเกี่ยวกับปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานถือเป็นเสียงสะท้อนและผลักดันองค์การ
ให้ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย แผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสอดคล้องกับแนวคิดของนิทัศน์ ศิริโชติรั ตน์ (2560: 45-61)
ที่เสนอไว้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ อันจะส่งผลถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร โดยข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้
(1) ด้านการพัฒนารายบุคคล
(1.1) ควรมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนารายบุคคลตามการประเมิน
ให้ ครบถ้วน หากไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในได้ ควรสนับสนุนให้อบรมหลักสูตรของ
หน่ วยงานภายนอก เนื่ องจากที่ผ่านมาพบว่าภายหลั งจากการทำแผนพัฒ นาแล้วก็ไม่มีหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
(1.2) ควรพั ฒ นารายบุ ค คลอย่างต่ อ เนื่ อง มีก ารส่ งเข้าอบรมหลั กสู ต รที่
สอดคล้องกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
(1.3) ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมให้ มี ค วามทั น สมั ย เท่ า ทั น กั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
(1.4) ควรเปิดโอกาสให้พนักงานใช้เวลาส่วนหนึ่งต่อสัปดาห์ในการพัฒนา
ตนเองด้ ว ยวิ ธี ต่ า ง ๆ เช่ น ตั้ ง กลุ่ ม Startup Spinoff จากหน่ ว ยงานหลั ก โดยหน่ ว ยงานสมทบ
ค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือสร้างระบบการ Track ผลงานในลักษณะ Dashboard แบบ Online เพื่อให้
พนักงานทราบว่าตนเองมีความสามารถระดับใด และทราบจุดแข็ง/จุดอ่อนของตนเอง
(1.5) นักทรัพยากรมนุษย์ ควรนำข้อมูลของพนักงานที่สำรวจมาประมวล
รวมกับ ผลงานของ พนั กงานที่ ผ่ านมา เพื่ อจัดสรรการฝึ กอบรมให้ ตรงกับ หน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบ
เป็นการพัฒนาสายอาชีพและบริหารสายอาชีพควบคู่กัน
(2) ด้านการพัฒนาสายอาชีพ
(2.1) ควรจั ดอบรมเพื่ อ สร้างความเข้ าใจในการปฏิ บั ติงานในสายอาชี พ
นั้น ๆ แนะนำให้เห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพและแนวทางที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่พนักงานตั้งไว้
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(2.2) ควรสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากผลงาน
มากกว่าอายุงาน
(2.3) ควรระบุ/กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อจะได้พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งนั้น ๆ
(2.4) ควรให้ความสำคัญกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล ดังนั้นบุคลากรที่
ตำแหน่งเฉพาะทางจำเป็นต้องมี International Certificate ซึ่งจะเป็นจะเป็นการสร้างจุดแข็งและข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต
(3) ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(3.1) ระบบการประเมินผล การประเมิน 360 องศา ข้อคำถามไม่เคยวัด
ประสิทธิภาพของการทำงาน เป็นแค่การวัดการรับรู้เชิงความสัมพันธ์ตามข้อคำถามเท่านั้น
(3.2) การเลื่อนระดับ ไม่ได้วัดที่ประสิทธิภาพงาน (เนื่องจากการประเมินผล
ไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ไม่สามารถวัดคนที่ผลงาน หรือการหา The First of the List ได้)
(3.3) ส่งเสริมให้มีการแสดงผลงาน และควรพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม
(3.4) ควรสร้างความเข้าใจ กฎเกณฑ์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อผลการประเมินจะได้เป็นที่ยอมรับและสามารถผลักดันให้ ผู้รับการประเมิน ปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
(3.5) ควรใช้ตัวชี้วัดที่ประเมินผลได้จริง และแยกตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
Job Description
(4) ด้านการพัฒนาองค์การ
(4.1) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
ทางด้านเทคนิค ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นความเคยชิน เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้เข้าใจและ
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นการลดการทำงานที่ผิดพลาด และทำให้สามารถบริหารเวลากับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้นได้
(4.2) ควรปรับ เปลี่ ย นกฎระเบี ยบเพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการทำงาน เช่ น
การจัดซื้อจัดจ้าง
(4.3) ทุกหน่วยงานควรเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์การต้องมี
การปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(4.5) นโยบายต่าง ๆ ต้องเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่า ง
สะดวกและคล่องตัวซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลสำเร็จของงาน และส่งผลให้องการพัฒนาไปได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน
ข้อที่

สมมติฐานการศึกษา

1

เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ แตกต่าง
กัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่าง
กัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพทำงานที่
แตกต่างกัน
ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่
แตกต่างกัน
ระยะเวลาในปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานที่แตกต่างกัน

2
3
4
5

เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
√

√
√
√
√

ตารางที่ 1 แสดงสรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อธิบ ายได้ ว่า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานทำงาน ได้ แ ก่ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 ในขณะที่ ปั จ จั ย ด้ า นอายุ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงาน มีรายละเอียด ดังนี้
พนั ก งานฝ่ ายวิศ วกรรมระบบส่ ง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ที่ มี อ ายุ 31-40 ปี
มีประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่า พนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ที่มีอายุ 51-60 ปี เนื่องจากพัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development Model) 8
ขั้ น ของ Erikson (1955) กล่ า วว่า บุ ค คลในขั้ น ที่ 6 อยู่ ช่ ว งอายุ ป ระมาณ 21-35 ปี เป็ น วั ย ผู้ ใหญ่
ตอนต้น ความสมบูรณ์ของจิตใจในช่วงนี้คือ การได้รับการยอมรับ มีความก้าวหน้า มีอาชีพที่เหมาะสม
ซึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนี้ประกอบด้วยประสิทธิภาพทาง
ร่างกาย วัยนี้เป็นช่วงที่ร่างกายมี ความกระฉับกระเฉงสูงสุด และมีพลังเต็มที่ และประสิทธิภาพของ
สมองซึ่งคนที่ มีส ติปั ญ ญาดีจ ะมีความสามารถในการเรียนรู้ การทำงานและการปรับ ตัวให้ เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีความมั่นใจในตนเอง และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ที่ ต นทำงานอยู่ ได้ สำหรับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานฝ่ ายวิศ วกรรมระบบส่ งที่ มี อ ายุช่ ว ง 31-40 ปี
จะดำรงตำแหน่ งระดับ หั วหน้ าแผนก ถือว่าเป็ น ผู้ บ ริห ารชั้น ต้น ที่ มีภ าระหน้ าที่เพิ่ มขึ้ นจากระดั บ
ปฏิบัติการทั่วไป นอกจากจะมีความรู้ทางเทคนิค ทั้งยังต้องมีความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งต้อง
อาศัยความทุ่มเท ใฝ่รู้ รับผิดชอบและกระตือรือร้น จึงจะทำหน้าที่ทั้งสองด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาปั จ จัย ที่ส่ งผลต่อประสิท ธิภ าพการทำงานของพนักงานกลุ่ มธุรกิจผลิ ต
เครื่องสำอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี ของนิ่มนวล ทองแสน (2557) พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน
ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพการทำงานแตกต่ างกั น เช่ นเดี ยวกั บวิ จั ยของสมยศ แย้ มเผื่ อน (2544) และ
กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า อายุต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน
นอกจากนี้ ร ะดั บ การศึ ก ษาของพนั กงานฝ่ ายวิศ วกรรมระบบส่ ง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าพนักงานฝ่าย
วิศวกรรมระบบส่งที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในแง่ของปริมาณงานเขียน
แบบไฟฟ้า เนื่องจากงานที่พนักงานของฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
จะอยู่ในตำแหน่งช่างเทคนิค ซึ่งภาระงานของช่างเทคนิคนั้นมีเพียงหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้าเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งช่างเทคนิคมีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนแบบไฟฟ้า เนื่องจากมีการบรรจุหลักสูตรการใช้
โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้า ในระดับอนุปริญญา นอกจากนี้ภาระงานของพนักงานฝ่าย
วิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท มีภ าระงานประจำอื่น ๆ นอกเหนือจากการออกแบบและเขียนแบบระบบควบคุมและป้องกัน
สถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง ได้แก่ งานจั ดทำราคากลางอุป กรณ์ ป้ องกัน ในสถานี ไฟฟ้ า (Relay) งานจัดทำ
ข้อกำหนดของผู้ว่าจ้ าง (TOR) งานตรวจสอบและอนุมัติแบบ (Approve) ระบบควบคุมและป้องกัน
สถานีไฟฟ้าแรงสูงจากบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งระบบ งานจัดทำมาตรฐานการออกแบบระบบควบคุมและ
ป้องกันสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานด้านปริมาณการเขียนแบบไฟฟ้า
น้อยกว่าพนั กงานฝ่ ายวิศวกรรมระบบส่ง ที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญ ญาตรีที่มีงานเขียนแบบไฟฟ้ า
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของพนั ก งานฝ่ า ยวิ ศ วกรมระบบส่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐนัย กิจเกษมสวัสดิ์ (2554)
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาในเครือข่ายการบริการ
และการขาย 3 ธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า ระดับการศึกษาของพนั กงานสาขาใน
เครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานเช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของกรรณิ ก าร์ เหมื อ นประเสริ ฐ (2548) ที่ ก ล่ า วว่ า การศึ ก ษา
เป็นปัจจัยที่ทำให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน คนที่ได้รับการศึกษาสูง
จะได้เปรียบในการเป็นผู้รับและเข้าใจสารที่ดี และไม่เชื่อหากปราศจากหลักฐานและเหตุผลที่เพียงพอ
จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และ ภูมรินทร์ ทวิชศรี (2544) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท บางกอก กล๊าส จำกัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี ผลสรุปว่าปัจจัยส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการวิจัยของสมยศ แย้มเผื่อน (2544) เช่นกัน
และพบว่าตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันโดยตำแหน่ง
วิ ศ วกรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน มากกว่ า พนั ก งานฝ่ า ยวิ ศ วกรรมระบบส่ ง ที่ มี ต ำแหน่ ง ช่ า ง
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ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในภาคส่วนการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและที่รับซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าที่มีเครือข่ายทั่วประเทศทั้ง
ยั งจำหน่ ายไฟฟ้ าให้ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน ซึ่ งพนั กงานตำแหน่งวิศวกรทำหน้าที่ ออกแบบสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจัดส่งไฟฟ้าในระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV) 230 kV 132 kV 115 kV และ 69
kV ดั งนั้ น ถื อ ได้ ว่ า พนั ก งานตำแหน่ งวิ ศ วกร ทำหน้ า ที ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ฝ่ า ยวิ ศ วกรรมระบบส่ ง
ตลอดจนภารกิจหลัก 1 ใน 3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพด้วยบริบททางบทบาทหน้ าที่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตำแหน่งงานของพนักงาน
ฝ่ายวิศวกรมระบบส่งที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของเพ็ญศรี สาระวัน (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานต่างกัน
ส่งผลให้ ป ระสิทธิภ าพการทำงานแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ สมชาย วังศิริกุล (2550) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผล
การศึกษาพบว่า ความแตกต่างของตำแหน่งงานมีผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อบจ. แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของสมยศ แย้มเผื่อน (2544) ได้กล่าวว่าตำแหน่งงานที่ต่ำ
กว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานต่ำกว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิ จัยของภูม
รินทร์ ทวิชศรี (2544) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท บางกอก กล๊าส จำกัด
โรงงานจังหวัดปทุมธานี ผลสรุปว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานที่ต่างกัน
2) ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ตารางที่ 2 แสดงสรุป ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อที่

สมมติฐานการศึกษา

1

การพัฒนารายบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน
การพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน
การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน
การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน

2
3
4

มีความสัมพันธ์
เชิงบวก

ไม่มีความสัมพันธ์
เชิงบวก
√
√

√
√
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยอธิบายได้ว่า ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ได้แ ก่ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน ขณะที่ ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นา
รายบุคคลและการพัฒนาสายอาชีพไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงเส้ น
(Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
ปัจจัย

B

S.E.

ประสิทธิภาพของพนักงาน
ß
t
Sig.

ค่าคงที่
1.295 .181
7.155
1. ปั จ จั ย ก า ร พั ฒ น า .119 .075
.148
1.588
รายบุคคล
2. ปั จจั ย การพั ฒ น าส าย .091 .088
.106
1.038
อาชีพ
3. ปั จ จั ย การบริ ห ารผลการ .172 .073
.222
2.343
ปฏิบัติงาน
4. ปัจจัยการพัฒนาองค์การ .235 .079
.326
2.998
2
2
R = .724 R = .524 AR = .510 S.E.= .391 F= 39.064, *p< .05

.000
.114

Toleran
ce
.586

VIF
2.589

.301

.523

3.100

.021*

.575

2.670

.003*

.583

3.534

จากตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis)
พบว่า ปั จจั ยด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภ าพการทำงานของพนักงานฝ่ าย
วิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
ปั จ จั ย การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Sig= 0.021) และปั จ จั ย การพั ฒ นาองค์ ก าร (Sig= 0.003)
ในขณะที่ ปัจจัยการพัฒ นารายบุคคล (Sig= 0.114) และปัจจัยการพัฒ นาสายอาชีพ (Sig= 0.301)
ไม่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการทำงานของพนั กงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย
เมื่อพิ จารณาน้ ำหนั กของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ ส่ งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยการพัฒนาองค์การ (ß =
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0.326) ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทำงานของพนั กงานฝ่ ายวิศวกรรมระบบส่ ง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย มากที่ สุ ด รองลงมา ได้ แก่ ปั จจั ยการบริหารผลการปฏิ บั ติ งาน (ß = 0.222) ตามลำดั บ
สัมประสิทธิ์การกำหนด (R2 = 0.524) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ปัจจัยการพัฒนาองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 52.4 และมีความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามในการพยากรณ์
เท่ากับ .391 คิดเป็นร้อยละ 39.1
จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) 4 ด้าน
ได้แก่ ปั จ จัยการพัฒ นารายบุ คคล (X1) ปัจจัยการพัฒ นาสายอาชีพ (X2) ปัจจัยการบริห ารผลการ
ปฏิบัติงาน (X3) และปัจจัยการพัฒนาองค์การ (X4) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Ý) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิง
เส้นตรงที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เพื่อทำนายประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดังนี้
Ý = 1.295 + 0.172 X3 + 0.235 X4
จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์ (B) ของปัจจัยการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.172 และปัจจัยการพัฒนาองค์การ เท่ากับ 0.235 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก
ถือว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน
การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิ ภาพการทำงานของพนักงาน
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เนื่องจากเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่ต้องการทำให้
บุ ค คลกรมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลจึ ง ได้ มี ก ารนำเรื่ อ งสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) มากำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งมาเป็นตัวตั้งในการประเมินพนักงาน
ซึ่งเป็นการนำทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2559)
ในการวางเงื่อนไขให้แก่บุคคลากร ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ซึ่งเป็น
หลักพื้นฐานของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยระบบประเมินผลบุคคลของ กฟผ. เรียกว่า
Performance and Competency Based Management System Program (PMSP) ซึ่ ง น ำผล
การประเมินที่ได้มากำหนดเป็นคุณสมบัติ ในการขอโอนย้าย หรือพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือน ซึ่งรายละเอียดของระบบ PMSP มีประยุกต์การวัดออกเป็น 2 แนวทาง
คือ 1) การวัดเชิงประสิทธิภาพโดยวัดจากสมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติงาน 2) การวัดเชิง
ประสิ ท ธิ ผ ลโดยวั ด จากตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน(KPI: Key Performance Index)
แต่เนื่องจากในอดีต กฟผ. ใช้วิธี การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จหรือ
KPI จึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการทำงานของบุคลากร เนื่องจากพนักงานจะเน้นการทำงาน
เพื่อให้ได้ประสิทธิผลหรือกล่าวอีกนัยคือต้องการทำงานเพียงแค่เสร็จเท่านั้น ทำให้มีข้อบกพร่องใน
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ด้านประสิทธิภ าพ และคุณ ภาพของผลงานที่ออกมา (พิทยา บวรวัฒ นา, 2558) ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ
ที่เป็ น ตัวกำหนดพฤติกรรมของบุ คลากรในองค์การ ได้แก่ ค่านิยม, ทัศนคติ, บุคลิก, การมองการ
เรียนรู้ และทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งการใช้ระบบ PMSP มาประเมินสมรรถนะความสามารถบุคคล มีส่วน
สำคัญในการปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานพนักงานของ กฟผ. ให้มี ค่านิยม ,ทัศนคติ,บุคลิก,การ
มอง,การเรี ย นรู้ ที่ เปลี่ ย นไปในทิ ศ ทางบวก โดยได้ ใช้ แ นวคิ ด ในการจู งใจผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ เน้ น การ
ปฏิ บั ติงานที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและผลงานที่อ อกมาต้ องมี คุณ ภาพ โดยใช้วิธีการประเมิ นสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) มาประเมินควบคู่ไปกับการประเมินด้วย KPI ซึ่งลักษณะในการทำงาน
ของระบบ PMSP เป็นการประเมินแบบบูรณาการระหว่างการประเมินแบบประสิทธิภาพ และการ
ประเมินแบบประสิทธิผล ทำให้การประเมินมีส่วนผสมของเป้าหมายและคุณภาพเข้าด้วยกัน เรียกได้
ว่าเป็ น การประเมิ น แบบ 360 องศา และดำเนิ น การประเมิน ผ่ าน Internet และ Intranet มาใช้
ช่วยให้ สามารถแลกเปลี่ย นข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ อีกทั้งยังช่วยให้ หัว หน้างานจากส่ว นกลาง
สามารถวางเงื่อ นไขในการปฏิ บั ติ งานให้ แ ก่ บุ ค ลากรตามหน่ ว ยงานในต่ างจั งหวัด ได้ ทั่ ว ประเทศ
นอกจากนี้ระบบ PMSP ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าดูผลการประเมินของตนเองผ่านทางสมาร์ทโฟน
ได้ ทำให้พนักงานรู้ข้อบกพร่องและสามารถปรับปรุงการทำงานของตนเองได้ ทำให้มีประสิทธิภาพ
การทำงานและมีผลการประเมิน ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของกัลยาณี คูณ มี (2552) ที่พบว่า
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อการดำเนิน งานในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานได้รับ
ผลกระทบที่เข้มข้นกว่าในบริบทของหน่วยงานราชการของไทย ในทางกลับกันระบบบริหารการผล
การปฏิบัติงานมีอิทธิพลเชิง ลบต่อผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
ของวีระยุทธ วงศ์รักษา (2557)
การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเป็นองค์การหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
เทคโนโลยี การจะพัฒนาองค์การจะต้องเน้นไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าการ
ที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะจากแนวคิดดั้งเดิมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของพนักงาน และเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วย การฝึกอบรมเป็นครั้งคราว กำลังถูกแนวคิด
ใหม่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาองค์การให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้”
เข้ามาแทนที่ (ศักดิ์พันธ์ ตันวิมลรัตน์ , 2561) สอดคล้องกับแนวคิดของศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2559:
28-30) ที่ เสนอไว้ว่ า เป้ า หมายหลั ก ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ การสร้า งการเรี ย นรู้ทั้ ง
(Learning) ในระดั บ บุ ค คล และในระดั บ องค์ ก าร (Individual and Organizational learning)
เพื่อสร้างเป็นผลงาน (Performance) ที่ดีกว่าเดิมทั้งในระดับบุคคล และผลงานโดยรวมขององค์การ
(Individual and Organizational performance) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ความสำเร็จของสมาชิก
และองค์การ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Adhikari (2013: 306-324) ที่พบว่าการบรรลุเป้าหมายของ
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องค์ ก ารจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการที่มีประสิทธิผล
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ด้านการพัฒนารายบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้กับพนักงานในองค์การควรประสาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีเนื้อหาทันกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
พนั กงานจะได้น ำความรู้ ห ลั งจากเข้ารับการอบรมมาประยุก ต์ใช้ กับ งานที่รับ ผิ ดชอบได้อย่างเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
2) ด้านการพัฒนาสายอาชีพ
กองพัฒนาสายอาชีพ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพ (อศค.) ควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสายอาชีพและการพัฒนาสายอาชีพ
ของพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ
3) ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การใหญ่ หลากหลายสายงาน ส่งผลถึง
Job Description ของพนั กงานที่ แตกต่างกัน แม้ จะมีตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้ นเกณฑ์การประเมิ น
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภาระหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมี ความ
เป็นธรรม ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำผลการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเลื่อนระดับ ปรับ
เงินเดือนต่อไป
4) ด้านการพัฒนาองค์การ
องค์การควรมีการผลักดันนโยบายให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น กระตุ้นให้
พนักงาน หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกัน
โดยองค์การจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
6.2 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
1) ด้านการพัฒนารายบุคคล
เนื่ อ งจากฝ่ า ยวิศ วกรรมระบบส่ ง เป็ น ภาระงานเฉพาะด้ าน ทำให้ ห ลั ก สู ต รอบรมที่ ท าง
องค์การออกแบบมาให้พนักงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งเป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นการ
รักษาองค์ความรู้เฉพาะทางดังกล่าว หน่วยงานควรจัดอบรมโดยพนักงานภายในฝ่ายวิศวกรรมระบบ
ส่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
2) ด้านการพัฒนาสายอาชีพ
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หน่วยงานควรจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสายอาชีพของฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งขึ้นมา เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำแนวทางไปสู่ ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ ตรงกับภาระงานของ
พนักงานในฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
3) ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงานควรชี้แจงกับหน่วยงานที่ดำเนินการกำหนดเกณฑ์การประเมิน โดยชี้แจงข้อจำกัด
ภาระงานของฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ก ารประเมินร่วมกับพนักงานในหน่วยงาน
อื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานเพื่อผลการประเมินจะได้มี
ความถู กต้ อง แม่ น ยำ และสามารถนำผลการประเมิ น ไปประกอบการตั ด สิ น ใจเลื่ อ นระดับ ปรับ
เงินเดือนต่อไป
4) ด้านการพัฒนาองค์การ
พนักงานควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ได้รับ
มอบหมาย เนื่ อ งจากสถานี ไ ฟฟ้ า แรงสู ง แต่ ล ะแห่ ง มี ข้ อ จำกั ด ที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย การนำ
ประสบการณ์ ก ารออกแบบมาแลกเปลี่ ย นและจั ด ทำเป็ น องค์ ค วามรู้จ ะทำให้ ผู้ อ อกแบบสถานี
ไฟฟ้ า แรงสู งที่ มี ข้ อ จำกั ด คล้ ายคลึ งกั น ได้ ด ำเนิ น การออกแบบสถานี ไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมิ ทิ ศ ทางและ
ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
6.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งถัดไป
1) ในการศึกษาครั้งนี้จ ำกัดเฉพาะผู้ ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งเท่านั้น ดังนั้นควรมี
การศึกษาปัจจัยด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
กว้างขวางและหลากหลาย สามารถนำมาเปรียบเทียบปัจจัยด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2) ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อไป
3) ควรนำกรอบแนวคิด ในด้านอื่น ๆ ที่ มีผ ลต่อ ประสิ ทธิภ าพการทำงาน เช่น ปั จจัยการ
บริห ารทรั พยากรมนุ ษย์ ปั จ จัย ด้านภาวะผู้ นำการเปลี่ ยนแปลง ปัจจัยแรงจูงใจมาเพิ่ มเติมในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
4) ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
5) ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาถึ งปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ งานที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพ การทำงาน เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
6) ควรศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของนักวิชาการท่านอื่น ๆ ซึ่ง
มีกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกัน เช่น Werner and DeSimone (2006); Mondy
(2008); Noe (2008) เพราะกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต่างกัน อาจส่งผลการศึกษาที่ต่าง
จากงานวิจัยครั้งนี้
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คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจใน
กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สิรภพ โกฏิกุล*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณ ภาพชีวิตในการทำงาน ความผู กพันต่อ
องค์ ก าร และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ในการทำงาน ของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับความผูกพันต่อองค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบาย ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร้ อ ยตำรวจให้ ดี ขึ้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างประกอบด้ ว ยข้ าราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 234 คน ได้รับข้อมูลกลับคืน
229 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.86 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐ าน คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์เพียร์สั น
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณ ภาพชีวิต ในการ
ทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภั ย และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ(Safe and Healthy Environment) ด้ า นเปิ ด โอกาสให้ พั ฒ นาองค์
ความรู้ค วามสามารถ (Development of Human Capacities) ด้ านลั กษณะงานที่ ส่ งเสริม ความ
เจริญ เติบ โตและความมั่น คงให้ แก่บุคลากร (Growth and Security) และด้านลั กษณะงานมีส่ ว น
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance) โดยอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ
ด้านลั กษณะงานมี ส่ ว นส่ งเสริ มด้ านบูรณาการทางสั งคมของบุ คลากร (Social Integration) ด้าน
ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) และด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space)
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน
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ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยตรงมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณภาพชีวิตใน
การทำงานด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม และด้านลักษณะ
งานมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมโดยตรง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ การ
อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ส่ ว นด้ า นอื่ น ๆ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
คำสำคัญ : คุณ ภาพชีวิตในการทำงาน ความผู กพั นต่อองค์การ ข้าราชการตำรวจ กองบัญ ชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1. บทนำ
คุณภาพชีวิตในการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง หากบุคลากรมีสุขภาพกายสุขภาพจิต และ
บรรยากาศในการทำงานที่ดี ย่อมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าบรรยากาศในการทำงานไม่
สร้างความพึ งพอใจให้ กับ บุ คลากร อาจทำให้ เกิดความเบื่อ หน่ ายในการทำงาน ในขณะเดียวกั น
ผลตอบแทน และความมั่นคงก้าวหน้าในงานนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิตในการทำงาน
เพราะจะทำให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นในการที่จะปฏิบัติงานต่อไป ดังนั้นคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะยึดเหนี่ยวบุคลากรให้ผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ทั้งนี้ใน
การทำงานในทุ กระดั บ ในองค์ การ คุ ณ ภาพของกระบวนการและคุ ณ ภาพของผลการปฏิ บั ติงาน
ย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตที่มีคุณภาพของบุคลากรที่ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บริหาร ซึ่งการส่งเสริม
คุณ ภาพชีวิตในการทำงานที่ ดี ย่ อมจะเกิดประโยชน์ในการทำงานของบุ คลากร ส่ งผลให้ เกิดการ
ทำงานที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การในท้ายที่สุด
ความผูกพันต่อองค์การมีความสำคัญ ที่แสดงถึงความเต็มใจในการพยายามกระทำสิ่งดี ๆ
ให้กับองค์การ เพื่อผลประโยชน์ขององค์การและของบุคคลในองค์การให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งหาก
บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การต่ำ ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงาน ทั้งนี้ความผูกพันต่อองค์การ สามารถ
ช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงาน ความผูกพันเป็นทัศนคติที่สำคัญสำหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบ
ใด เพราะความผูกพัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
เสริ มสร้ างสภาพความเป็ น อยู่ ดีกิ น ดี ขององค์การรวมทั้ งช่ว ยลดการควบคุม จากภายนอกอีกด้ ว ย
โดยสรุ ป แล้ ว ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารเป็ น เงื่ อ นไขล่ ว งหน้ า สำหรั บ องค์ ก ารทางสั ง คมที่ ป ระสบ
ความสำเร็จ (Buchanan, 1974) ดังนั้นความผูกพันต่อองค์การจึงมีความสำคัญกับองค์การอย่างมาก
ซึ่งส่งผลให้อัตราการขาดงานและการลาออกต่ำ อีกทั้งความผูกพันยังมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยน
งานมากกว่าความพึงพอใจในงาน โดยความผู กพั นต่อองค์การจะเปรียบเสมือนเป็นตัว กระตุ้นให้
สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถบอกถึง
ความสามารถในการดึงบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์การ และทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดถ้าบุคลากร
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รู้สึ กผู กพั น กับ องค์การก็จ ะทำให้ พ ร้อมที่จะปฏิ บัติงานอย่างมีความสุ ขและนำความก้าวหน้ ามาสู่
องค์การ แต่หากบุคลากรไม่รู้สึกรักหรือผูกพันกับองค์การ อาจจะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปแบบของ
การเปลี่ยนงาน การโอนย้าย หรือการลาออกจากงาน เป็นต้น
ดังนั้น องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงควรให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุ ค ลากรในองค์ ก าร ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น กั บ องค์ ก าร ทั้ ง นี้ โรงเรี ย นนายร้ อ ยตำรวจ
(Royal Police Cadet Academy: RPCA) เป็ น อ งค์ ก ารภ าค รั ฐ โด ย เป็ น ห น่ ว ย งาน ระ ดั บ
กองบัญชาการ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม มีภารกิจหลักในการฝึกอบรม ให้การศึกษา อบรมหล่อหลอมนักเรี ยนนาย
ร้อยตำรวจให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร และฝึกอบรมผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรอื่น ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรหลักของในโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรียกว่า “นักเรียนนาย
ร้อยตำรวจ” (นรต.) ผู้ ที่ส ำเร็จการศึกษาชั้นสูงตามหลั กสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจจะได้รับการ
แต่งตั้งยศเป็ น “ว่าที่ ร้ อยตำรวจตรี” โดยนายตำรวจสั ญ ญาบั ตรที่ ส ำเร็จการศึกษาตามหลั กสู ต ร
นั ก เรี ย นนายร้ อ ยตำรวจได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เข้ า รั บ
พระราชทานกระบี่จากพระองค์ท่าน หรือองค์ผู้แทนพระองค์ตลอดมา
จากการที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีภารกิจสำคัญในการผลิตบุคลากรหลักของสำนักงาน
ตำรวจแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามอำนาจหน้ า ที่ ข องสำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย การรักษาความปลอดภั ยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท ฯลฯ ป้ อ งกั น และปราบปรามการกระทำความผิ ด ทางอาญา รัก ษาความสงบเรี ย บร้อ ย
ภายในประเทศ ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติบ้านเมือง ปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่กฎหมายบ้านเมืองกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และช่วยเหลือการพัฒนา
ประเทศชาติตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย การที่อำนาจของตำรวจมีหน้าที่ดังกล่าว และมีอำนาจจะ
สอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้สามารถ
สร้างคุณและโทษได้เท่า ๆ กัน สุดแต่การใช้ ดังนั้น ตำรวจทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง
ซึ่งเป็นภารกิจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จะฝึกอบรม ให้การศึกษา อบรมหล่อหลอมนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจให้มีคุณลักษณะเหมาะสมดังกล่าว
ดังนั้ น ผู้ศึกษาจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาคุณ ภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร้ อ ยตำรวจจึ ง มี ค วามจำเป็ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และ
การอบรมหล่อหลอมคุณลักษณะความเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมใน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งถ้าข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ไม่ดี อาจส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การและส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตบุคลกรสำคัญ
ของสำนั ก งานตำรวจแห่ งชาติไม่มีประสิทธิภ าพ และอาจทำให้ ส่งผลเสี ยต่อภารกิจของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ แต่ถ้าข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ก็จะส่งผลในการผลิตนายร้อยตำรวจที่สามารถปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ รักษากฎหมาย ตามภารกิจ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด
2. คำถามการศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจมี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับความผูกพันต่อองค์การ
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ
3.2 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนาย
ร้อยตำรวจ
3.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับความผูกพันต่อองค์การ
3.4 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้ดีขึ้น
4.ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาคุณ ภาพชีวิตในการทำงานกับ
ความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในงานวิจัยนี้
มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ (1) แนวคิด ทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการทำงาน (2) แนวคิด ทฤษฎีความ
ผูกพันต่อองค์การ และ (3) บริบทหน่วยงานที่ศึกษา
4.2 ขอบเขตด้ า นประชากร ประชากรสำหรั บ การศึ ก ษา คื อ ข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 568 คน
5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
5.1 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการทำงาน
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คุณภาพชีวิตในการทำงาน 8 ประการ ของ Walton (Richard, E. Walton, 1973; อ้างถึงใน
เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2553) โดย Walton ระบุคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง
การที่บุคลากรได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่าง เพียงพอกับการมี
ชีวิตอยู่ได้ตามปกติของสามัญชน และมีความเท่าเทียม เมื่อกับประเภทของงานอื่น ๆ ในองค์การหรือ
งานของหน่วยงานอื่น ๆ
2) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe and Healthy Environment) หมายถึง
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับทางด้านจิตใจ นั่นคือ ไม่มีลักษณะที่
ต้องเสี่ ย งภั ย ในการทำงาน ซึ่งสภาพการทำงานที่ มีความรู้สึ ก สะดวกสบาย และไม่มีอัน ตรายต่ อ
สุขภาพของบุคลากร
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาองค์ความรู้ความสามารถของตนเอง (Development of
Human Capacities) โดยบุคลากรได้มีโอกาสได้ทำงานในสิ่งที่คิดว่ามีความหมายและมีความสำคัญ
กับตนเอง และได้พัฒนาทักษะรวมถึงได้ใช้องค์ความรู้อย่างแท้จริง
4) ลักษณะงานที่ส่ งเสริมความมั่ นคงและความเจริญ เติบโตให้ แก่บุคลากร (Growth and
Security) หมายถึง ลักษณะของงานจะมีผล หรือทำให้บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิกในองค์การ และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงได้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ
5) ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของบุคลากร (Social Integration)
หมายความว่า ลักษณะงานส่งเสริมหรือทำให้บุคลากร มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และมี
โอกาสหรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เสมอภาคกัน รวมถึงการใช้ระบบคุณธรรมในพิจารณา
6) ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)
ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติโดยปกติขององค์การ จะใช้กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก มีความ
เป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งการสามารถได้แสดงความคิดเห็นของตน
อย่างเปิดเผย โดยมีเสรีภาพ ในการพูด
7) ความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงานโดยส่ ว นรวม (The Total Life Space) ซึ่ ง
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างสมดุล
หมายถึง บุคลากรไม่มีความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป เช่น มีการกำหนดชั่วโมงการทำงาน
ที่เหมาะสม เพื่ อมิให้ เกิ ดความเครี ยดหรือต้องทำงานเป็น เวลานาน ๆ จนทำให้ มีเวลาพั กผ่ อนไม่
เพียงพอ หรือไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างที่ต้องการ
8) ลั ก ษณ ะงานมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมโดยตรง (Social Relevance)
ซึ่ งบุ ค ลากรจะต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ รวมถึ งรู้สึ ก ยอมรั บ ว่า องค์ ก ารที่ ต นปฏิ บั ติ งานอยู่ นั้ น ต้ อ งมี
รับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมในด้ านต่ าง ๆ ทั้ งในด้ านการรักษาสภาพแวดล้ อม รวมถึ งการจำกั ดของเสี ย
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และการส่งเสริมช่วยเหลือสังคม
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Bruce & Blackburn (1992) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงาน
ดังต่อไปนี้
1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพ
2) สภาพการทำงานที่ปลอดภัย มีผลดีต่อสุขภาพ
3) การเปิดโอกาสให้บุคลากร ดำเนินการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานหรือได้ทำงาน
ที่มีความพิเศษหรือมีความถนัด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน
4) ความก้าวหน้าและความมั่นคง โดยให้โอกาสบุคลกรในการพัฒนาความสามารถในการ
ทำงาน เพิ่มพูนทักษะ และมีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในงานในหน้าที่ รวมถึงมีความรู้สึกมั่นคง
ในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ
5) การบูรณาการทางสังคม เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดี โดยการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากร ทั้งในและนอกรูปแบบ
6) สภาพการทำงานจะต้องปลอดโปร่งจากเรื่องที่สร้างความวิตกกังวล อันเป็นเหตุให้เป็น
ปัญหาในการทำงาน โดยไม่มีเรื่องที่ต้องรบกวนใจขณะทำงาน และการมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
อย่างเสมอภาคของบุคลากรทุกคน
7) การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถที่จะจัดสรรเวลาในการทำงาน และสามารถมีเวลา
ปฏิบัติเรื่องส่วนตัวได้อย่างลงตัว
8) การยอมรับทางสังคม หมายถึง งานที่รับผิดชอบสามารถสร้างความภูมิใจให้กับตน
Skrovan (1983) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานว่า มีองค์ประกอบ 3 ประการดังต่อไปนี้
1) การพั ฒ นา (Development) คือ การพัฒ นาทั้ งในด้านวิธีการและการดำเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของบุคคลที่
เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องแต่ ล ะบุ ค คล ตามแนวคิ ด ของระบอบประชาธิป ไตยและหลั ก การของสิ ท ธิ
มนุษยชน
2) การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Dignity) คือ ได้รับการยอมรับหรือยก
ย่ อ งในความสามารถ การได้ รั บ การตอบสนองความพึ งพอใจ ซึ่ งการได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า ตนมี
ความสำคัญต่อองค์การ จากบุคคลอื่นนั้น จะทำให้บุคคลนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ
3) การปฏิบัติงานในแต่ละวัน (Daily Practice) กล่าวคือ โดยทั่วไปในการทำงานในแต่ละวัน
นั้น ต้องใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ย่อมต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลรวมทั้งการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นที่ องค์การจะต้องมีระเบียบวิธี
ปฏิบัติในการทำงาน มีการประสานงานที่ดีเพื่อให้บุคคลสามารถไปถึงเป้าหมายได้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment)
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ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Steer & Porter, อ้ า งถึ ง ใน พิ ชิ ต พิ ทั ก ษ์ เทพสมบั ติ , 2552)
ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ
1) ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
3) ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดำรงอยู่ในองค์การ
Buchanan (1994) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกหรือความเข้าใจว่า
ตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเดียวกันกับองค์การ (Partisan) ความผูกพันที่มีต่อค่านิยม และจุดมุ่งหมาย
ขององค์การ และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมี องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1) ความแนบแน่ น เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กั บ องค์ ก าร (Identification) แสดงออกจาก
เป้าหมายและค่านิยมต่อองค์การของบุคลากร
2) ความสั มพั น ธ์เกี่ย วโยงกับองค์การ (Involvement) โดยการปฏิบัติงานเพื่ อให้ บรรลุ ถึง
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
3) ความจงรั กภัก ดีต่อองค์ก าร (Loyalty) คือ ความรู้สึ กรั ก ผู กพั น ภักดี และซื่อสั ตย์ต่ อ
องค์การ
Mowday & et al, (1982) ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือการแสดงออกที่
มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่หนาแน่นและผลักดันให้บุคคล
เต็มใจอุทิศตนเองเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น
Richard (1996) ได้ ก ล่ าวว่า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารเป็ น ความรู้สึ ก ของบุ ค ลากรที่ ค วาม
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้า มีจุดร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ โดยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ มุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย
ลักษณะสำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ
(1) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
(2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ
(3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
สรุป ความผูกพันต่อองค์การ คือทัศนคติความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การหรือหน่วยงาน
โดยที่ ยั งคงเป็ น สมาชิ ก หรื อ พนั กงานขององค์ ก าร เพื่ อปฏิ บั ติ งานให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย ทำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่ดี
กินดีขององค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา
นำแนวคิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงาน 8 ประการ ของ Walton (Richard, E. Walton,
1973; อ้างถึงใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2553) มาเป็นตัวแปรอิสระ และนำแนวคิดความผูกพันต่อ
องค์การของ Richard (Steers, Richard M., 1996) มาเป็นตัวแปรตามดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate
and Fair Compensation)
สิ่งแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย และถู ก สุข ลัก ษณะ(Safe
and Healthy Environment)
การเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
(Development of Human Capacities)
ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความ
มั่นคง (Growth and Security)
ลั ก ษณะงานที่ ส่ งเสริม ด้ า นบู รณาการทางสั งคม
(Social Integration)
ลั ก ษณะงานตั้ ง อยู่ บ นฐานของกฎหมายหรื อ
กระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism)
ความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงาน (The
total life space)
ลั ก ษณะงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คม
โดยตรง (Social Relevance)

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความเชื่ อมั่น อย่างสูงในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อ ย่ า งเต็ ม ที่ ใน ก า ร ท ำ งา น เพื่ อ
ประโยชน์ขององค์การ
3. ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดำรง
ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
7. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีงบประมาณ
2562 จำนวน 568 คน
กำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การคำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane กำหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้ กลุ่มตัวอย่าง 234 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย ๆ ซึ่งมี
ลั กษณะเหมือ นกัน (Homogeneous) (บุ ญ ธรรม กิจปรีดาบริสุ ท ธิ์, 2551) โดยใช้ชั้น ยศประกอบ
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ตำแหน่งงาน ในการแบ่งกลุ่ม ของในแต่ละชั้นภูมิ จากนั้นสุ่มตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและ
กลุ่มประชากร ตามสูตร
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง =

ประชากร*กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

7.2 เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม
คือ แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถี่และสรุป
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) แบบสอบถามตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทำงาน และแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating
Scale) ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งได้สร้าง
แบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น จำแนกตามระดับมากน้อย จากระดับน้อยที่สุดน้อย ปานกลาง
มาก และมากที่สุดรวม 5 ระดับ โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การ
อนุเคราะห์ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข และนำไปหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัค ค่าความเชื่อมั่น
ที่ได้ต้องมากกว่า 0.70 ก่อนนำไปใช้จริง
การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บบสอบถาม เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ ข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถาม
ด้ ว ยตนเอง และนำแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น มาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ใ นการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จำนวน 229 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.86
7.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของประชากร แจกแจงความถี่และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนระดับ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การ
เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ใช้ ก ารหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติ ฐ าน ซึ่ ง ทั้ ง ตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตาม
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนั้นจึงใช้สถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์สั น (Pearson‘s Correlation
Coefficient)
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8. ผลการศึกษา
8.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของข้ า ราชการตำรวจ ในกองบั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร้ อ ยตำรวจ
ปีงบประมาณ 2562
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 54.46 และเป็น
เพศหญิ ง จำนวน 102 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.54 ของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ งหมด โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.88 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.26 และอยู่ในช่วง
อายุ 51 ปี ขึ้ น ไป มี จ ำนวนน้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 13.53 ทั้ งนี้ จ ะมี ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น สู งสุ ด
ปริญญาตรีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.59 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาระดับ
การศึกษาขั้นปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 28.82 และระดับการศึกษาขั้นปริญญาเอก มีจำนวนน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 2.18 ซึ่ง มีอายุราชการมากกว่า 20 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.13 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุราชการ 5-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 22.27 และอยู่
ในช่วงอายุราชการ น้อยกว่า 5 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.41 อยู่ในชั้นยศ ร้อยตำรวจตรี
ถึ ง ร้ อ ยตำรวจเอก มี จ ำนวนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 31.00 ของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ งหมด,
รองลงมาอยู่ในชั้นยศพันตำรวจตรี ถึงพันตำรวจโท คิดเป็นร้อยละ 29.26 และอยู่ในชั้นยศ ดาบตำรวจ
มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.04 และมีช่วงอัตราเงินเดือ น ระหว่าง 25,001–35,000 บาท
มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.36 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,รองลงมามีอัตราเงินเดือน
15,001–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.19 และมีอัตราเงินเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทมี
จำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.79
8.2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ในการทำงาน ของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
8.2 .1 ด้ าน ค่ าต อ บ แ ท น ที่ เป็ น ธ รรม แ ล ะ เพี ย งพ อ (Adequate and Fair
Compensation)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบั ญ ชาการโรงเรีย นนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพีย งพอ มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย รวม 3.56 คิด เป็น ระดั บมาก โดยเรื่องที่ ค่าคะแนนเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ
มีค่าจ้าง เงินเดือน ฯลฯ ที่ได้รับมีความเท่าเทียม เมื่อกับตำแหน่งอื่น ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.61 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเพียงพอกับดำรงชีวิต มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นระดับ
มาก
8.2.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe and Healthy Environment)
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พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก
สุ ข ลั ก ษณะ(Safe and Healthy Environment) มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย รวม 3.62 คิ ด เป็ น ระดั บ มาก
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานที่ทำงานมีความรู้สึกสะดวกสบาย และไม่มีอันตรายต่อ
สุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.66 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ ลักษณะงานไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยง
ภัย ในการทำงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.59 คิดเป็นระดับ มาก
8.2.3 ด้ า นเปิ ด โอกาสให้ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ค วามสามารถ (Development of
Human Capacities)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเปิดโอกาสให้พัฒนาองค์ความรู้
ความสามารถ (Development of Human Capacities) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.52 คิดเป็นระดับ
มาก โดยเรื่องที่ ค่าคะแนนเฉลี่ ยมากที่สุ ด คือ ได้ใช้องค์ความรู้และพั ฒ นาทั กษะองค์ความรู้อย่าง
แท้ จริง มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.69 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ มีโอกาสได้ทำงานที่สำคัญและมี
ความหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.35 คิดเป็นระดับปานกลาง
8.2.4 ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่บุคลากร
(Growth and Security)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ย วกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบั ญ ชาการโรงเรี ยนนายร้ อยตำรวจ ผู้ ตอบแบบสอบถาม ด้านลั กษณะงานที่ส่ งเสริม ความ
เจริญ เติบ โตและความมั่น คงให้ แก่บุคลากร (Growth and Security) มีค่าคะแนนเฉลี่ ยรวม 3.63
คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ เป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงาน และ
สมาชิกในครอบครัวของตน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ มีโอกาสก้าวหน้า
และมีความมั่นคงในอาชีพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.54 คิดเป็นระดับมาก
8.2.5 ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของบุคลากร (Social
Integration)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้าน
บูรณาการทางสังคมของบุ คลากร (Social Integration) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.40 คิดเป็นระดั บ
ปานกลาง โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ลักษณะงานทำให้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.47 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ สามารถแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างเปิดเผย และมีเสรีภาพในการพูด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นระดับปานกลาง
8.2.6 ด้ านลั ก ษณะงานที่ ตั้ งอยู่ บ นฐานของกฎหมายหรือ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
(Constitutionalism)

698

พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของ
กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.37 คิดเป็นระดับ
ปานกลาง โดยเรื่ อ งที่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ การปฏิ บั ติ โ ดยปกติ จะใช้ ก ฎหมายหรื อ
กระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ มีความเป็น
ธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28 คิดเป็นระดับปานกลาง
8.2.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life
Space)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.27 คิดเป็นระดับปานกลาง
โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัว
ของตน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36 คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีโอกาสก้าวหน้า และมีความ
มั่นคงในอาชีพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.17 คิดเป็นระดับปานกลาง
8.2.8 ด้ า นลั ก ษณะงานมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมโดยตรง (Social
Relevance)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ
สัมพัน ธ์กับสั งคมโดยตรง (Social Relevance) มีค่าคะแนนเฉลี่ ยรวม 4.09 คิดเป็นระดับมากโดย
เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจมีการปฏิบัติ ในการส่งเสริมช่วยเหลือ
สังคม เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ โรงเรียน
นายร้อยตำรวจมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นระดับมาก
8.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของข้ า ราชการตำรวจใน
กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับ
มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ทำงานเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา
คือ เรื่อง มีความเชื่อมั่น อย่างสู งในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก และ เรื่องมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดำรงความเป็น
สมาชิกภาพในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.00 คิดเป็นระดับมาก
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8.4 การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ มีความสัมพันธ์กับความผู กพันต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ด้านเปิดโอกาสให้พัฒ นาองค์ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ด้านลั กษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญ เติบโตและความมั่นคงให้ แก่บุคลากร ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างไม่ มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้ อ ยตำรวจ ด้ า นลั ก ษณะงานมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ด้ า นบู ร ณาการทางสั ง คมของบุ ค ลากร ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างไม่มีนัย สำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 6 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้ อ ยตำรวจ ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ตั้ ง อยู่ บ นฐานของกฎหมายหรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี
ความสั มพั น ธ์ในระดับ น้ อยกับ ความผู ก พั น ต่อ องค์ การ อย่างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .01 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 7 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง มีความสัมพันธ์ในระดับ
น้อยกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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9. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
1. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน
และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของ
บุ ค ลากร (Social Integration) ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ตั้ ง อยู่ บ นฐานของกฎหมายหรือ กระบวนการ
ยุติธรรม (Constitutionalism) และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม (The
Total Life Space) ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะ ผู้ ต อบแบบสอบถาม อาจมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ยั งควรต้ อ ง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน ใน 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทาง
สั ง คมของบุ ค ลากร (Social Integration) ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ตั้ ง อยู่ บ นฐานของกฎหมายหรื อ
กระบวนการยุ ติธ รรม (Constitutionalism) และด้านความสมดุล ระหว่างชีวิต กับการทำงานโดย
ส่วนรวม (The Total Life Space) ให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ สีล้ง
(ร้อยตำรวจเอกหญิง, 2560) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธร
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงาน อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ธรรมนูญในองค์การ การบูรณาการ
ทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การพัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร ค่ าตอบแทนที่ เป็ น ธรรมและเพี ย งพอ และสิ่ งแวดล้ อ มที่ ถู ก
สุขลักษณะและปลอดภัย และใกล้เคียงกับ สุกัญญา แจ้งสว่าง (2560) ที่วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่ไม่
เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ข้าราชการตำรวจ
ไม่ได้รับการสนับสนุนทางทุนทรัพย์ ด้านการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตนกับชีวิตการทำงาน ไม่มีความเหมาะสมโดยเวลาทำงานบางส่วนได้เบียดบังเวลาส่วนตัวทำให้ไม่
มีเวลาพักผ่ อน และดูแลครอบครัว ส่วนด้านความสั มพันธ์ระหว่างงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน
การปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและสังคมเป็นอย่างดี และศิริพร ลือวิภาสกุล
(2556) ที่ วิ จั ย เรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของข้ า ราชการต ำรวจไทย ผลการศึ ก ษา พบว่ า
องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงาน ประกอบด้ ว ย 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นา
ความสามารถของบุคคล 2) การบูรณาการด้านสังคม 3) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 4)
ประชาธิป ไตยในองค์ ก าร 5) ความเกี่ ย วข้อ งอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั งคม 6) สภาพแวดล้ อ มที่ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ย 7) ความสมดุ ล ระหว่างการทำงานและชี วิตส่ ว นตั ว 8) ค่ าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม โดยผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิตการทำงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน คือ Chi-square (X2) =
1991.347, df = 908, X2/df (CMIN/DF) = 2.193, RMR = .043, RMSEA = .056, CFI = 1.00
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แสดงว่ารูปแบบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และภณิตา กบรัตน์ (ร้อยตำรวจเอกหญิง, 2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศึกษาเฉพาะกรณี กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษา ความคิดเห็ นของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญ ชาการโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ เกี่ยวกับความผูกพัน ต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจั ย ของ ชวาพร เป็ น กล (2559) ที่ วิจัย เรื่อ ง ความผู ก พั น ต่ อ องค์ การของข้าราชการตำรวจ
กองการต่ างประเทศ สำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ข้าราชการตำรวจมี
ความเชื่อมั่น ในเป้ าหมายขององค์การมากที่ สุ ด รองลงมา คือ มีความเต็มใจในการปฏิบั ติงานให้
องค์การ และมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
3. ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม และด้านลักษณะ
งานมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมโดยตรง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดว่า การทำงานที่มีค่าตอบแทนที่เพียงพอ เหมาะสม ย่อมจะส่งผลให้
เกิดความผู กพัน กับองค์การ ซึ่งเมื่อมีค่าตอบแทนเพียงพอ บุคลการย่อมไม่อยากเปลี่ยนแปลงงาน
รวมถึง สิ่งแวดล้อมที่พึงใจ ลักษณะงานที่ตนเองชอบ ย่อมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งสิ้น
ซึ่งใกล้ เคีย งกับ ชวาพร เป็ น กล (2559) ที่ วิจัยเรื่อง ความผูกพัน ต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ
กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยด้านลักษณะ
งานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับสูงและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และปัจ จัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
10. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
10.1 บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณ ภาพชีวิตในการ
ทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ
1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
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2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe and Healthy Environment)
3) ด้ า นเปิ ด โอกาสให้ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ค วามสามารถ (Development of Human
Capacities)
4) ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่บุคลากร (Growth and
Security)
5) ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance)
ซึ่งหมายถึง คุณภาพชีวิตในการทำงาน ใน 5 ด้านดังกล่าว คือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่
น่าพึงพอใจ จึงควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้
แต่มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ
1) ด้ า นลั ก ษณ ะงานมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ด้ า นบู ร ณ าการทางสั ง คมของบุ ค ลากร (Social
Integration)
2) ด้ าน ลั ก ษ ณ ะงาน ที่ ตั้ งอ ยู่ บ น ฐ าน ข อ งก ฎ ห ม าย ห รื อ ก ระบ วน ก ารยุ ติ ธ รรม
(Constitutionalism)
3) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space)
ซึ่งหมายถึง คุณภาพชีวิตในการทำงาน ใน 3 ด้านดังกล่าว คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริม
ด้านบู รณาการทางสังคมของบุ คลากร (Social Integration) ด้านลั กษณะงานที่ ตั้งอยู่บนฐานของ
กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) ควรต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน ให้มากขึ้นกว่าเดิม
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า
มีความสัมพันธ์ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ
1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
2) ด้ า น สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ยและถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะโด ยตรง (Safe and Healthy
Environment)
มีความสัมพันธ์นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน คือ
1) ด้ าน ลั ก ษ ณ ะงาน ที่ ตั้ งอ ยู่ บ น ฐ าน ข อ งก ฎ ห ม าย ห รื อ ก ระบ วน ก ารยุ ติ ธ รรม
(Constitutionalism)
2) ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance)
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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หมายถึ ง คุ ณ ภาพชี วิต ทั้ ง 4 ด้ านดั งกล่ าว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ ส่ งผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การ ดังนั้ นจึงควรให้ความสำคัญในการดำเนินการปรับปรุงคุณ ภาพชีวิตการทำงานทั้ง 4 ด้าน
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การต่อไป
ส่วนด้านที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ จำนวน 4 ด้าน คือ
1) ด้ า นเปิ ด โอกาสให้ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ค วามสามารถ (Development of Human
Capacities)
2) ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่บุคลากร (Growth and
Security)
3) ด้ า นลั ก ษณ ะงานมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ด้ า นบู ร ณ าการทางสั ง คมของบุ ค ลากร (Social
Integration)
4) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space)
10.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านลักษณะงานมี
ส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของบุคลากร (Social Integration) อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
จึงควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของบุคลากรให้มากขึ้น เช่นการปรับปรุง
ลักษณะงานให้ท่านมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
มีเสรีภาพในการพูด เป็นต้น
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านลักษณะงานที่
ตั้ ง อยู่ บ นฐานของกฎหมายหรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ดั งนั้ น จึ งควรให้
ความสำคัญกับลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น เช่น การ
ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล เป็นต้น
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านความสมดุล
ระหว่ างชี วิ ต กั บ การทำงานโดยส่ ว นรวม (The Total Life Space) อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ดั งนั้ น
จึงควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวมให้มากขึ้น
เช่น การปรับปรุงชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม เป็นต้น
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของข้าราชการตำรวจ ในกองบั ญ ชาการ
โรงเรีย นนายร้อยตำรวจ เกี่ย วกับ ความผู กพัน ต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ พบว่า เรื่องที่ ค่า
คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คือ มี ค วามเต็ ม ใจที่ จะทุ่ ม เทความพยายามอย่ างเต็ ม ที่ ในการทำงานเพื่ อ
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ประโยชน์ ของโรงเรี ย นนายร้อยตำรวจ ดังนั้น จึงควรให้ ความสำคัญ ที่ จะพัฒ นาลั กษณะงานของ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ตรงกับความคิดเห็นของบุคลากร เช่น ลั กษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของ
กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อรักษาความรู้สึกความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม
และด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเป็น
พิเศษ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทำงานของข้ า ราชการตำรวจ
ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานมีส่วน
ส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของบุคลากร (Social Integration) ด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐาน
ของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึง เรื่องที่ข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อหาแนวทางพัฒนาความผูกพันต่อองค์การได้ตรงประเด็น
ควรทำการศึ กษาวิจัยถึงความพึ งพอใจของข้ าราชการตำรวจ ในกองบั ญ ชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอดในเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ควรมีการศึกษาวิจัยคุณ ภาพชีวิต ในการทำงานของข้าราชการตำรวจ และความ
ผูกพันต่อองค์การ ในหน่วยงานอื่น ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อนำผลการวิจัยมา
บูรณาการในภาพรวมขององค์การต่อไป
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การศึกษาโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จังหวัดราชบุรี ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์
การส่งเสริมธุรกิจเพือ่ สังคม (CSR)
สุรสิทธิ์ สายทรัพย์บุญ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
ส่ งเสริ ม ภาครั ฐ ภาคธุร กิ จ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจังหวัด ราชบุ รี ด้ านการมี ส่ ว นร่ว ม
รับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสั งเกตแบบมีส่ วนร่ วมและวิธีการสั มภาษณ์ เชิงลึกประธานและคณะกรรมการบริห ารศูน ย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หลักของโครงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ซึ่ งทำการตรวจสอบความครบถ้ว นและความถู กต้ องของข้ อมู ล แบบสามเส้ าด้ านวิธีก าร
วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาและนำเสนอในรูปแบบการพรรณนา
ผลการศึกษาโครงการฯ ที่นำเอาจุดเด่นของตัวแบบการประเมินนโยบายสาธารณะมาพัฒนา
เป็นตัวแบบ CIPESI พบว่า 1) ด้านบริบท ที่มุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อการ
พัฒ นาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการรวมพลังของทุกภาคส่วน 2) ด้านปัจจัยนำเข้า โครงการได้รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี 2558 3) ด้านกระบวนการ มีการ
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี (CSR@Ratchaburi) ที่มีการ
แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ ม ความรับ ผิ ด ชอบต่อสั งคมของภาคธุรกิจ จังหวัด ราชบุ รี 4) ด้ าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดการจัดสวัสดิการสังคมต่อกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริม
ความเป็นธรรมคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ อีกทั้งสามารถนำไปขับเคลื่อนนโยบาย อาทิ นโยบายของรัฐด้าน
สวัสดิการสังคม นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ นโยบายของ
กรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการในการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง และพัฒ นาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5) ด้านความยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: music_alumni@hotmail.com
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จังหวัดราชบุรี มีการขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และโครงการได้รับคำแนะนำจากคณะผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและ
สวัส ดิการและผู้ เชี่ ย วชาญด้าน CSR จากมหาวิท ยาลั ยหอการค้าไทยอย่างต่อเนื่อ ง และ 6) ด้าน
ผลกระทบ เห็ น ถึงความสำคั ญ ของการส่ งเสริม ความรับ ผิ ดชอบต่อ สั งคมของภาคธุรกิจ ตามแนว
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อย่ างไรก็ดี แม้ จะมี ปั ญ หาและอุป สรรคด้ านงบประมาณที่ ยั งไม่ เพี ย งพอและ
ครอบคลุ มต่อความต้องการของการจัดกิจกรรมเพื่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมรูป แบบต่าง ๆ แต่ช าว
จังหวัดราชบุรีมีการผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม เสริมสร้างพลังการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน และสร้างค่านิยมให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนในระยะต่อไป
คำสำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจัยความสำเร็จ การดำเนินงาน
1. บทนำ
ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อัน
ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ได้รับผลประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก ผู้นำประเทศสมาชิก
อาเซี ย นได้ เห็ น ชอบให้ จั ด ตั้ ง “ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community :
AEC)” เพื่ อส่ งเสริมขีด ความสามารถในการแข่งขันของอาเซี ยน ลดช่องว่างระดับ การพั ฒ นาของ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และส่ ง เสริ ม อาเซี ย นสามารถรวมตั ว เข้ า กั บ ประชาคมโลกได้ อ ย่ า งไม่
เสียเปรียบ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งตามแผนงาน
การจัดตั้งประชาสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการผลักดันให้ภาคธุรกิจผนวกเรื่อง การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ไว้ในวาระของการดำเนินการของธุรกิจ
เพื่อจะได้ส่งเสริมสนั บสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่
1 (พ.ศ. 2558-2560) ซึ่ งมุ่ งเน้ น ให้ รัฐ บู รณาการความร่ว มมื อกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ เร่งพั ฒ นาและ
ยกระดั บ รากฐาน และมอบหมายให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น
หน่วยงานปฏิบั ติผลักดัน มาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสั งคมภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน
CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (ภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่มุ่ งสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคมในทุก
ด้านและทุกระดับ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู พัฒ นา และการสร้างนวัตกรรม ฯลฯ (จีระศักดิ์
ศรี พรหมมา, 2558) กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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1) ยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพในการ
บริหารยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริ มการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ภาคธุรกิจ 4) ยุทธศาสตร์การรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงของมนุษย์
และ 5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีกลไกในการดำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างสมดุลและมั่งคั่ง อันสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมสวัสดิการ และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไมตรี อินทุสุต) ได้มี
การเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CSR ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละจังหวัด โดยมีจังหวัดราชบุรี
เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศในการขับเคลื่ อนพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจากสถิติของสำนักงาน
พัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พบว่า จังหวัดราชบุรี มีสถานประกอบการ
ประเภทนิติบุ คคล จำนวน 3,421 ราย องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 74 องค์กร และองค์กร
สวัสดิการชุมชน จำนวน 61 องค์กร ซึ่งองค์กรเหล่านี้ เป็ นต้นทุนทางสังคมในการส่งเสริมให้เกิดการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม
การสร้างความตระหนัก เสริมสร้างพลัง
การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น และสร้ า งค่ า นิ ย มให้ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบตนเองและ
รับผิดชอบสังคมจังหวัดราชบุ รี ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อ
สั ง คม (CSR)” ที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการดำเนิ น การได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น โครงการต้ น แบบ
ระดับประเทศ ปี 2561 ตามนโยบายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นโครงการประเภทการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม ระหว่ างปี งบประมาณ 2558-2560 จึ งจำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาปั จ จั ย
ความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการฯ อาทิ ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบ เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น พลั งต้ น แบบระดั บ ประเทศในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ CSR ของ
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปสู่การขยายผลในแต่ละจังหวัด ซึ่งสามารถ
นำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการวางแผน พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานให้ ขั บ เคลื่ อ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSR)
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมจั ง หวั ด ราชบุ รี ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อ
สังคม (CSR)” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งได้นำเสนอโดย
แบ่งออกเป็นแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และตัวแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPPIEST
ตามลำดับ ดังนี้
3.1 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3.1.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
สภาธุ ร กิ จ โลกเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (World Business Council for Sustainable
Development, CSR: Meeting Changing Expectations, 1999) ให้ ค วามหมายไว้ว่า เป็ น ความ
มุ่งมั่น ความมุ่งมั่น หรือพั น ธะสั ญ ญาที่ ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่ อง ในการที่ จะประพฤติปฏิ บัติอย่างมี
จริ ย ธรรมและมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ด้ ว ยการปรั บ ปรุงคุ ณ ภาพชี วิต ของผู้ ใช้ แ รงงาน
ครอบครัว รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒ นา (UNTAD) ให้ความหมายไว้ว่า การที่
บริ ษั ท เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต่ อ ความต้ อ งการและเป้ า หมายของสั ง คม
คณะกรรมาธิการยุ โรป (European Commission Green Paper) ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมของ
ธุรกิจ (CSR) คือ แนวคิดที่บ ริษัทจะบูรณาการงานด้านสั งคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการของ
ประเทศ และการปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) โดยสมัครใจ
องค์ การระหว่างประเทศว่าด้ ว ยการมาตรฐาน (ISO) ให้ ความหมายไว้ว่า การที่ อ งค์ก าร
ตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ ประโยชน์หลักทั้งคน
ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม และความคาดหวัง
ของสั งคมที่ มี ต่อองค์ก ารธุร กิจ โดยจะต้ องทำ ด้ ว ยความสมัค รใจ และผู้ บ ริห ารจะต้องมีบ ทบาท
เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือการวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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มนตรี เลิ ศสกุล เจริญ (2547: 11) ให้ ความหมายไว้ว่า เป็ น การแสดงออกของพฤติก รรม
องค์กรต่อสั งคมภายนอก เป็ น การสร้างภาพลั กษณ์ ที่ ดีต่อองค์กรทำให้ เกิด การยอมรับจากสั งคม
การปฏิบัติขององค์กรจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการใช้ดุลย
พินิจขององค์กรที่พึงเห็นสมควร ซึ่งการจัดกิจกรรมหรือการบริการสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ
ทั้งทางด้านพัฒนาชุมชน สุขภาพอนามัย การศึกษาสิ่งแวดล้อม สิทธิผู้บริโภค และวัฒนธรรม
สถาบั นธุ ร กิ จเพื่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility Institute (CSRI), 2009: 5)
ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมของธุ รกิ จ (Corporate Social Responsibility) คื อ
การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) เป็นการให้ความสำคัญกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
หลัก กฎหมาย และศีลธรรม ด้วยความสมัครใจและมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ อันจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
3.1.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
อนันตชัย ยูรประถม (2550: 1-3) กล่าวว่า การทำ CSR สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
ค่านิ ย มหลั กคื อ การมุ่ งสร้ างความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมจากภายในสู่ ภ ายนอก การนำองค์ก รด้ว ย
วิสัยทัศน์ของความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างการมีส่วนร่วม การให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียมุมมองเชิงระบบ การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรและสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
CSR ต้ อ งอยู่ บ นทุ ก ส่ ว นขององค์ ก ร ในฐานะนั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย กรอบตั ว ชี้ วั ด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ กล่าวว่า ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ในการทำ CSR เพื่อความยั่งยืน จะบรรจุเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในพันธกิจ วิสัยทัศน์มีกล
ยุทธ์ในการปฏิบัติ มีกรอบทิศทางที่ชัดเจน มีการตั้งคณะกรรมการ CSR ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงาน
ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกรอบตัวชี้วัด CSR ขององค์กร สามารถแบ่งเป็น 10 ประเด็น
ประกอบด้วย
1) การนำองค์กรของผู้นำระดับสูง การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธะสัญญาการถ่ายทอด
เพื่อนำไปปฏิบัติ บรรยากาศส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไปจนถึงธรรมาภิบาลใน
องค์กร
2) การวางแผนเชิงกลยุ ท ธ์ เน้ น การมี ส่ ว นร่ว มทุ กภาคส่ ว น การจัด ทำกลยุ ท ธ์ด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมการจัดการความเสี่ยง และการถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ

711

3) ลูกค้าและการตลาด สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า การดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม การสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4) สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรควรจะจัดการได้แก่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและ
สังคม
5) การวั ดวิ เคราะห์ และการจั ดการความรู้ โดยมุ่ งที่ จะเลื อก รวบรวม วิ เคราะห์ จั ดการและ
ปรับปรุงองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
6) ทรัพยากรบุคคล ควรมีการปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กร โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
การจ้างงานสิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
7) การสื่อสาร โดยมองไปที่การสื่อสารทั้งในมิติภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
8) การจัดกระบวนการ สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีความรับผิดชอบการป้องกัน
และการจั ด การผลกระทบจากธุ ร กิ จ การจั ด การของเสี ย (Waste Management) การจั ด การ
ทรัพยากร การพัฒนาและออกแบบกระบวนการเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
9) ภาครัฐและสังคม การดำเนินการตามระเบียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
องค์กร
10) ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่าง ๆ ขององค์กร ด้านลูกค้า ตลาด
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุ คคล การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสั งคมขององค์กรด้านกระบวนการดำเนิน
ธุรกิจ
ดังนั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จของความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นการทำ CSR ไปสู่เป้าหมาย
ที่ยั่งยืนซึ่งควรมีกรอบทิศทางที่ชัดเจน มีการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นได้
ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
3.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สายทิพย์ โสรัตน์ (2551) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเด็นทาง
สังคม เพื่อการดำเนิน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์หาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกประเด็นทางสังคม เพื่อการดำเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การธุรกิจในบริบทของสังคมไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟายกับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแบบสอบถามใช้ส ำรวจความสนใจในการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สามารถแยกปัจจัยที่ใช้เป็น 2
กลุ่ ม คื อ ปั จ จั ย จากภายในองค์ ก าร โดยหลั ก เกณฑ์ ที่ มี ค วามสำคั ญ ในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ผลการ
ดำเนินงานขององค์การที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับบริบทขององค์การ ทั้งในเรื่องของนโยบาย เป้าหมายและธุรกิจหลัก
และกิจกรรม CSR ที่จะทำนั้นสามารถใช้ทรัพยากรที่ลงทุนในการทำ CSR ได้อย่างคุ้มค่าและปัจจัย
จากภายนอกองค์การ คือ ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในชุมชนรอบข้างที่องค์การจะสามารถนำมาดำเนิน
กิจกรรม CSR ได้ และระดับความรุนแรงและเร่งด่วนของปัญหาทางสังคมที่ต้องการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหา ถึงแม้ว่า CSR มีแนวคิดพื้นฐานจากการคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ผลการศึกษาได้สะท้อนว่า ปัจจัยที่ได้รับการให้ความสำคัญในระดับมากและมากที่สุด เป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กร ขณะเดียวกันองค์การธุรกิจยังให้ความสนใจน้อยในด้านการ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายในองค์การ และการกระจายการลงทุนไปใน
กิจกรรม CSR ด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้คือ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ลักษณะพื้นฐานขององค์การ จึงควรนำหลักเกณฑ์ที่มีความสำคัญมากมาใช้ก่อน และควรพิจารณา
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ภายในกรอบกลยุทธ์ขององค์การ
สุเมธ กาณจนพันธุ์ (2551) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก รธุ ร กิ จ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาลั ก ษณะ รู ป แบบ และ
กระบวนการในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 2)
ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจขององค์กรธุรกิจที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 3) ศึกษา
ถึงแนวโน้มในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้
การศึก ษาจากการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก และศึ กษาจากเอกสาร พบว่า ปั จจุบั น องค์ก รธุรกิจ ใน
ประเทศไทยได้มีกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะที่เป็นเชิงกลยุทธ์
มากขึ้ น โดยการใช้ ก ารวิเคราะห์ ปั จ จัย ทั้ งภายในและภายนอกองค์ กรประกอบการวางแผนการ
ดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภ าพสูงที่สุด นอกจากนี้
องค์กรธุรกิจยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมว่า
เป็นวิธีการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม บางองค์กรก็ยังไม่ได้มีการ
ดำเนิ น งานในด้ า นที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ มิ ติ ด้ า นสั ง คม และมิ ติ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นใน 2 มิติเป็นหลักคือ มิติด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรธุรกิจยังมี
ความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สำหรับแนวโน้มในการ
ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นในอนาคตองค์กรธุรกิจจะให้ความสำคัญในการดำเนินงาน
มากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำ เนินงานด้านนี้ โดยเฉพาะมีการมุ่งเน้นการเข้ามา
มีส่ วนร่ ว มของพนั กงานคู่ ค้ามากขึ้น และจะมีก ารจัด ทำ รายงานผลการดำเนิ น งานในด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ
Helg (2007) ได้ ท ำก ารศึ ก ษ าวิ จั ย เรื่ อ ง Corporate Social Responsibility from a
Nigerian perspective โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคม CSR ในประเทศไนจีเรีย และเพื่อตรวจสอบวิธีการในองค์การในไนจีเรียผ่านการศึกษาข้อมูล
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รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลและเสวนากับองค์การไนจีเรียจำนวนมาก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า CSR เป็น
แนวคิดค่อนข้างใหม่ในประเทศไนจีเรียและเป็นแนวทางที่บริษัทข้ามชาตินำมาใช้แก้ไขผลกระทบจาก
กิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมจากมุมมองของประเทศไนจีเรียสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ประการแรกคือ การพัฒ นากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นทางการ เพื่อการ
กุศ ลขององค์ ก ารขนาดใหญ่ จ ากตะวั น ตก ประการที่ ส องคื อ การดำรงอยู่ ของ CSR จะเชื่ อ มโยง
ลักษณะทางวัฒนธรรมของไนจีเรีย เช่น CSR ที่มาจากค่านิยมดั้งเดิมหรือฉันทามติร่วมกันในประเทศ
ไนจีเรีย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อาณานิคมจำนวนมากมีจริยธรรมและค่านิยมคอยจัดระเบียบสังคม ทำให้
องค์ ก ารธุ ร กิจ ทั้ งในระบบและนอกระบบต่ างรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมในแนวทางนี้ เป็ น หลั ก ด้ านผล
การศึ ก ษาสามารถใช้ ในการส่ ง เสริ ม การเจรจาระหว่ า งบริ ษั ท ข้ า มชาติ ข นาดใหญ่ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การเรียนรู้ CSR ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย
3.2 ตัวแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPPIEST
3.2.1 ตัวแบบ CIPP (CIPP Model)
Daniel L. Stufflebeam อาจารย์มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอตัวแบบ
การประเมินปี ค.ศ. 1970 ในการประชุมครั้งที่ 11 ของคณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา
(The Phi Delta Kappa Committee) ซึ่ งเป็ น ที่ รู้ จั กและนิ ยมเรี ยกกั นว่ า ตั วแบบการประเมิ น CIPP
(Stufflebeam, 2008; Stufflebeam & Coryn, 2014; Stufflebeam & Shinkfield, 2007) ซึ่ งในแวดวง
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 90 ของการศึกษาเพื่อประเมินผลนโยบายด้านสังคม
สาธารณสุข และการศึกษาจะใช้ตัวแบบ CIPP (รัตนะ บัวสนธ์, 2557) โดยได้กำหนดตัวแบบการประเมิน
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (Buosonte, 2013)
1) การประเมิ นบริ บท (Context Evaluation: C) เป็ นการประเมิ นที่ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อให้ ได้
หลักการและเหตุผลมากำหนดจุดมุ่งหมาย การประเมินสภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผู้จัดโครงการทราบถึง
สภาพแวดล้ อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมีอะไรบ้ าง
มีความต้องการหรือปัญหาอะไรที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไข และสืบเนื่องมาจากปัญหาอะไร
ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการ
2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation: I) เป็นการประเมินสิ่งที่นำเข้ามาใช้ในการ
ดำเนิ น งานตามนโยบายหรื อ โครงการ เพื่ อ ทราบข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ นำมากำหนดวิ ธีก ารใช้
ทรัพ ยากรต่าง ๆ ที่ จะทำให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ตามแผนกลยุท ธ์ (Strategic Plan) ขององค์การที่
กำหนดไว้และมีประโยชน์ในการตัดสินใจว่า ระบบโครงสร้างต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระบบการบริหารของโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการประเมินปัจจัยนำเข้าจะช่วยให้ได้รับ
ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีคุณภาพ
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินด้านการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ วางไว้ทั้ งมิ ติของประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล รวมทั้ งปัญ หาและอุป สรรคต่าง ๆ
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งการประเมินกระบวนการ
จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้
4) การประเมิ น ผลผลิ ต (Products Evaluation: P) เป็ น การประเมิ น ผลที่ เกิ ด จากการ
ปฏิบัติงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดและติดตามของผลที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และผลที่
เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อ ตัดสินใจว่าจะยุติดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขบาง
จุ ด เพื่ อ ให้ ได้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ประเด็ น การประเมิ น ครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ และทักษะความสามารถในการปฏิบัติ กรอบ
ความคิดในการประเมินผลของ Stufflebeam สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของ การประเมินและ
การตัดสินใจได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของการประเมินและการตัดสินใจตามรูปแบบ CIPP
ที่มา: (Stufflebeam & Shinkfield, 2007)
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นวงกลมสำคัญ 3 วง วงด้านในสุดเป็นส่วนที่แสดงถึงค่านิยมร่วมกัน
(Core Values) ของการประเมินเพื่อนำไปใช้กำหนดส่วนต่าง ๆ ในวงกลมที่สองซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของโครงการ ได้แก่ เป้าหมาย (Goals) แผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (Plans) การปฏิบัติหรือ
การกระทำตามแผนงาน (Actions) และผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes) โดยส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน ของ
โครงการจะสัมพันธ์กับมิติการประเมินทั้ง 4 ด้านของรูปแบบการประเมิน CIPP ซึ่งเป็นวงกลมวงนอก
สุดนั้นคือ การประเมินเพื่อนำมาใช้กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยการประเมินบริบทและการ
ประเมิน ปัจจัยนำเข้าใช้สำหรับจัดทำแผนปฏิบั ติงาน แต่การปฏิบัติงานหรือการกระทำตามแผนต้อง
อาศัยการประเมินกระบวนการ และท้ายที่สุดหากต้องการประเมินผลลัพธ์ทั้งหมดของโครงการต้องทำ
การประเมินผลผลิต
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ตั ว แบบ CIPP เป็ น ที่ นิ ย มใช้ ในการประเมิ น นโยบายสาธารณะทางด้ า นสั ง คมศาสตร์
การศึกษา และสาธารณสุข เนื่องจากเน้นวิธีการศึกษาที่มีความหลากหลาย ทั้งการศึกษาบริบทในเชิง
ลึกการวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิภาพ และผลตอบแทนเชิงปริมาณ รวมทั้งมีการสำรวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Hawkins and Holmeboe, 2008; Patton,
2011; รัตนะ บั วสนธ์, 2557) นอกจากนี้ ตามรายงานผลปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าของ Willoughby (2014) ที่ ใช้ ตั ว แบบระบบนโยบาย (Policy
Systems)
3.2.2 ตัวแบบ CIPPIEST
ในปี ค.ศ. 2007 Stufflebeam and Shinkfield (2007) ได้ปรับขยายรูปแบบการประเมิน
CIPP โดยปรับขยายการประเมินผลผลิต (Products Evaluation) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ
(Impact Evaluation: I) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness Evaluation: E) การประเมิ น
ความยั่งยืน (Sustainability Evaluation: S) และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ (Transportability
Evaluation: T) สิ่งที่ได้รับจากการประเมิน อันได้แก่ โครงการ แผนงาน หรือสิ่งแทรกแซงต่าง ๆ โดย
ที่ส่วนขยายของมิติการประเมินที่เพิ่มขึ้นนี้มีความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและ
การประเมินผลลัพธ์ (Stufflebeam, 2008; Stufflebeam & Coryn, 2014) ทั้งนี้ ความหมายของ
มิติการประเมินที่เพิ่มขึ้น พิจารณาได้จากการตั้งคำถามการประเมิน (Evaluation Questions) แต่ละ
มิติดังนี้ (Nillapun, Chatiwat, Torat, Thammetra, & Vanichwatanavorachai, 2011)
1) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation: I) เป็นการประเมินผลงานหรือประโยชน์ที่
มีผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้รับ จากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ นอกเหนื อไปจากเป้าหมายความ
ต้องการหรือความจำเป็นพื้นฐาน อาทิ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย มีผลงานทางวิชาการ
และได้รับยอมรับจากสังคมหรือชุมชน เป็นต้น
2) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness Evaluation: E) หมายถึ ง การที่ น โยบาย
แผนงาน หรือโครงการสามารถตอบสนองความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม อาทิ
ความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้น ความมั่นใจในองค์ความรู้ที่มีอยู่ การพัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัยจน
สามารถตีพิมพ์ หรือมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนได้ เป็นต้น
3) การประเมิ น ความยั่ ง ยื น (Sustainability Evaluation: S) เป็ น การประเมิ น ความรู้
ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการว่า สามารถนำความรู้ที่ได้จากการโครงการไปพัฒ นางานหรือ
สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ได้ อย่ างต่ อเนี่ อ ง โดยมี ก ารติ ดตามผลไปอีก ระยะหนึ่ ง ซึ่ งใช้ ระยะเวลานาน
มากกว่า 1 ปี
4) การประเมินการถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation: T) เป็นการประเมินผลที่
เกิดกับ ผู้เข้าร่วมโครงการในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้ อื่นได้อย่าง

716

ถูกต้องเหมาะสม โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาใน
บริบทอื่น
เมื่อพิ จารณาแนวคิ ดและหลั กการของตัวแบบการประเมิ น CIPPIEST ที่ ปรับปรุงใหม่ แล้ ว
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี (Kanjanawasee, 2015) กล่าวว่า ตัวแบบการประเมิน CIPPIEST
ได้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์อย่างลุ่มลึกแก่ผู้บริหาร สำหรับใช้ในการตัดสินใจ
อย่ างรอบด้านทางการบริหาร รูปแบบการประเมิน CIPPIEST มีทั้ งความกว้าง ความลึ ก และความ
ละเอียดอ่อน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการที่มีผลกระทบต่อ
สาธารณชนได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การปรับปรุงรูปแบบการประเมิน CIPPIEST (Kanjana wasee, 2015)
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจั ง หวั ด ราชบุ รี ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) จึงจะมีลักษณะเป็นการประเมินตามวงจรสาธารณะ
(Public Policy Cycle) ซึ่งเริ่มต้นด้วยความเข้าใจบริบท (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิ ต
ผลลัพธ์ ผลกระทบ (Output –Outcome –Impact) และปัจจัยย้อนกลับ (Feedback) โดยแนวทาง
การประเมินตามวงจรนโยบายสาธารณะนี้สอดคล้องกับตัวแบบการประเมินของ CIPP และ CIPPIEST
ซึ่งนิยมแพร่หลายในสาขาสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
อย่างไรก็ดี การประเมินนโยบายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นต้องตั้งอยู่บนสภาพความเป็น
จริง 2 ประการ คือ 1) สภาพแวดล้ อมทางด้านสั งคม เศรษฐกิจ และการเมื องในปัจจุบันที่ ส่ งผล
กระทบต่อการขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติ และ 2) ความเป็นไปได้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล
(Wilson, 1998; Schneider and ingram, 2005) ผู้ศึกษาจึงกำหนดตัวแบบการประเมิน CIPESI ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลดำเนินงานของโครงการ โดยนำเอาจุดแข็งของตัวแบบ CIPP และ
CIPPIEST มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทั้งหมดสะท้อนความคุ้มค่าของโครงการฯ และเนื่องจากโครงการฯ อยู่ใน
ระยะเริ่มต้นของการดำเนินการ และยังต้องอาศัยทรัพยากรของภาครัฐ ผู้ศึกษาจึงต้องทราบรูปแบบ
ความสัมพันธ์ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาค
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ประชาสั งคมของจั งหวั ด ราชบุ รี เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทำข้ อ เสนอแนะ อั น นำไปสู่ ก าร
พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 3 ตัวแบบการประเมิน CIPESI หรือแนวคิดประมินผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริม
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
4. วิธีการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม จำนวน 11 คน ได้แก่ 1) ประธาน
และคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี จำนวน
5 คน 2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 คน 3) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ราชบุรี
และสุโขทัย) จำนวน 2 คน และ 4) กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth
Interview) และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และเก็บรวบรวม
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เกี่ยวกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และตัวแบบการ
ประเมิ น แบบ CIPPIEST จากหนั งสื อ งานวิจัย เอกสาร และข้อมูลทางสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อให้ ได้
คำตอบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ข้อมูล ส่วนทั่วไปของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัด
ราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
จังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR) และส่วนที่ 3 ปัญหาและอุป สรรคในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจั ง หวั ด ราชบุ รี ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 2 แบบ คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้ศึกษาได้
กำหนดหัวข้อหรือประเด็นไว้กว้างๆ ล่วงหน้า เป็นลักษณะคำถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ และ 2)
แบบสังเกตและเครื่องมือช่วยเก็บ อันได้แก่ กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล ที่จะช่วยให้ได้ข้อมูล
ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จะนำมาซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
แบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ค้นพบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม่ หลักจากนั้นจึงนำข้อมูลจัดหมวดหมู่ตามประเด็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
สรุป การศึกษา และนำเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในแต่ล ะประเด็น
การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์
5. ผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัด
ราชบุ รีด้านการมีส่วนร่ว มรับ ผิ ดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสั งคม (CSR)
สามารถสรุปผลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนทั่วไปของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
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1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
จังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR)
โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ได้รับการสนับสนุน
เงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี 2558 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐที่ขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม การส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบขององค์ก ารต่อ
สังคม ตามแนวทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) เป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยจะเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบของสังคมใน 3 ส่วนหลัก
กล่าวคือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสั งคม ผลักดันให้ เกิดการขับเคลื่ อนงานด้านกิ จกรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ และมีส่ว นร่วมรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม รวมถึงเกิดกระบวนการพัฒ นาและยกระดับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
เป้าประสงค์ของโครงการคือ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของ
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR) และสถานการณ์ปัญหาทางสังคม รวมถึงข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในจั งหวัดราชบุรี 2) สร้างความ
ตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และเกิดการ
บูรณการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสังคมในจังหวัดราชบุรี 3) มีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัด และ 4) มีศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
ราชบุรี ที่มีการบริหารจัดการโดยภาคธุรกิจ และมีเครือข่าย CSR จังหวัดราชบุรี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มที่ได้
ดำเนิ น กิจกรรมส่งเสริมความรับ ผิดชอบต่อสังคม (CSR) และกลุ่ มที่ยังไม่ ได้ดำเนินกิจกรรม (CSR)
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
สื่อมวลชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 280 คน รวมถึงคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี จำนวน 20 คน
ตั ว ชี้ วั ด ของโครงการ มี 2 ลั ก ษณะ ประกอบด้ ว ย 1) เชิ งปริ ม าณ คื อ จำนวนผู้ เข้ าร่ ว ม
โครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อให้มีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่นำปสู่การสร้างความสมดุลและยั่งยืนขององค์การ
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เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาหรือการ
อบรมสัมมนา และ 2) เชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นกลไกความร่ วมมือใน
การส่งเสริมให้มีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ส่งเสริมเครือข่ายความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการติดตามและประเมินผลกระทบต่อสังคมจากนโยบายและมาตรการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำระบบข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัดราชบุรี
2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัด
ราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR
การดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
จังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR) พบว่า มีกิจกรรมการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ CSR สถานการณ์ทาง
สังคมของจังหวัดราชบุรี และฐานข้อมูลในเรื่องผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดราชบุรี การจัดทำหนังสือขอ
เชิญเข้าร่วมโครงการฯ การจัดประชุ มเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
จังหวัดราชบุ รี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR) การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลทำเนียบเครือข่ายที่ดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดงานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR จังหวัดราชบุรี การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เพื่อประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
และการจัดงานแถลงข่าว “การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรี ” รวมถึงมี
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
จากการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุร กิจ
เพื่ อ สั งคม (CSR) โดยอาศั ย หั ว ข้ อ จากตั ว แบบการประเมิ น CIPESI หรื อ แนวคิ ด ประมิ น ผลการ
ดำเนินงานของโครงการ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย 2 บริบท ดังนี้
1.1 บริบทด้านเศรษฐกิจ
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1.1.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ขึ้นกับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีการทำนาข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีการปลูกพืชไร่
ชนิดต่าง ๆ เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการทำสวนผลไม้หลาย
ชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม องุ่นและชมพู่ มีการทำปศุสัตว์ที่สำคัญ คือ ไก่ สุกร เป็ด โคเนื้อ
และโคนม นอกจากนั้นยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบางพื้นที่
ตามรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดราชบุรี เศรษฐกิจด้ำนอุปทาน (การผลิต)
มีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้การผลิตภาคเกษตรกรรมที่หดตัว โดย
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว ร้อยละ 5.4 ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 48.1
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตด้านปศุสัตว์ยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามปริมาณผลผลิตสุกร ที่ขยายตัวร้อยละ
1.7 ซึ่งเป็นผลมาจากการต้องการของผู้บริโภคที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน
ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามกลับมาขยายตัวร้อยละ 43.6 จากที่เคยหดตัวร้อยละ 8.6
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า หดตัวอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชนหดตัวร้อยละ13.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่
เก็บจากฐานการซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดลดลงร้อยละ 20.4 ตามรายได้เกษตรกร และดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับลดลง ดัชนีด้านการใช้จ่ ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้น ร้อยละ
21.7 เมื่อเทีย บกับ เดือนเดีย วกัน ของปี ก่อน และเดือนก่อนที่ห ดตัวร้อยละ 25.3 เป็น ผลจากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจำหดตัวลดลงร้อยละ 22.1 ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยล 1.4
จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณงบลงทุนที่ยัง คงสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงที่ร้อยละ 2.3 ตามปริมาณสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนที่ชะลอตัวลงร้อยละ 2.7 และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่หดตัว ร้อยละ 6.6 จากการลดลงชอง
พื้นที่อนุญาตก่อสร้างทั้งหมดเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ที่ลดลง
1.1.2 อัตราการว่าจ้างงานในจังหวัดราชบุรี
อัตราการมีงานทำต่อกำลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานทำใน
ตลาดแรงงานของจังหวัดราชบุรี ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สำหรับอัตราการมีงานทำในภาคเกษตร
ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งคำนวณจากผู้มีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดต่อกำลังแรงงานที่มีงานทำในจังหวัด
พบว่า อัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดราชบุรี มีสั ดส่ วนที่ลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ ง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) จึงทำให้การจ้างแรงงานในภาคเกษตรลดลง ส่วนอัตราการ
มีงานทำนอกภาคเกษตรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.84
เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทำเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคำนวณจาก
จำนวนผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดจะพบว่า อัตราการ
จ้างงานในภาคผลิต อยู่ที่ร้อยละ 20.26 อันเนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาล (ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวและหยุดการ
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เพาะปลูก) ทำให้เกษตรกรไม่ได้ทำการเพาะปลูกข้าว แต่หันมาปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเขียว
และผักต่าง ๆ ผนวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อยและเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงอาจกล่าวได้ว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยของฤดูกาล
โดยสรุปในภาพรวมจะพบว่า อัตราการมีงานทำหรือการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
ของจังหวัดราชบุรี จะมีลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็นวัฏจักรหรือวงจร ทั้งนี้ เพราะพื้นที่
จังหวัดราชบุรีเป็นเขตเกษตรกรรม ประชาชนผู้เป็นกำลังแรงงานของจังหวัด จะอาศัยอยู่ในภาคส่วน
ของเกษตรกรรมเพื่อช่วยครัวเรือนในการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็
จะเคลื่อนย้ายไปหางานทำใน ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ และจะกับมาอีกครั้งในฤดูเพาะปลูก
วนเวียนในลักษณะเช่นนี้อย่างเป็นวัฏจักรทุกปี จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล
1.2 บริบทโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม
จั งหวัดราชบุ รี เป็ นจั งหวั ดหนึ่ งในภาคกลางด้ านตะวันตก มี ประวัติ ศาสตร์ความเป็ นมาอั น
ยาวนานมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) 153,824 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันตก และเป็นลำดับที่ 15 ของประเทศ
ซึ่ งคิ ดเป็ นรายได้ เฉลี่ ยต่ อคน/ปี 191,870 บาทต่ อหั วของจั งหวัด และยั งมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวมากมาย
ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติอันสวยงาม เช่น ถ้ำฤาษีเขางู เมืองโบราณคูบัว วัดมหาธาตุ
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็ นต้น จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตก มีพื้ นที่ชายแดนกับ
ประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันน้ำ ระยะความยาว 73 กิโลเมตร ชุมชน
เมืองราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 100 กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านใน
เขตจังหวัดราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร มีพื้นที่จังหวัด 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื้อที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 10 อำเภอ 3
เทศบาล 30 เทศบาลตำบล 104 ตำบล 975 หมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี มีจำนวนประชากรรวม 867,883 คน
เป็นชาย 423,298 คน และหญิง 444,585 คน
2. ด้ านปัจ จัยนำเข้า (Input) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็ นชอบ แผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558-2560) ซึ่งมุ่งเน้นให้รัฐบูรณา
การความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อเร่งพัฒนาและยกระดับรากฐานเมื่อปลายเดือนเมษายน 2558
นั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงาน
หลักกระทรวงฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะ
บริห ารธุรกิจมหาวิทยาลั ยหอการค้าไทย หั วหน้าคณะทำงานของคณะอนุกรรมการส่ งเสริมความ
รับผิดชอบของสังคมภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบั บที่ 1 (พ.ศ. 2558 -
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2560) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมให้มีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ปลั ดกระทรวงกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบของสังคมภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CSR ไปสู่ภาคปฏิบัติ และ
มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นำยุทธศาสตร์นี้ไปขับเคลื่อ นในแต่ละ
จังหวัด โดยจังหวัดราชบุรีได้อาสาเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศ ในการขับเคลื่อนภาคกลาง
โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ได้รับการสนับสนุน
เงิ น จากกองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมระหว่ า งปี 2558 จำนวน 228,780 บาท โดยมี
สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐที่ขับเคลื่อน
โครงการฯ ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒ นาสังคมฯ อาทิ พัฒ นาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นต้น
เป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ
3. ด้านกระบวนการ (Process) โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรั บผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
เพื่ อ สั ง คม (CSR) ได้ มี ก ารดำเนิ น โครงการในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2559
ดังต่อไปนี้
3.1 มีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)
สู่การปฏิบัติในจังหวัดราชบุรี ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และตามแผนประชาคมอาเซียน ด้านเสาประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community หรื อ ASCC) (ผลการดาเนิ น งานในรูป กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ CSR ใน
จังหวัดราชบุรี)
3.2 มีการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
ในจังหวัดราชบุรี (ทะเบียนเครือข่าย) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (อพม.) เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี สภาองค์กรชุมชน
จังหวัดราชบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี และคลังปัญญาผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ
3.3 มีการส่งเสริมเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เข้าร่วมโครงการส่ งเสริ มความรั บผิ ดชอบต่อสั งคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดราชบุ รี กั บภาคธุรกิ จ
องค์กรการกุศล
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3.4 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3.5 มีการรวบรวมผลการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
โดยการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3.6 มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี
(CSR@Ratchaburi) ที่ สอดคล้ องกั บศู นย์ ส่ งเสริมความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมของภาคธุรกิ จของชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.7 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่ อสังคมของภาคธุรกิจ
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
ราชบุรี ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี
3.8 มี ก ารจั ด ตั้ งกองทุ น ส่ งเสริม ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมของภาคธุ รกิ จ จั งหวั ด
ราชบุรี
3.9 มีการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการรับรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีในรูปแบบ และสื่อต่าง ๆ
3.9.1 การจัดงาน “มหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
จังหวัดราชบุรี”
3.9.2 โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เช่น ร่ว มกับสำนักงานเหล่ ากาชาดจังหวัด
ราชบุรี หอการค้าจังหวัดราชบุรี สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส์ สโมสรซอนต้า บริษัทห้างร้านต่าง ๆ
ฯลฯ
3.9.3 โครงการ/กิจกรรมปกติ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เช่น โครงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เคลื่อนทีโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
3.9.4 สื่อโทรทัศน์วิทยุ เฟชบุ้ค ไลน์ และเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
3.9.5 การประชุมของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส์
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ
3.10 เกิดการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการ
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมความเป็นธรรมคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ์
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3.11 เกิดการจัดสวัสดิการสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาชน ในการป้องกันการแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริม
ความมั่นคง ทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
พึ่งตนเองได้ อย่างทั่วถึงเหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพ
อนามัยที่อยู่อาศัยการทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคม
ทั่ วไป โดยคำนึ งถึ งศั กดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิที่ ประชาชนจะต้ องได้ รั บและมี ส่ วนร่ วมในการจั ด
สวัสดิการสังคมทุกระดับ
3.12 ด้ านการศึ กษา ทุ ก ภาคส่ ว นร่ว มกั น ส่ งเสริม และพั ฒ นากลุ่ ม เป้ าหมายให้ มี
ความรู้ทักษะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การ
ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีข้อบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์และสังคม หรือด้อยโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
3.13 ด้านสุขภาพอนามัย ทุกภาคส่วนร่วมกันให้ความรู้เพื่อป้องกัน รวมทั้งรักษา
และฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้พิการผู้สูงอายุติดเตียงผู้ยากไร้
3.14 ด้านที่อยู่อาศัย โดยภาคธุรกิจได้มาร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยการ
ปรั บ ปรุ งที่ อยู่ อาศัย ให้ เหมาะสมกับ ผู้ พิ การ เช่น บริษัท คิว พี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มี การจัดตั้ ง
กองทุนดูแลผู้พิการตำบล-หลุมดิน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้พิการตำบลหลุมดิน โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมสาหรับคนพิการในจังหวัดราชบุรี
3.15 ด้านการทำงานและการมีรายได้ ภาคธุรกิจส่งเสริมการมีงานทำและรายได้
ควบคู่กัน ไปกับการได้รับความปลอดภัยด้วยการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่เป็นสร้าง
อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ และมีครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งจังหวัดราชบุรีมุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ โดยการจ้ างงานผู้ พิการและผู้ สูงอายุเพื่อความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอดำเนินสะดวก ได้มีการจ้างงานคนพิการ
ทำงาน 4 คน บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)ได้สนับสนุนเงินเพื่อจ้างงานคนพิการให้ทำงานที่
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคม และภาคธุรกิจหลายแห่งมีการจ้างผู้สูงอายุทำงานต่อหลังเกษียณ อาทิ บริษัท ราชบุรียางยนต์
จำกัด และบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนส์กลาส จำกัด อำเภอบ้านโป่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคมดีเยี่ยมอีกแบบหนึ่ง
3.16 ด้านนัน ทนาการ ภาคธุรกิจได้ให้ความสำคัญ กับการส่ งเสริมนันทนาการใน
สถานประกอบการ และส่งเสริมนันทนาการในชุมชนอีกด้วย
3.17 ด้ านกระบวนการยุติ ธ รรม ภาคธุรกิ จมี ก ารปฏิ บั ติต ามกฎหมายมี ส่ ว นร่ว ม
คุ้มครองเด็กป้ องกัน แก้ไขปั ญ หาการค้ามนุ ษย์ มีการสมัครเป็ นผู้ พิพากษาสมทบในการช่ว ยเหลื อ
รายบุคคล หรือร่วมสนับสนุนเงินเพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
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3.18 ด้านบริการทางสังคมทั่วไป ภาคธุรกิจจำนวนมากสนับสนุนเงินและแรงกาย
แรงใจจัดให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อช่วย
สร้างเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็น สุขตามควรแก่อัตภาพ เช่น บริการฝึ กอาชีพในชุมชน การให้ทุนการศึกษา การสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ของบริ ษั ท ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละวัส ดุ ก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ในเครือเอสซีจี ซีเมนต์
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement – Building Materials)
4. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness and Efficiency) โครงการ
ส่ งเสริ ม ภาครั ฐ ภาคธุร กิ จ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจังหวัด ราชบุ รี ด้ านการมี ส่ ว นร่ว ม
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมตามยุ ท ธศาสตร์ก ารส่ งเสริม ธุรกิจ เพื่ อสั งคม (CSR) สามารถนำไปขั บ เคลื่ อ น
นโยบาย อาทิ นโยบายของรัฐด้านสวัสดิการสังคม นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ หรือนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดังต่อไปนี้
4.1 การป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพึ่งตนเอง
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ การจ้างงานเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ การจ้างงานผู้สูงอายุ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การให้ทุนการศึกษา และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะยากลำบาก รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ ได้แก่ การจัดงานวันคนพิการ
สากล งานวันผู้สูงอายุ งานวันครอบครัว และงานวันเด็กแห่งชาติ
5. ด้านความยั่งยืน (Sustainability)
5.1 ความร่วมมือก่อนทำโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังโครงการเสร็จสิ้น ดังนี้
5.1.1 มีความร่วมมือในการก่อนทำโครงการ โดยการได้รับข้อมูลธุรกิจของจังหวัด
ราชบุรีจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์)
5.1.2 ความร่ ว มมื อ ระหว่ างดำเนิ น การ โดยการได้ รั บ ข้ อ มู ล ภาคธุ รกิ จ เพิ่ ม เติ ม
การได้รับคำแนะนำจาก การประชุมคณะทำงานฯ การได้รับคำแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR จาก
มหาวิทยาลั ย หอการค้าไทย การได้รับโอกาสจากภาคส่ ว นที่ เกี่ยวข้อง เข้าไปร่วมประชุมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน CSR (การเข้าไปร่วมประชุมกับหอการค้า สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส์
ของจังหวัดราชบุรี ฯลฯ) และร่วมสนับสนุนกิจกรรม CSR
5.1.3 ความยั่งยืนของโครงการโดยการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งองค์การ (ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุ รกิ จจั งหวั ดราชบุ รี ) ซึ่ งมี ประธานจากภาคธุ รกิ จร่ วมกั บทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี
เพื่อใช้ ในการบริหาร และที่สำคัญมีการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขับเคลื่ อนองค์กรให้ได้รับการ
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รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 การส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ และการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ
5.2 มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี มีการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรี มีการจัดทำทำเนียบเครือข่ายฯ และมีการจัดทำ
ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว กล่ า วคื อ ไลน์ ก ลุ่ ม CSR ราชบุ รี ทำให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ดำเนิ น งานด้ านการส่ งเสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในจั งหวั ด ราชบุ รี และเกิ ด การบู รณาการ
การทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในงานภารกิจของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น
ดั ง จะสะท้ อ นได้ จ ากการลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ระหว่างศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรีกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามในครั้งนี้ มีหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับวัตถุประสงค์บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมให้มีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3 มีหน่ วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนำให้ ความร่วมมืออย่างต่อเนื่ อง คณะ
บริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำ/แกนนำ เครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาคเอกชน ตัวแทนภาคท้องถิ่น ตัวแทนเครือข่าย พม. ทำให้การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี
5.4 มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงเครือข่าย CSR ราชบุรี มีการดำเนินงานด้าน
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์ทาง Line CSR ราชบุรี
6. ด้านผลกระทบ (Impact) ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ดังนี้
6.1 สังคมของชาวราชบุรีมีการรับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคประชาสังคม
และองค์กรการกุศล
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6.2 สั งคมของชาวราชบุรีมี ส่ว นรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมตามแนวเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
พอเพียง ทัง้ 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
6.3 จังหวัดราชบุรีมีศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี
เป็นศูนย์กลางในการดึงพลังภาคธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม
6.4 พนักงานของธุรกิจและประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งทำโครงการ CSR นั้น
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการพัฒนาความคิดร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุ รกิจ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมจั ง หวั ด ราชบุ รี ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยภายในองค์การและ
ปัจจัยภายนอกองค์การพบปัญหาด้านงบประมาณ ที่ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมต่อความต้องการ
ของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานของโครงการส่งเสริม
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ติดขัดในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ อาทิ
งบประมาณในส่วนของการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้หน่วยงานมีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านการมี
ส่วนร่ว ม พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการส่ งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSR) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสบปัญหาในด้านการรวมตัวของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี อันเนื่องมากจากสาเหตุหลายอย่าง
ที่เกิดขึ้น เช่น เวลาว่างที่ไม่ตรงกัน ติดภารกิจอื่นจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมในกิจกรรม ส่งผล
ทำให้การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรั บผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีเริ่มมีจำนวนที่ลดลง
6. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัด
ราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ที่มี
การประยุกต์ใช้ตัวแบบการประเมินของ CIPPIEST สามารถอธิบายได้ดังนี้
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6.1 ด้านบริบท (Context: C) จะพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการ
และขั้นตอนการพัฒ นาที่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่ งจะมีผลไปสู่การ
นำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 บริบท คือ 1) บริบททางเศรษฐกิจ และ 2) บริบททางโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม โดยในแต่ละบริบทมีตัวชี้วัด คือ
มิติการประเมิน
1. บริบทด้านเศรษฐกิจ
2. บริบทโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : อัตราการว่าจ้างงานในจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมของจังหวัดราชบุรี

สำหรับตัวชี้วัดบริบทที่คณะวิจัยกำหนดไว้เป็นแนวทางการประเมินโครงการนั้น เนื้อหาสาระ
ของด้านบริบ ทนี้ไม่ใช่เป็ น การประเมินโครงการโดยตรง แต่เป็นการชี้ให้ เห็ นถึงบริบทที่ประชาชน
จังหวัดราชบุรีต้องเผชิญ โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
6.1.1 บริบทด้านเศรษฐกิจ ทั้ง 2 ตัวชี้วัดบริบทนี้แสดงให้ เห็ นว่า จังหวัดราชบุรีมีสถาน
ประกอบการประเภทนิติบุคคล จำนวน 3,421 ราย องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 74 องค์กร และ
องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 61 องค์กร ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีขึ้นอยู่
กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งกำลังแรงงานของจังหวัด
ราชบุรี จะมีลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็นวัฏจักรหรือวงจร ประชาชนผู้เป็นกำลังแรงงานของ
จังหวัดจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนของเกษตรกรรม เพื่อช่วยครัวเรือนในการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อ
หมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานทำใน ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ และจะกับมาอีก
ครั้งในฤดูเพาะปลูกวนเวียนในลักษณะเช่นนี้ จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล
6.1.2 บริบทโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม ตัวชี้วัดบริบทนี้ชี้ให้เห็นว่า จังหวัดราชบุรีอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร 100 กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านในเขตจังหวัด
ราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร มีพื้นที่จังหวัด 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 11.27 ของเนื้ อที่ภ าคตะวันตก 8 จังหวัด แบ่งการปกครองส่ วนภูมิภาคเป็น 10 อำเภอ 3
เทศบาล 30 เทศบาลตำบล 104 ตำบล 975 หมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี มีจำนวนประชากรรวม 867,883
คน เป็นชาย 423,298 คน และหญิง 444,585 คน
จากการศึกษาด้านบริบท (Context: C) สามารถสะท้อนถึงบริบทในการนำนโยบายการส่งเสริม
ความรับผิ ดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) สู่การปฏิบัติในส่วนของภาคเอกชนของจังหวัดราชบุรี
ได้แก่ สภาหอการค้าจังหวัดราชบุ รี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ ง
จังหวัดราชบุรี ฯลฯ จะมีบทบาทในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ชาวจังหวัด
ราชบุรี รวมทั้งการพัฒนา SMEs ที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้มี
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ความรับผิดชอบต่อสั งคมในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาของชาติ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้ อมในทุกระดับ ทุกมิติ และให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงานของกิจการ เพื่อให้นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั น และความเติ บ โตของกิ จการอย่ างยั่ งยื นควบคู่ กั บความเจริ ญ เติ บ โตของสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
6.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input: I) โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
มิติการประเมิน
1. บุคลากร
2. สถานะของโครงการ
3. งบประมาณทีโ่ ครงการ
ได้รับการจัดสรร

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : จำนวนของบุคลากรของการปฏิบัติงานตามโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ประเภทตำแหน่งของบุคคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : สถานภาพของโครงการตามรายละเอียดการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : สัดส่วนงบประมาณของโครงการที่ได้รับการจัดสรร

จากการปัจ จัยนำเข้าของโครงการส่ งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อ
สังคม (CSR) ตามตัวชี้วัดที่กล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายได้ดังนี้
6.2.1 ด้านบุ คลากร ตัวชี้วัดบริบทนี้ชี้ให้เห็นว่า โดยมีสำนักงานพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐที่ขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งมีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒ นาสังคมฯ อาทิ พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นต้น เป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามโครงการฯ และมีการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
โดยการเขียนโครงการการขับเคลื่อนพลัง CSR ในทุกปีงบประมาณ
6.2.2 สถานะของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
จังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
ตัวชี้วัดบริบทนี้แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) เป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม
อย่างเป็นระบบ โดยจะเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบของสังคมใน 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคม ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงเกิดกระบวนการพัฒนาและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ โดยมีเป้าประสงค์ของ
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โครงการคือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสั งคม (CSR) และสถานการณ์ ปัญหาทาง
สังคมในจั งหวัดราชบุ รี สร้างความตระหนั กและร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม และเกิดการบูรณการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสังคมในจังหวัดราชบุรี มีศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ที่มีการบริหารจัดการโดยภาคธุรกิจและมีเครือข่าย
CSR จังหวัดราชบุรี
6.2.3 งบประมาณที่ โ ครงการได้ รับ การจั ด สรร ตั ว ชี้ วั ด บริ บ ทนี้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า
โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ได้รับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี 2559 จำนวน 228,780 บาท
6.3 ด้านกระบวนการ (Process: P) โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
มิติการประเมิน

ตัวชี้วัด

1. ศั ก ยภาพในการสร้ า งความเข้ าใจ
แนวทางการปฏิบัติด้าน CSR
2. ศักยภาพในการเสริมสร้างเครือข่าย
CSR

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.1 : จำนวนของประชาชนและผู้ ป ระกอบการที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : จำนวนความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจจังหวัดราชบุรีที่เกิดขึ้น

สำหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพของกระบวนการของโครงการส่ งเสริ ม ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจั ง หวั ด ราชบุ รี ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) นั้น สามารถอภิปรายได้ดังนี้
6.3.1 ศักยภาพในการสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติด้าน CSR นี้ แสดงให้เห็น
ว่า โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
กว่า 350 คน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการแห่ง สำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัด
ราชบุรีที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กล่าวคือ พลังความร่วมมือของเครือข่าย CSR เป็น
พลังความร่วมมือทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐ ทั้งภาคธุรกิจ องค์กรการกุศล ภาคประชาชน
และภาครัฐ จัดกิจกรรม “ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจร่วมกับเครือข่าย” ที่ได้
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งในและนอกกระบวนการ จะเห็นได้จากการประมวลกิจกรรมตามแผนและผลงานของศูนย์
ส่ งเสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมของภาคธุ รกิ จจั งหวัด ราชบุ รี พลั งการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ก าร
ประชาสั มพั น ธ์ร ะหว่างกัน ระหว่างเครือ ข่าย ประชาสั มพั นธ์โดยผ่ านช่องทางการสื่ อสารแบบสื่ อ
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ออนไลน์ อาทิ เว็ บ ไซต์ ไลน์ และเฟชบุ๊ ค ฯลฯ เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ น CSR ผ่ า นสื่ อ
คณะกรรมการ/คณะทำงานระดับ จังหวัด มีก ารประชุมคณะกรรมการบริห ารศูนย์ส่ งเสริมความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของภาคธุ ร กิ จ จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นคณะกรรมการ/
อนุกรรมการระดับชาติ ทั้งการนำเสนอผลงานในที่ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม และมีการรายงานผลต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงาน
พัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี รวมถึงเสนอเข้าประกวดโครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ
6.3.2 มิ ติการประเมิ นเกี่ ยวกับศักยภาพในการเสริมสร้างเครือข่าย CSR ชี้ให้เห็ นว่า
การมี ศู นย์ กลางและกิ จกรรมในการขั บเคลื่ อน CSR เพื่ อการบู รณาการอย่ างยั่ งยื นและเป็ นรู ปธรรม
กล่าวคือ มีศูนย์สงเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน CSR โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และมูลนิธิธรรมจาริณี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานเลขา
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ในการร่วมดำเนินการรวบรวม
แผนงาน ผลงาน ประชาสัมพันธ์ ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงาน จนทำให้จังหวัดราชบุรีได้รับ
มอบหมายให้เป็นจังหวัดต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อน CSR ยังคงต้องมี
การพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ องให้ สอดคล้ องกั บสถานการณ์ ทางสั งคมของจังหวั ดราชบุ รี ประเทศไทยและ
สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
6.4 ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness and Efficiency : E) เป็ น
ขั้นตอนสำคัญของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าของโครงการ โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
มิติการประเมิน
1. ผลลัพธ์ของโครงการ
2. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : จำนวนชาวจังหวัดราชบุรีที่เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ความสำเร็จของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้น
นโยบายของรัฐ

6.4.1 มิติการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการ พบว่า จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
กว่า 350 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ให้ แก่ผู้ ที่ เกี่ยวข้องในทุ กภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน เพื่อให้มีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่นำปสู่การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของ
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องค์การ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การศึกษา
และการอบรมสัมมนา
6.4.2 มิ ติ การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการ แสดงให้ เห็ นว่ า
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังสามารถนำไปขับเคลื่อนนโยบาย อาทิ นโยบายของรัฐด้านสวัสดิการสังคม
นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ คือ การป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพึ่งตนเอง โดยการมี
ส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน อาทิ การซ่อมแซมบ้านผู้ ยากไร้ การจ้างงานเพื่อการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
การจ้างงานผู้สู งอายุ การป้ องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การให้ทุนการศึกษา และการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในภาวะยากลำบาก รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ ได้แก่ การจัดงานวันคนพิการสากล งานวัน
ผู้สูงอายุ งานวันครอบครัว งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
จากการจัดโครงการทำให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิด
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection Floor) เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยความช่วยเหลือและ
ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงและวิกฤตในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมความเป็น
ธรรมคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ และมีการจัดสวัสดิการสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาชน ในการป้องกันการแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการ
ส่งเสริมความมั่นคง ทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่ งตนเองได้อย่ างทั่ วถึงเหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา
สุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัยการทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทาง
สังคมทั่วไป โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคมทุกระดับ
6.5 ด้านความยั่งยืน (Sustainability: S) โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
มิติการประเมิน

ตัวชี้วัด

1. โครงสร้ า งและลั ก ษณะ ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ความหนาแน่นของเครือข่ายในการดำเนินงานด้าน CSR
ของเครือข่าย
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.2 : ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งสมาชิ ก
เครือข่าย
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายต่อประโยชน์
และความสำคัญทางด้าน CSR
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ด้านความยั่งยืนของโครงการตามมิติการประเมิน ชี้ให้เห็นว่า โดยการได้รับคำแนะนำจาก
คณะผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR จากมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจั ดตั้งองค์การ (ศูน ย์ส่ งเสริมความรับ ผิดชอบต่อสั งคมของภาคธุรกิจ
จังหวัดราชบุรี) ซึ่งมีประธานจากภาคธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็น
ระบบ มีจั ดตั้งกองทุน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ในการ
บริห าร และที่สำคัญมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขับเคลื่อนองค์กรให้ ได้รับการรับรองเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ และการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ รวมถึงมีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่ ว ยงานต่าง ๆ ต่ อ เนื่ อง อาทิ การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ (MOU) การขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ระหว่างศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรีกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สำนักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี มีการจัดตั้งศูนย์ส่ งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรี มีการจัดทำทำเนียบเครือข่ายฯ และมีการจัดทำช่องทางการ
สื่อสารที่รวดเร็ว กล่าวคือ ไลน์กลุ่ม CSR ราชบุรี ทำให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดราชบุรี และเกิดการบูรณาการ การทำงานระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในงานภารกิจของกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ราชบุ รี ทั้ ง ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและการพั ฒ นาสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ น
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี รวมถึงมีการขอรับ
การสนับสนุนเงินสำหรับดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ทั้งนี้ จากการประเมินคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจจังหวัดราชบุรี ควรมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภาค
ธุรกิจ อาทิ สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการประชุมที่สำคัญ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนับสนุนให้เกิดตัวชี้วัดที่สร้างกระบวนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และจัดเวที
สำหรับรับฟังความคิดเห็นในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น
6.6 ด้านผลกระทบ (Impact: I) การประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ
ส่ งเสริ ม ภาครั ฐ ภาคธุร กิ จ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจังหวัด ราชบุ รี ด้ านการมี ส่ ว นร่ว ม
รับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มิติการประเมิน
ตัวชี้วัด
1. ผลกระทบเชิ ง พฤติ ก รรมและ ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการนำ CSR ไปใช้ในภาคธุรกิจ
ทั ศ นคติ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ และประชาสังคม
สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : การจัดทำแนวทางการปฏิบัติด้าน CSR ต่อสังคมภาคธุรกิจ

โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการ
มีส่ ว นร่ว มรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคม ตามยุท ธศาสตร์ก ารส่ งเสริม ธุรกิจเพื่ อสั งคม (CSR) ก่อ ให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงต่อสังคมจังหวัดราชบุรี กล่าวคือ ประชาชนและผู้ประกอบการชาวราชบุรี รับทราบและ
เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและองค์กรการกุศล มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางในการดึงพลังภาคธุรกิจและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง มาร่วมกันส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการพัฒนา
ความคิดร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
อย่ า งไรก็ ดี จากการประเมิ น ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ทำแนวทางการปฏิ บั ติ ด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่มีความแตกต่างกันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติ
ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน
การส่ งเสริ มวิส าหกิจ ชุม ชนการประกอบกิจการขนาดย่อม การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของพนั กงาน
พัฒ นาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการรวบรวมเชิดชู
ต้นแบบการปฏิบัติด้านความรับผิ ดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวจังหวัด
ราชบุรี
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน
และภาคประชาสั งคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่ วนร่วมรับผิดชอบต่อสั งคม ตามยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การ
พบปัญหาด้านงบประมาณ ที่ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมต่อความต้องการของการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมจั ง หวั ด ราช บุ รี ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั งคม (CSR) ติ ด ขั ด ในการดำเนิ น งานในส่ ว นต่ า ง ๆ อาทิ
งบประมาณในส่วนของการทำกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่หลากหลายทำให้หน่วยงานมี
งบประมาณที่ได้รับการสนั บสนุน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม ให้ ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้
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7. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการศึกษา
โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) เป็นโครงการที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินการจนได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศ ในปี 2561
ตามนโยบายกรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการฯ ทั้งในด้านบริบท เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งกำลังแรงงาน
ของจังหวัดราชบุรี จะมีลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานลักษณะแบบเป็นวงจร ประชาชนผู้เป็นกำลัง
แรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนของเกษตรกรรม เพื่อช่วยครัวเรือนในการทำเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานทำใน ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
อื่น ๆ และจะกับมาอีกครั้งในฤดู เพาะปลูกวนเวียนในลักษณะเช่นนี้ จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลน
แรงงานในบางฤดูกาล
ด้ า นปั จ จั ย นำเข้ า สำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ราชบุ รี
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโครงการมีเป้าประสงค์คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้ า ใจถึ ง บทบาทภารกิ จ ของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และ
สถานการณ์ปัญหาทางสังคมในจังหวัดราชบุรี เกิดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสังคมใน
จังหวัดราชบุรี รวมถึงมีศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ซึ่งโครงการ
ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี 2558 จำนวน 228,780
บาท
ด้านกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจร่วมกับ
เครื อ ข่ า ย มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของภาคธุ ร กิ จ จั ง หวั ด ราชบุ รี
(CSR@Ratchaburi) ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
จั งหวัดราชบุ รี เพื่ อการขับเคลื่ อนนโยบายสู่ การปฏิ บั ติ และการพั ฒ นาที่ ยั่งยื นในการส่ งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี และมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
แก่ชาวจังหวัดราชบุรี
ด้ านประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล สามารถนำไปขับเคลื่ อนนโยบาย อาทิ นโยบายของรัฐ
ด้านสวัสดิการสังคม นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือนโยบายของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
การพึ่งตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครับ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมทั้งเกิด
การจัดสวัสดิการสังคมต่อกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการลดความเหลื่อมล้ำและเสริมความเป็นธรรมคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ์
ด้านความยั่งยืน ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งองค์การ (ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
ราชบุรี) ซึ่งมีประธานจากภาคธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
มีจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ในการบริหาร และ
ที่สำคัญมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านผลกระทบ สังคมของชาวราชบุรีมีการรับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม
ความรับ ผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างเอกภาพของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ให้มีความสมดุล เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางในการดึงพลังภาคธุรกิจและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างไรก็ดี แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมต่อความ
ต้องการของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ แต่มีการผนึกกำลังทางสังคมของชาว
จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสร้าง
ค่านิยมให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมี
ความยั่งยืนในระยะต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อ
สั งคม (CSR) ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม เพื่ อ เป็ น กลไกในการพั ฒ นาสั งคม
การสร้างความตระหนัก และสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงสร้างค่านิยมให้มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบตนเองและรับผิดชอบสังคม เพื่อเป็นพลังต้นแบบระดับประเทศในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ CSR ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปสู่การขยายผลในแต่ละ
จังหวัดในระยะต่อไป ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำข้อเสนอแนะ 2 ประเด็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.2.1 ข้อเสนอแนะระดับกระทรวง
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรจัดทำกรอบแนวทางการ
ยกร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562–2565)
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการขั บ เคลื่ อ นงานส่ งเสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมของภาคธุ ร กิ จ
สนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม บทบาทความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในเวทีภูมิภาค เกิดการทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมต่อไป
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โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการยกร่างแผนฯ เป็นผู้แทนหน่วยงานระดับกรม สังกัด กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากทุกกระทรวง ภาคีเครือข่ายเอกชนและ
ภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในระดับชาติ จังหวัด และอำเภอให้ครบถ้วน และมีการ
ขับเคลื่ อนอย่ างจริงจั ง เพื่อส่ งเสริมการแสดงความรับผิ ดชอบขององค์การต่อสังคม ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยจะเชื่อมโยงเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคม มีการทำงานเชิง บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และทำให้ประชาชนทุกคน
เข้าถึงสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
7.2.2 ข้ อเสนอในระดั บโครงการส่ งเสริ มภาครั ฐ ภาคธุ รกิ จ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสั งคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSR)
1) ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ตามโครงการ
ส่ งเสริ ม ภาครั ฐ ภาคธุร กิ จ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจังหวัด ราชบุ รี ด้ านการมี ส่ ว นร่ว ม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (CSR) ควรมี ก ารจั ด ทำแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ที่ชัดเจนและต้องมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปี เพื่อให้มีทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี
2) โครงการส่ งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัด
ราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
ควรบู รณาการกระบวนการทำงานร่วมกับโครงการ Productive Welfare: สวัสดิการก้าวหน้าเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ ที่มีการดำเนิ นการขับ เคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ การช่วยเหลือกลุ่ มเป้าหมายด้วยวิธี การ
ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารก้ า วหน้ า เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ งในขณะนี้ มี จั งหวั ด นำร่ อ งที่ เข้ า ร่ ว มการ
ดำเนินงานแล้ว จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี น่าน ของแก่น สุโขทัย เพชรบูรณ์ สงขลา
และภูเก็ต
3) โครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมจัง หวัด
ราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ควร
มีการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากมีการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้
ทราบถึงความต้องการ ความพึงพอใจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมายในแต่ ละกิจกรรม
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ของโครงการฯ ที่จะสามารถนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้โครงการฯ
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
4) ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของโครงการส่ ง เสริ ม ภาครั ฐ
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของโครงการ (Benchmarking) ในลักษณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ
จังหวัดอื่น ๆ เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ส ำหรับ การพัฒ นาและยกระดั บรูปแบบการดำเนิ นงานของศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ตามบริบททางสังคมและวัฒ นธรรม
ต่อไป
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แรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
กรณีศึกษา ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อดิศร โพธิ์สุ*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการเข้ า มาปฏิ บั ติ ง านเป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และเพื่อศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ต้องการมีกลุ่มทางสังคมและมีพวกพ้อง 2)
การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จากประชาชนในหมู่ บ้ าน 3) ความสุ ข ใจกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ 4) มี ส่ ว น
รับผิดชอบในการทำงานเพื่อดูแลหมู่บ้านของตัวเอง 5) มีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมีการควบคุมหรือ
บังคับ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จำนวน 110 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวัดระดับความสอดคล้องกับชุด
เงื่ อ นไข ทั้ ง 5 ตั ว บ่ ง ชี้ โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) ชุ ด เงื่ อ นไขกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามที่สอดคล้องกันมากที่สุดจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเรียงตามลำดับ
ผลการศึ ก ษาพบว่า แรงจู งใจในการเข้า มาปฏิ บั ติ งานเป็ น คณะกรรมการหมู่ บ้ าน (กม.)
โดยภาพรวมมีความเป็น ไปได้เหนือระดับร้อยละ 50 โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 ต้องการ
มีกลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้องมีค่าเท่ากับร้อยละ 84.95 อันดับที่ 2 มีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมี
การควบคุม หรือบังคับ มีค่าเท่ากับร้อยละ 77.41 อันดับที่ 3 มีส่วนรับผิดชอบในการทำงานเพื่อดูแล
หมู่บ้ านของตนเอง มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 75.47 อันดับที่ 4 ความสุ ขใจกับงานที่ ป ฏิบัติ มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 73.59 อันดับที่ 5 การได้การยอมรับ นับถือ จากประชาชนในหมู่บ้าน มีค่าเท่ากับร้อยละ
62.26
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
แล้วได้ผ ลลัพธ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึ งขอเสนอแนะให้ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้ องกับการทำงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เช่น ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้บำรุงรักษาดูแลให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำงานอยู่
ด้วยนาน ๆ เพราะการทำงานตรงนี้ไม่มีค่าตอบแทน จึงหาแรงจูงใจในการทำงานด้วยนาน ๆ ได้ไม่
มากนั ก โดยการดู แ ลความรู้ สึ ก ด้ านต่ าง ๆ ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ งานที่ ท ำ และทำให้ ก ารทำงานของ

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

742

คณะกรรมการทุกคนไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตของตัวคณะกรรมการ เพื่อที่จะรักษาให้ทำงานต่อไป
ได้เป็นระยะยาว
คำสำคัญ: คณะกรรมการหมู่บ้าน แรงจูงใจ ตังบ่งชี้
1. บทนำ
คณะกรรมการหมู่บ้ านได้กำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศั กราช
2457 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2486 ตามมาตรา 28 ตรี โดยกำหนดให้ ห มู่ บ้ านหนึ่ งมี
คณะกรรมการหมู่บ้านคณะหนึ่ง มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับภารกิจ
ที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้านตามมาตรา
28 ตรี แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ลั กษณะปกครองท้ องที่ พุ ทธศั กราช 2457 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 11)
พุทธศักราช 2551 มีดังนี้
กรรมการหมู่บ้ านโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้าน ผู้นำหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้านโดยการเลือก ได้แก่ กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งราษฎรผู้มีสิทธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้เลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจำนวน 2-10 คน โดยให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กำหนดจำนวนที่พึ่งมีในหมู่บ้าน
โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
1) ผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งประธาน
2) ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเลือกรองประธานคนใดคนหนึ่งเป็นรองประธานคนหนึ่ง และจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่ง
3) เลขานุการ มาจากการเลือกของประธานกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ
การจั ด การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม และงานอื่ น ใดตามที่ ป ระธานคณะกรรมการหมู่ บ้ า นมอบหมาย
(ผู้ช่วยเลขานุการอาจมีได้ตามเหตุผลและความจำเป็นโดยการกำหนดของคณะกรรมการหมู่บ้าน)
4) เหรัญญิก มาจากการเลือกของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
ในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านและงานอื่นใดที่ประธานกรรมการหมู่บ้าน
มอบหมาย (ผู้ช่วยเหรัญญิกอาจมีได้ตามเหตุผลและความจำเป็นโดยการกำหนดของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน)
หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
1) เป็นผู้ช่วยเหลือให้คำปรึกษาหารือให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน
2) เป็นกำลังหลักในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
3) ดำเนินการตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอและปฏิบัติตามคำสั่งของนายอำเภอ
4) ดำเนินการอื่น ๆ
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การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง เมื่อกรรมการผู้นั้นพ้น
จากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพ้นจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่ วนผู้ น ำกลุ่ มหรือผู้แทนกลุ่มพ้ นจากตำแหน่งเมื่อมีการเลื อกผู้ นำหรือผู้ แทนกลุ่ มขึ้นใหม่
นอกจากนี้กรรมการโดยตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
และนายอำเภอมีประกาศให้กลุ่ม สิ้นสุดการเป็นกลุ่ม หรือขาดคุณสมบัติกลุ่ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ
หน้ าที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้ าน พุ ท ธศั กราช 2551 กำหนดให้ คณะกรรมการ
หมู่บ้านแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้
1) คณะทำงานด้านอำนวยการ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน รองประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ าคณะทำงานด้านต่าง ๆ เลขานุการ และเหรัญญิก
โดยให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านและเลขานุการ เป็นหัวหน้าและเลขานุการคณะทำงาน มีหน้าที่
เกี่ยวกับ งานธุรการต่าง ๆ การจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน เก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และ
การดูแล การรับ การจ่ายของหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ
ด้านต่ าง ๆ จั ด ทำรายงานการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการเป็ น รายปี งานอื่ น ใดตามที่ ป ระธาน
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการมอบหมาย
2) คณะทำงานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านที่คณะกรรมการเลือก
มีหน้าที่เกี่ยวกับ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานด้าน
อื่นในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเพื่อของบประมาณจากภายนอก รวบรวมรายละเอียด
เกี่ยวกับหมู่บ้าน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและงานอื่นใด ตามที่
ประธานกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการมอบหมาย
3) คณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านซึ่ง
เป็นผู้ช่วยผู้ให้บ้านเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และกรรมการหมู่บ้านที่คณะกรรมการเลือกมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การส่งเสริมอุดมการณ์ วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้กับราษฎรในหมู่บ้าน รักษาความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้านรวมถึงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน สนับสนุนให้ชาวบ้านปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย และกฎระเบี ยบ ข้อบั งคับของหมู่บ้ าน ไกล่ เกลี่ ยและประนี ประนอมข้อพิ พาทที่ เกิ ดภายใน
หมู่บ้ าน ปกป้ องคุ้มครองดูแลรั กษาทรัพย์สิ นอั นเป็ นสาธารณประโยชน์ ของหมู่ บ้าน การป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยหรื อ ภยั นตรายภายในหมู่ บ้ าน งานอื่ นใดตามที่ ประธานกรรมการหมู่ บ้ านหรื อ
คณะกรรมการมอบหมาย
4) คณะทำงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านที่คณะกรรมการเลือก
มีหน้าที่เกี่ยวกับ ส่งเสริมให้ชาวบ้านดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและ
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ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน งานอื่นใด
ตามที่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการมอบหมาย
5) คณะทำงานด้ านการศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ยกรรมการหมู่ บ้ านที่
คณะกรรมการเลือก โดยมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน
6) คณะทำงานด้านสิ่ งแวดล้ อม สั งคมและสาธารณสุ ข ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านที่
กรรมการเลือก มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ
และดู แ ลสงเคราะห์ ผู้ ที่ ย ากไร้ ยากจน ไม่ ส ามารถดู แ ลตั ว เองได้ และพั ฒ นา เด็ ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน
7) คณะทำงานด้านอื่น ๆ ทำหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ที่มีการเสนอจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
โดยความเห็นชอบของนายอำเภอ
ซึ่งในประเทศไทย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 74,965 หมู่บ้าน จึงทำให้มีประชาชนที่เ ข้ามา
เป็นคณะกรรมหมู่บ้านมีจำนวนมาก ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามีบุคคลจำนวนมากที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2486 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการหมู่ บ้าน
การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใน
พื้นที่หมู่บ้านนั้น ๆ โดยบุคคลดังกล่าวที่ได้รับเลือกเข้ามามีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อดูแลชีวิตความ
เป็นอยู่และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และพัฒนาหมู่บ้านให้อยู่ ดีมีสุข เกิดความสงบสุข
ให้เกิดกับประชาชนในหมู่บ้านของตน ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนผลของการทำงานแต่อย่างใด
จึ ง เป็ น ที่ ม าของวิ จั ย เล่ ม นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า อะไรคื อ แรงจู ง ใจในการเข้ า มาปฏิ บั ติ ง านเป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
2.2 เพื่อศึกษาโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน กม.
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิด
การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้ตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ คือ1) ต้องการมี
กลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้อง 2) การได้การยอมรับ นับถือ จากประชาชนในหมู่บ้าน 3) ความสุขใจ
กับงานที่ปฏิบัติ 4) มีส่วนรับผิดชอบในการทำงานเพื่อดูแลหมู่บ้านของตนเอง 5) มีอิสระในการทำงาน
ไม่ต้องมีการควบคุม หรือบังคับ สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ (frequency) ที่เป็นผลลัพธ์จาก
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การวัดระดับความสอดคล้องซึ่งเป็นข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ในชุ ดเงื่อ นไขที่ กำหนด (preconditions) กับ เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น (occurrence) จะเป็ น ผลลั พ ธ์ที่
แสดงออกเป็น ความถี่ (frequency) ซึ่งจะแปลงค่าออกเป็นร้อยละ และผลลัพธ์ที่อ่านค่าออกเป็น
ร้อยละที่มีความสอดคล้องกันในระดับที่สูงสุดจะถือเป็นค่าความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยนี้ และได้
กำหนดกรอบแนวคิดไว้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
1) ต้องการมีกลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้อง
2) การได้การยอมรับ นับถือ จากประชาชนใน
หมู่บ้าน
3) ความสุขใจกับงานที่ปฏิบัติเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
4) มีส่วนรับผิดชอบในการในการทำงานเพื่อ
ดูแลหมู่บ้านของตนเอง
5) มี อิส ระในการทำงาน ไม่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
หรือบังคับ

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 110 คน โดยการสอบถามข้อมูลจากพัฒ นาการอำเภอลาดหลุมแก้ว
และ กำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ปลั ดอำเภอ ว่าตำบลใดที่มีการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้ านมีความ
เข้ ม แข็ ง เหตุ ที่ ส อบถามพั ฒ นาการอำเภอลาดหลุ ม แก้ ว เพราะการทำงานจะทำงานใกล้ ชิ ด กั บ
คณะกรรมการที่สุด และได้รับคำแนะนำว่าเห็นควรใช้ ตำบลหน้าไม้ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย
ผู้วิจัยจึงได้เลือก ตำบลหน้าไม้ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
4.1 ผลการศึกษา
จากการศึกษาแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
1) แรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
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โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้เหนือระดับร้อยละ 50 โดยเรียงลำดับความสูงต่ำของค่าร้อยละ
ได้ ดังนี้ ต้องการมีกลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้องมีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมีการควบคุม หรือบังคับ
มีส่วนรับผิดชอบในการทำงานเพื่อดูแลหมู่บ้านของตนเอง ความสุขใจกับงาน การได้การยอมรับ นับ
ถือจากประชาชนในหมู่บ้าน
2) อันดับความสำคัญของแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดังนี้
อันดับที่ 1 ต้องการมีกลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 84.95
อันดับที่ 2 มีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมีการควบคุม หรือบังคับ มีค่าเท่ากับร้อยละ 77.41
อันดับที่ 3 มีส่วนรับผิดชอบในการในการทำงานเพื่อดูแลหมู่บ้านของตนเอง มีค่าเท่ากับ ร้อยละ
75.47
อันดับที่ 4 ความสุขใจกับงานที่ปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ 73.59
อันดับที่ 5 การได้การยอมรับ นับถือ จากประชาชนในหมู่บ้าน มีค่าเท่ากับ 62.26
(1) ด้านต้องการมีกลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้อง คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล
หน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้านด้านต้องการมีกลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้องร่วมกันอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย
ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุด คือ มนุษย์ทุกคนต้องอยู่รวมกันเป็น
สังคม คิดเป็นร้อยละ 95.4 ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละต่ำสุด คือ แรงจูงใจในการเข้ามาทำงานส่วน
หนึ่งมาจากความต้องการมีเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 72.72
(2) ด้ า นมี อิสระในการทำงาน ไม่ ต้องมี การควบคุม หรื อบังคับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ด้านมีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมีการควบคุม หรือบังคับ อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่ า งยิ่ ง และเห็ น ด้ ว ย ซึ่ ง พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ประเด็ น รายข้ อ ที่ มี ค่ า ร้ อ ยละสู ง สุ ด คื อ
การทำงานที่ไม่มีการบังคับ ทุกคนต้องร่วมมือกันทำงาน งานถึงจะมีประสิทธิภาพสูง คิดเป็นร้อยละ
89.08 ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละต่ำสุด การทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุม
คิดเป็นร้อยละ 72.72
(3) ด้านมีส่วนรับผิดชอบในการทำงานเพื่อดูแลหมู่บ้านของตนเอง คณะกรรมการ
หมู่บ้ าน ตำบลหน้ าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ด้านมีส่วนรับผิดชอบในการทำงานเพื่อดูแลหมู่บ้านของตนเอง อยู่ในระดับเห็น
ด้วย ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุด คือ การได้รับผิดชอบงานที่เหมาะ
กับตนเองทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 94.54 ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละ
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ต่ำสุด คือ การมอบหมายงานให้รับผิดชอบทำให้ตนเองมีความสุขและการได้รับผิดชอบงานในหมู่บ้าน
เป็นแรงจูงในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 70.9
(4) ด้านความสุขใจกับงานที่ปฏิบัติ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลหน้าไม้ อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุด
คือ หากได้ทำงานที่ชอบจะทำให้มีความสุข คิดเป็ นร้อยละ 96.36 ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละต่ำสุด
คือมีความสุขมากขึ้นเมื่อมาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 53.63
(5) ด้ า นการได้ ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ จากประชาชนในหมู่ บ้ า น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้ าน อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยอย่างยิ่งและเห็ น ด้ ว ย ซึ่ งพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า
ประเด็นรายข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุด คือ การได้รับการนับถือเป็นสิ่งที่ดี คิดเป็นร้อยละ 90.9 ประเด็น
รายข้อที่มีค่าร้อยละต่ำสุด คือ การได้รับการนับถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 54.54
จากการศึกษาเรื่องแรงจู งใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
แรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้
เหนือระดับร้อยละ 50 โดยเรียงลำดับความสูงต่ำของค่าร้อยละได้ดังนี้ ต้องการมีกลุ่มทางสังคม และมี
พวกพ้อง มีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมีการควบคุม หรือบัง คับ มีส่วนรับผิดชอบในการทำงานเพื่อ
ดูแลหมู่บ้านของตนเอง ความสุขใจกับงานที่ปฏิบัติ การได้การยอมรับ นับถือจากประชาชนในหมู่บ้าน
ลำดับที่หนึ่ง
1) ด้านต้องการมีกลุ่มทางสังคม และมีพวกพ้อง
เป็นแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในอันดับแรก เพราะคน
ส่วนใหญ่ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมจึงมีความต้องการที่จะมีเพื่อนฝูง พวกพ้องในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs Theory) ลำดั บ ขั้ น ที่ 3 คื อ
ความอยากมีเพื่อน มีพวกพ้อง มีกลุ่ม มีครอบครัว และมีความรัก ขั้นนี้จะเป็นความต้องการในระดับ
ของสังคม
2) ด้านมีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมีการควบคุม หรือบังคับ
เป็นแรงจูงใจในการเข้ามาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ใน อันดับสอง เพราะจาก
การศึกษาทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y) ทฤษฎีนี้จะ
มองคนในด้านบวกและลบ ซึ่งในเรื่อง ของความต้องการอิสระในการทำงาน เป็นทฤษฎี Y จะมองคน
ในด้าน บวก โดยมองว่าการทำงานให้บรรลุประสงค์ นั้น อาจไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุม จะส่งผลให้
งานบรรลุประสงค์ตามที่ต้องการ และสอดคล้องกับ เทพพนมเมืองแมนและสวิงสุวรรณ (2529: 59)
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ได้กล่าวว่าความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปรารถนา บุคคลต้องการที่จะ
เป็นนายของตนเองและในการปฏิบัติงานบางอย่างนั้นบุคคลบางกลุ่มอาจมีความปรารถนาและแสดง
พฤติกรรมที่รุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
3) ด้านมีส่วนรับผิดชอบในการทำงานเพื่อดูแลหมู่บ้านของตนเอง
เป็ น แรงจู ง ใจในการเข้ ามาปฏิ บั ติ งานเป็ น คณะกรรมการหมู่ บ้ านอยู่ ใน อั น ดั บ สาม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงาน ธราวรรณ พลหาญ (2543: 8-9) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบหมายถึงความพึงพอใจ
ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ มีอำนาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ความเหมาะสมของงานและความรู้ความสามารถทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพการมอบหมายงานที่มี
ความชัดเจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุ ผลตามเป้าหมายและทันเวลา ผู้วิจัย
สรุ ป ได้ ว่ าความรั บ ผิ ด ชอบหมายถึ ง การการคณะกรรมการหมู่ บ้ า นได้ รั บ ผิ ด ชอบให้ ท ำงานตาม
คณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านจึงมีความภาคภูมิใจ พึงพอใจ คาดหวังการได้รับคำชมจากชาวบ้าน
หากปฏิบัติงานใด้ดี
4) ด้านความสุขใจกับงานที่ปฏิบัติ
เป็ น แรงจู งใจในการเข้ามาปฏิ บั ติงานเป็ น คณะกรรมการหมู่ บ้ าน ซึ่งการที่ ค ณะกรมการ
หมู่บ้านได้เข้ามาปฏิบัติงานโดยที่ตนเองได้เลือกเองและได้ทำงานกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
จะทำให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ (สังคม โทปุรินทร์, 2536: 39) กล่ าวว่าปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทำงานด้วย
เช่นการมีความสุขในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้
5) การได้การยอมรับ นับถือ จากประชาชนในหมู่บ้าน
เป็ น แรงจู งใจในการเข้ามาปฏิ บั ติงานเป็ น คณะกรรมการหมู่ บ้ าน ซึ่งการที่ ค ณะกรมการ
หมู่บ้านเข้ามาปฏิบัติงานส่วนหนึ่งเป็นเพราะการต้องการได้รับผิดชอบในการทำงานในคณะต่าง ๆ
เมื่อทำงานสำเร็จก็จะได้รับการยกย่องชมเชยจากเพื่อนๆ คณะกรรมการด้วยกัน รวมไปถึงชาวบ้าน
ส่งผลให้คณะกรรมการมีความภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับ บุศรา เตียรบรรจง (2546: 4) ที่กล่าวว่า
การที่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานในเรื่องผลงานหรือความคิดเรื่องส่วนตัว
จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในฐานะของตนเอง
4.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการเข้ า มาปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการหมู่ บ้ า นผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะว่า การที่คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนแล้วนั้น หลังจากนี้ผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งควรบำรุ งรั ก ษาให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้ านทำงานต่ อ ไปในระยะยาว โดยประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้านต้องทำให้คณะกรรมการหมู่ บ้าน รู้สึกในด้านต่าง ๆ ที่ดีต่อประธานกรรมการฯ
และด้านภาวการณ์ทำงานประธานกรรมการฯ ต้องทำให้คณะกรรมการรู้สึกดีต่องานที่ทำ และในเรื่อง
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ชีวิตส่วนตัวของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านควรเอาใจใส่ตัวคณะกรรมการ
และบริหารจัดการงานภายในหมู่บ้านไม่ให้กระทบต่อชีวิตส่วนตัวของคณะกรรมการหมู่บ้าน จะทำให้
คณะกรรมการทำงานด้วยในระยะยาวไม่คิดจะลาออกง่ายซึ่งข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี
แรงจู ง ใจของ เฮอร์ ซ เบอร์ ก (Herberg’s Motivation Theory) ซึ่ ง ทฤษฎี ข องเฮอร์ ซ เบอร์ ก
ให้ความสำคัญแก่ปัจจัยด้านการบำรุงรักษา ซึ่งปัจจัยด้านนี้จะช่วยให้พนักงานอยู่และรักษาเขาไว้ไม่ให้
ออกไปทำงานที่อื่น
4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่นที่มองมนุษย์ในด้านลบ เพื่อหาแรงจูงใจด้านลบของบุคคลที่เข้ามา
ปฏิบัติงานเป็น คณะกรรมการหมู่บ้ าน ว่าแรงจูงใจด้านลบในตัวบุคคลคนด้านใดที่เป็นแรงจูงใจใน
ระดับต้นที่ให้คนเข้ามาทำงานหน้าที่นี้โดยไม่ได้รับค่าตอบ
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บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาชุมชน
กรณีศึกษามัสยิดในเขตอำเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อดิศักดิ์ เงาะไพรวัลย์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำ
มัสยิดในการพัฒนาชุมชน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทของคณะกรรมการอิสลาม
ประจำ มัส ยิ ดในการพัฒ นาชุมชน เป็ นกรณี ศึกษามัส ยิดในเขตอำเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มประชากร
คือ คณะกรรมการอสิลามประจำมัสยิดในเขตอำเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง จำนวน 8 มัสยิด ๆ
ละ 15 คน จำนวน 120 คนโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งได้รับ ข้อมูล คืน ร้อยละ 100 สถิติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบหาค่า t-Test และ F-Test
ผลการศึกษา พบว่า
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
มี ตำแหน่งเป็นกรรมการมัสยิดมากที่สุด ดำรงตำแหน่ง 1-4 ปีมากที่สุดรองลงมาคือดำรงตำแหน่ง
11-15 ปี มีอาชีพ เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทมากที่สุด รองลงมามีอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่
10,001-30,000 บาทต่ อ เดื อ น มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสายสามั ญ ที่ มั ธ ยมต้ น มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสาย
ศาสนาอิบตีดาอีย์/ฟัรดูอัยน์ ผ่านการอบรม และเคยศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาชุมชน
2) บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาชุมชนพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ด้านการส่งเสริมการเรียนศาสนา (ค่าเฉลี่ย 2.60) อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
การเพิ่มรายได้ (ค่าเฉลี่ย 2.46) มีบทบาทในระดับน้อย ส่วนด้านสังคมพหุวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.50)
ด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 1.96) มีบทบาทน้อยในการพัฒนาด้านนี้
3) ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาชุมชนได้แก่
ระดับ การศึกษาทั้งสายสามัญและสายศาสนา รวมทั้งการผ่านการอบรมและศึกษาดูงานด้วย สำหรับ
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ตำแหน่ง ระยะการดำรงตำแหน่ง อาชีพ และรายได้นั้น การศึกษาวิจัยใน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ครั้งนี้เห็น ว่าเป็น ปัจจัยที่ผลต่อการมีบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพั ฒ นา
ชุมชน
สำหรับข้อเสนอแนะสำคัญที่ได้จากการศึกษา คือ 1) ควรส่งเสริมการศึกษาในทุกด้านทั้งสาย
สามัญและสายศาสนา เพื่อยกระดับบุคคลากรของ ชุมชนในอนาคต 2) คณะกรรมการอิสลามประจำ
มัสยิดควรได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน 3) การศึกษาวิจัยด้านอื่นที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เช่น ภาวะผู้นำ เป็นต้น
คำสำคัญ: บทบาท คณะกรรมการอิสลาม การพัฒนาชุมชน
1. บทนำ
มัสยิดเป็นองค์กรที่สำคัญในศาสนาอิสลาม เป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์และการพั ฒ นามนุษย์ให้ เป็ น มุสลิม การพั ฒ นาชุมชนที่มีมุสลิ มอาศัยอยู่ จึงต้ องมีมัสยิดเป็น
ศูนย์กลาง มัสยิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมุสลิม และเป็น
สัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมถอยของชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างดีการ
ให้ความสำคัญกับมัสยิดในฐานะองค์กรพัฒนาชุมชน นับเป็นประเด็นร่วมสมัย และน่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่ง มัสยิดแต่ละแห่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้น ๆ และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒ นาสังคม ดังนั้น
มัส ยิดจึ งเป็ น ตัวแทนสำคัญ ในการพั ฒ นาชุมชน โดยผ่านบทบาทการบริห ารชุมชนในรูปแบบของ
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอิหม่าม คอ เต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการที่มาจากสัปปุรุษไม่เกิน 12
คน เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดย มีพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลาม พ.ศ.
2540 เป็นส่วนควบคุมในการบริหารงานมีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒ นธรรมเป็นหน่วย
บังคับใช้กฎหมาย จากอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.)
มัสยิดเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวมุสลิมทางด้านศาสนา
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านศาสดามูฮ ำหมัด (ซ.ล.) ได้สร้าง
มัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ชุมนุมของชาวมุสลิมของท่านจากที่ต่าง ๆ โดยท่านเป็นผู้น ำในการประกอบ
ศาสนกิจ ของชุมชนนั้ น ภารกิจ ดั งกล่ าวนี้ได้ด ำเนิ นต่อ เนื่องมาจนถึงปั จจุบั น โดยมี คณะกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิดทำหน้าที่บริหารกิจการสืบทอด เจตนารมณ์ของท่านศาสดา ด้วยเหตุผลดังกล่าว
หน้าที่ของมัสยิด อิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีต่อชุมชน ย่อมเป็นผลต่อชุมชน
นั้นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น และจะเป็นการพัฒนาที่ดีที่สุดเพราะมุ่งที่จะพัฒนาคน ให้มีคุณภาพ
เป็นประการสำคัญ ฉะนั้นมัสยิดจึงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของมวลมุสลิม ชีวิตของชาวมุสลิมย่อมผูกพัน
อยู่กับมัสยิด เพราะมัสยิดมีความสำคัญต่อชีวิตมุสลิมนับตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นจึงเป็นเอกลักษณ์
สำคัญประการหนึ่งของศาสนาอิสลามที่มีมัสยิดอยู่ที่ใดก็ต้องเข้าใจว่ามีชาวมุสลิมอยู่ที่นั่น การกำหนด
ตัวบุคคลที่จะรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ การเลือกเฟ้น การคดัสรร จะต้ องเอาคนดีมี ความสามรถ
มารับผิดชอบงานได้อย่างเหมาะสม ยุคของท่านศาสดามูฮ ำหมัด (ซ.ล.)หลังการอพยพมาสู่นคร มาดี
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นะฮ์ ท่านได้นำกฎหมายอิส ลามมาใช้วิธีการดังกล่าวนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และเป็น
จุดเริ่มต้นของรูปแบบการปกครองแบบอิสลาม อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการของท่านกลไก
สำคัญใน
การขับเคลื่อนสังคมและโลกอิสลามให้ไปในทิศทางที่ถูกต้ อง ก้าวหน้า และยืนยงอยู่มาจนถึง
ปัจจุบันนั้น คือการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาเองดังโองการของอลัลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ได้ดำรัสไว้
“แท้จริงอลัลอฮ์จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลง
สภาพของ พวกเขา และเมื่ออัลลอฮ์ทรงปรารถนาความทุกข์แก่ชนกลุ่มใดแล้ว ก็จะไม่มีผู้ตอบโต้
พระองค์”
(อัรเราะอุด์ อายะฮที่ 11)
จากอัลกุรอาน บทดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึงมีแนวคิดทฤษฎี สังคมศาสตร์มีความ
สอดคล้องกับอัลกุรอาน เช่น ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวั ฒ นธรรม ทฤษฎีวิวัฒ นาการ
ซึ่งศึกษาประวัติความ เป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน ศึกษาปัจจัยที่ทำเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ในชุมชนที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ได้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ
ในสังคมจากการศึกษาในสาม ประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนทั้งสิ้น การมีบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจา มัสยิดในการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีผู้ที่ทำหน้าที่ อิหม่าม ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด คอเต็บ บิหลั่น
เป็นรองประธาน คณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่เข้ามาบริหารมัสยิดและ
ชุมชนนั้นต้องมีความตระหนักในการเสียสละอย่างสูง การมี Accountability อย่างเดียวคงไม่พอคง
ต้ อ งมี Responsibility ควบคู่ กั น ไปพร้ อ มกั บ การมี บ ทบาท หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ จากสั ป ปุ รุ ษ ในชุ ม ชน
โดยบทบาทที่ได้รับนั้นอาจตรงกับบุคลิก ส่วนบุคคลทำให้การทำหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนเป็นไปได้ดี
บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) บทบาท ตามที่บุคคลเขา้ใจหรือรับรู้ (Perceived Role) บทบาทที่
แสดงออกจริง (Actual/Enacted Role) บทบาทที่ถูกคาดหวงั (Expected Role)
กล่ าวโดยสรุป บทบาททำให้ เกิดภาระ ภาระทำให้ เกิดหน้ าที่ และหน้าที่ท ำให้ เกิดความ
รั บ ผิ ด ชอบ เมื่ อ รวมความเข้ าด้ ว ยกั น กลายเป็ น บทบาท หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง
กิจที่บุคคลต้องกระทำให้สำเร็จตามตามคำสั่ง กฎหมาย หลักศีลธรรมคุ ณธรรม หรือด้วยจิตสำนึกใน
ความถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิดแล้ว จึงหมายถึง กิจที่ผู้เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจำเป็นต้องกระทำ
ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นความจำเป็นโดยอาศัยหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หรือ
ด้วยความสำนึกในความถูกต้องเหมาะสมก็ได้
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดั บ บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพั ฒ นาชุมชน:
กรณีศึกษา มัสยิดในเขตอำเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดใน
การ พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดในเขตอำเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research)
ดำเนิ น การวิจั ย โดย กำหนดตัว แปรอิ ส ระ ได้ แก่ ปั จจั ยส่ ว นบุ ค คล และปั จจัย ด้านระดับ ความรู้/
การศึกษา ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาศาสนา การส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้
ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม จากตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ สามารถกำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากร งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มประชากรที่เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ในเขต อำเภอบางพลี บางบ่ อ บางเสาธง จำนวน 8 มัสยิด มัสยิดละ 15 คน รวมจำนวน 120 คน
ตอบแบบสอบถาม และส่งคืนกลับร้อยละ 100 เมื่อรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามแล้ วจึงนำข้อมูลมา
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ประมูลผลด้วยโปรแกรม สำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package
for the Social science SPSS for Window) โดยใช้หลักสถิติเชิงปริมาณ และนำผลการศึกษาผ่าน
การใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) ระยะเวลาในการศึกษาใน ครั้งนี้คือเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2562
4. ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการอิส ลามประจำมัส ยิดในการพั ฒ นาชุมชน:
กรณีศึกษา มัสยิดในเขตอำเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง โดยมีการเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิด จำนวน 120 คน จาก 8 มัสยิด ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 120 คนจำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มี อายุระหว่าง 51 ปี ถึง 60 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41
ปี ถึง 50 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 และน้ อยที่สุ ดคืออายุ 71 ปี ขึ้นไป จำนวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.50
จำแนกตามตำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีต ำแหน่ งกรรมการมั สยิ ด จำนวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 80 และตำแหน่งอิห ม่าม คอเต็ บ
บิ ห ลั่ น ที่ เท่ า ๆ กั น ทุ ก มั ส ยิ ด มั ส ยิ ด ละ 3 คน เท่ ากั บ มี 24 คน จาก 8 มั ส ยิ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 20
แต่จำแนกตามตำแหน่งเท่ากับร้อยละ 6.67
จำแนกตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการดำรง
ตำแหน่ ง 1-4 ปี จำนวน 34 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 28.30 รองลงมาคื อ 11-15 ปี จำนวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.70 และน้อย ที่สุดคือ 21 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 อาชีพหลัก
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาชีพ พนั กงานบริษัท/ลูกจ้าง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
26.70 รองลงมา คือ ครูสอนศาสนา/บุคลากร ทางการศึกษา และ ค้ าขาย จำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุด คือ รับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองท้องถิ่น มีอาชีพละ 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.70
ส่วนรายได้รวมต่อเดือนของคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001–30,000 บาท จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา คือ มีรายได้
ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 น้อยที่สุด คือ ผู้ มีรายได้ 70,001 บาท
ขึ้นไป มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50
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ระดั บ การศึกษาสายสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมต้น จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ ประถมศึกษา จำนวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.70 น้อยที่สุด คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70
ส่วนระดับการศึกษาสาย ศาสนา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสายศาสนา
คือ อิบตีดาอีย์/ฟัรดูอัยน์ จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือซานาวี จำนวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.70 น้ อยที่สุด คือ ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีจ ำนวนเท่ากัน คือ 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.70 การรับการอบรมการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยผ่านการอบรม จำนวน 88 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.30 ส่วนผู้ที่ไม่เคยผ่านการ
อบรม มีจา นวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และจำแนกตามระดับการ รับการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยศึกษาดูงานจำนวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.30 ส่วนผู้ที่ไม่เคยผ่านการศึกษาดูงาน มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด
ในการพัฒนาด้านส่งเสริมการเรียนศาสนา ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่ มรายได้ ด้านสังคมพหุ
วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลตอบแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับบทบาทของ
คณะ กรรมการอิส ลามประจำมัส ยิดในการพัฒ นาชุมชนในเขตอำเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง
จังหวัดสมุทร ปราการ ในภาพรวม พบว่า คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนในระดั บ น้ อย (x̅=2.38, S=0.21) โดยบทบาทของคณะกรรมการอิส ลามประจำมัสยิดด้าน
ส่งเสริมการศึกษาศาสนามี ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (x̅=2.60, S=0.37) ค่าเฉลี่ยรองลงมาอยู่ใน
ระดับ น้อย คือ ด้านสังคมพหุ วัฒ นธรรม (x̅=2.50, S=0.39) และบทบาทการของคณะกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (x̅=1.96, S=0.32)
4.3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาชุ ม ชนจาก
แบบสอบถาม สรุปปัญหาและอุปสรรค
คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดของท่านมีการประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาชุมชน และมีการ
ทบทวนแผน คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดของท่านมีการประเมินผลโครงการต่าง ๆ เมื่อเสร็จ
สิ้นการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดของท่านเข้ารับการอบรม
และจัดกิจกรรมในการต้านภัยยาเสพติดในชุมชน (ค่าเฉลี่ยที่ 1.18 และ 1.19) แสดงให้เห็นว่าการ
ดำเนิ นการพัฒ นาชุมชนในด้านนี้มีน้อย ในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ จะอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ประเด็นอื่นคือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดของท่านมีกำลังใจ ไม่เบื่อหน่าย
และไม่เคยท้อแท้ในการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดของท่านมักจะเข้าใจบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการอิสลาม กับการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 1.68) ทั้งสองกิจกรรมซึ่ งอาจมองเห็นถึง
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ปัญหาและอุปสรรคในการพั ฒนา ชุมชน การไม่มีงบประมาณ การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือการส่งเสริมให้คณะกรรมการ อิสลามประจำมัสยิดเป็นนักพัฒนาด้วยการมีจิตใจที่ดีของ
คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ระดับทบาทของคณะกรรมการมัสยิดในการพัฒนาชุมชน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
มี ค่ าเฉลี่ ย 2.38 เมื่ อจำแนกเป็ น รายด้ านแล้ ว ด้ านส่ งเสริม การศึ กษาศาสนา ระดับ บทบาทมาก
(ค่าเฉลี่ย 2.60) ด้านส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ระดับบทบาทน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.46) ด้านสังคมพหุ
วัฒนธรรมอยู่ในระดับ น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.50) ด้านสิ่งแวดล้อม มีบทบาทในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.96)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาการียา กาเร็ง (2554) ได้ศึกษาบทบาทคณะกรรมการมัสยิดต่อการ
พั ฒ นาชุ ม ชนในอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา ผลการศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ปานกลาง บทบาทของ
คณะกรรมการในด้านการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.58) ด้านการเผยแพร่ศาสนา (ค่าเฉลี่ย 2.28) ด้ านสังคม
สงเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 2.26) ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 2.33) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลรอมาน ยีดือราแม (2550) ได้ ศึกษา บทบาทของผู้ศาสนาอิสลามใน
การพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษามีดังนี้ บทบาทของผู้นำ
ศาสนาอิ ส ลามในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ แยกเป็ น รายด้ าน พบว่ าบทบาททางด้ า น
การศึกษาอยู่ในระดับสูง รองลงมาบทบาททางด้านการพัฒนาอาชีพ และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล วงษ์อารี (2552) ศึกษาบทบาทของ คณะกรรมการมัสยิดต่ อ
การบริหารและพัฒนาชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษามัสยิดในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดที่ปฏิบัติงานบริหารอยู่ในภาพรวมมี มากน้อยตามลำดับ ดังนี้
ด้ า นศาสนา (ค่ า เฉลี่ ย 3.22) ด้ า นสาธารณสุ ข (ค่ า เฉลี่ ย 3.10) ด้ า นสั ง คม (ค่ า เฉลี่ ย 2.84)
ด้านการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.81) ด้านสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเฉลี่ย) และด้านอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 2.18)
ด้านปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของคณะกรรมการอิสลามมัสยิด ได้แก่ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปรากฏว่า คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีระดับการศึกษาสายสามัญที่แตกต่างกัน มีบทบาท
ต่อการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีระดับการศึกษาสายศาสนาที่
แตกต่างกัน มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน คณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด เมื่อจำแนก
ตามโอกาสในการอบรมการบริห ารงาน มีบทบาทต่อการพัฒ นาชุมชนแตกต่างกัน คณะกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิ ด เมื่อจำแนกตามโอกาสในการศึกษาดูงานของหน่วยงานรัฐ มีบทบาทต่อการ
พัฒนาชุมชนแตกต่างกัน ซึ่ งไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาการียา กาเร็ง (2554) การศึกษาภาค
ศาสนามีความแตกต่างกัน จะทำให้ มี บทบาทต่างกัน โดยผู้ ที่มีระดั บการศึกษาศาสนาชั้นสู ง จะมี
บทบาทมากกว่าผู้มีระดับการศึกษาภาคศาสนาต่ำกว่าซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของอบัดุลรอมาน
ยีดือราแม (2550) ได้ศึกษาบทบาทของผู้นำศาสนาอิสลาม ในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีผลการศึกษามีดังนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาท ของผู้น ำศาสนาอิสลามในการ
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พัฒนาชุมชนได้แก่ ระดั บการศึกษาทางศาสนา และยั งสอดสองคล้องกับ งานวิจั ย ไพศาล วงษ์อารี
(2552) ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการมัสยิดต่อการบริหารและพัฒนาชุมชน มุสลิม : กรณีศึกษา
มัสยิดในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของ คณะกรรมการ
มัสยิดต่อการบริหารและพัฒนาชุมชนมุสลิม ระดับการศึกษาภาคภาคศาสนา
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปรากฏว่า การมี ความรู้ด้านพั ฒ นาชุมชนแตกต่ างกัน จะทำให้
บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดแตกต่างกันแสดงว่า คณะกรรมการที่มีความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
มากขึ้นทำให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากมากเพราะรู้ดีว่าในชุมชนที่ตนเองอยู่มี
ความต้ องการอะไร และอย่ างไรบ้ าง เป็ น การยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ซึ่ งสอดคล้ องกับ งานวิจั ย
เป็ น การยอมรั บ ตามสมมติ ฐ าน ที่ ตั้ งไว้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสาการี ย า กาเร็ ง (2554)
คณะกรรมการมั ส ยิด ที่มีการเขา้รับการอบรม บริห ารมัส ยิดและชุมชนต่างกันจะมีบ ทบาทในการ
พัฒนาชุมชนแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อบัดุลรอมาน ยีดือราแม (2550) ได้ศึกษา
บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลาม ในการพั ฒนาชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีผล
การศึกษาพบว่าการรับการอบรม มีผลต่อบทบาทของผู้นำศาสนาอิสลาม ในการพัฒนาชุมชน
ส่วนข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งสายสามัญ และสายศาสนาให้มากขึ้น เพื่อให้
คณะกรรมการและสัปปุรุษมีความรู้มากขึ้น เพื่อในอนาคตคณะกรรมการจะได้มีระดับความรู้ที่สูงขึ้น
จากปัจจุบันเพราะ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นแล้วว่า การมีศึกษาที่ดีหรือสูงกว่าจะมีผลกับการพัฒนาชุมชน
ควรทำการศึกษาเปรีย บเทีย บบทบาทของคณะกรรมการอิส ลามประจำมัส ยิดกับ คณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดเพื่อทราบขอ้เท็จจริงแล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อเป็นการกระตุน้หรือยกระดั บใน
การทำงาน ศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ อาทิเช่น การมีภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด หรือคณะกรรมการอิสลามประจำ
มั ส ยิ ด และการจั ด สรรค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการอิ ส ลามประจ ำมั ส ยิ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ หน่วยงานรับผิดชอบควรติดตามประเมินการปฏิบั ติงานของของคณะกรรมการอิสลาม
ประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัด
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อิทธิพลของคุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อัญชลี กีรติเกษมากุล*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพัน ต่อองค์การของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2)
ศึกษาอิทธิพลการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) นำเสนอแนวทางการเพิ่มความ
ผู ก พั น ภายในองค์ ก าร ลดปั ญ หาการสู ญ เสี ย บุ ค ลากร กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากลุ่มตัวอย่าง
บุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 154 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติ Independent Sample
T-Test และ One-Way ANOVA (F-Test) และใช้ส ถิติการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
30–39 ปี ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานส่ ว นใหญ่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี และมี รายได้ อ ยู่ ระหว่ าง 20,00130,000 บาท เป็ น ข้าราชการตำแหน่ งนั กทรัพ ยากรบุค คล และสั งกัด กลุ่ ม งานบริห ารและพั ฒ นา
รูปแบบการจ้างงานทางเลือกและกลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผล †
ผลการทดสอบสมมุติฐาน ที่กำหนดนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 8 ด้าน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านความรู้สึก ด้านความความต่อเนื่องและด้านบรรทัดฐาน ที่แตกต่าง
กั น แต่ ตั ว แปรทั้ ง 2 ตั ว แปร มี อิ ท ธิ พ ลผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร กองบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1) คุณลักษณะงาน มีอิทธิพลผลต่ อความ
ผูกพัน ต่อองค์การของบุ คลากร กองบริห ารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข

*
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จำแนกเป็นรายด้าน เรียงลำดับตามความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของงาน ด้านผลย้อนกลับของงานและด้านความสำคัญของงาน ตามลำดับ 2) การพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกเป็นรายด้าน เรียงลำดับตามความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ านการประเมิ น ตนเองและด้ านการเสาะแสวงหาข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกั บ อาชี พ
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า คุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ มี อิท ธิผ ลต่อความผู กพั น ต่ อองค์ก ารของบุ คลากร กองบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีแนวทางการเพิ่มความความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากร โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะงาน ประกอบด้วย ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
งาน ด้านผลย้อนกลับของงานและด้านความสำคัญของาน การพัฒ นาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประกอบด้วย ด้านการประเมินตนเอง และด้านการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อนำมาเป็น
แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การเพื่อเพิ่มความผูกพัน
สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ และนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาการสูญเสียบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ : คุณ ลั กษณะงาน การพัฒ นาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความผู กพั นต่อองค์การ กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. บทนำ
สังคมไทยในปัจจุบันนั้น มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ในแต่ละองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบ
การบริหาร โครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วารสาร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (2559) ผู้บริหารองค์กร ได้กล่าวว่า “และการก้าวสู่การ เป็นประเทศไทย
4.0 ส่งผลให้องค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
ทัศนคติ และความคิด เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า ทุก
ภาคส่วนมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลก็จำเป็นต้องมีการ
ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบั ติงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับงานให้เป็นงานที่มีคุณ ค่า
สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนงานขององค์การให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้”
การเปลี่ยนแปลงขององค์ การมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว การเปลี่ยนแปลงที่ไม่
ประสบความสำเร็จนั้นมักเกิดจากแรงต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากคนในองค์การเป็นสำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเล็งเห็นว่า
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“คน” เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ และเมื่อ “คน” ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยหรือทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก องค์การจึงต้องพบกับความท้าทายใหม่ในการ
ดึงดูดและรักษา “คน” ที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าให้อยู่กับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยหนึ่ ง
ที่เป็ นความรู้สึกบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การ เป็นผู้ที่ต้องการจะอยู่กับองค์กรต่อไป และมี
ความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
บุคลากรในองค์กรจะมีบทบาทหน้าที่ 2 บทบาท คือ บทบาทตามหน้าที่ในเนื้องานตามคำ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ
ในการทำงานที่สามารถปฏิบัติงานตามคุณลักษณะของงานได้อย่างเต็มความสามารถหรือตรงตามที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องการนั้นย่อมส่งผลดีต่อบุคคลนั้น ๆ และส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ ทำให้
มีแรงจูงใจในการทำงานสูงผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น ความพอใจในงานสูงขึ้นทำให้การขาดงานและการ
ออกจากงานลดลง
Hackman and Oldham, (1980) ได้ แบ่ งคุ ณ ลั ก ษ ณ ะขอ งงาน ไว้ 5 มิ ติ ได้ แ ก่ (1)
ความหลากหลายทางทั ก ษะ (Skill Variety) (2) ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของงาน (Task
Identity) (3) ความสำคั ญ ของงาน (Task Significance (4) ความมี อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจงาน
(Autonomy) (5) ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback)
กลยุ ทธ์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development: HRD) ที่ห ลาย
องค์กรนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร ก็คือ การจัดทำการพัฒนา
สายอาชีพของบุคลากร (Career Development) โดยการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงาน (Career Path) กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการบริหารคน
เก่ง (Talent Management) รวมทั้ งกำหนดเส้ น ทางการฝึ กอบรมและพั ฒ นาบุค ลากร (Training
Road Map) ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งเป็นการสร้าง
รากฐานการพัฒนาความสามารถและความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในระยะยาว
ที่จะส่งผลช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณ ภาพในการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
(Corporate KPI) ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ขององค์ ก ร
(competitive Advantage)
กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล มีบุ ค ลากรจำนวนทั้ งสิ้ น 222 คน แบ่ งเป็ น 3 ประเภท คื อ
ข้าราชการ จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และ
พนักงานราชการ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17
จากสถิติการโอน ลาออก ของบุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี พ.ศ. 2559–
2561พบว่า มีอัตราการโอน จำนวน 14 คน ลาออก จำนวน 65 คน รวมเป็นทั้งสิ้น จำนวน 79 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 จากระบบ HROPS) โดยคาดการณ์ว่าอาจยังคงมีแนวโน้มการ
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ลาออกอีก ในปี 2562 และปี ต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นสภาพการสู ญ เสี ยบุคลากรขององค์การที่ก่อให้ เกิด
ปัญหาที่สำคัญอย่างมาก
ปั ทมาภรณ์ กุสุ มภ์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิน ใจลาออกของข้าราชการ
กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลาออกของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี 3 ปัจจัย เรียงลำดับตามอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของข้าราชการจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์การ ปั จจัยด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความผูกพันต่อองค์การสามารถบ่งบอกการเคลื่อนไหวด้านอัตราการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ของสมาชิกในองค์กร และเป็นเครื่องชี้หรือตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าความพึงพอใจในการ
ทำงาน ซึ่งเคยได้รับการเชื่อถือว่าเป็นตัวพยากรณ์ที่ดี เมื่อคนมีความผูกพันต่อองค์กรก็จะแสดงออกมา
ในรูปแบบของพฤติกรรมต่อเนื่อง หรือความคงเส้นคงวาในการทำงานไม่ขาดงาน ความต่อเนื่องในการ
ทำงาน โดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานและตรงต่อเวลาในการทำงานสมาชิกที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่าและเต็มใจที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
Allen and Meyer (1933: 49-61) กล่ า วว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารประกอบด้ ว ย 3
ลักษณะ ดังนี้
1. ความผู กพัน ด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผู กพันที่เกิดขึ้ น
จากความรู้สึกเป็นความผูกพันและเป็นอังหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ มีความต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับองค์การ เต็มใจทุ่มเท และอุทิศตนให้กับองค์การ
2. ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
การคิดคำนวณของบุคคลโดยมีพื้นฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์การ ทางเลือกที่มีของบุคคลและ
ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์การ โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรรมต่อเนื่องในการทำงาน
ของบุคคลว่าจะทำงานอยู่กับองค์การนั้นต่อไป หรือโยกย้ายเปลี่ยนที่ทำงาน
3. ความผู ก พั น ที่ เ กิ ด จากมาตรฐานทางสั ง คม (Normative Commitment) หมายถึ ง
ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก ค่านิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานทางสังคม เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบแทนในสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์การ แสดงออกมาในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ
ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) จะเปรียบเสมือนตัวกระตุ้น
ให้ บุ คคลในองค์กรปฏิ บั ติ งานอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความผู กพั นต่ องาน เพราะงานคือหนทางที่
สามารถทำประโยชน์ให้กับองค์การบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาจัดทำ
แผนงานระยะยาวได้ ความผูกพั นจะก่อให้เกิดประโยชน์ คือ พนักงานมีความผูกพันต่อจุดหมายเห็น
คุณค่าขององค์การก็จะทำให้ทำงานได้ดีก็จะปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การไม่คิดจะย้ายงาน ช่วยเหลือ
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งานตามภาระหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ พนักงานมีความเต็มใจใช้ความสามารถ ศักยภาพ
ของตัว ทุ่ม ไปให้ กับ งานทำให้ การออกจากงานน้ อยลง มีผ ลงานดีขึ้น งานจะบรรลุ เป้ าหมายตามที่
องค์การตั้งไว้
จากที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจอิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ลั ก ษะงานและการพั ฒ นา
ความก้าวหน้ าในสายอาชีพที่ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริห ารทรัพยากร
บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนำผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางการเพื่อเพิ่มความ
ผูกพันภายในองค์การ เพื่อลดปั ญหาการสูญ เสียบุคลากร กองบริห ารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.3 เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มความผูกพันภายในองค์การ ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมตัวแปรที่คาดว่า
จะมีอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ขององค์ ก ารของบุ ค ลากร กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) คุณลักษณะของงาน ได้แก่
ความหลากหลายของทักษะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของงาน ความสำคัญของาน ความมีอิสระใน
การตัดสิ น ใจงาน และผลย้ อนกลั บ ของงาน 2) การพั ฒ นาความก้ าวหน้ าในสายงานอาชีพ ได้แก่
การประเมินตนเอง การเสาะแสวงหาข้อมูล ที่เกี่ยวกับอาชีพ การกำหนดเป้าหมาย และการวางแผน
ความก้าวหน้าของอาชีพและการดำเนินการตามแผน ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ความผูกพันต่อองค์การ
ประกอบด้วย 1) ความรู้สึก 2) ความต่อเนื่อง 3) บรรทัดฐาน
จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ที่ได้จากการศึกษา สามารถนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิด
การศึกษา ได้ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะงาน
- ความหลากหลายของทักษะ
- ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน
- ความสำคัญของาน
- ความมีอิสระในการตัดสินใจงาน
- ผลย้อนกลับของงาน
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
- การประเมินตนเอง
- การเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ
- การกำหนดเป้าหมาย
- การวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพ
และการดำเนินการตามแผน

ตัวแปรตาม

ความผูกพันต่อองค์การ
- ความรู้สึก
- ความต่อเนื่อง
- บรรทัดฐาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากร
กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทุ ก ประเภท คื อ ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จำนวน 222 คน คำนวณโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane ที่ร ะดับ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 95% หรือ ยอมรับความคลาดเคลื่ อนได้ เท่ากับ 0.05 กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณ คือ 154 คน และใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยจะส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างเดือน มกราคม–มิถุนายน 2562 รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล พื้น ฐานทั่ วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาที่ ปฏิบั ติงานในองค์การ รายได้
ประเภทตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questions) ส่วนตำแหน่งใน
สายงานและต้นสังกัดปัจจุบัน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของงาน ความสำคัญของาน ความมีอิสระในการตั ดสินใจงานและผลย้อนกลับของงาน
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ลิเคอร์ท (Likert Scale)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ การประเมินตนเองการ
เสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพ
และการดำเนินการตามแผน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ลิเคอร์ท (Likert
Scale)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความรู้สึก ความต่อเนื่องและบรรทัด
ฐาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ลิเคอร์ท (Likert Scale)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิดที่เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม
หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก จากการแจกแบบสอบถาม จำนวน 154 ชุด ได้ฉบับสมบูรณ์
คืนมา 154 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding) ในแบบลง
รหั ส สำหรั บ ประมวลข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมสำเร็ จ รู ป SPSS นำข้ อ มู ล มาบั น ทึ ก ลงคอมพิ ว เตอร์
เพื่อประมวล (Processing) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและข้อมูล
เชิงอนุมาน โดยสถิติที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ ท างสถิติ โดยใช้ส ถิติ Independent Sample T-Test และ One-Way ANOVA
(F-Test) และใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
4. ผลการศึกษา
4.1 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปตัวแปรในการวิจัย ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
4.1.1 ลักษณะส่วนบุคคล
ผลจาการวิเคราะห์ ข้อมู ล ที่ ได้ พบว่า บุ คลากรกองบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลที่ ท ำ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.1 มีอายุระหว่าง 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ
48.1 ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานส่ ว นใหญ่ น้ อ ยกว่า 5 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.4 รายได้ 20,00130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 79.9 ตำแหน่งในสายงานตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 70.8 และสังกัด กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงาน
ทางเลือกและกลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 11.7
4.1.2 คุณลักษณะงาน
ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบเห็นด้วยมากกับคุณลักษณะงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ ความหลากหลายของ
ทักษะ โดยมีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ ความสำคัญ ของาน โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.94
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ผลย้อนกลับของงาน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 และความมีอิสระในการตัดสินใจงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ตามลำดับ
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4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบเห็นด้วยมากกับการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การประเมินตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ ด้านการกำหนดเป้าหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพและการดำเนินการตามแผนโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50
4.1.4 ความผูกพันต่อองค์การ
ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบเห็นด้วยมากกับความผูกพันต่อองค์การ
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้สึก
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 รองลงมา คือ ด้านบรรทัดฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในองค์การ รายได้ ประเภทตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ตำแหน่งในสายงาน และต้นสังกัดปัจจุบัน
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแตกต่างกัน (กำหนดระดับนัยสำคัญ 0.05)
จากผลทดสอบสมมติฐานที่ 1 ข้างต้น พบว่าลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในองค์การ รายได้ ประเภทตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ตำแหน่งในสายงาน และต้นสังกัดปัจจุบัน
ที่ต่างกัน ไม่มี ผ ลต่อความผู กพัน ต่อองค์การของบุคลากร กองบริห ารทรัพ ยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้ส ถิติห าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์ การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรคุณ ลักษณะงาน ประกอบด้วย
ความหลากหลายของทักษะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกันของงาน ความสำคัญของงาน ความมีอิสระ
ในการตัดสินใจงาน และผลย้อนกลับของงาน ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะงานในด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ด้านผลย้อนกลับ
ของงาน และด้านความสำคัญของาน มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับองค์กร โดยด้านความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของงาน (β=0.46) มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับองค์การมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผล
ย้อนกลับของงาน (β=0.20) ด้านที่มีอิทธิผลต่ำที่สุดคือด้านความสำคัญของาน (β=0.15) ส่วนในด้าน
ความหลากหลายของทักษะ และด้านความมีอิสระในการตัดสินใจงานนั้น ไม่มีอิทธิผลต่อความผูกพัน
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กับ องค์ก รโดยภาพรวมตัว แปรด้ านคุ ณ ลั กษณะงาน ไม่ มีอิ ท ธิพ ลต่ อ การผู ก พั น กั บ องค์ ก ร (R2 =
0.611) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้ส ถิติห าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์ การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ประกอบด้วย ด้านการประเมินตนเอง ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ ด้านการ
กำหนดเป้ า หมายและด้ า นการวางแผนความก้ า วหน้ า ของอาชี พ และการดำเนิ น การตามแผน
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ตัวแปรการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในด้านการประเมินตนเองและด้านการ
เสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพที่มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับองค์กร โดยด้านการประเมินตนเอง
(β=0.32) มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับองค์การมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูลที่
เกี่ย วกับ อาชีพ (β=0.24) ส่ วนด้านการกำหนดเป้าหมายและด้านการวางแผนความก้าวหน้าของ
อาชีพและการดำเนินการตามแผนนั้น ไม่มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับองค์กร โดยภาพรวมตัวแปรด้าน
การพั ฒ นาความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ ไม่มี อิท ธิพ ลต่ อการผู ก พั น กับ องค์กร (R2 = .286) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 4 จะใช้ส ถิติห าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์ การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการพัฒนา
ความก้าวหน้ าในสายอาชีพที่ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริห ารทรัพยากร
บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิผลต่อความ
ผู กพัน กับ องค์กรทั้ งสองตัว แปร โดยเรียงลำดับความมีอิทธิพ ลต่อความผู กพั นกับ องค์การได้ดังนี้
คุณลักษณะงาน (β=0.65) และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (β=0.18) โดยภาพรวมของทั้ง
สองตัวแปรไม่มีอิทธิพลต่อการผูกพันกับองค์กร (R2 = .573) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากผลทดสอบสมมติฐานที่ 1 ข้างต้น พบว่าลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองค์การ รายได้ ประเภทตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ตำแหน่งในสายงาน และต้นสังกัดปัจจุบันที่
ต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุ ข อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งผลการศึ ก ษาของ
พิมพ์จันทร์ เปี่ยมวารี (2553) ในบทที่ 2 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร การรักษา
และการคงอยู่ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล
ทั้ง 9 ด้ าน ได้แก่ หน่ ว ยงานที่ สั งกั ด เพศ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนบุ ตรที่
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รับผิดชอบ ระยะเวลาการทำงาน รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทำงานที่ต่างกันไม่ทำให้ความ
ผู ก พั น ต่ อองค์ กรแตกต่ างกั น แต่ ปั จจั ย ด้ านงานทั้ ง 3 ด้ าน ได้ แ ก่ โอกาสความก้ าวหน้ าในอาชี พ
นโยบายขององค์กรเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน และลักษณะงานที่ต่างกันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร
จากผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าตัวแปรคุณลักษณะงานในด้านความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของงานด้านผลย้อนกลับของงาน และด้านความสำคัญของาน มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับ
องค์ ก าร โดยด้ านความเป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ของงาน (β=0.46) มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ ความผู ก พั น กั บ
องค์การมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลย้อนกลับของงาน(β=0.20) ด้านที่มีอิทธิผลน้อยที่สุดคือด้าน
ความสำคัญของาน (β=0.15) ส่วนในด้านความหลากหลาย ของทักษะและด้านความมีอิสระในการ
ตัดสินใจงานนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การโดยภาพรวมตัวแปรด้านคุณลักษณะงานไม่มี
อิทธิพลต่อการผูกพันกับองค์การ (R2 = 0.611) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ Herzberg (1966), Hackman and Lawler (1971), Bechelor, Morgan และ
Richard (1982) ทั้งหมดยืนยันผลการวิจัยว่า คุณลักษณะที่สำคัญบางประการของงานที่มีอิทธิพลใน
เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานโดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของงาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าตัวแปรการพัฒ นาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ในด้านการประเมินตนเองและด้านการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพที่มีอิทธิผลต่อความผูกพัน
กับ องค์ก ร โดยด้ า นการประเมิ น ตนเอง (β=0.32) มี อิท ธิผ ลต่อ ความผู กพั น กั บ องค์ การมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ (β=0.24) ส่วนด้านการกำหนดเป้าหมาย
และด้านการวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพและการดำเนินการตามแผนนั้น ไม่มีอิทธิผลต่อความ
ผูกพันกับองค์กรโดยภาพรวมตัวแปรด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อการ
ผูกพันกับองค์กร (R2 = .286) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ (2546) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ของแต่ ล ะบุ ค คลจะ
ประกอบด้ ว ยด้านต่าง ๆ คื อ การประเมิน ตนเอง การเสาะแสวงหาข้อมู ล การกำหนดเป้ าหมาย
การวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพและการดำเนินการตามแผน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 พบว่ า ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะงานและการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับองค์กรทั้งสองตัวแปร โดยเรียงลำดับความมี
อิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การ ได้ดังนี้ คุณลักษณะงาน (β=0.65) และการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (β=0.65) โดยภาพรวมของ ทั้งสองตัวแปรไม่มีอิทธิพลต่อการผู กพันกับองค์กร (R2
=.573) อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด Sajid Bashir and
Mohammad Ismail Ramay (2008: 226) ได้กล่าวว่าความผูกพันจะมีผลต่ออัตราการออกของคน
ในองค์กร และปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรคือ ต้อง สร้างการดึงดูดต้องมีความท้าทาย
โอกาสความก้าวหน้าที่สูง และผลตอบแทนที่ดีมีความ สมเหตุสมผล โดยได้ทำการศึกษาองค์กร IT ใน
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ประเทศปากีส ถานพบว่าบุ ค ลากรผู้ เชี่ยวชาญจะสมัครใจที่จะคงอยู่ในองค์กรต่อไปด้ วยเหตุผ ล 3
ประการ คือ
1. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Opportunities)
2. นโยบายขององค์กรเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน (Work Life Policies)
3. ลักษณะของงาน (Job Characteristics)
ข้อเสนอแนะ
ผู้ ศึ ก ษาขอนำเสนอข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ด้านลักษณะงาน จาการศึกษาคุณลักษณะงาน พบว่า ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของงาน ด้านผลย้อนกลับของงาน และด้านความสำคัญของาน มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับ
องค์การ โดยด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน มีอิทธิผลต่อความผูกพันกับองค์การมากที่สุด
ดังนั้ น ผู้ บ ริ ห ารควรให้ บุ คลากรรั บ ผิ ดชอบงานตั้ งแต่เริ่มต้ น กระบวนการทำงานจนเสร็จสิ้ น อย่ าง
สมบูรณ์ และยอมรับผลงานที่บุคลากรปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลกร
เพื่อบุคลากรจะได้ช่วยขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จได้
(2) ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ควรร่วมมือจัดทำแผนเส้น ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนพัฒ นารายบุคคล ให้ แก่
บุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ มี
ความชัดเจนและมี ความต่อเนื่อง รวมทั้งต้องสื่อสารให้ข้าราชการรับทราบข้อมูลดังกล่าวของตนเอง
อย่างชัดเจน เพื่อนำไปวางแผนชีวิตการทำงานของตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป
(3) ด้านความผูกพันต่อองค์กร ผู้บริหารขององค์การควรให้ความสำคัญกับนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ ไม่น้อยไปกว่านโยบายที่เป็นพันธกิจหลัก ขององค์การ
อื่น ๆ และควรมีการขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อให้ความผูกพันต่อองค์การเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากการศึกษา พบว่า คุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพมีอิทธิผลต่อ
ความผูกพันกับองค์กร ดังนั้นกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมี
แนวทางการเพิ่ ม ความความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร โดยพิ จ ารณาจาก คุ ณ ลั ก ษณะงาน
ประกอบด้วย ความหลากหลายของทักษะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ความสำคัญของาน
ความมีอิสระในการตัดสินใจงานและผลย้อนกลับของงานและด้านการประเมินตนเอง ด้านการเสาะ
แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ อาชีพ ด้านการกำหนดเป้าหมายและด้านการวางแผนความก้าวหน้าของ
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อาชีพและการดำเนินการตามแผน เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
องค์การเพื่ อเพิ่ มความผู กพัน และเพื่ อลดปัญ หาการสู ญ เสี ยบุคลากร กองบริห ารทรัพ ยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3) ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต
เนื่องการศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กองบริห ารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตดังนี้
(1) ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่ งผลต่ อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
เพราะจะทำให้เข้าใจบุคลากรในองค์การในด้านอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
(2) เปรียบเทียบความความผูกพันต่อองค์การกับองค์การที่มีผลงานวิจัยว่ามีความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารหรื อกั บ องค์ก ารที่ ป ระสบความสำเร็จ เป็ น ต้ น แบบในการสร้างความผู ก พั น ต่ อ
องค์การของบุคลากร เพื่อหาแนวทางสร้างความผูกพันต่อองค์การที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับองค์การ
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การยอมรับทางสังคมของผู้กระทำผิดซ้ำหญิง ในคดีจำหน่ายยาเสพติด
อานนท์ ฉัตรเงิน*
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษา การยอมรับทางสังคมของผู้กระทำผิดซ้ำหญิงในคดีเกี่ยวกับยา
เสพติ ด ฐานผู้ จ ำหน่ าย ทั ณ ฑสถานหญิ งกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจัย คื อ
เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดซ้ำหญิงในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ในคดี
จำหน่ายยาเสพติด ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 120 คน คือ ผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ฐานผู้จำหน่ายยาเสพ
ติด ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานครสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผล
การศึกษาได้ปรากฏดังนี้
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดนั้นมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25-35 ปี
ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ค่อนข้างต่ำ รวมถึงระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ ำอีกด้วย สถานภาพครอบครัวของ
ผู้ ต้ อ งขั ง ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า บิ ด าหรื อ มารดาเสี ย ชี วิ ต โดยอาศั ย อยู่ ต ามลำพั ง กั บ บิ ด าหรื อ มารดา
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่จะพบว่ามีลักษณะหย่าร้าง และลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด ในส่วนภาพรวมของการยอมรับทางสังคมหลังจากการกระทำ
ผิด พบว่า คนสังคมมีการเหยียดหยามบุคคลที่เคยต้องโทษรวมถึงสังคมไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนที่
เคยต้องโทษ มีทัศนคติที่ติดลบกับผู้เคยต้องโทษมาก่อน การจำหน่ายยาเสพติดทำให้ได้เงินดี รวดเร็ว
และสบายกว่าอาชีพอื่น ๆ ทำให้มีเงิน มีฐานะและสามารถเข้าสังคมและได้รับการยอมรับ
คำสำคัญ: การยอมรับทางสังคม ผู้กระทำผิดซ้ำหญิง คดีจำหน่ายยาเสพติด
1. บทนำ
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาการก่ อ อาชญากรรมด้ านยาเสพติ ด ยั งคงมี อั ต ราที่ สู งมากในสั งคมไทย
อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกันอาทิ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านจิตใจ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ นับเป็นปัญหาสังคมที่ก่อให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียทั้งในด้าน
ชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมาก และเมื่อทุกครั้งที่มีการเกิดอาชญากรรมในเรื่อง
ของยาเสพติด คนในสังคมก็จะนึกถึงว่า อาชญากรนั้นเป็นผู้ชายเพียงเท่านั้น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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นั้น สถิติของการก่ออาชญากรรมในด้านของยาเสพติดที่เกิดขึ้นจากเพศหญิ งนั้นมีจำนวนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับเพศชาย แต่ในสังคมไทยในปัจจุบันนั้น เพศหญิงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในสังคมมากกว่า
ในอดีตมาก ทั้งในเรื่องของบทบาทในสังคม บทบาทในครอบครัว เป็นเพศที่มีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่
ก่อน จึงทำให้เพศหญิงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด หรือเกิดความพลาดพลั้งที่อาจก่ออาชญากรรม
ขึ้นมาได้ เกิดการกระทำผิดได้มากขึ้นกว่าในอดีตนั้นเอง อย่างไรก็ตาม นักอาชญาวิทยาศึกษาพบว่า
จำนวนอาชญากรหญิงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งเหตุที่หญิงมีแนวโน้มกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่ม
สูงขึ้น อธิบายได้ว่าเนื่องจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีที่มีมากขึ้นตั้งแต่อดีตมาเรื่อย ๆ จนถึง
ปัจ จุบั น ในเรื่องการให้ สตรีเท่าเทียมกับบุรุษดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทั้งด้านสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจการที่ชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันทางกฎหมายเปิดโอกาสให้หญิงกระทำนิติ
กรรมติดต่อธุรกิจการค้าได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและมีช่องทางประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลก่อให้เกิดอาชญากรรมในด้านอื่น ๆ อีกด้วยนั้นเอง
แต่เนื่องด้วยสภาพความเป็นจริงนอกเหนือจากการศึกษาหาสาเหตุของการกระทำความผิด
แล้วนั้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การลงโทษต่อ
ผู้กระทำความผิ ดไม่ใช่แต่เพีย งหน่ วยงานหรือสถาบั นของรัฐ อย่างเดียวเท่านั้น ในด้านสั งคมยังมี
บทบาทในการลงโทษผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และยังกีดกันผู้เบี่ยงเบนอีกด้วย และสังคมยังถือว่าผู้
เบี่ ย งเบนเป็ น คนเลวคบไม่ได้ เมื่อเป็ น ดังนี้ แล้ วเท่ากับ สั งคมได้เพิ่ม แรงกดดัน ให้ เบี่ ยงเบนมากขึ้ น
ปัญหาเหล่านี้มีผลกดดันต่อผู้กระทำผิด เมื่อพ้นโทษ จึงกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม เนื่องจากได้รับ
ตราบาปจากสังคมอันยากที่จะลบเลือน ทำให้เขาได้รับความรู้สึกที่บีบคั้นยิ่งกว่าผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ทุพพลภาพ คนปัญญาอ่อน คนชรา สังคมให้ความเมตตาสงสารเห็น
อกเห็ น ใจ และให้ ความช่ว ยเหลื อ แต่ผู้ พ้นโทษจะถูกตั้งข้อรังเกียจ ไม่ให้ ความช่วยเหลื อไม่คบหา
สมาคมด้วย จากสภาพการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้พ้นโทษได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต และ
แสวงหาทางออกให้กับชีวิต
ปัญหาเหล่านี้ที่ได้กล่าวมา เป็นปัญหาที่ผู้พ้นโทษไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและหากสังคม
ชุมชนไม่ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ก็อาจทำให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก องค์การสหประชาชาติ
เห็ น ความสำคั ญ ของปั ญ หานี้ และได้ ให้ แ นวทางแก่ รั ฐ และสั งคม ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ก ระทำผิ ด
โดยกำหนดไว้ในข้อที่ 64 ไว้ว่า “ภาระของสังคม มิได้ยุติลงไปทันทีที่ ผู้ต้องขังพ้นโทษ ฉะนั้นควรมี
องค์กรรัฐบาล หรือเอกชน ที่สามารถหาทางช่วยเหลือภายหลังปลดปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง
ที่ จ ะลดความรั ง เกี ย จผู้ ต้ อ งขั ง และในทางฟื้ น ฟู ให้ เขากลั บ เข้ า สั ง คมได้ โ ดยปกติ ” แต่ ก็ ค วรมี
กระบวนการที่ ช่วยเหลือผู้พ้นโทษเหล่านี้ เพื่อให้คืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ คือการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เพื่อให้เขามีความรู้ทักษะอาชีพ และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใน
การที่จะเป็น คนดีเมื่อพ้นโทษ
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กรมราชทัณ ฑ์ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนได้รับการ
ปล่อยตัว จึงมีน โยบายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย ให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้ดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง สำหรับผู้ต้องขัง
ที่มีโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นการ
จัดอบรมให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนที่จะพ้นโทษออก
ไปสู่สังคมภายนอก รูปแบบการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เป็นการจัดกลุ่มผู้ต้องขัง
เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ ต้องขังตัดสินเลือก
วิถีทางการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ จะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว ชุมชน
และสังคมได้อย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากสภาพแวดล้ อมของสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และสังคมก็ยังไม่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษทำให้ผู้พ้นโทษรู้สึกสับสน ว้าเหว่ โดดเดี่ยว ไม่มีที่ปรึกษา
ถูกทอดทิ้งอาจทำให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระทำผิดอีกได้
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาตามแนวคิดและหลักการทางอาชญาวิทยา เพื่อจะทำให้
ทราบและเข้าใจถึงสาเหตุหรือปัจจัยของพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการนำ
สาเหตุเหล่านี้เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มจะกระทำ
ผิดซ้ำ เนื่องจากหากสามารถปรับเปลี่ยนผู้ต้องขังดังกล่าว ให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตให้
กลับมาเป็น พลเมืองดีของสังคมได้ ก็เป็นการป้องกันอาชญากรรมได้ทางหนึ่งยังสามารถนำผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสำหรับการหาแนวทาง มาตรการ หรือนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในสังคมในอันดับต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ ทางสั งคมของผู้ ก ระทำผิ ด ซ้ ำในคดี เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ฐานผู้
จำหน่าย ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร
2.2 ศึกษาถึงวิธีการสร้างการยอมรับ และการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขการเกิดการ
กระทำความผิดซ้ำ รวมถึงเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรต้น
1. แ น วท างก ารด ำเนิ น งาน โค รงก าร
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว
2. ปัจจัยการยอมรับทางสังคม
- ทฤษฎีการยอมรับทางสังคม
- ทฤษฎีตีตรา

ตัวแปรตาม
การยอมรับทางสังคม ของผู้ต้องขังหญิง
ที่กระทำผิดซ้ำ ในคดีจำหน่ายยาเสพติด
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร

4. วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด เป็นนักโทษที่กระทำ
ความผิ ด ซ้ ำ เฉพาะผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ในความผิ ด ฐาน ผู้ จ ำหน่ า ยยาเสพติ ด ทั ณ ฑสถานหญิ ง กลาง
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น จำนวน 120 คน
- เจ้าหน้าที่เรือนจำที่รับผิดชอบเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว จำนวน 3 คน
- ประชาชน/ผู้ประกอบการ ทั่วไป จำนวน 10 คน
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บ ข้อมูล เชิงปริมาณนั้นใช้วิธีเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้ แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยให้กรอกคำตอบเอง ซึ่งมีการให้คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ชัดเจน
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยเป็นข้อคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยว
การยอมรับทางสังคม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางและสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายด้านพื้นฐานส่วนบุคคล โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายการยอมรับทางสังคมของผู้กระทำผิดซ้ำ โดยนำเสนอใน
รูปแบบตาราง ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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5. ผลการวิจัย
ในส่วนนี้เป็นการพรรณนาตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะพฤติกรรมของ
ผู้กระทำผิดซ้ำหญิงในด้านต่าง ๆ ได้ผลการศึกษาดังนี้
1. ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ ตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง จำนวน 120 คน
อายุ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี
อาชีพ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป
รายได้ต่อเดือน ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
สถานภาพทางครอบครัว ตัวอย่างส่วนใหญ่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
สถานภาพสมรส ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสอย่าร้าง
สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วย ตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับแฟน-คู่สมรส
ลักษณะที่อยู่อาศัย ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนแออัด
2. การยอมรับทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ลักษณะพฤติกรรมของผู้กระทำผิดซ้ำหญิงในคดีจำหน่ายยาเสพติด ในด้านการยอมรับทาง
สังคม
ด้านการยอมรับทางสังคม
1. หลังพ้นโทษครั้งแรกเพื่อนบ้านไม่ค่อยคบหา เหมือนเช่นเคย
2. หลังพ้นโทษครั้งแรกพ่อแม่ญาติพี่น้องเฉย ๆ ไม่ยินดียินร้าย
3. หลังพ้นโทษเมื่อไปสมัครงาน เจ้าของกิจการ ไม่ยอมรับเข้าทำงาน
4. หลังพ้นโทษไม่มีคนสนับสนุนให้ประกอบ อาชีพสุจริต
5. หลังพ้นโทษไม่สามารถหาเงินโดยวิธีใดได้
6. สังคมไม่ให้ความยุติธรรมกับคนที่เคยต้องโทษ
7. มีการดูถูกเหยียดหยามคนที่เคยต้องโทษ
8. วุฒิการศึกษาที่ได้รับจากเรือนจำไม่เป็นที่ยอมรับ ของนายจ้าง
9. หลังพ้นโทษคนในชุมชนไม่ยอมให้ เข้าร่วมกิจกรรม
10. สังคมไม่ให้โอกาสกับท่านที่เคยต้องโทษ
11. หลังพ้นโทษเพื่อนบ้านไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน



2.25
1.90
2.73
2.01
2.15
2.93
2.94
2.45
2.12
2.49
2.30

SD.
1.29
1.12
1.33
1.23
1.22
1.51
1.46
1.30
1.22
1.37
1.29

การแปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในด้านของการยอมรับทางสังคม
นั้นมีลักษณะของการถูกดูถูกเหยียดหยาม คนที่เคยต้องโทษจากเรือนจำออกมา และมีความรู้สึกว่า
สังคมนั้ นไม่ได้ความยุติธรรมที่ เท่าเทียมกันระหว่างคนปกติและคนที่เคยต้องโทษ รวมถึงบางส่วน
พบว่าประสบปัญหาในเรื่องการหางานหรือสมัครงานเพราะเจ้าของกิจการมักจะปฏิเสธไม่ให้คนที่เคย
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ต้องโทษเข้าไปทำงาน รวมถึงการศึกษาภายในเรือนจำไม่สามารถใช้ห รือเป็นที่ยอมรับสำหรับการ
สมัครงานได้
6. การอภิปรายผล
ด้านการยอมรับ ทางสังคมของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า หลังจากที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมและชุมชน พบว่า ถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้าง จากกคน
ที่รู้จัก เพื่อนหรือคนในชุมชน ว่าเป็นคนขี้คุก เป็นคนที่เคยต้องโทษในเรือนจำ และพบว่า ส่วนหนึ่งถูก
การเพิกเฉย การให้โอกาสให้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมปกติ รวมถึงการไม่ได้รับความยุติธรรมที่เท่า
เที่ยมกับบุคลที่ไม่เคยต้องโทษ มีการดูถูกเหยียดหยาม และเกิดทัศนคติในทางลบต่อตน จนไม่ได้รับ
ความยุติธรรมที่เท่ากันกับคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่า การไม่ได้รับการยอมรับทาง
สังคมจากชุมชนรอบข้างนั้นทำให้โอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ยาก เพราะส่วนใหญ่จะประสบปัญหา
กับการหางานสุจริต เพราะส่วนใหญ่เจ้าของกิจการ บริษัท ราชการ ไม่รับบุคคลที่เคยต้องโทษมาก่อน
แม้กระทั่งวุฒิการศึกษาที่ได้รับมาจากเรือนจำก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถหา
เลี้ ย งชีพหรื อใช้ชีวิตในสั งคมได้อย่างปกติจนทำให้ ต้องหั นไปกระทำความผิ ดอีกครั้งหนึ่ง (สุ วรรณ
ใจคล่องแคล่ว, 2546) เพราะสาเหตุที่ถูกกดดันจากการไม่ได้มีการยอมรับจากคนในสังคม ไม่ได้รับ
โอกาสในการทำงานสุจริตนั้นเอง
ผู้ ต้ องขังส่ ว นใหญ่ ห ลั งจากพ้ น โทษออกไป ก็ ไม่ได้ รับ ผลกระทบจากแรงกดดั น ทางสั งคม
จากคนรอบข้าง ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ตัวของพวกเขาเองมักมีเกราะคุ้มกันภายในใจอยู่
แล้ว เพียงแค่ไม่ต้องไปสนใจ ไปใส่ใจเท่านั้นก็เพียงพอ ทำให้การถูกตีตราจากสังคมไม่ได้มีผลอะไรต่อ
พวกเขามากนัก
แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่าสาเหตุที่ผู้ต้องขังไม่ได้รับแรงกดดัน หรือแรงจากการถูกตีตรา อาจจะมี
สาเหตุมาจากหลังจากที่พ้นโทษไปแล้ว ผู้ต้องขังเหล่านี้อาจจะกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ที่มีแต่
ผู้ที่กระทำผิด จึงอาจไม่ถูกแรงกดดันจากเพื่อนบ้าน หรือคนรอบข้างได้
ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ให้ผลการศึกษาที่น่าสนอยู่ว่า การที่เจ้าหน้าที่มีแนวคิด
และวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันสองแบบเพราะได้รับการฝึกและการอบรมที่แตกต่างกัน ในประเทศ
ไทยการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน ไม่ได้มีการถูกฝึกมาให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เจ้าหน้าที่จะมาเรียนรู้และวิธีการปฏิบัติจากการทำงานจริง ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศที่เจ้าหน้าที่
จะถูกแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน มีการฝึกอบรมเฉพาะด้านที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ ซึ่งทำให้การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังมีมาตรฐานและแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ตัวผู้ต้องขังจะสามารถทราบได้ถึงว่า เจ้าหน้าที่คนใด
รับผิดชอบด้านไหน อะไรบ้าง โดยผ่านการแต่งตัวที่แตกต่างกัน
เป็ นที่แน่ นอนว่าการยอมรับทางสังคมในด่านแรก คือการยอมรับทางสังคมของเจ้าหน้าที่
เพราะถ้าหากผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติที่ขาดการยอมรับ ถูกการปฏิบัติอย่างดูถูก เหยียดหยาม ก็จะทำ
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ให้ หรือเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ต้องขังเกิดการตีตราตัวเอง ทำให้ อยู่กับวังวนเดิม ๆ และอาจกลับไปกระทำ
ความผิดซ้ำได้ ดังนั้นการยอมรับทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะถูกปล่อยตัวไปอยู่
กับประชาชนในสังคมปกติได้
จากผลการสัมภาษณ์ ป ระชาชนทั่ว ไป พบประเด็นที่ น่าสนใจ ซึ่งมีทั้งบวกและลบ ซึ่งการ
ยอมรับทางสังคมในปัจจุบันพบว่า ประชาชนมีความตื่นกลัว มีความไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า เพราะ
อาจจะได้รับข่าวสารในสังคมที่เป็นประเด็นต่าง ๆ ทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อบุคคลแปลกหน้า หรือ
บุคคลที่เคยกระทำความผิดมาก่อน ซึ่งการยอมรับทางสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ และหากจะทำให้เกิด
ความสำเร็จนั้น ถือเป็นเรื่องยาก หากประชาชนในพื้นที่ยังไม่สามารถมีแนวคิดที่จะยอมรับต่อผู้ต้องขัง
ที่เพิ่งได้รับโทษมา ได้ทั้งหมด การดูถูก เหยียดหยาม และการปฏิบัติต่อผู้เคยต้องโทษที่ยังคงอยู่ ซึ่งไม่
อาจสามารถไปบังคับได้
แต่อย่ างไรก็ตามพบว่าผู้ ต้องขังที่พ้ นโทษไปนั้นพบประเด็นปัญ หาที่ สำคัญ อีกอย่างนั้นคือ
อาจจะประสบปัญหาในการทำงานอาชีพที่สุจริต เพราะมีประวัติการรับโทษในเรือนจำติดตัวไป ซึ่งอา
จะเป็นสาเหตุนึงที่อาจจะกลับไปทำผิดซ้ำได้
กล่าวโดยสรุป ในเรื่องของการดูถูกเหยียดหยาม จากคนรอบข้างทั่วไป การได้รับการปฏิบัติ
ต่อคนรอบข้าง การไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ขังที่พ้นโทษไปกลับ
เข้ามาสู่วงจรการกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีแนวคิดสนับสนุนที่กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้บุคคลมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนถาวร (การกระทำผิดซ้ำ) มาจากกระบวนการควบคุมทางสังคมที่ทำให้บุคคลที่ถูกลงโทษทาง
สังคมไม่ว่าจะเป็นการถูกดำเนินคดี หรือการถูกสังคมดูถูกและไม่ให้เข้าร่วมในสังคม รวมถึง เมื่อบุคคล
ที่มีพฤติกรรมดังกล่ าวถูกดำเนิ น การตามกลไกควบคุมทางสั งคมแล้ ว โดยเฉพาะถูกดำเนินคดีโดย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ บุคคลดังกล่าวก็จะเข้าสู่กระบวนการกำหนดตนเองเป็น
อาชญากรหรือบุคคลผิดปกติ ตลอดจนได้รับความอับอายหรือความเสื่อมเสียจึงไม่สามารถกลับไปใช้
ชีวิตได้อย่ างบุ คคลธรรมดาในสั งคมได้อีก เป็นเหตุให้ บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรมถาวรนั้นเอง
(Tannenbaum, 1938: 113-118)
7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับทางสังคมของผู้กระทำผิดซ้ำในคดี
ยาเสพติด ฐานผู้จำหน่ายยาเสพติด โดยผลการวิจัยพบว่า สามารถนำเสนอในลักษณะของการป้องกัน
และแก้ไขอาชญากรรมการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ฐานผู้จำหน่ายยาเสพติดได้ โดยจะแบ่งเป็น
มิติดังต่อไปนี้
1. มิติ ทางสถาบัน ครอบครั ว สถาบันครอบครัวหรือปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัวนั้ น
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ในอั น ดั บ ต้ น ๆ ที่ ส ามารถอธิ บ ายสาเหตุ ข องการกระทำผิ ด ได้ เนื่ อ งจากสถาบั น
ครอบครัว เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดสุดกับตัวบุคคล สถาบันครอบครัวที่ดีจะส่งผลให้ตัวบุคคลได้ความอบอุ่น
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ได้รับ การปลู กฝังแนวความคิดที่ดี ที่ถูกต้อง การยอมรับจากคนในครอบครัว ทำให้ แนวโน้มที่ จะ
กระทำผิดนั้นมีโอกาสลดน้อยลงได้
2. มิติสถาบันการศึกษา การศึกษาถือเป็นสถาบันที่สำคัญไม่แพ้ด้านอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับเป็น
สากลทั่วโลกว่า บุ คคลที่มีการศึกษาในระดับสู ง จะสามารถมีคุณ ภาพชีวิตได้ดีกว่า บุคคลที่ไดรับ
การศึกษาในระดับที่ถูกต้องเหมาะสมกับมาตรฐานพบว่า จะเป็นบุคคลที่มีแนวโน้มในการตัดสินใจ
มีแนวความคิดที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับการกระทำความผิดได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่ได้รับการศึกษา บุคคลที่ไม่ได้
รับการศึกษามีแนวโน้มในการตัดสินใจ และมีแนวคิดในการกระทำผิดได้สูงกว่า เพราะขาดความรู้ใน
การประกอบเหตุผล กระบวนการความคิดที่ขาดการหล่อหลอมจากสถาบันการศึกษา จะพบได้ว่า
อาชญากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมี
การช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลให้ทุกคนในรัฐได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นมาตรฐาน
อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องการก่อาชญากรรมได้ในอีกทางหนึ่ง
3. มิติสถาบันทางสังคม บทบาทของสถาบันทางสังคม มีความสำคัญ ในด้านของ บรรทัด
ฐานทางสังคม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมมีผลต่อการก่ออาชญากรรม อธิบายได้คือ สังคม
หรือชุมชนใดมีบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การมองเห็นอาชญากกรมเป็นสิ่ง
ไม่ดี ผิดกฎหมาย ต้องต่อ การ ร่วมมือกันป้องกัน สังคมนั้นก็จะมีคุณภาพที่ดี ปลอดสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ในทางตรงกันข้าม หากสังคมหรือชุมชนใด มองเรื่องอาชญากรรมเป็นเรื่องปกติ ไม่อยากเข้าไปยุ่ง
สั งคมนั้ น ๆ ก็ จ ะพบตั ว เลขอัต ราการเกิ ดอาชญากรรมค่ อนข้ างสู งนั้ นเอง การให้ โอกาสผู้ ก ระทำ
ความผิดกลับคืนสู่สังคม การยกย่องผู้ที่กลับตัวเป็นคนดี การให้รางวัลกับผู้ทำความดี จะทำให้ช่วยลด
อาชญากรรมได้อีกทาง สถาบันทางสังคมนั้นรวมถึงสถาบันทางศาสนา หากคนสังคมช่วยกันทำนุบำรุง
ศาสนา จะพบว่า สังคมนั้นจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่แข็งแกร่ง เพราะศาสนาทุกศาสนามีแนวคำสอน
ให้ประพฤติดี ดังนั้นศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องดังกล่าวได้
4. มิติ สถาบัน การเมืองการปกครอง หน่ วยใหญ่ ที่ สุ ดของสถาบัน ต่าง ๆ นั้น คือ สถาบั น
การเมือง การปกครอง รัฐใดที่มีการเมือง การปกครองที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ ส่งผลให้การ
ออกนโยบาย กฎหมาย ที่เข้มงวด มีการกวดขันในเรื่ องการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
อัตราในการเกิดอาชญากรรมก็มีจำนวนลดน้อยลงไป รัฐใดที่มีการบริหารงานบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ประชากรในรัฐเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการเกิดอาชญาก็
น้อยลงตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐที่ ไม่มีความมั่นคง ขาดเสถียรภาพการบริหาร การปกรอง
บ้านเมืองก็ขาดประสิทธิภาพในการดูแล รักษาความสงบ ก่อให้เกิดตัวเลขอาชญากรรมที่มากกว่า
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แนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อารยา อุทัยวงศ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ หาแนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลั กของ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็น ในการขับเคลื่อน
ค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ บุ ค ลากรของ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ส่ ว นกลาง) จำนวน 267 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทำการวิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลแนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลั กของ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ ด้วยการถอดแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก
ผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามซึ่ งมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจำนวน 267 คน
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สังกัด กองกลาง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี
สำหรับแนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ ม มี ก ารให้ ค ำนิ ย ามและพฤติ กรรมบ่ งชี้ ของค่ านิ ย มหลั ก MONRE ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลักของ
สำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม พบว่ า กิ จ กรรมปฐมนิ เทศสำหรั บ
ข้าราชการใหม่และพนักงานใหม่ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ค่านิยมหลักมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก
กิจกรรมปฐมนิเทศเป็ นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมและช่วยปรับตัวให้บุคลากรเข้ากับหน่วยงานได้
โดยมีกิจกรรมย่ อยคือ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การรับฟังบรรยาย ที่จะช่วยให้ บุคลากรใหม่ของ
หน่ ว ยงานได้ รั บ การปลู ก ฝั งให้ รั บ ค่ า นิ ย มหลั ก เข้ า มาเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ งองค์ ก ร
จำเป็ น ต้องกำหนดพฤติกรรมของบุค ลากรที่ห น่ว ยงานมุ่งหวังให้ เหมาะสมกับการขับ เคลื่ อนตาม
ทิศทางขององค์กรในปัจจุบั นและอนาคตให้ชัดเจนและเสริมสร้างให้บุคลากรประพฤติตามพฤติกรรม
ที่องค์กรกำหนด

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คำสำคั ญ : การสร้ างความชั ด เจนในค่ านิ ย ม สำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
1. บทนำ

จากสถานการณ์ ข องประเทศไทยในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ านมาเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ สั งคม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด แรงกดดั น ต่ อ องค์ ก ารต่ า ง ๆ ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ทำให้เกิดความต้องการที่จะสร้างองค์การที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากปัจจัยภายนอกดังที่กล่าวไปแล้ว ปัจจัยภายในโดยเฉพาะเรื่องบุคลากรก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หลาย ๆ องค์กรประสบปัญหา ในทุกองค์กรเมื่อหลาย ๆ คนมารวมกันในองค์กร
มีหลากหลายความคิดมากมายแตกต่างกันไป สิ่งที่จะยึดเหนี่ยวความแตกต่างเหล่านี้ให้อยู่ร่วมกันได้
และขับเคลื่อนการทำงานให้ไปในทิศ ทางเดียวกัน หรือมีค่านิยมในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่
เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่ตนเองอยู่ให้สอดคล้องกันได้ นั้นก็คือ วัฒ นธรรมในองค์การ วัฒ นธรรม
องค์การจะเกิดขึ้นจากการสิ่งที่มีร่วมกันของกลุ่มคน เป็นพฤติกรรมร่วมกันของคนที่อยู่รวมกัน ซึ่งจะ
สะท้อนพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่เชื่อ ยอมรับ และพร้อมทำเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดไปยัง
บุคคลอื่นจนกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน และกลายเป็น ความเชื่อ ค่านิยมและเป็นวัฒนธรรม
เมื่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก มีผลกระทบต่อองค์การ สายใยที่จะยึดเหนี่ยวให้
องค์กรดำเนินต่อไปได้ คือ วัฒนธรรมองค์การ โดยได้มีความพยายามสร้างและกำหนดค่านิยมหลัก
ขององค์การ ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความสอดคล้องกับบุคคล พลังความร่วมมือ
ร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งของบุคลากรทุกคนในองค์การ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ เป็นกำลังใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ได้ จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2545 สำนั ก งาน
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ส่ ว นกลาง) มี บุ ค ลากร จำนวน 806 คน
แบ่งออกเป็น ข้าราชการ จำนวน 502 คน และพนักงานราชการ จำนวน 304 คน
สำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดค่านิยมหลั ก คือ
“รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ” โดยใช้เป็นแนวทางดำเนินการในการสร้างภาพลักษณ์ของ
สำนั กงานปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงในปัจจุบั น
แต่เนื่ องจากการใช้มาเป็น ระยะเวลานาน และมีบุคลากรบรรจุเข้ารับราชการใหม่ รวมทั้งบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ 2 และรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
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รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริห ารประเทศ ได้กำหนดวิสั ยทัศน์ของประเทศไทยเชิง
นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยไว้ คื อ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้นระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่เกิดขึ้น
อีกทั้ง ค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สื่อภาพลักษณ์
และพฤติกรรมของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการ
กำหนดทบทวนและปรั บ ปรุ งค่ านิ ย มหลั ก ของสำนั กงานปลั ด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ มโดยมีร องปลั ด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม (นายอดิศ ร นุช ดำรงค์ )
เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจากทุกหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง หมด 62 คนโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ในปั จจุบั น และยกระดับหน่วยงานไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ได้มีการเลือก “MONRE” เป็นค่านิยม
หลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการประชาสัมพันธ์
ค่ านิ ย มหลั ก (ปรั บ ปรุ งแล้ ว ) ให้ บุ ค ลการของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรัพ ยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ทราบและใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนองค์การเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “MONRE”
M-Mastery
มีความเป็นมืออาชีพ
O-Outstanding
มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน
N-Nature Conversation
ยึดการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ตั้ง
R-Responsibility
มีความรับผิดชอบ
E-Environmentalism
ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมนิยม
จากระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก (ปรับปรุงแล้ว) ให้บุคลากรทราบตามที่ได้กล่าว
มาในข้างต้น ทำให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังขาด
การรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจ และแนวทางการปฏิ บั ติ ในค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ขององค์การ
ด้ว ยเหตุนี้ ท ำให้ ผู้ ศึ ก ษาสนใจ ในการหาแนวทางการสร้างความชั ด เจนค่านิ ย มหลั กของ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำผลวิจัยมาเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็ น
แนวทางให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
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2. ทบทวนวรรณกรรม
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ (2555) การเสริมสร้างค่านิยม: การทบทวนองค์ความรู้
และแนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า “ค่านิยมไทย” คือสิ่งที่สังคมไทย
เห็นสมควรที่จะยึดถือ หรือ ปฏิบัติให้ความสำคัญ เป็นเครื่องมือ และบรรทัดฐาน นำไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติของคนในสังคมโดยรวม สำหรับในส่ว นของสถานการณ์ของค่านิยมไทย เราจะเห็นว่างานวิจัย
ชิ้น นี้ มีความแตกต่างหลากหลายความเชื่อ ความคิด เมื่อผ่ านกระบวนการวิเคราะห์ แยกแยะดึ ง
ประเด็น ใจความสำคัญ สามารถจำแนกสถานการณ์ของค่านิยมไทยในปัจจุบันเป็นหัวข้อดังนี้
1. ค่านิยมหลงลืมภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดถือวัฒนธรรมตะวันตก
2. ค่านิยมรักสนุก นิยมความสะดวกสบาย ไม่จริงจังกับเรื่องราวและสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ค่านิ ย มหลงใหล เชื่อในกระแสวิท ยาศาสตร์ ยึดติด วัตถุนิ ยม หลงลื มวิถีชีวิตที่ห ลงลื ม
กับธรรมชาติ
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การศึ ก ษานี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด และการดำเนิ น การส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR)
ในหน่วยงานภาครัฐ แนวทางการส่งเสริมความรับ ผิดชอบต่อสังคมในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ และเผยแพร่แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครั ฐ วิ ธี ก ารศึ ก ษาประกอบด้ ว ยการศึ ก ษาจากเอกสาร การศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี การจั ด
ประชุ ม สั ม มนา การศึ ก ษาดู ง าน และการจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากส่ ว นราชการ
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ โมเดล CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นข้อเสนอของที่ปรึกษาใน
การนำแนวคิ ด CSR ไปดำเนิ น การส่ งเสริ ม การบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ ใน 10 มิ ติ ได้ แ ก่
1) การกำหนดยุทธศาสตร์ CSR ขององค์การ ซึ่งอาจกำหนดยุทธศาสตร์ CSR ตามแนวคิดการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง เน้ น การเติ บ โตขององค์ ก ารใน 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ที่ 1 การบริ ห ารจั ด การที่ ดี เน้ น การ
ดำเนินการ CSR ภายในระบบงาน (CSR in process) ส่วนมิติที่ 2 การรักษาสิ่งแวดล้อม และมิติที่ 3
การพั ฒ นาสั ง คมเน้ น การดำเนิ น การนอกเหนื อ จากระบบงาน (CSR after process) ทั้ ง นี้
การดำเนินการ CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะอยู่ในมิติที่ 1 2) การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณ
ของข้ าราชการ เพื่ อใช้เป็ น เครื่ องมื อในการแจ้ งพฤติ กรรมที่ องค์ การคาดหวังแก่ข้าราชการ คู่มื อ
จรรยาบรรณที่ดีควรอ่านเข้าใจง่าย กระชับ และเข้าถึงได้ง่าย 3) การกำหนดนโยบาย CSR ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยคำนึงถึงความต้องการของข้าราชการเป็นหลัก ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และหลั ก มาตรฐานสากลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล 4) การวางแผนกำลั ง คน
การสรรหา และคัดเลือก เน้นการจัดเตรียมกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือกบุคคลที่มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการดำเนินการ CSR เช่น การมีจิตสาธารณะ การมีจริยธรรม การมีกระบวนการสรรหา
และเลือกสรรที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือในการคัดเลือกบุคคล
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ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับการดำเนินการ CSR ขององค์การ 5) การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการ
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ โดยเน้นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ขององค์การกับ
การดำเนินการ CSR ขององค์การ การแนะนำกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ และตัวอย่างกิจกรรม
CSR ของหน่วยงาน ให้แก่ข้าราชการใหม่ ด้านการฝึกอบรมและพัฒ นาข้าราชการแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ คือ (1) การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการที่จเป็นต่อการดำเนินการ CSR และ
(2) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตามความต้องการที่หลากหลายของข้าราชการ 6) การจ่าย
ค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการโอนย้าย ส่วนราชการอาจใช้ผลการปฏิบัติการเพื่อ
สังคมเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือการโอนย้าย
ในประเด็นของการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ การเพิ่มจำนวนวันลา
พักผ่ อน การเสนอชั่ว โมงการทำงานที่ยืดหยุ่น การให้ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การให้ โอกาส
ข้าราชการได้เข้าร่วมกิจ กรรม CSR ในวันทำงานปกติโดยไม่ถือเป็นวันลา เป็นต้น 7) การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของข้าราชการ เช่น การคำนึงถึงความหลากหลายของข้าราชการ การดูแลเรื่องสุขภาพ
และอนามัย การบริหารผู้มีวุฒิสามารถ การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ หรือการจัดสรรผลประโยชน์แก่
ข้าราชการตามความต้องการที่ห ลากหลาย เป็นต้น 8) การส่งเสริมให้ ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ CSR เริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด CSR แก่ข้าราชการ การให้โอกาส
ข้าราชการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR เช่น การเปิดโอกาสให้ข้าราชการรวมกลุ่มกันเพื่อเสนอโครงการ
ช่วยเหลือสังคมตามความสนใจ และการสร้างสิ่งจูงใจให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
CSR ขององค์การ 9) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน CSR ด้วยดัชนีและพฤติกรรมชี้วั ดที่เป็นที่
ยอมรับจากข้าราชการ การให้รางวัล และการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินการ CSR ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ และ 10) การสร้างเครือข่ายการดำเนินการ CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงาน
ภายนอก
3. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 806 คน คำนวณ
โดยใช้ สู ตรการหากลุ่ มตัวอย่ างของ Taro Yamane ที่ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนได้ เท่ากับ 0.05 จะได้ขนาดกลุ่มประชากร จำนวน 267 คน ดังนี้
n=

𝑛
1+ 𝑁𝑒 2

=

806
1+(806)(0.05)2

= 267

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4.1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสัยทัศน์
พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำข้อมูล
ที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา สังกัด และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองค์การ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนิยามที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
5
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
ค่อนข้างเห็นด้วย
3
เห็นด้วยปานกลาง
2
เห็นด้วยน้อย
1
เห็นด้วยน้อยที่สุด
จากนั้นนำหาเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดระดับความคิดเห็น โดยมีคะแนนอันตราภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น

ดังนั้น ระดับค่าเฉลี่ยที่ได้จากการแบ่งระดับความคิดเห็นจะเป็น ดังนี้
4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3.41 - 4.20 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้รับเก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก 2 แหล่งข้อมูล ดังนี้

=

5−1
5

= 0.8
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1. ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Data) ใช้ วิธีการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล จากแบบสอบถาม
โดยกลุ่มประชากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวน 267 ชุด
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพจาก ผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 คน
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา สังกัด และ
ระยะเวลา ที่ ป ฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยงาน มี ผู้ ต อบแบบสอบถาม จำนวน 267 คน รายละเอีย ด ดังนี้
บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ
65.54 รองลงมาปริญญาโท จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.22 ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.74 และลำดับสุดท้าย ปริญญาเอก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลำดับ
สรุปได้ว่าบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี
สังกัดของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ สังกัด กองกลางมากที่สุด จำนวน 89 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 33.33 รองลงมาเป็ นสั งกัด กองยุท ธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 36 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 13.48 สังกัด สำนั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาค จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99 สั งกัดกอง
แก้ไขปั ญ หาการบุ กรุกที่ดิน ของรัฐ จำนวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.74 สั งกัด กองตรวจราชการ
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 สังกัด กองการต่างประเทศ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.49
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.99 สังกัด กองการ
บิน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 และลำดับสุดท้ายสังกัด กองกฎหมาย จำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.87 ตามลำดับ
บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีมากที่สุด จำนวน 146
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.68 รองลงมาระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี จำนวน 61 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 22.85 ระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ งาน 5–7 ปี จำนวน 40 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 14.98 และลำดั บ
สุดท้ายระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 8–10 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.49 ตามลำดับ
ผลการวิ เ คราะห์ นิ ย ามที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการวิ เ คราะห์ นิ ย ามที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 267 คน รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามนิยาม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม M-Mastery มีความเป็นมืออาชีพ
นิยามของค่านิยมหลัก

เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
รู้ลึก และรู้จริงในงาน/หน้าที่ที่ทำ เป็น
คนดี มี คุ ณธรรม ซื่ อสั ตย์ อดทน ขยั น
เสี ย สละ เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม
พร้อมแบ่ง ปันความรู้ ให้ผู้อื่นและมี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
26.97

ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
56.55
16.10
0.37

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
-

̅
𝒙

S.D.

4.10

0.66

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็ นว่า บุคลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม ให้ ความคิดเห็ นกับนิยามที่
สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
M-Mastery มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรู้ลึก และรู้จริงในงาน/หน้าที่ที่ทำ
เป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
และมีการพัฒ นาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามนิยาม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม O-Outstanding มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน
นิยามของค่านิยมหลัก

เป็ นผู้ ที่ มี ผลงานโดดเด่ นเป็ นที่
ประจักษ์ กล่าวคือ ผลงานได้รับการ
ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากผู้บริหาร และคนใน
หน่ วยงาน หรื อ ได้ รั บ การยอมรั บ
อย่างกว้างขวาง ในวงการวิชาการ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
24.34
52.44
21.72
1.50

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
-

̅
𝒙

S.D.

4.00

0.72

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็ นว่า บุคลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม ให้ ความคิดเห็ นกับนิยามที่
สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
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O-Outstanding มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
กล่าวคือ ผลงานได้รับการยอมรั บจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริหาร และคนใน
หน่วยงาน หรือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวงการวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้าง
เห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามนิยาม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม N-Nature Conversation ยึดการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ตั้ง
นิยามของค่านิยมหลัก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
เป็ นผู้ที่ ตระหนักและเห็น คุณ ค่ า 41.20
49.06
8.99
0.75
ในสิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมชาติ
รวมทั้ งผลกระทบ จากการทำ
กิจกรรมที่ส่งผลต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
-

̅
𝒙

S.D.

4.31

0.66

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็ นว่า บุคลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม ให้ ความคิดเห็ นกับนิยามที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม N-Nature
Conversation ยึ ดการอนุ รักษ์ธรรมชาติเป็นที่ตั้ง เป็ นผู้ ที่ตระหนักและเห็ นคุณค่าในสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบ จากการทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามนิยามที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
R-Responsibility มีความรับผิดชอบ
นิยามของค่านิยมหลัก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
เป็ นผู้ ที่ ตระหนั กและเห็ นคุ ณ ค่ าใน 42.70
51.31
5.62
0.37
สิ่ งแวดล้ อมและธรรมชาติ รวมทั้ ง
ผลกระทบ จากการทำกิ จ กรรมที่
ส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

̅
𝒙
เห็นด้วย
น้อยที่สุด
-

S.D.

4.36 0.61
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จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ นว่า บุคลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม ให้ ความคิดเห็ นกับนิยามที่
สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
R-Responsibility มี ความรั บ ผิ ดชอบ เป็ นผู้ ที่ ตระหนั กและเห็ นคุ ณ ค่ าในสิ่ งแวดล้ อมและธรรมชาติ
รวมทั้งผลกระทบ จากการทำกิจกรรมที่ส่ง ผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามนิยามที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-Environmentalism ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมนิยม
นิยามของค่านิยมหลัก

ระดับความคิดเห็น
̅ S.D.
𝒙
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
เป็ น ผู้ ที่ ต ระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ าใน 32.96
51.31
12.36
3.37
4.14 0.76
สิ่ งแวดล้ อ มและธรรมชาติ รวมทั้ ง
ผลกระทบ จากการทำกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากตารางที่ 5 แสดงให้ เห็ นว่า บุคลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม ให้ ความคิดเห็ นกับนิยามที่
สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
E-Environmentalism ความเชี่ยวชาญด้ านสิ่ งแวดล้ อม/สิ่งแวดล้ อมนิ ยม เป็ นผู้ ที่ ตระหนักและเห็ น
คุณค่าในสิ่งแวดล้ อมและธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบ จากการทำกิจกรรมที่ส่ง ผลต่อธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ค่ อ นข้างเห็ น ด้ ว ย ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.14 และมี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76
ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ข องค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมบ่ งชี้ ข องค่ า นิ ยมห ลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 267 คน รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของบุ ค ลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม
พฤติ กรรมบ่ งชี้ ของค่ านิ ยมหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม M-Mastery มีความเป็นมืออาชีพ
พฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลัก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
1. สามารถให้ ค วามเห็ น ตอบ 31.09
59.18
9.36
0.37
คำถาม และให้คำแนะนำในเรื่อง
ที่ เกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ข องตน หรื อ
ผลงานของตนเอง
2. เปิ ด รับ ความคิด เห็ น ความรู้ 40.45
50.19
9.36
และทักษะใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน และพัฒนาตนเองเสมอ
3. สามารถบริ ห ารจั ด การงาน/ 37.08
52.43
10.50
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็ น
อย่างดี
4. สามารถถอดสรุ ป บทเรี ย น 25.84
57.30
16.48
0.37
จากงาน/หน้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ นำมา
อธิบายและถ่ายทอดได้
5. ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ 41.20
50.19
8.24
0.37
เสียสละ และอดทน
6. สามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ 43.07
46.44
10.49
หน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
รวม

̅
𝒙

S.D.

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
4.21 0.64

-

4.31 0.64

-

4.27 0.64

-

4.09 0.66

-

4.32 0.64

-

4.33 0.66

4.26 0.65

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นกับ พฤติกรรม
บ่ งชี้ ของค่านิ ยมหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม M-Mastery
มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยอย่ างยิ่ ง ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.26 และมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าให้ความคิดเห็นค่อนข้ างเห็นด้วยมาก
ที่สุ ดในทุกข้อ โดยอัน ดับ ที่ห นึ่ งได้แก่ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 รองลงมาคือ
ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ เสียสละ และอดทน มีค่าเฉลี่ย 4.32 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 ลำดับ ที่ส าม เปิ ดรับ ความคิดเห็ น ความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และ
พัฒ นาตนเองเสมอ มีค่าเฉลี่ ย 4.31 และมีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ลำดั บที่ สี่ สามารถ
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บริ ห ารจั ด การงาน/ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมายได้ เป็ น อย่ างดี มี ค่ าเฉลี่ ย 4.27 และมี ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.64 ลำดับ ที่ ห้ า สามารถให้ ความเห็ น ตอบคำถาม และให้ คำแนะนำในเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน หรือผลงานของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.21 และมีค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.64 และลำดับ สุ ดท้ ายคือ สามารถถอดสรุป บทเรียนจากงาน/หน้ าที่ที่ ปฏิ บัติ นำมาอธิบายและ
ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ย 4.09 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66
ตารางที่ 7 แสดงค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของบุ ค ลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม
พฤติ กรรมบ่ งชี้ ของค่ านิ ยมหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม O-Outstanding มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน
พฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลัก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
1.สามารถนำเสนอความรู้ แ ละ 31.46
52.06
16.48
ผลงานของตนเองได้ อ ย่ า งน่ า
เชื่อถือเป็นที่ประจักษ์
2. ปฏิ บั ติ งานได้ ดี มี คุ ณภาพ และ 33.71
52.06
14.23
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ น
ผลงาน
3. มี บ ทบาทสำคั ญ ในการดำเนิ น 28.46
55.06
15.73
0.75
งาน ส่งเสริม และสนับสนุน เป็นที่
ประจักษ์
4. สามารถนำผลงานมาใช้ แ ก้ ไ ข 30.3ภ
49.06
20.22
0.37
ปั ญ ห าของห น่ วยงาน ใน เชิ ง
ประจักษ์
5. สามารถเสนอและให้ ความเห็ น 29.21
52.81
17.23
0.75
ทางวิ ช าการเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
รวม

̅
𝒙

S.D.

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
-

4.15

0.68

-

4.19

0.67

-

4.11

0.68

-

4.09

0.72

-

4.10

0.70

4.13 0.69

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นกับพฤติกรรมบ่งชี้
ของค่านิยมหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม O-Outstanding
มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าให้ความคิดเห็นค่อนข้างเห็น
ด้วยมากที่สุ ดในทุกข้อ โดยอันดับที่หนึ่งได้แก่ ปฏิบัติงานได้ดี มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ เป็นที่
ประจักษ์ในผลงาน มี ค่าเฉลี่ ย 4.19 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 รองลงมาคือ สามารถ
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นำเสนอความรู้ และผลงานของตนเองได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อเป็ นที่ ประจั กษ์ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.15 และมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ลำดับที่สาม มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ส่งเสริม และสนับสนุน
เป็นที่ประจักษ์ มีค่าเฉลี่ย 4.11 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ลำดับที่สี่ สามารถเสนอและ
ให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.10 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70 และลำดับสุดท้ายคือ สามารถนำผลงานมาใช้แก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ในเชิง
ประจักษ์ มีค่าเฉลี่ย 4.09 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72
ตารางที่ 8 แสดงค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของบุ ค ลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม
พฤติ กรรมบ่ งชี้ ของค่ านิ ยมหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม N-Nature Conversation ยึดการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ตั้ง
พฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลัก
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือภารกิจ 40.45
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ธรรมชาติของหน่วยงานอื่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
2. เผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างความ 36.33
เข้าใจในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มและ 42.70
สนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ
4. ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ 46.07
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย
ความเต็มใจ
5. ปฏิ บั ติ งานโดยคำนึ งถึ งความ 42.70
คุ้มค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
45.32
13.86
0.37

̅
𝒙

S.D.

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
-

4.26

0.70

52.06

11.24

0.37

-

4.24

0.66

49.06

8.24

-

-

4.34

0.63

45.32

8.61

-

-

4.37

0.64

46.82

10.49

-

-

4.32

0.66

4.31

0.66

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นกับ พฤติกรรม
บ่ งชี้ ของค่ านิ ย มหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม N-Nature
Conversation ยึดการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับที่หนึ่ง
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ได้แก่ ดูแล รักษา และอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.37 และมีค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.66 รองลงมาคื อ ส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ ว มและสนั บสนุ นการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.34 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ลำดับที่สาม ปฏิบัติงาน
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มีค่า เฉลี่ย 4.32 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ลำดับที่สี่ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติของหน่วยงานอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.26 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.70 และลำดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ เผยแพร่ ความรู้ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.24 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66
ตารางที่ 9 แสดงค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของบุ ค ลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม
พฤติ กรรมบ่ งชี้ ของค่ านิ ยมหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม R-Responsibility มีความรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลัก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ทำงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 38.95
51.69
9.36
และป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
และสังคม
2. ป ฏิ บั ติ ง า น โด ย ค ำ นึ งถึ ง 38.95
51.31
9.74
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อบุ คค ล สั งค ม
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือ
ภารกิจต่าง ๆ
3. มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงาน ให้ 44.94
46.44
8.61
ประสบความ สำเร็จตามเป้าหมาย
4. จั ด สรรและบริ ห ารทรั พ ยากร 34.83
51.61
13.11
0.37
ของกระทรวง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
คุ้มค่า
5. รู้ ห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ 43.45
47.94
8.24
0.37
ตนเองและหน่วยงาน มุ่งมั่น และ
ตั้ ง ใจรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน/หน้ า ที่
เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ที่กำหนดไว้
รวม

̅
𝒙

S.D.

4.30

0.63

4.29

0.64

4.36

0.64

4.21

0.67

4.34

0.64

4.30

0.64
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จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นกับ พฤติกรรม
บ่ ง ชี้ ข องค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั กงานปลั ด กระทรวงท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
R-Responsibility มีความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าให้ความคิดเห็นค่อนข้างเห็น
ด้วยมากที่สุดในทุกข้อ โดยอันดับที่หนึ่งได้แก่ มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จตาม
เป้ าหมาย มี ค่าเฉลี่ ย 4.36 และมี ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.64 รองลงมาคื อ รู้ห น้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองและหน่ วยงาน มุ่งมั่น และตั้งใจรับผิดชอบต่องาน/หน้าที่ เพื่อให้งานสำเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 4.34 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ลำดับที่สาม ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม มีค่าเฉลี่ย
4.30 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ลำดับที่สี่ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผล กระทบต่อบุคคล
สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ งานหรือภารกิจต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.29 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และลำดับสุดท้ายคือ จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.21 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67
ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมบ่ งชี้ ของค่ านิ ยมหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอ E-Environmentalism ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมนิยม
พฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลัก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ค่อนข้าง เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง น้อย
1. สามารถให้ความคิดเห็นที่เป็น 29.59
53.18
16.0
1.12
ประโยชน์ แ ละมี น้ ำ หนั ก ในที่
ประชุม
2. สามารถตอบคำถาม และให้ 32.21
49.44
17.98
0.37
คำแนะนำในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม
3. ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยการใช้ ห ลั ก 35.58
46.07
17.23
1.12
วิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. สามารถชี้ น ำหน่ ว ยงานและ 33.71
49.06
16.48
0.75
สั งค ม ใน ท างที่ ถู ก ต้ อง แ ล ะ
เหมาะสมตามหลักวิชาการ
5. สามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้ 31.84
51.69
14.61
1.87
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้อื่นได้
รวม

̅
𝒙

S.D.

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
-

4.11

0.70

-

4.13

0.71

-

4.16

0.74

-

4.16

0.71

-

4.13

0.72

4.12

0.72
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จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นกับ พฤติกรรม
บ่ ง ชี้ ข องค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั กงานปลั ด กระทรวงท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
E-Environmentalism ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมนิยม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าให้ความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยมากที่สุดในทุกข้อ โดยอันดับที่หนึ่งได้แก่ สามารถชี้นำ
หน่ ว ยงานและสั งคมในทางที่ ถู ก ต้ อ ง และเหมาะสมตามหลั ก วิช าการ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.16 และมี ค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 และปฏิ บั ติงานด้ว ยการใช้ห ลั กวิช าการที่เกี่ยวข้อ งอย่างถูก ต้อ ง
มีค่าเฉลี่ย 4.16 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมาคือ รู้สามารถตอบคำถาม และให้
คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.13 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ย 4.13 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72 และลำดับ สุดท้ายคือ สามารถให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีน้ำหนักในที่ประชุม
มีค่าเฉลี่ย 4.11 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70
จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบุคลากรจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง
267 คน ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีสังกัดที่หลากหลายกันไป
และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีมากกว่าครึ่ง ทั้งนี้ ได้นำผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
แนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลักของของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ไปสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ มี ป ระสบการณ์ ข องสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ท่าน เพื่อหาข้อสรุปของคำนิยามและพฤติกรรมบ่งชี้ที่
สื่ อ ถึ ง ค่ า นิ ย มหลั ก MONRE และแนวทางการสร้ า งความชั ด เจนของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
จากการนำความคิดเห็ นของนิยามและพฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลัก MONRE ที่ได้จาก
แบบสอบถาม ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาผลสรุปคำนิยามและพฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิยมหลัก MONRE และ
ได้มีข้อสรุปนิยามและพฤติกรรมบ่งชี้ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการสร้างความชัดเจนของค่านิยมหลักในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ าใจในค่ านิ ย มหลั กของสำนั กงานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 แสดงข้ อ สรุ ป นิ ย ามที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมหลัก
M-Mastery
มีความเป็นมืออาชีพ
O-Outstanding
มีความโดดเด่นเป็น ที่ป ระจักษ์
ในผลงาน

คำนิยาม
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างในงานที่รับผิดชอบ พร้อม
แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ กล่าวคือ ผลงานได้รับการเผยแพร่/สร้าง
การรับรู้/สร้างองค์ความรู้ในหน่วยงานหรือในระดับ ประเทศ ได้รับความเชื่อมั่น
จากผู้บริหาร และคนในหน่วยงาน หรือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
วิชาการ
N-Nature Conversation
เป็นผู้ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ผลกระทบ
ยึ ด การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ เป็ น จากกิจกรรมที่ส่งผล ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเข้าใจถึงการพัฒนาที่
ที่ตั้ง
ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งการใช้ ป ระโยชน์ แ ละการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
R-Responsibility
เป็นผู้ที่เอาใจใส่มุ่งมั่นให้งาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มี
มีความรับผิดชอบ
จิ ต สำนึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ เพื่ อ ประโยชน์ ข องหน่ ว ยงานและ
ประเทศชาติเป็นสำคัญ และร่วมรับผิดชอบ ในภารกิจ/เป้าหมายของหน่วยงาน
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคล สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-Environmentalism
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รูล้ ึก และรู้จริงในด้านสิ่งแวดล้อมและใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/ ที่มีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคล
สิ่งแวดล้อมนิยม
รอบข้างและชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมกัน

จากตารางที่ 11 จะเห็ น ว่ า คำนิ ย ามของค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ได้ มี ก ารปรั บ รู ป ประโยคและตั ด คำที่ ไม่ สื่ อ ถึ งค่ านิ ย มหลั ก
MONRE ออกไป และเพิ่มเติมคำให้สื่อถึงความหมายของค่านิยมหลักให้ชัดเจน และให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ตารางที่ 12 แสดงข้อสรุปพฤติกรรมบ่งชี้ในค่านิยมหลักของของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมหลัก
M-Mastery
มีความเป็นมืออาชีพ

พฤติกรรมบ่งชี้
1. สามารถจัดลำดับความสำคัญ/ขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่มีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
3. สามารถตอบคำถาม และให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน/หน้าที่ที่ทำ หรือ
ผลงานของตนเอง
4. เปิดรับ ความรู้ และทักษะใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และพั ฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ
5. สามารถปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการ
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ค่านิยมหลัก

พฤติกรรมบ่งชี้
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เสียสละ และอดทน
O-Outstanding
1. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ส่งเสริม และสนับสนุนในหน่วยงานหรือใน
มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ระดับประเทศเป็นที่ประจักษ์
ในผลงาน
2. ปฏิบัติงานได้ดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ในผลงาน
3. สามารถนำเสนอความรู้และผลงานของตนเองได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นที่ประจักษ์
4. สามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานได้
N-Nature Conversation
1. ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
ยึดการอนุ รัก ษ์ธรรมชาติเป็ น 2. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและ
ที่ตั้ง
สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
3. เผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ให้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ วยเหลื อ ภารกิ จที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติ ข อง
หน่วยงานอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
R-Responsibility
1. รู้หน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน มุ่งมั่น และตั้งใจรับผิดชอบต่องาน/หน้าที่ที่ทำ
มีความรับผิดชอบ
เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
3. ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานและประเทศชาติ
4. ป ฏิ บั ติ งานโดยคำนึ งถึ ง ผลกระทบ ต่ อหน่ วยงานและป ระเทศชาติ
เป็นสำคัญ
5. จัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและ
ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด
E-Environmentalism
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้อนื่ ได้
ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น 2. สามารถตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมนิยม 3. ปฏิบัติงานด้วยการใช้หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. สามารถชี้นำหน่วยงานและประเทศชาติในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
5. สามารถเป็ นที่ ปรึ กษา และให้ คำแนะนำเกี่ ยวกั บการดู แล รั กษา ฟื้ นฟู และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

จากตารางที่ 12 จะเห็ น ว่า พฤติกรรมบ่งชี้ของค่านิ ยมหลั กของสำนักงานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการตัดพฤติกรรมบ่งชี้บางตัวที่ไม่สื่อถึงค่านิยมหลัก MONRE
และได้ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมพฤติกรรมบ่งชี้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
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ตารางที่ 13 แสดงข้ อ สรุ ป แนวทางการสร้ า งความชั ด เจนในค่ า นิ ย มหลั ก ของของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นคำถาม
ประเด็นคำตอบ
1. ท่ า นคิ ด ว่ า กิ จ กรรมใด สามารถ การเปลี่ย นแปลงค่ านิย มหลั กของสำนั ก งานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากร
สร้ า งการรั บ รู้ และความเข้ า ใจใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถือว่าเป็นการ
ค่านิยมหลักได้ดีที่สุด
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมหลักครั้งแรกของหน่วยงาน
ตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงานมา ค่านิยมหลัก ถือว่ามีความสำคัญ และจำเป็น
อย่ างยิ่ งต่ อ หน่ ว ยงาน เป็ น ส่ วนหนึ่ งในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาเพื่ อ
ความก้าวหน้าของหน่วยงาน เหมือนเข็มทิศชี้แนวทางให้แก่บุคลากร ซึ่ง
บุคลากรของหน่ วยงานทุกคนจะต้องรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ โดย
หน่วยงานต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่แรกเริ่มบรรจุ กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับ
ข้าราชการใหม่และพนักงานราชการใหม่ จะเป็นกิจกรรมแรกที่จะช่วย
สร้างการรับรู้และเข้าใจในค่านิยมหลักของหน่วยงาน เนื่องจากกิจกรรม
ปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมบุคลากรให้เข้าใจกฎระเบียบ
ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ และทราบถึงข้อมูลของหน่วยงานการ โดยมี
กิจกรรมย่อยคือ การละลายพฤติกรรม และการรับฟังบรรยาย ที่จะช่วยให้
บุคลากรใหม่ของหน่วยงานได้รับการปลูกฝังให้รับค่านิยมหลักเข้ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน อี กทั้งคู่มือปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการใหม่
และพนั กงานใหม่ จะช่ วยเพิ่ มการรับ รู้ได้มากยิ่งขึ้ น ทั้ งนี้ การปลู กฝั ง
ค่านิยมต้องเกิดจากการร่วมมือกันทุกภาคส่วน การให้ความสำคัญหรือ
การปฏิบัติอันเป็นตัวอย่างจากผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้นำแห่งการ
เปลี่ยนแปลง จะเป็นต้นแบบที่ดี และเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บุคลากร รับรู้ รับทราบ และนำไปปฏิบัติต่อไป

สรุ ป ผลแนวทางการสร้ า งความชั ด เจนในค่ า นิ ย มหลั ก ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ ย นแปลงค่านิ ยมหลั ก ของสำนั กงานปลั ด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2561 ถื อ ว่ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ข องสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้จัดทำคำนิยามและพฤติกรรมบ่งชี้
เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรัญ โสตถิพันธ์ ที่ได้การกำหนดแนวทางการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม มีกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1: Define กำหนดค่านิยมจากปัจจัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งพิจารณาจากวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
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ขั้น ตอนที่ 2: Deploy สื่ อสารค่านิยมให้ กลายเป็น พฤติกรรม โดยนำไปประยุกต์ในแต่ล ะ
หน้าที่งานตำแหน่งงาน และกำหนดเป็นพฤติกรรมของบุคคล
ขั้นตอนที่ 3: Drive เสริมแรงพฤติกรรมตามค่านิยม มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 4: Deepen สร้างหลักประกันให้เกิดความต่อเนื่อง บุคลากรได้เรียนรู้และนำไปใช้
ได้จริง
การสร้างความชัดเจนในค่านิยมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน เนื่องจากค่านิยมหลักเป็นส่วนหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา สร้างความก้าวหน้าให้แก่หน่วยงาน เป็นเหมือนเข็มทิศชี้แนวทางให้แก่บุคลากร
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคุณกันตยา เพิ่มผล ซึ่งเห็นว่า ค่านิยมเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากค่านิยม
ที่มนุ ษย์ มีอยู่นั้ นทำหน้าที่มากมายหลายอย่างที่สำคัญ คือ ค่านิยมทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐาน หรือ
มาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของเรา หน่วยงานจำเป็นต้องกำหนดพฤติกรรมของบุ คลากรที่
หน่วยงานมุ่งหวังให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนตามทิศทางของหน่วยงานในปัจจุบันและอนาคตให้
ชัดเจนและเสริมสร้างให้บุคลากรประพฤติตามพฤติกรรมที่หน่วยงานกำหนด และกิจกรรมปฐมนิเทศ
สำหรับข้าราชการใหม่และพนักงานใหม่ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ค่านิยมหลักมีความชัดเจนมากขึ้น
เนื่ องจาก กิจ กรรมปฐมนิ เทศเป็น กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมและช่วยปรับตัวให้ บุคลากรเข้ากับ
หน่ ว ยงานได้ โดยมี กิ จ กรรมย่ อยคื อ กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรม การรับ ฟั งบรรยาย ที่ จะช่ว ยให้
บุคลากรใหม่ของหน่วยงานได้รับการปลูกฝังให้รับค่านิยมหลักเข้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อีกทั้ ง คู่มื อปฐมนิ เทศสำหรั บ ข้าราชการใหม่และพนัก งานใหม่ จะช่ว ยเพิ่ มการรับรู้ได้ม ากยิ่งขึ้ น
สอดคล้องกับ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ซึ่งได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 1) การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการ และ
2) การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ผู้ศึกษาวิจัยมีความคิดเห็นว่า
ความไม่ชัด เจนของค่านิ ยมหลัก เกิดขึ้นจากการจัดทำค่านิยมหลัก โดยที่ไม่มี คู่มือ คำนิยาม และ
พฤติกรรมบ่งชี้ ทำให้บุคลากรขาดแนวทางปฏิบัติ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ หน่วยงานจะต้อง
สื่อสารค่านิยมนั้นให้กลายเป็นพฤติกรรมของคนในหน่วยงาน จะต้องมีการผลักดัน เพื่อให้บุคลากร
ประพฤติป ฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นค่านิยมหลักของหน่วยงานในที่สุด เป็นกรอบให้แก่
หน่ วยงานที่ จะปฏิบั ติ แต่ในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบุ คลากรทุกคน
จะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ ทั้งนี้ การให้ความสำคัญจากผู้บริหารหน่วยงาน ที่ ถือว่าเป็นผู้นำ
แห่งการเปลี่ยนแปลง จะเป็นแรงในการผลักดันค่านิยมหลักของหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญ จะช่วยให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของค่านิยมหลัก สร้างการรับรู้ รับทราบ และประพฤติปฏิบัติตาม ทำให้หน่ วยงานมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน
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7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการสร้ างความชั ด เจนในค่ านิ ย มหลั ก ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังขาดการประชาสัม พันธ์
ค่านิยมหลักของหน่วยงาน ควรประกาศค่านิยมหลัก MONRE ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
2) ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามสำคัญ กั บ ค่ านิ ยมหลั กมากกว่านี้ เพื่ อเป็ น การเน้ น ย้ำค่ านิ ย มให้
บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรู้ รับทราบ ตลอดจน
แนวทางการนำไปประพฤติ ปฏิบัติ
3) หัวหน้างานต้องเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักมากที่สุด และต้องเป็นตัวอย่าง
ในการปฏิบัติ เนื่องจากหัวหน้างานมีความใกล้ชิดกับบุคลากรใหม่มากที่สุด
4) การนำค่านิยมหลักมาประชาสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ เช่น เพลง โปสเตอร์ หรือการ์ตูน
5) การนำค่านิยมหลักมาใส่ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น นำมาใส่ในเกมส์ Kahoot
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการสร้ างความชั ด เจนในค่ านิ ย มหลั ก ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากมีผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็นของการสร้างความ
ชัดเจนของค่านิยมหลัก ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และเข้าใจในค่านิยมหลักของบุคลากร
2) กิจกรรมที่มีผลต่อการสร้างการรับรู้และเข้าใจในค่านิยมหลักของบุคลากร
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