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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ศึกษา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดการเรื่องฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไป
ใช้ในการควบคุมฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน และ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการรับผิดชอบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดยการศึกษาวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับการศึกษาเอกสาร
(Documentary Research)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สาเหตุ ข องปั ญหาการเกิ ด ฝุ่น ละอองทางอากาศในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ งาน เกิ ด จาก 1) กลไกของ
เครื่องจักรชารุด เกิดการใช้งานหนั ก โดยไม่มีการหยุดพักตลอด 24 ชั่วโมง 2) เครื่องจักรขาดการทานุบ ารุ ง บางพื้ น ที่
เครื่องจักรขาดการซ้อมแซมแก้ไข ซึ่งมีผลทาให้เครื่องจักรไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ 3) เครื่องจักรขาด
ประสิทธิภาพการใช้งาน และมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทาให้ตัวเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการทางานที่ลดลง
สาหรับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่า บริษัทฯ ดาเนินการใช้เทคโนโลยี Bag
House เป็นเครื่องจักรทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดักจับฝุ่นละอองทางอากาศ ดาเนินการใช้เทคโนโลยี Bag Filter เข้ามาใช้
ในการควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษ และดาเนินการทาจัด Guard ครอบตามแนวสายพานการลาเลียงวัตถุดิบ สามารถลดการ
แพร่กระจากโดยการทาหลังคา จุด Load หรือ จุดลาเลียงวัตถุดิบ
ขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การปั ญ หาฝุ่ น ละอองทางอากาศของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน พบว่ า บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการวางแผนการจัดการ
ปัญหาตามมาตรการของบริษัทฯ และร่วมปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานการจัดการปัญหาฝุ่นละออง นอกจากนี้
พบว่า บุคลากรและงบประมาณในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองมีความเพียงพอต่อการดาเนินงาน ทาให้การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานมีความครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง
สาหรับและอุปสรรคในการดาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ISO พบว่า มาตรการทางกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสม ในการนามาใช้สาหรับ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติได้ ซึ่งพบว่าบริษัทฯสามารถควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศได้ต่ากว่าค่ามาตรฐาน ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ไว้
ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละออง ทางบริษัทฯ ควรเพิ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ
ตรวจเช็คและซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักร ด้วยมาตรการความเข้มงวดเพิ่มระยะความถี่ในการตรวจสอบ และควรมีการแบ่งพื้นที่
และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมแจงจูงใจในการมีส่วนร่วมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
คาสาคัญ : การจัดการฝุ่นละออง เทคโนโลยี เครื่องจักร กฎหมายสิ่งแวดล้อม
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: apiwat.kla2538@gmail.com

2

Study of particulate matter management problems in the work area of Siam City Cement Public
Company Limited: A case study of particulate matter affecting workers in the factory area 1
Thap Kwang Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province
Apiwat Klabsuk*
Abstract
This study is intended to 1 ) Study the management of airborne dust problems and operational
procedures. 2) Study environmental laws, ISO standards and measures related to the process of handling
particulate matter within the work area. Used to control dust in the work area. 3) Study the problems and
obstacles in operating according to the laws related to the responsibility to employees, workers. By this
research is a qualitative research by using in- depth interview questionnaires with workers within the work
area together with documentary research
The study found that the cause of airborne dust problems in the work area was caused by 1 )
Mechanisms of damaged machines Heavy use without a break for 2 4 hours. 2 ) Machinery lacking
maintenance Some areas, machines lacking rehearsal Which results in the machine being unable to work
at full capacity.3)Machine lacking efficiency and has been used for a long time Causing the machine to have
lower performance.
For the management of airborne particulate matter in the work area, it was found that the company
used Bag House technology as a modern technological machine to trap airborne dust. Implement the use
of Bag Filter technology to control pollution sources and proceed to arrange the guard along the conveyor
belt. Can reduce diffusion from roofing, load point or raw material conveying point.
Participation procedures for managing airborne dust problems of workers. It was found that the
personnel of the workers were involved in the awareness of the problem of dust spread by sharing opinions
on the planning of problem management according to the company's measures and co- operating to
monitor the performance of dust management problems. In addition, it was found that personnel and
budget for managing dust problems are sufficient for operations. Making the participation of the workers
with continuous coverage.
For and obstacles in the implementation of environmental laws and ISO standards. Found that
environmental legal measures appropriate to be used for industrial factory operations and can be used in
practice. Which found that the company was able to control air emissions lower than the standard as
specified by the government agency.
Suggestions for guidelines for managing dust problems, the company should add personnel to work
in the inspection and maintenance of machinery. With strict measures to increase the frequency of
inspection and should have a clear division of space. To support activities to promote motivation for
participation to workers.
keyword: Dust management, Technology, Equipment, Environmental law
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1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญปัญหาจากฝุ่นละอองทางอากาศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสาคัญ และ
มีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องมาจากวิถีชีวิ ตของประชาชน มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตาม
สมัยของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่สง่ ผลกระทบต่อวัฒนธรรมของประชาชนโดยตรงอาทิเช่น การดาเนินชีวิตดั้งเดิมของประชาชน ใน
อดีตที่นิยมการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม แต่ในยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน มุ่งเข้ามาสู่
ระบบการท างาน ในเขตพื้ น ที่ ภ าคอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น ซึ่ งส่ งผลให้ เ กิ ด การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานเข้ า สู่ วิ ถี ชุม ชนเมื อ ง ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศก็
ตาม และเป็นผลทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น แต่หากมองย้อนกลับอีกด้านของการขยายตัวจากอุตสาหกรรม ย่อมนามา
ซึ่งปัญหาผลกระทบฝุ่นละอองในอากาศ ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน (อรนุช ฤทธิ์เพียร, 2540)
เมื่อปัญหาดังกล่าวได้ถูกนาหยิบยกขึ้นมา ซึ่งกลายเป็นประเด็นปัญหาหลักในระดับประเทศ ส่ งผลให้ทางหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าความเสียหายแก่คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน ส่งผลให้ทาง
หน่วยงานภาครัฐ มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวของปัญหาฝุ่นละออง
ภายในจุดพื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองจากแหล่งกาเนิด ไม่ให้
เกินปริมาณค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายได้กาหนดเอาไว้ ทางหน่วยงานภาครัฐได้มีการประกาศของทางกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2549 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการคุมมลพิษทางอากาศ ในเรื่องการกาหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ ที่ได้รับ
จากการระบายของโรงงาน โดยทางโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีการติดตามด้วยวิธีการตรวจวัดผล และรายงานผลตรวจวัด
ฝุ่นละออง ภายในพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยทางภาครัฐได้นามาตรการทางกฎหมาย เข้ามาควบคุมและบังคับใช้ แก่
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างเข้มงวด
ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาควบคุมและบังคับใช้ ในการลดปริมาณและ
ลดผลกระทบจากปัญหาทางด้านฝุ่นละออง ภายในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรั กษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการประกาศของทางกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 ในเรื่องของการควบคุมด้ว ย
มาตรการทางอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน
ภายในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการควบคุมและลดผลกระทบทางด้านความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นการออก
คาสั่งควบคุมการบังคับใช้กฎหมายสิ่ งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามคาสั่ง ที่มีการกาหนดบทลงโทษหากทาง
ผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ทางกฎหมายควบคุมฝุ่นละออง จะได้รับโทษทางกฎหมาย (ราฆพ ศรีศุภอรรถ, 2544)
สาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาจากฝุ่นละออง อัน ดับแรกนั้นก็คือ ผู้ปฏิบัติงาน
หรือ บุคลากรผู้ทางานภายในสถานที่แหล่งต้นกาเนิดของฝุ่น จึงส่งผลให้ทางองค์กร ได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบของปัญหา
ฝุ่ น ละอองดั งกล่ า ว โดยมี ม าตรการด าเนิ น การจั ด การปั ญ หาฝุ่ น ละอองขึ้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และลดผลกระทบต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน ตามมาตรการข้อบังคับใช้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมทางกฎหมายมลพิษสาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้กาหนดขึ้น สาหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกันต่อคุณภาพชีวิต ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ภายในเขตพื้นที่เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ที่อาจทาให้เกิดการเจ็บป่วย โดยปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ทางองค์กร จึงได้ให้ความสาคัญในการดาเนินการแจ้งเตือน หากผู้ปฏิบัติงานพบเห็นสถานการณ์ความเสี่ยง
ภัยภายในพื้นที่จุดความเสี่ยง เมื่อพบเห็นการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพื่ อเป็นการป้องกัน
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ผลกระทบในด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ภายในจุดพื้นที่ความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบจากฝุ่นละออง
ปัจจุบันทางองค์กร ได้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการดาเนินการป้องกันควบคุมและ
ลดผลกระทบ จากแหล่งกาเนิดฝุ่นละอองภายในโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กฎหมายได้ระบุความรับผิดชอบเอาไว้ ให้สามารถ
ครอบคลุมทั้งภายในโรงงานและทั้งตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยทางองค์กรได้ จัดให้มีแผนงานสาหรับการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางอากาศภายในพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ อเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจต่อสุขภาพอนามัย ของผู้ปฏิบัติงานภายใน
พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ซึ่งทางบริษัทได้แสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้แจ้งเป็นรายละเอียดไว้ในรายงานเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัย ในเรื่องการศึกษาการจัดการปัญหาฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของ
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) เพื่อเป็นการศึกษามาตรการทางกฎหมาย วิธีการดาเนินการรับมือเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ในด้านของการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงงาน โดยผู้วิจัยหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับ
แนวทางต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด
(มหาชน): กรณีศึกษา ฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานภายในพื้น ที่โรงงาน 1 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี
2. เพื่อศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องฝุ่นละอองภายในพื้นที่
ปฏิบัติงานของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) ไปใช้ในการควบคุมฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
ฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน 1 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ พนั ก งาน
ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน): กรณี ศึกษา ฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่
โรงงาน 1 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงจากัด (มหาชน): กรณี ศึกษา ฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน 1 ตาบลทับกวาง อาเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นดังนี้
การจัดการปัญหาฝุ่นละอองของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน)
- การเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับการกาจัดฝุ่นละอองภายในโรงงาน 1
- การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือมาควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่แหล่งกาเนิด
- วิธีการใช้กระบวนการผลิตที่เป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ
- ขั้นตอนการจัดการปัญหาฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงงานปูนซีเมนต์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO และมาตรการดาเนินการของบริษัทฯ
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาฝุ่นละออง
- มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองของบริษัทฯ
• ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละออง
• บุคลากร
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• งบประมาณ
• แผนการลดฝุ่นละออง
• การประเมินผลกระทบ
ปัญหาและอุปสรรคในการนามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
สาหรับการควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองที่เกินขนาดปริมาณตามที่กฎหมายได้กาหนด
- ความเหมาะสมของกฎหมาย
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
• การชารุดของเครื่องจักร
• การขาดการบารุงรักษาของเครื่องจักร
• การขาดประสิทธิภาพของเครื่องจักร
4. วิธีกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดาเนินการนาข้อมูลจากผลการศึกษาที่ ได้รับ สาหรับการ
จัดเรียงความสาคัญของข้อมูล เพื่อนามาใช้ในด้านการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เนื้อหาในการสรุปผลการศึกษาการจัดการ
ปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ
สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในส่วนของการศึกษา การจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ
ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่าย
สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการส่วน หัวหน้าแผนก จานวน 4 คน และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
ผู้ จั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม ผู้ ค วบคุ ม ระบบบ าบั ด มลพิ ษ ทางอากาศ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานประจ าระบบบ าบั ด มลพิ ษ ทางอากาศ และ
ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ จานวน 6 คน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 10 คน
5. ผลกำรศึกษำ
ภายในบทความนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งการรายงานข้อมูลผลการศึกษาออกเป็น 3 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) สรุปผล
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 2) สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ไปใช้ในการควบคุมฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การรับผิดชอบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
จากการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ
ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) ทางผู้ศึกษาได้มุ่งประเด็นการศึกษาการจัดการฝุ่น
ละออง 4 ประเด็น ประกอบไปด้วย การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการฝุ่นละออง การใช้เครื่องจักร ควบคุมการเกิดฝุ่นจาก
แหล่งกาเนิด วิธีการผลิตที่ลดการเกิดฝุ่นละออง และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นละอองจากแหล่งกาเนิด
มีรายละเอียดในประเด็นการศึกษาดังนี้
1. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการฝุ่นละออง
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิ บัติงานภายในบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด
(มหาชน) พื้นที่ปฏิบัติงานโรงงาน 1 พบว่า ได้ดาเนินการใช้เทคโนโลยี Bag House เป็นเครื่องจักรทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การดักจับฝุ่นละอองทางอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ตัวจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators , EP) โดย
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ทาง (นาย ง, 2562) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “แต่เดิมทางโรงงาน 1 ได้นาเทคโนโลยีเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เข้ามา
ใช้ตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งข้อเสียของตัวจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต EP คือ จะมีก๊าซ Co เข้ามาเกี่ยวข้อง หากก๊าซ Co
มีปริมาณเยอะเกินไปอาจส่งผลให้ EP ก็จะ TRIP หรือตัวจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตจะหยุดการทางานโดยทันที ส่วนเทคโนโลยีใหม่
อย่าง Bag House จะไม่เอาก๊าซ Co เข้ามาเกี่ยวข้อง ทาให้การดับจับฝุ่นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ” และ (นาย จ,
2562) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่า “การนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น Bag House เข้ามาใช้ในการดับจับฝุ่น
ละออง ดีกว่าแบบเดิม หรือ EP เพราะตัดปัญหาเรื่องการ TRIP จากก๊าซ Co ซึ่งในกระบวนการเผาปูนจะมี Co อยู่ในระบบไม่
มากก็น้อย ถ้า Co มากก็จะทาให้เกิดการ TRIP EP ทาให้มีฝุ่นออกที่ปล่อง Stack ”
2. การใช้เครื่องจักรควบคุมปริมาณการเกิดฝุ่นจากแหล่งกาเนิด
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด
(มหาชน) พื้นที่ปฏิบัติงานโรงงาน 1 พบว่า ได้ดาเนินการใช้เทคโนโลยี Bag Filter เข้ามาใช้ในการควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษ
และฝุ่นละอองทางอากาศ สาหรับแหล่งกาเนิดฝุ่นละอองทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีทั้งหมด 14 แหล่ง ดังนี้ 1)
Limestone Transport 2) Shale Transport to pile 3) Limestone Transport to bin 4) Shale Transport to bin 5)
Raw Material Grinding Plant 6) Kiln feed plant 7) Kiln plant 8) Clinker Cooler 9) Clinker Transport to bin 10)
Cement Plant 11) Cement transport to silo 12) Lignite & Coal transport to pile 13) Lignite & Coal transport
to bin 14) Lignite & Coal transport to plant โดยแหล่งกาเนิดฝุ่นละอองภายในพื้นที่โรงงาน 1 ส่วนใหญ่ เป็นจุด Load
และการลาเลียงวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยทาง (นาย ช, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทาง
อากาศ “การนาเทคโนโลยี อย่าง Bag Filter หรือ ถุงกรอง เป็นวิธีการควบคุมฝุ่นละอองในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีการ
ใช้กันอย่า งแพร่หลาย โดยใช้ Bag Filter ที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน ประกอบด้วยสารที่เป็นเม็ดเล็กหรือเส้นใย ซึ่งจะกักกัน
อนุภาคไว้และให้อากาศไหลผ่านของว่างของ ถุงกรอง ซึ่งถุงกรองโดยปกติทาจากผ้าทอ (Woven Fabric) หรือสักหลาด
(Felted Fabric) ที่เหมาะสาหรับอนุภาคขนาด 0.1 – 0.5 ไมโครเมตร ”
3. วิธีการผลิตที่ลดการเกิดฝุ่นละอองทางอากาศ
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด
(มหาชน) พื้นที่ปฏิบัติงานโรงงาน 1 พบว่า ได้ดาเนินการทาจัด Guard ครอบตามแนวสายพานการลาเลียงวัตถุดิบ สามารถลด
การแพร่กระจากโดยการทาหลังคา จุด Load หรือ จุดลาเลียงวัตถุดิบ โดยทาง(นาย ช, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัด
มลพิษทางอากาศ กล่าวว่า “การลดฝุ่นละอองในกระบวนการผลิต นอกจาก Guard ครอบ ทางบริษัทฯ มีมาตรการลดฝุ่น
ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายออกไปบริเวณกว้าง ด้วยการปลูกต้นไม้เป็นแนวในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวกันฝุ่นที่เกิดจาก
แหล่งต้นกาเนิดปูนซีเมนต์” ทั้งนี้ (นาย จ, 2562) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวเสริมว่า “เนื่องจากเป็นบริษัท
ผลิตปูนซีเมนต์ การลดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตนั้น จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก สามารถที่ควบคุมได้ในอีกระดับ โดยการ
ทา Guard ครอบตามแนวสายพานลาเลียง ”
4. ขั้นตอนการจัดการปัญหาฝุ่นละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงงานปูนซีเมนต์
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารการสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าการดาเนินการจัดการปัญหาฝุ่นละออง
ของทางบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงจากัด (มหาชน) ซึ่งมีดาเนินการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายควบคุมการปล่อยฝุ่น
ละอองจากแหล่งต้นกาเนิด อาทิเช่น การควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่โรงงาน การควบคุมฝุ่น
ละอองที่เกิดจากการปล่อยออกทางปล่อง (Stack) และการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากระบบการลาเลียง โดยมีรายละเอียด
ของผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1) การร่วมรับรู้ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง พบว่า มีการทราบสาเหตุปัญหาฝุ่นละอองทาง
อากาศ โดยการแจ้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ปริมาณการวัดค่าฝุ่นละอองทางอากาศในโรงงาน และภายนอกโรงงานในแหล่งพื้นที่
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ชุมชน และ การตรวจวัดของทีมผู้ปฏิบัติงาน ภายในแหล่งพื้นที่ต้นกาเนิดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต โดยทาง (นาย ซ,
2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ ได้กล่าวว่า “การรับรู้ข้อมูลปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ผู้ปฏิบัติงาน
มีการตรวจวัดผลด้วยเครื่องมือวัดฝุ่นละอองในสถานที่จุดเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งมีการเก็บรอบรวมข้อมูลฝุ่นละอองรวม (TSP)
อย่างต่อเนื่อง และการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองสถานที่ความเสี่ยงทั้ง 7 จุด เพื่อเฝ้าระวังและเป็นการตรวจสอบการรั่วไหล
ของฝุ่นละอองในกระบวนการผลิตวัตถุดิบปูนซีเมนต์ เมื่อเก็บรวบรวมผลจากสถานที่ แล้วจึงนาผลดังกล่าว แจ้งไว้บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในโรงงาน”
2) การร่วมแสดงความคิดเห็น พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการดาเนินการจัดการปัญหาฝุ่นละออง ด้วยการแสดง
ความคิดเห็นในวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ การรั่วไหลของฝุ่นละอองตามพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ด้วยการ
ปรึกษาหารือของทีมงาน เพื่อดาเนินการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทาง (นาย ฉ, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจา
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่า “การร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่ง ในการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานบาบัด
มลพิษทางอากาศ เพราะทุกคนเป็นส่วนสาคัญในภารหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จะต้องจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อบุคลากรภายในบริษัทฯ ทั้งนี้การร่วมแสดงความคิดเห็น จึงเป็นส่วนหนึ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ฝุ่นละอองและการชารุดของเครื่องจักรที่ขาดความแน่นอน”
3) การร่วมวางแผนการจัดการปัญหา พบว่า มีการดาเนินการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเป็นลาดับขั้นของ
สายบังคับบัญชาของการปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่ความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน โดยทาง (นาย ฆ, 2562) หัวหน้าแผนก กล่าวว่า “การร่วมวางแผนของบุคลากรในบริษัทฯ จะเริ่มดาเนินการเมื่อ
รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงในระดับใด โดยการวางแผนมีขั้นตอนดาเนินการตั้งแต่ ลาดับขั้นหัวหน้าแผนกเป็นต้นไป
ลงมาสู่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับภารงานที่รับผิดชอบ”
4) การร่วมปฏิบัติการ พบว่า มีการดาเนินงานร่วมกันตามภารกิจหน้าที่ของตน ทางองค์กรได้รับนาคาสั่ง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการกาหนดใช้มีการแต่งตั้งบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน 1 โดยทาง
(นาย ช, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ อธิบายว่า “การร่วมปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ดาเนิน การ
จัดการทางด้านการบาบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ ทางบริษัทได้ดาเนินการปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกาหนดให้ทางบริษัทจะต้องดาเนินการปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งทั้งนี้การร่วมปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางด้านการบาบัดมลพิษทางอากาศ มีการร่วมกัน ปฏิบัติงานเป็นทีมงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยจากสภาวะฝุ่นละอองจาก
กระบวนการผลิต”
5) การร่วมติดตามผลการดาเนินงานจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ พบว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการนาเครื่องมือพารามิเตอร์ เข้ามาใช้ในการตรวจวัดความหนาแน่นของฝุ่น
ละอองทางอากาศ โดยทาง (นาย ฌ, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่า “การปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละออง ทางทีมงานมีการติดตามการวัดผลกระทบ ทั้งจุด
เสี่ยงภายในโรงงาน และก็คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่อาจออก
ไปสู่ภายนอกโรงงานด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการตรวจวัดจุดเสี่ยงภายในพื้นที่โรงงาน จานวน 7 จุดเสี่ยงรอบพื้นที่ ประกอบไป
ด้วย 1) Limestone crusher 2) Shale crusher 3) Raw Mill R1, R2 4) Coal & Lignite Mill 5) อาคาร Cement Mill
Z1 6) อาคาร Cement Mill Z2, Z3 7) อาคาร Cement Mill Z4 ” และ (นาย ง, 2562) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึง
ประเด็นการร่วมติดตามผลการดาเนินงานจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศเอาไว้ว่า “การร่วมติดตามผลการปฏิบัติงาน ทาง
ทีมผู้ปฏิบัติงานบาบัดมลพิษทางอากาศ จะดาเนินการนาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศภายในชั้นบรรยากาศ เพื่อดาเนินการตรวจสอบวัดผลปริมาณฝุ่นละอองตามที่กฎหมายได้กาหนด ไว้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ในเรื่อง การกาหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซ
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ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง และตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2547) ส าหรั บ การก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในชั้ น บรรยากาศทั่ ว ไป รวมทั้ ง ได้ ด าเนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ.2553) ในการกาหนดมาตรฐานค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในชั้น
บรรยากาศ”
5.2 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องฝุ่น
ละอองภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
จากการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การจัดการผลกระทบจากฝุ่นละอองของ
ทางบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) ได้นามาตรการทางกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ทางธรรมชาติ โดยมาตรการทางกฎหมายเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมฝุ่ นละออง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ของโรงงานอุตสาหกรรม ทางผู้ศึกษาวิจัยจึงได้แบ่งออกประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ซึ่งประกอบไปด้วย
มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ISO 14001 และ มาตรการทางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของทางบริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) จึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มาตรการกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ISO
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด
(มหาชน) พื้นที่ปฏิบัติงานโรงงาน 1 พบว่า บริษัทฯได้ดาเนินการจัดการปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละอองทางอากาศ ตาม
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ทางบริษัทฯยังได้นาผลของทาง
ประกาศจากทางกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2520 ในเรื่อง การกาหนดปริมาณความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัย ประกาศจากทางกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ในเรื่องการกาหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กาหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานประจา และเกณฑ์
ในการขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สาหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ ประกาศจากทางกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ในเรื่อง การกาหนดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน สาหรับการกาหนดปริมาณของ
สารเจือปนไว้ 15 ชนิด รวมทั้งวิธีการตรวจวัด และการายงานผลการตรวจวัด รวมทั้งทางบริษัทฯ ได้มีการนาหลักมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้ามาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบให้แก่สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีการแต่ตั้งบุค ลากรผู้รับผิดทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยทาง (นาย ก,
2562) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ทางบริษัทเราได้นามาตรการทางกฎหมายมาปฏิบัติ โดยการลงมือปฏิบัติของทาง
เรา มีการปฏิบัติควบคุมมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานทางกฎหมายได้กาหนดไว้ เช่น การควบคุมปริมาณการปล่อยฝุ่นละอ องที่
ปล่อง Stack ที่ตามกฎหมายได้ระบุไว้ คือ 120 ไมโครกรัม แต่ทางเราให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองไม่
เกิน 50 ไมโครกรัม” ทั้งนี้ ทาง (นาย จ, 2562) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวเสริมว่า “กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของทางบริษัทฯ เราดาเนินงานตามหลั กกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่ทางภาครัฐเป็นผู้กาหนดขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานของเรากับ
มาตรการทางกฎหมายที่เรารับนามา มีความสอดคล้องกันในทางปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลักกฎหมายสามารถทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยทางเรามีการตรวจวัดฝุ่นตามกฎหมายทุก 6 เดือน ซึ่งสามารถควบคุมได้ตามกฎหมายมาโดย
ตลอด” รวมทั้ง (นาย ก, 2562) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “บริษัทฯเรามีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย โดยยึด
หลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และยึดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามหลัก ISO
14001”
2. มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทปูนซีเมนต์
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) ทางผู้ศึกษาได้มุ่งประเด็นการศึกษาการ
จัดการฝุ่นละออง ทางด้านมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดย
ประกอบไปด้วย ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละออง บุคลากรและงบประมาณ แผนการลดผลกระทบ การ
ประเมินผลกระทบโดยมีหลักการกาหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละออง พบว่า การแต่ตั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและการกาหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสาหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมี
ทางองค์กรดาเนินการแต่งตั้งบุคลากรทางด้ านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบไปด้วย
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ และผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ โดยนาย
(นาย ง, 2562) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “การแต่งตั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทฯ มีขึ้นเพื่อ
การดู แ ลตรวจสอบผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ สภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานและภายนอกพื้ น ที่ โ รงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีบทบาทหน้าที่ สาหรับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการบาบัดมลพิษ ด้วยการจัดทาแผนการปฏิบัติงานในการ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินผลกระทบจากฝุ่นละอองทางอากาศที่การดาเนินการจะต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการทาง
กฎหมาย”
2) บุคลากรและงบประมาณ พบว่า การปฏิบัติงานของบุคลากร มีคุณสมบัติในการจัดการปัญหาฝุน่ ละออง
ทางด้านความเชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพ และด้านประสบการณ์การปฏิบัติงาน จึงทาให้ทางบริษัทฯ สามารถดาเนินการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรมืออาชีพ สาหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยทาง (นาย ง, 2562) ผู้จัดการ
สิ่งแวดล้อม อธิบายว่า “ทักษะความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯได้ทาการคัดเลือกบุคลากรผู้มีความสามารถก่อนที่จะเข้ามาสู่การปฏิบัติงานใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การส่งบุคลากรเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าฝึกทางผู้เข้ารับการอบรม
จะต้องมีการทดสอบทั้งข้อเขียนและการปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯก็จะมีงบสนับสนุนสาหรับการส่งผู้ปฏิบัติงาน
เข้าสู่การหลักสูตรอบรมในกิจกรรมการดาเนินอย่างน้อยในระยะเวลา 1 ปี จะมีการส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเสริมทักษะการ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 2 ครั้ง”
3) แผนการลดผลกระทบ พบว่า แผนการลดผลกระทบของบริษัทฯ มีการปรับประยุกต์ด้วยการนา ผลจาก
มาตรการทางกฎหมายเข้ามาสู้การวางแผนการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนการลดผลกระทบมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งคณะทางานทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อ
ควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยทาง (นาย ค, 2562) หัวหน้าแผนก กล่าวว่า “ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ
วางแผนเพื่อลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท จะดาเนินการสารวจเตรียมความพร้อม ด้วยการทบทวนสถานะเบื้องต้น
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งคณะทางานด้านสิ่งแวดล้อ ม โดยก่อนเข้าปฏิบัติงานจะส่งเข้าฝึกอบรม ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจต่อภาระความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมาย” และ (นาย จ, 2562) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทาง
อากาศ กล่าวว่า “ทางเรามีแผนการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ จากการดาเนินนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2561 ด้วยการทา EIA และกาหนดมาตรการทั้งในช่วงติดตั้ง Continuous Emission
Monitoring System (CEMS) ระบบการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมอย่างเต่อเนื่อง และ ในภายช่วงการดาเนินงาน เพื่อเป็นการ
ลดฝุ่นละออง รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ซ่อมบารุงให้แก่ทางตัวผู้ปฏิบัติงาน”
4) การประเมินผลกระทบ พบว่า หลักการประเมินผลกระทบของทางบริษัทฯ มีการดาเนินการโดยกลุ่ม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดทารายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองทางอากาศภายในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง ใน
โรงงาน 1 ทั้ง 7 จุดเสี่ยง เพื่อทาการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละแหล่ง ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
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หากเกิดค่ากฎหมายกาหนด จึงถือว่าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่อตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบริษัทฯ จะมีการดาเนินการตรวจวัดฝุ่น
ในบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 1 ปี ดาเนินการวัดผลกระทบฝุ่นละออง 4 ครั้ง และนาผลการรายงานตรวจวัด ยื่นเสนอ
แก่ทางฝ่ายสิ่งแวดล้อม โดยทาง (นาย ง , 2562) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “การประเมินผลกระทบของบริษัทฯ เป็นการ
วิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อระบุเกณฑ์การประมาณค่าระดับอันตรายว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด ใน
สถานที่การผลิต” และ (นาย จ, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่า “เกณฑ์ในการประเมินผล
กระทบและความเสี่ยงของบริษัทฯ ใช้เกณฑ์การจัดลาดับความเสี่ยง (Risk Analysis) สาหรับการประเมินความเสี่ยงและลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในบริ ษัทฯ ด้วยการทบทวนจากฝ่ายบริหารสาหรับวิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานผลการ
ตรวจวัดฝุ่นละออง และระดับความรุนแรงงานของความเสี่ยงในแต่ละสถานที่แหล่งกาเนิดฝุ่น เพื่อใช้ในการแก้ไขเบื้องต้นและ
การป้องกัน”
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับการรับผิดชอบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ
จากการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ
ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) โรงงาน 1 ทางผู้ศึกษาได้มุ่งประเด็นการศึกษา การ
ค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของ
กฎหมาย และ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดในประเด็นการศึกษาดังนี้
1. ความเหมาะสมของกฎหมาย พบว่า กฎหมายสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมในการนามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง แต่เนื่องจากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงเกณฑ์ค่ามาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองให้ลดลง เพื่อให้บริษัทฯอื่นๆ ได้มีการบังคับใช้เกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ดีขึ้น โดย
ทาง (นาย ง, 2562) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฝุ่น มีความเหมาะสมกับ
การนามาบังคับใช้กับโรงงาน ซึ่งโรงงานสามารถนามาปฏิบัติได้ โดยไม่พบปัญหาในการนามาบังคับใช้ แต่สาหรับกฎหมาย
แม่บททางด้านสิ่งแวดล้อมบางตัว กลับพบว่า กฎหมายสิ่งแวดล้อม ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 จะเป็นการอธิบายไปในแนวทางที่กว้าง ให้ทางบริษัทฯ จะต้อง
ดาเนินการปฏิบัติตาม ซึ่งจะเน้นการควบคุมการปล่อยมลพิษที่ปล่องระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ แต่ไม่ได้มีการกาหนด การวัด
ค่าปริมาณของฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน”
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พบว่า การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในบริษัทฯ มีความเหมาะสม สาหรับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงวิธีการทางานกับเครื่องจักรทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาง
(นาย จ, 2562) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่า “ราคาต้นทุนในการติดตั้งที่มีราคาสูง และอะไหล่ โดยเฉพาะ
ถุงกรอง Bag Filter มีราคาแพง ซึ่งจะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ย่อมดีกว่าและมีประสิทธิภาพการ
ทางานที่สูงกว่าของเก่าเสมอ แต่เนื่องด้วย การนาเข้ามาต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบารุงรักษาที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการที่สูงมาก” โดยสามารถแบ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาและอุปสรรค ในการทางานกับเครื่องจักรทางเทคโนโลยี แบ่ง
สาเหตุออกเป็น 3 ด้าน ประกอบไปด้วย กลไกของเครื่องจักรชารุด เครื่ องจักรขาดการทานุบารุ ง และ เครื่องจักรขาด
ประสิทธิภาพการใช้งาน
1) กลไกของเครื่องจักรชารุด พบว่า การทางานของเครื่องจักรในกระบวนการจัดการฝุ่นละอองทางอากาศ
ของบริษัทฯ ประสบปัญหาและอุปสรรคเครื่องจักรเกิดการชารุด ที่เกิดการใช้งานหนัก โดยไม่มีการหยุดพักตลอด 24 ชั่วโมง
ทาให้การทางานเกิดการชารุดสึกหรอ โดย (นาย ฉ, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่า
“พนักงานตรวจเช็คเครื่องจักร พบว่ามีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จากการทางานของตัว Bag Filter ไม่ทาการดูดฝุ่น เพราะท่อลม
ดูดเกิดการอุดตัน หรือมีฝุ่นอุดตันใน Hopper ที่เก็บฝุ่น” ทั้งนี้ (นาย จ, 2562) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าว
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ว่า “สาหรับการจัดการเครื่องจักรที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจา ก็อาจมีโอกาสที่จะพบการชารุดเสียหายไปตามอายุของการใช้
งาน ดังนั้น ทางเราจึงมีแผนการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร เป็นรายวัน รายสัปดาห์ เพื่อป้องกันการชารุดเสียหาย และมีการ
วางแผนสาหรับการปรับเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเสมอมา ”
2) เครื่องจักรขาดการบารุงรักษา พบว่า การตรวจเช็คเครื่องจักรของผู้ปฏิบัติงาน ในบางพื้นที่กลับพบ
ปัญหาของเครื่องจักรขาดการซ้อมแซมแก้ไข ปรับเปลี่ยน ทาให้เครื่องจักรไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทาง
(นาย ฌ, 2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่า “เครื่องจักรที่มีการใช้งานประจา ถ้าไม่มีการ
บารุงรักษาย่อมเกิดการชารุดเสียหาย ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง เช่น Hopper เก็บฝุ่นของ Cooler Flap ได้รับ
การเสียดสีของฝุ่นปูนเม็ด ทาให้ผนังเกิดการทะลุรั่วฝุ่นออกได้ เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน”
3) เครื่องจักรขาดประสิทธิภาพการใช้งาน พบว่า ในส่วนของเครื่องจักรเก่าขาดประสิทธิภาพการใช้งาน
ซึ่งการทางานของเครื่องจักรบางตัว มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทาให้ตัวเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการทางานที่ลดลง
เนื่องมาจากมีอายุของการใช้งานมานาน และเครื่องจักรบางตัวเกิดการชารุดภายในที่ต้องรอการแก้ไข โดยทาง (นาย ณ,
2562) ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ กล่าวว่ า “เครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น EP ดักจับฝุ่นได้ไม่ดี
เพราะ ปรับกระแสไฟภายใน EP ไม่ได้ค่าที่กาหนดตามที่ออกแบบเอาไว้ ” ทั้งนี้ (นาย จ, 2562) ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
ทางอากาศ กล่าวว่า “อย่างกรณี Bag House จะทางานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ของลมร้อน หรือฝุ่น
ร้อนที่เข้าสู่ Bag House ให้ได้ตามที่การออกแบบกาหนดไว้ ถ้าอุณหภูมิของลมร้อนหรือฝุ่นร้อน เข้าสู่ Bag House สูงเกิน ทา
ให้การดักจับฝุ่นจะลดประสิทธิภาพลง”
6. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย
6.1 การจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) ได้แก่ การนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการฝุ่นละออง การใช้เครื่องจักรควบคุมการเกิดฝุ่นจากแหล่งกาเนิด การใช้เครื่องจักรควบคุมการเกิดฝุ่นจาก
แหล่งกาเนิด และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. การจัดการปัญหาฝุ่นละอองด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการฝุ่นละออง พบว่า พื้นที่ปฏิบัติงานโรงงาน 1
ได้ ด าเนิ น การใช้ เ ทคโนโลยี Bag House เป็ น เครื่ อ งจั ก รทางเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ใ นการดั ก จั บ ฝุ่ น ละอองทางอากาศที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่า ตัวจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators , EP) ที่ทางบริษัทฯได้เคยมีการนาเข้ามาใช้ใน
การดักจับฝุ่น ในกระบวนการผลิต เพราะสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งพบว่า การนา
เทคโนโลยี Bag House เข้ามาใช้การดักจับฝุ่นของทางบริษัทฯ เป็นโรงงานแรกที่ได้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในประเทศ
ไทย โดยสามารถลดปริมาณการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ก่อนปล่อยออกจากปล่อง Stack ได้ต่าที่สุด
2. การจัดการปัญหาฝุ่นละอองด้วยการใช้เครื่องจักรควบคุมการเกิดฝุ่นจากแหล่งกาเนิด พบว่า พื้นที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน 1 ได้ดาเนินการใช้เทคโนโลยี Bag Filter เข้ามาใช้ในการควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษและฝุ่นละอองทางอากาศ สาหรับ
แหล่งกาเนิดฝุ่นละอองทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม มีทั้งหมด 14 แหล่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จิรนันท์ ชูชีพ (2545: 142) พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมควรมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษหรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ด้วย
การนาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม สาหรับการป้องกัน และควบคุมปริมาณ
การเกิดมลพิษจากแหล่งกาเนิด โดยมีหน้าที่ในการกาจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หากมีการปล่อยของเสียออกสู่ชั้น
บรรยากาศ ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ และต้องไม่ส่งผลเสียให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และทรัพย์สิน
3. การจัดการปัญหาฝุ่นละอองด้วยวิธีการผลิตที่ลดการเกิดฝุน่ ละออง พบว่า พื้นที่ปฏิบัติงานโรงงาน 1 ได้ดาเนินการ
ทาจัด Guard ครอบตามแนวสายพานการลาเลียงวัตถุดิบ สามารถลดการแพร่กระจากโดยการทาหลังคา จุด Load หรือ จุด
ลาเลียงวัตถุดิบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา นริศรา ไทยนาม (2552: 92) ที่พบว่า วิธีการลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
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ของโรงงานโม่หิน มีการป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่นละอองทางอากาศ ในกระบวนการผลิต ด้วยการติดตั้งระบบสเปรย์น้า
ตามจุดปฏิบัติงานของเครื่องจักร การปลูกต้นไม้เป็นแนวทางยาว บริเวณเขตพื้นที่โรงโม่หิน และการสร้างอาคารในการปกคลุม
เครื่องจักรสามารถลดฝุ่นละอองในกระบวนการผลิตได้
4. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ได้แก่ การร่วม
รับรู้ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผนการจัดการปัญหา การร่วมปฏิบัติการ
และ การร่วมติดตามผลการดาเนินงานจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ซึ่งสามารถสรุปอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1) การร่วมรับรู้ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง พบว่า การร่วมรับรู้ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่น
ละอองทางอากาศ ของผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน 1 มีการทราบสาเหตุปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ โดยการแจ้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ปริมาณการวัดค่าฝุ่นละอองทางอากาศในโรงงาน และภายนอกโรงงานในแหล่งพื้นที่ชุมชน และ การตรวจวัด
ของทีมผู้ปฏิบัติงาน ภายในแหล่งพื้นที่ต้นกาเนิดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐ
ชยา อุ่นทองดี (2556: 147) พบว่า ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่องทางเดียว ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่
แม่ฮ่องสอนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วยการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้จึงเป็นช่องทางการสื่อสารกั บประชาชนให้ได้ทราบถึงผลกระทบต่ อสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บัญหยัด โยธะกา (2556: 58) พบว่า การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในด้านการเข้ารับฟังคาชี้แจงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดาเนินโครงการ
2) การร่วมแสดงความคิดเห็น พบว่า การร่วมแสดงความคิดเห็น ของผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน 1
ผู้ปฏิบัติงานมีการดาเนินการจัดการปัญหาฝุ่นละออง ด้วยการแสดงความคิดเห็นในวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ การรั่วไหลของฝุ่นละอองตามพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ด้วยการปรึกษาหารือของทีมงาน เพื่อดาเนินการลดผลกระทบ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556: 147) พบว่า ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับมาตรการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา จินดามงคล (2558: 115) พบว่า ประชาชนสามารถที่จะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยค้นหาสาเหตุจากแหล่งต้นกาเนิดของปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตาบลเหมืองง่า จังหวัดลาพูด ได้ด้วยตนเอง
3) การร่วมวางแผนการจัดการปัญหา พบว่า การร่วมวางแผนการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ของ
ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน 1 มีการดาเนินการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเป็นลาดับขั้นของสายบังคับบัญชาของการ
ปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่ความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556: 147) พบว่า ประชาชนภายในพื้นที่ไม่ได้มีสว่ นร่วมในกระบวนการร่วมวางแผน
ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ กระบวนการวางแผนจัดการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ ผู้นาชุมชน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในการรับนามาตรการเข้าไปร่วมวางแผนก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา
จินดามงคล (2558: 115) พบว่า ประชาชนภายในพื้นที่เทศบาลตาบลเหมืองง่า จังหวัดลาพูน ประชาชนสามารถให้ความ
ร่วมมือในกระบวนการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง เพื่อดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ชุมชน
เมือง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ภาคประชาชนต้องการ
4) การร่วมปฏิบัติการ พบว่า การร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรภายในบริษัทฯ มีการดาเนินงานร่วมกันตาม
ภารกิจหน้าที่ของตน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ของโรงงานอุ ตสาหกรรมที่เป็นโรงงานจาพวกที่ 3
หรื อ โรงงานที่ มี ข นาดก าลั งการผลิ ตของเครื่ อ งจั ก ร 50 แรงม้ า ขึ้ น ไป โดยทางองค์ ก รได้ รั บ น าค าสั่ งประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการกาหนดใช้มีการแต่งตั้งบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน 1 เพื่อให้การดาเนินงาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐชยา อุ่นทองดี
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(2556: 147) พบว่า ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติการมีฐานเป็นเครือข่ายตัวแทนจิตอาสา และมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บัญหยัด โยธะกา (2556: 58) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของในด้านปฏิบัติการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มสมาชิกในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้ว่าสมาชิกในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ ให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) การร่วมติดตามผลการดาเนินงานจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ พบว่า การร่วมติดตามผลการ
ดาเนินงานจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ผู้ปฏิบัติงานมีการติดตามผลของการแพร่กระจายฝุ่นละอองทั้งภายในพื้นที่
โรงงานอุตสาหกรรม และ ภายนอกพื้นที่โรงงานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการติดตามผลการจัดการปัญ หาฝุ่นละอองทางอากาศ
ของทางผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงงาน 1
ด้วยการนาเครื่องมือพารามิเตอร์ เข้ามาใช้ในการตรวจวัดความหนาแน่นของฝุ่นละออง อาทิเช่น การตรวจวัดฝุ่นละอองรวม
(TSP) การตรวจวัดฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยมีการตรวจวัดความเร็วของทิศทางลมต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งมีความถี่ในการตรวจวัด 2 ครั้งต่อปีตลอดระยะเวลาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการติตามผล
การควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่โ รงงาน การควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการปล่อยออกทาง
ปล่อง (Stack) และการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากระบบการลาเลียงของกระบวนการผลิตวัตถุดิบปูนซีเมนต์ผง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา จินดามงคล (2558: 115) พบว่า ระดับความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ประเมินผลโครงการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลเหมืองง่า จังหวัดลาพูน สามารถเข้าร่วม
ควบคุมดูแลติดตาม และประเมินผลโครงการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เกิดผลทางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บัญหยัด โยธะ
กา (2556: 58) พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านประเมินผลของสมาชิกในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมทางด้านสิ่ง แวดล้อมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรึกษากับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ
6.2 กฎหมายทางด้ านสิ่งแวดล้อ ม มาตรฐาน ISO การจั ด การปัญหาฝุ่น ละอองภายในพื้น ที่ ปฏิ บัติงานโรงงาน
ปูนซีเมนต์ ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของทาง
บริษัทปูนซีเมนต์ ซึ่งสามารถทาการสรุปอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. กฎหมายสิ่งแวดล้อ ม พบว่ า บริ ษั ท ฯได้ดาเนิน การจัด การปัญหาผลกระทบจากฝุ่น ละอองทางอากาศ ตาม
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้พบว่า ทางบริษัทฯยังได้นาผลของ
ทางประกาศจากทางกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2520 ในเรื่อง การกาหนดปริมาณความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพอนามัย ประกาศจากทางกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ในเรื่องการกาหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กาหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานประจา และเกณฑ์
ในการขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สาหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ ประกาศจากทางกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ในเรื่อง การกาหนดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน สาหรับการกาหนดปริมาณของ
สารเจือปนไว้ 15 ชนิด รวมทั้งวิธีการตรวจวัด และการายงานผลการตรวจวัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรนันท์
ชูชีพ (2554: 131) พบว่า กฎหมายพระราชบัญญัติมีความชัดเจนและเป็นธรรม และการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาควบคุมดูแล แก่ทางผู้ประประกอบการ สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ผู้
ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ต้องมีหน้าที่ในการควบคุมมลพิษที่เกิดจากแหล่งกาเนิดของตน โดยทางผู้ประกอบการต้อง
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ดาเนินการปฏิบัติไม่ให้เป็นผลขัดต่อมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ ไม่มีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัมฤทธิ์ พรม
เคน (2553: 153) พบว่า ประเทศไทยควบมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายที่
บังคับใช้ ในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก
รวมทั้ง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พบว่า ทางบริษัทฯมีการนาหลักมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้ามาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบให้แก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีการแต่ตั้งบุคลากรผู้รับผิดทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ทาให้ทางบริษัทฯเพิ่มความ
เข้มงวด สาหรับเกณฑ์ในการควบคุมที่ดีขึ้น เช่น การควบคุมปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองที่ปล่อง Stack ที่ตามกฎหมายได้ระบุ
ไว้ คือ 50 ไมโครกรัม แต่ทางบริษัทฯตั้งเกณฑ์ในการควบคุมปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองต้องไม่เกิน 30 ไมโครกรัม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรเศรษฐ์ บุญรินทร์ (2558: 88) พบว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่งผลให้มี
การแต่งตั้งคณะทางานทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในองค์กร เพื่อการดาเนินงานควบคุมตรวจสอบ และการประเมินผล ให้สามารถ
รักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานได้ ซึ่งการดาเนินการทั้งหมดต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร
2. มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ การดาเนินการแต่ตั้งฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการจัดการปัญหาฝุน่ ละออง บุคลากร
และงบประมาณ แผนการลดผลกระทบ การประเมินผลกระทบโดยมีหลักการกาหนดไว้ในเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุป
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการจัดการปัญหาฝุน่ ละออง พบว่า ประกอบไปด้วย ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุม
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ และผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ มีความสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
นรเศรษฐ์ บุญรินทร์ (2558: 64) พบว่า การดาเนินงานจัดทาระบบจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางโรงงานผลิตชิ้นส่วนปั๊ม
พวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ มีการกาหนดทีมงานผู้รับผิดชอบในด้านการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น กรรมการผู้จัดการ
เป็นประธานโครงการ ผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามภายใน และไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556: 147) พบว่า การจัดสรรบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องในการ
จัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะสาหรับการดาเนินการตามมาตรการจัดการปัญหาฝุ่นละอองจาก
หมอกควัน
2) บุคลากรและงบประมาณ พบว่า การปฏิบัติงานของบุคลากร มีคุณสมบัติในการจัดการปัญหาฝุน่ ละออง
ทางด้านความเชียวชาญสาขาวิชาชีพ และด้านประสบการณ์การปฏิบัติงาน จึงทาให้ทางบริษัทฯ สามารถดาเนินการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรมืออาชีพ สาหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ นรเศรษฐ์ บุญรินทร์ (2558: 68) พบว่า การแต่งตั้งบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความเพียงพอในการควบคุมดูแลระบบ
และมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการทางกฎหมายและเป็นนโยบายหลักของ
ทางองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องต่อกฎหมาย และไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐชยา อุ่นทอง
ดี (2556: 147) พบว่า การดาเนินงานด้วยงบประมาณด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละอองแก่บุคลากรไม่เพียงพอในการจัดการ
ปัญหา เนื่องจากได้รับงบประมาณในด้านการสนับสนุนจากทางหน่อยงานภาครัฐ เพื่อนามาใช้ในการจัดการปัญหาผลกระทบ
จากฝุ่นละออง โดยงบประมาณมีไม่เพียงพอและลงน้อยลง
3) แผนการลดผลกระทบ พบว่า แผนการลดผลกระทบของบริษัทฯ มีการปรับประยุกต์ด้วยการนา ผลจาก
มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้ามาสู้การวางแผนการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนการลดผลกระทบมีความ
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทฯ โดยสามารถควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ได้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ทางกฎหมายได้กาหนดไว้ โดย มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาญเวช บุญประเดิม (2553:
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349) พบว่า แผนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ด้วยกลยุทธ์เชิงรุก มีความจาเป็นต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่ง
กลยุทธ์สามารถส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาคลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ไม่มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ธีระศักดิ์ เกตุอาไพ (2554: บทคัดย่อ) พบว่า แผนการลดผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ใน
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่สามารถที่บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ซึ่งพบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค คือ หน่วยงาน
ภาครัฐมักจะขาดการเก็บข้อมูลทางสถิติ หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละปีต่างกัน ทาให้ไม่สามารถนา
ข้อมูลในแต่ละปีมาเทียบกันได้ ข้อมูลบางข้อมูล หน่วยงานของรัฐมีการเก็บ ข้อมูลขาดตอนในบางช่วง สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมีจานวนจากัด ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ขาดการนาข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะเท่าที่ควร ปัญหาขาดการประสานงาน การขาด
ระบบการติดตามประเมินผลที่จะต้องทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และ ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
4) การประเมินผลกระทบ พบว่า หลักการประเมินผลกระทบของทางบริษัทฯ มีการดาเนินการโดยกลุ่ม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดทารายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองทางอากาศภายในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง ใน
โรงงาน 1 ทั้ง 7 จุดเสี่ยง เพื่อทาการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละแหล่ง ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
และการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์การจัดลาดั บความเสี่ยง (Risk
Analysis) โดยมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรเศรษฐ์ บุญรินทร์ (2558: 67) พบว่า การดาเนินการของบุคลากรทุก
ฝ่ายมีการร่วมกันทราบถึงวิธีการประเมินผลกระทบในองค์กร ที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลกระทบ ด้วยหลักการทราบถึงระดับผลกระทบหรือความรุนแรง เช่น ขนาดของความรุนแรง ระยะเวลา ความถี่ที่
เกิด และไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บัญหยัด โยธะกา (2556: 75) กล่าวว่า การประเมินกิจกรรมโครงการ ยังไม่
มีการประเมินผลกระทบที่มีความเป็นระบบอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากสมาชิกในชุ มชนยังขาดความรู้ในการนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผล ทั้งนี้ไม่มีความสอดคล้องกับ ธีระศักดิ์ เกตุอาไพ (2554: 100) พบว่า การดาเนินการจัดการปัญหาฝุ่นละออง
ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการประเมินนโยบายและแผนปฏิบัติการ แต่กลับพบปัญหาในด้านการขาดช่วงการติดตาม และ
ประเมินผลกระทบภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันที่ไม่ได้รับการแก้ไขเพิ่มมากใน
ทุกๆปี
6.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานของ
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน)
1. ความเหมาะสมของกฎหมายสิ่ งแวดล้ อม พบว่า มาตรการทางกฎหมายที่เ กี่ยวข้ องกับสิ่ งแวดล้ อม มีความ
เหมาะสม ในการนามาใช้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการ
กาหนดกฎเกณฑ์ ที่ทางผู้ประกอบกิจการต้องดาเนินการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรนันท์ ชูชีพ (2554:
145) พบว่า พระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีความเหมาะสมแก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่
สามารถเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทางผู้ประกอบกิจการ ให้เกิดการดาเนินการจัดการปั ญหา
สิ่งแวดล้อมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สัมฤทธิ์ พรมเคน (2553: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า มาตรการทางกฎหมายอาญามาบังคับใช้เพื่อการป้องกันและการแก้ไปปัญหา
มลพิษทางอากาศในประเทศไทยยังคงไม่มีประสิทธิภาพสาหรับการบังคับใช้
2. ประเด็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความเหมาะสม ในการนามาใช้ประกอบกิจการ
ของทางบริษัทปูนซีเมนต์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่อย่างใด โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และ
เข้าใจในกระบวนการปฏิบั ติงานกับเครื่องจักรสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จิรนันท์ ชูชีพ (2554: 156) พบว่า เครื่องมือในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิธีการที่มี
ความเหมาะสมต่อการจัดการคุณภาพทางอากาศ ภายในพื้นที่สภาพแวดล้อมของสังคมมนุษย์ ที่ควรเน้นการนาเทคโนโลยี
สะอาดเข้ามาใช้ในการจัดการปัญหามลพิษ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นริศรา ไทยนาม (2552: 94) ที่พบว่า การ
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ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่องจักร ที่มีความพร้อมเหมาะสม ด้วย
การติดตั้งระบบสเปรย์น้าตามจุดต่างๆและการดาเนินงานที่มีการควบคุมการแพร่กระจายของฝุ่นละออง เพื่อเป็นลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการบดย่อยของกระบวนการผลิตวัตถุดิบ
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะสาหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการ และ
ข้อเสนอแนะสาหรับลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงาน
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการ
1) บริษัทฯ ควรเพิ่มบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน ด้านการตรวจเช็คและซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักร ในกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์เม็ดและปูนซีเมนต์ผง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานของเครื่องจักรให้สามารถพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการหยุดทางานของเครื่องจักรในระบบกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ทั้งนี้สามารถเป็น
การด าเนิ นการที่ มีค วามสอดคล้องกั บมาตรการความคุ มความเสี่ยง จากการรั่ วไหลของแหล่งกาเนิ ดฝุ่นละออ งในพื้นที่
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย
2) บริษัทฯ ควรเพิ่มมาตรการควบคุมดูแลและการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองรั่วไหล ด้วยการเพิ่ม
มาตรการความเข้มงวด สาหรับการเข้าตรวจสอบแหล่งพื้นที่กาเนิดฝุ่นละอองทางอากาศ ที่มีจานวนทั้งสิ้น 14 แหล่งกาเนิดฝุ่น
ละออง ภายในพื้นที่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เม็ดและปูนซีเมนต์ผง ด้วยการเพิ่มระยะความถี่ในการตรวจสอบและ การ
รายงานผลของปริมาณฝุ่นละอองที่มีความหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ควรมีการจัดสรรผู้ปฏิบัติงาน หรือกลุ่มแรงงาน
รับเหมาเข้าไปดูรับผิดชอบพื้นที่ความเสี่ยง เพื่อดาเนินการทาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง ไม่ให้ส่งผลอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
3) บริษัทฯ ควรมีการส่งเสริมการแบ่งพื้นที่และกาหนดผู้รับผิดชอบ ในด้านการจัดการกับปัญหาการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองทางอากาศ ภายในพื้นที่การปฏิบัติงานโรงงาน 1 ด้วยการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่
แหล่งกาเนิดฝุ่นละอองจากการผลิตปูนซีเมนต์ ที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อส่วนรวมแก่ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งควรมีการ
จัดสรรผู้ปฏิบัติงานให้มีหน้าที่สาคัญ ในการช่วยสอดส่องการตรวจสอบดูแลพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเอง และรายงานผล
การตรวจสอบพื้นที่แก่ทางบริษัทฯ ได้ทราบผลการตรวจเช็คสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4) บริษัทฯ ควรมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อ
เป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง จากกระบวนการผลิตปู นซีเมนต์ภายในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้นไม่ที่เหมาะสมแก่การปลูกสาหรับการลดผลกระทบจากการแพร่กระจายของฝุ่นละออง คือ ต้นสน ที่มี
ประสิทธิภาพในการคอยเป็นม่านกันฝุ่นจากแหล่งกาเนิด ทั้งนี้การปลูกต้นสน ควรที่จะต้องปลูกล้อมเป็นแนวยาว เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายออกไปสู่นอกพื้นที่นอกโรงงานอุตสาหกรรม
5) บริษัทฯ ควรมีการสร้างเสริมแจงจูงใจในการมีส่วนร่วมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวด
ความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรวจสอบดูแลพื้นที่ แหล่งกาเนิดฝุ่น ทั้ง 14 แหล่งกาเนิด เพื่อ
มอบรางวัลบุคลากรผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถจัดการสภาพพื้นที่ของตนเองด้วยความสะอาดและมี
ความปลอดภัยแก่ส่วนรวม ทั้งนี้อาจเป็นผลให้เกิดความตื่นตระหนักในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองรั่วไหลได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงาน
1) ผู้ ป ฏิ บั ติ งานทุ ก คนต้ อ งเปิ ด ใจเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและตระหนั ก ถึ งปั ญ หาของมลพิ ษ ทางอากาศ ซึ่ ง
ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช้แค่เฉพาะฝ่ายสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่รับผิดชอบ ในการจัดการปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง แต่
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ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่อยู่ร่วมกันภายในองค์กร ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแจ้งปัญหา หากพบความเสี่ยงหรือจุดรั่วไหลที่
อาจทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ภายในบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
2) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในโครงการ Green and Clean และโครงการ Big Cleaning Day
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานที่ตน ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมดูแลรับผิดชอบ ให้พื้นที่ปฏิบัติงานมี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อการเข้าปฏิบัติงานของตนเองและผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯต้องมีการกาหนดการ
ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของพื้นที่ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3) ผู้ปฏิบัติงานในด้านการบารุงรักษาควรเพิ่มความถี่ในการเข้าไปตรวจเช็คซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ รวมทั้งควรมีการจัดทารายงานผลตรวจวัด เช่น ระยะเวลา 2 เดือน รายงานผล 1 ครั้ง เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองทางอากาศภายใน
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
8. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน โดย
เพิ่มการศึกษาในเชิงปริมาณ เพื่อดาเนินการศึกษาจานวนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศที่เกิดขึ้นต่อ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร และการเพิ่มการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้การศึกษาประเด็นดังกล่าว ได้รับข้อมูลที่มี
ความเจาะลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลช่วยให้การศึกษาวิจัยปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศเกิดความครอบคลุมและสมบูรณ์
2) ควรมีการศึกษาการจัดการปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนภายนอกพื้นที่เขตโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงอาณาเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
โดยการมีร่วมของภาคประชาชนในประเด็นทางด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชี วิต
เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชน
3) ควรมีการศึกษาการจัดการปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ ของทางหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเพิ่มการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้า นการควบคุมป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากสภาวะมลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ ภายในอาณาเขตพื้นที่ชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โรงงาน
อุตสาหกรรม
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บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้เกิดความเป็นธรรม กรณีศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาวงจรการค้าผลผลิตลาไยในพื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
2) เพื่อศึกษาบทบาทและมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยที่เป็นธรรมในพื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาของการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้เกิดความเป็นธรรม
มากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ปัญหาวงจรการค้าผลผลิตลาไยระหว่างล้งกับเกษตรกร
เกิดความไม่เป็นธรรมของ
สัญญาซื้อขาย และช่วงการผลิตลาไยไม่ตรงต่อความต้องการต่อตลาดประเทศจีนหรือเกิดการล้นตลาด 2) บทบาทและ
มาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยที่เป็นธรรม ภาครัฐได้มีการสนับสนุนด้านการผลิต การส่งเสริมด้าน
การตลาด การแจ้งข่าวสารข้อมูลของภาครัฐด้านระบบเกษตรดิจิทัล การเจรจาต่อรองของภาครัฐ และการควบคุมกฎหมาย
สัญญากลาง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา เพื่อเป็นการป้อ งกันและแก้ไขปัญหาในระยะ 1) การจัดระเบียบควบคุมล้งลาไย 2)
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์และค้าขายลาไยแบบออนไลน์ 3) การทาสัญญาซื้อขาย ควรทาให้รูปแบบ
สัญญาเป็นมาตรฐานที่มีความชัดเจนในสาระสาคัญ 4) การกากับดูแลสินค้าลาไยที่ส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5) การตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด 6) การกาหนดมาตรการเยียวยาเกษตรกร 7) การพัฒนาศักยภาพการส่งออกผลผลิตลาไย 8) ควร
มีกฎหมายเฉพาะเพื่อกากับดูแลการประกอบธุรกิจของล้งและพฤติกรรมการซื้อขายผลผลิตลาไยให้เข้มงวดมากขึ้น
คาสาคัญ : บทบาทภาครัฐ, การสนับสนุนผลผลิต , การค้าที่เป็นธรรม
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The Role of The Government in Supporting Trade in Longan Product to be Fair at Pong Nam Ron
District, Chanthaburi Province
Anuphong Niyabut
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the problems of the longan product trade cycle
in the area of Pong Nam Ron District, Chanthaburi province. 2) to study the role and measure of the
government in supporting fair trade in the area of Pong Nam Ron District, Chanthaburi province and 3) to
make suggestion and development of longan product trade support to be fairer.
The results of this study can be summarized as follows 1) longan product trade cycle problems
between merchants and farmers caused unfairness of the sale contract and the longan production period
does not match the demand for the China market or oversupply. 2) the role and measure of the government
in supporting fair trade of longan product. The government supports in production, marketing promotion,
notification of government information on digital agriculture system, government negotiation and control
of the central contract law.
Suggestions from this study in order to prevent and solve problems were 1) organizing merchant
control 2) encourage farmers to have a group in the form of cooperative longan trade online. 3) sale contact
should have a clear and standard form. 4) should supervise the export of longan product to meet the
standard. 5) establish the provincial level committee 6) determination of measures to help farmers 7)
develop of export potential for longan product and 8) should have specific laws to supervise the operation
of merchant in doing business and trade behavior of longan product to be more stringent.
Keywords : role of government, product support, fair trade
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1. บทนำ
ล าไยนั บ เป็ น หนึ่ งในผลไม้ เศรษฐกิ จ ที่ สาคั ญของประเทศไทย เป็ น ที่ นิ ย มบริ โ ภคกั น ทั่ ว ไป ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ลาไยจัดได้ว่าเป็นผลไม้ส่งออกอันดับต้นของประเทศไทย อาเภอโป่งน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี จะเป็นแหล่งปลูกลาไยนอกฤดูใหญ่ที่ สุดของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้าน
บาทจากการส่งออก ถือได้ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (เกษตรจังหวัดจันทบุรี ,
2560)
เกษตรกรชาวสวนลาไยในพื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ทาการปลูกลาไยมาแล้วกว่า 2oปี เป็นที่รู้จักและ
มีชื่อเสียงเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางเมืองผลไม้ที่สาคัญของประเทศ ด้วยสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการปลูกลาไยนอก
ฤดูกาล โดยผลผลิตของลาไยปีหนึ่งจะมีปริมาณจานวนหลายแสนตัน และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในภาพรวม
เป็นจานวนมาก ซึ่งในอดีตเกษตรกรนั้นจะดูแลการปลูกลาไยผลิตและทาการขายให้กับพ่อค้า จากนั้นพ่อค้าจะเป็นผู้ขนส่งและ
กระจายลาไยส่งเข้าสู่ตลาดผลไม้ในประเทศ ระยะหลังช่วง พ.ศ.2542 เริ่มมีผู้ประกอบการตั้งล้งรับซื้อลาไย ซึ่งเริ่มแรก จะ
เป็นล้งของคนไทยเริ่มทาการรับซื้อลาไยและส่งผลผลิตไปยังประเทศจีนภายหลังได้มีชาวจีนเข้ามาลงทุนทาล้งรับซื้อลาไยเอง
โดยการรับซื้อลาไยนั้นจะส่งออกไปยังประเทศจีนในหลายมณฑล โดยเฉพาะมณฑลกวางเจา โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายระหว่าง
ล้งกับเกษตรกรนั้นจะมีการทาสัญญา และจ่ายเงินมัดจาตามปริมาณตามผลผลิตของลาไยตามที่ตกลงกัน โดยทางล้งจะทราบ
ว่าสามารถเก็บผลผลิตเมื่อใดและจานวน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
การค้าผลผลิตลาไยของจังหวัดจันทบุรีสามารถสร้างมูลค่าในการส่งออกนับหมื่นล้านบาท สร้างกาไรและตลาดที่
สดใสของลาไยก็ตาม ปัจจุบันพบเจอปัญหาทางการค้าระหว่างล้งกับเกษตรกร ทั้งนี้ล้ง ที่รับซื้อลาไย มีทั้งเจ้าของที่เป็นคนไทย
และคนจีน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นล้งของคนจีน ที่ผ่านมามีลักษณะการฟ้องร้องกันในเรื่องการซื้อขายผลผลิต ได้แก่ เกษตรกรที่
ขายลาไยให้ แก่ล้ง ซึ่งเกษตรกรรายเดียวขายให้แก่ล้งหลายรายซ้าซ้อนกัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาระหว่างเกษตรกรกั บล้ง
ลาไย ซึ่งได้ทาสัญญาตกลงซื้อขายกัน ซึ่งในสัญญาส่วนใหญ่จะระบุว่า เกษตรกรจะเป็นผู้ดูแลสวนลาไย ให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ตามเกรดที่กาหนดไว้ ราคาตามฤดูกาลที่ทาลาไย แต่มีปัญหาในเรื่องการเก็บลาไย พบว่า บางช่วงลาไยออกผลผลิตไม่
พร้อมกันแต่ละแปลง เมื่อล้งมาเก็บลาไยจะเลือกเก็บเฉพาะเบอร์ใหญ่ เหลือผลผลิตลาไยเบอร์เล็ก ไม่กลับมาเก็บอีก ทาให้ผล
ผลิตของเกษตรกรตกค้างอยู่ในสวน ขณะเดียวกัน เกษตรกรบางสวนอาจทาผลผลิตลาไยไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจาก
ปัญหาสภาพอากาศ และปริมาณน้าไม่เพียงพอ ทาให้เกิดข้อพิพาทล้งไม่ไปเก็บลาไย (เกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2562)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้เกิดความเป็น
ธรรม กรณีศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อต้องการทราบถึงบทบาทของภาครัฐในการที่จะสนับสนุนการค้าให้เกิด
ความเป็นธรรม ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทาการค้าโดยรับฟังความคิดเห็นของทั้ง2ฝ่าย ระหว่างล้งกับเกษตรกรซึ่งผล
ที่ได้จากการวิจัยจะนามาเป็นแนวทางในการนาไปปรับใช้ประกอบการพิจารณาผลของการศึกษารวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะแนว
ทางการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาวงจรการค้าผลผลิตลาไยในพื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาบทบาทและมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยที่เป็นธรรมในพื้นที่ อาเภอโป่งน้า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาของการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาบทบาทและมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยที่เป็นธรรมใน
พื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี สาหรับวิธีดาเนินการวิจัย โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับประชากรผู้ให้ข้อมูล
หลักที่มีส่วนสาคัญและมีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้เกิดความเป็นธรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้กาหนดประชากรสาคัญที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยทั้งหมด
เนื่อง 1o ท่าน (1) เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 1 ท่าน เกษตรจังหวัดจันทบุรี 1 ท่าน หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
1 ท่าน (2) เกษตรกร 5 ท่าน (3) ผู้ประกอบการ จานวน 2 ท่าน
4. วิธีกำรศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อันประกอบไปด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จากเอกสารหรื อ การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร(documentary research) และกระบวนการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth
interview) มาใช้ในการดาเนินกระบวนการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดกระบวนการหรือ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ และข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) มาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดาเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
(documentary research)โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์อันจะได้ ดาเนินกระบวนการตามแนวทางของการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนา
ประเด็นหลักมาพิจารณา โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์
ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งทาให้การศึกษาในครั้งนี้มีความเที่ยงตรงและแม่นยามากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ศึกษาจะดาเนิน
กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการพรรณนาข้อมูลตามสถานการณ์ร่วมด้วยเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อค้นพบจากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
5. กำรทบทวนวรรณกรรม
กำรค้ำที่เป็นธรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2558)ระบบของธุรกิจการค้า เริ่มจากในช่วงทศวรรษ
196o โดยมีกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงและองค์กรของยุโรป ได้มีการเปลี่ยนแปลงการค้าระบบทุนนิยมที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้
จัดตั้งเป็นการดาเนินธุรกิจการค้าแทน ซึ่งได้เป็นที่ยอมรับและมีการกาหนดให้เป็นหลักการของระบบการค้าที่เป็นธรรมกับ
ประเทศที่กาลังพัฒนาในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) ในปี 1968
บทบำทของภำครัฐในด้ำนกำรตลำด จุมพล หนิมพานิช (255o) กล่าวว่า เป็นแนวคิดที่จัดอยู่ในรูปแบบของแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public management) ซึ่งเป็นการพัฒนาการของระบบการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจาก
หลักการบริหารงานแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอ รวมทั้งยังขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
กลุ่มผลประโยชน์ สุขุม นวลสกุล (2559 : 237) ให้ความหมายว่า กลุ่มผลประโยชน์ คือ กลุ่มของบุคคลที่รวมตัวกัน
เพราะมีอาชีพ หรือมีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน และมีความต้องการที่จะให้นโยบายของรัฐบาลตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มตน การรวมกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มีลักษณะคล้ายคลึงกับการรวมกันเป็นพรรคการเมือง ความแตกต่างของกลุ่ม
ผลประโยชน์กับพรรคการเมืองอยู่ตรงที่พรรคการเมืองต้องการเป็นรัฐบาล เพื่อกาหนดนโยบายเสียเอง ส่วนกลุ่มผลประโยชน์
ไม่ต้องการเป็นรัฐบาลเอง แต่ต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
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ควำมไม่เท่ำเทียมกันของข้อมูล จอร์ช อเคอร์ลอฟ (George Akerlof 197o) กล่าวว่าเป็นผลกระทบที่มาจากผู้ร่วม
การตลาดทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้นาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด โดย มีการนาเสนอถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นของการมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะ เกิดผลกระทบอย่างไรโดยมีการยกตัวอย่างการขาย
รถยนต์มือสอง ได้อธิบายว่าถ้าหากผู้ ซื้อมี ข้ อมูลของรถยนต์มื อสองที่ดี พอแน่ นอนว่ าสามารถแยกได้ ว่า รถยนต์คัน ไหนมี
ประสิทธิภาพ และรถยนต์คันไหนไม่มีประสิทธิภาพ แต่ความจริงแล้วปัจจุบันมักพบว่า การซื้อรถยนต์มือสองไม่มีข้อมูลที่ดีพอ
จึงทาให้เกิดการเลือกที่ผิดพลาด
กำรเจรจำต่อรอง พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ (2538:4) ได้ให้คานิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรองคือการหารือ
เพื่อที่จะได้ข้อตกลงในการบรรลุความต้องการ กระบวนการในการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ วิธีการทาให้สาเร็จ การให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยต้องพึ่งผู้อื่น กระบวนการที่ฝ่ายต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ขัดแย้งกันตั้ ง
ข้อกาหนดขึ้นมาเพือ่ ให้ความร่วมมือกันการสื่อความโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง
กำรส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (2556) การส่งเสริมการเกษตร คือ กระบวนการให้การศึกษานอก
ระบบ เพื่อบริการความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตรรวมทั้งการบริการแก่บุคคลเป้าหมาย ที่เป็นเกษตรกร
ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกษตรช่วยเหลือตนเองได้
พัฒนาการผลิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
5. ผลกำรศึกษำ
ผลการวิจัยเรื่อง บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้เกิดความเป็นธรรม กรณีศึกษา อาเภอ
โป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่ 1) เพื่อศึกษาปัญหาวงจร
การค้าผลผลิตลาไยในพื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษา พบว่าลาไยเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจที่สา คัญ
ของประเทศไทย อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี จะเป็นแหล่งปลูกลาไยนอกฤดูใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสามารถสร้าง
รายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทจากการส่งออก ถือได้ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
พัฒนาประเทศ เกษตรกรชาวสวนลาไยในพื้นที่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางเมืองผลไม้ที่สาคัญของ
ประเทศ ด้วยสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการปลูกลาไยนอกฤดูกาล จึงเป็นข้อดีประการหนึ่งที่ส่งผลให้ลาไยหมุนเวียนออกสู่ตลาด
ตลอดทั้งปี โดยผลผลิตของลาไยปีหนึ่งจะมีปริมาณจานวนหลายแสนตัน และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในภาพรวม
เป็นจานวนมาก
วงจรทางการค้าผลผลิตลาไยนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องของกระบวนการผลิตของเกษตรกรที่จะต้องตรงต่อความ
ต้องการและสอดคล้องต่อตลาดลาไยของประเทศจีน ปัจจุบันได้เจอปัญหาทางการค้าระหว่างล้งกับเกษตรกรที่เป็นเรื่องของ
ความไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งปัจจุบันล้งที่รับซื้อลาไย มีทั้งเจ้าของที่เป็นคนไทย และคนจีน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นล้งของคนจีน
ที่รับซื้อ ที่ผ่านมามีลักษณะการฟ้องร้องกันในเรื่องการขายผลผลิต ได้แก่ เกษตรกรที่ขายลาไยให้แก่ล้ง ซึ่งเกษตรกรรายเดียว
ขายให้แก่ล้งหลายรายซ้าซ้อนกัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาระหว่างล้งกับเกษตรกร ซึ่งได้ทาสัญญาตกลงซื้อขายกัน ในสัญญาส่วน
ใหญ่จะระบุว่า เกษตรกรจะเป็นผู้ดูแลสวนลาไยให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตามเกรดที่กาหนดไว้ ราคาตามฤดูกาลที่ราดสารลาไย แต่
มีปัญหาในเรื่องการเก็บลาไย พบว่า บางช่วงผลิตลาไยไม่ตรงต่อความต้องการต่อตลาดประเทศจีนหรือเกิดการล้นตลาด เมื่อล้ง
มาเก็บลาไย จะเลือกเก็บเฉพาะเบอร์ใหญ่ เหลือผลผลิตลาไยเบอร์เล็ก ไม่กลับมาเก็บอีกทาให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกัน เกษตรกรบางสวนทาการผลิตลาไยไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสภาพอากาศ และปริมาณน้าไม่เพียงพอ
ทาให้เกิดปัญหาระหว่างล้งกับเกษตรกรที่นามาสู่ความไม่เป็นธรรมทางการค้า
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทและมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยที่เป็นธรรมในพื้นที่
อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี จากการวิจัย พบว่า ภาครัฐได้มีการออกมาตรการอีกทั้งการสนับสนุนเพื่อมาเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมของการค้าผลผลิตลาไย ซึ่งจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้
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กำรสนับสนุนด้ำนกำรผลิต สาหรับแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลาไยยังคงเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
เป็ น ส าคั ญโดยให้ เกษตรกรคานึ งถึงการบริหารจั ดการทั้ งในเชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพ ซึ่ งเน้ น การพั ฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิตลาไย ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดฤดูกาลผลิต ด้านเชิงคุณภาพ เช่น การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต วางแผนการผลิตลาไยให้มีการกระจาย
ตัวครอบคลุม และมีการพักแปลงเพื่อทาคุณภาพ โดยสานักงานเกษตรจะให้องค์ความรู้และธนาคารเกษตรและสหกรณ์จะช่วย
เงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านขนส่งหากมีลาไยล้นตลาด
กำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด การทาการเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ ทักษะในด้านการผลิต
แล้ว ด้านการตลาดก็ยังเป็นเรื่องสาคัญที่เกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเช่นกัน โดยเน้นใน 4 ประเด็นหลัก คือ (1)ลด
ต้นทุนการผลิต (2)เพิ่มคุณภาพและผลผลิต (3)เน้นการบริหารจัดการ และ (4)การวางแผนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
กำรแจ้งข่ำวสำรข้อมูลของภำครัฐ ด้านระบบเกษตรดิจิทัล การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตร ประยุกต์การเกษตร
ดิจิทัล การทาเกษตรยุคใหม่ โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน การนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการทาระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและกรรมวิธีการทา
การเกษตร เพื่อนาไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และด้านการประชุมผ่านเวทีกลาง (1)ผ่านการประชุมเวทีกลาง ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เวทีกลางถือว่ามีบทบาทสาคัญในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นของผู้นาในกาประสบพบเจอปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและอภิปรายหาข้อสรุปกันเกิดขึ้น (2)ผ่านกลไกลของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลาไย สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตลาไยให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะปรับตัวและเตรียมพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
ราคาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย (3)ผ่านกลไกลของของสหกรณ์การเกษตรและสมาคมชาวสนวนลาไย สหกรณ์
การเกษตรจังหวัดจันทบุรีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกรดาเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขจากปัญหา
ที่เกิดขึ้น และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
กำรเจรจำต่อรองของภำครัฐ การเจรจาต่อรองของภาครัฐจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อานาจจากการต่อรอง
อย่างเป็นทางการ เพื่อการยอมรับและความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงข้ อเสนอที่ได้ท าการเจรจากั น ระหว่างล้งและ
เกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอ หรือเป็นการประชุมเพื่อค้นหาข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน หรือเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ
ร่วมกันเมื่อแต่ละฝ่ายมีความพึงพอใจและความต้องการที่แตกต่างกัน กระบวนการของบุคคล ที่ต้องการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการประนีประนอม พยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ โดยปกติแล้วหากเกิด
ปัญหาหรือข้อเรียกร้องที่ไม่เกิดความเป็นธรรมภาครัฐ จะให้ผู้เสียหายแจ้งศูน ย์ดารงธรรมของอาเภอ แล้วทางอาเภอจะ
ประสานให้ล้งและเกษตรกรได้มีการพูดคุยเป็นที่ตกลงกัน
กำรควบคุมกฎหมำย สัญญำกลำง หอการค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมชาวสวนลาไยโป่งน้าร้อนจึงได้จัดทา
แบบสัญญาซื้อขายฉบับกลาง หรือสัญญากลาง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาระหว่างล้งและเกษตรกรที่เกิดเกิดจากการทาสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรม และการผิดสัญญาการซื้อขาย สาหรับรายละเอียดเนื้อหาของสัญญาฉบับกลาง ยังคงยึดแนวตามสัญญาซื้อขาย
เดิม และได้เพิ่มข้อกาหนดเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างล้งและเกษตรกร โดยมีสาระสาคัญ 4ประเด็น คือ (1)กาหนดให้มีการจด
ทะเบียนเกษตรกรตัวจริง เพื่อตัดปัญหานาลาไยไปขายล้งซ้าซ้อน (2)กาหนดขนาดรับซื้อแทนการเหมาสวน เพื่อให้เกษตรกร
ขายได้ราคา (3)ล้งและเกษตรกรหากผิดสัญญาสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ทั้งสองฝ่าย (4)การทาสัญญาซื้อ-ขาย
ควรระบุชื่อผู้ซื้อ-ขาย พร้อมเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก และระบุชื่อล้งไปด้วย นอกจากนั้น ในสัญญาซื้อขายต้อง
ระบุเลขทะเบียนการค้าของล้งด้วย และตั้งกรรมการของสมาคมฯ เพื่อเป็นคนกลางที่คอยดูแลแก้ปัญหาระหว่า งล้ งกั บ
เกษตรกรทาที่สถานที่หน่วยราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพยานเพื่อให้สัญญามีผลทางกฎหมาย
6. สรุปผล
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จากการศึกษาเรื่อง บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการค้าผลผลิตลาไยให้เกิดความเป็นธรรม กรณีศึกษา
อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี สรุปผลการศึกษาในส่วนของภาครัฐสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
6.1 ปัญหำวงจรกำรค้ำผลผลิตลำไย ปัญหาทางการค้าระหว่างล้งกับเกษตรกรที่เป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมทาง
การค้า ที่ผ่านมามีลักษณะการฟ้องร้องกันในเรื่องการขายผลผลิต ได้แก่ เกษตรกรที่ขายลาไยให้แก่ล้ง ซึ่งเกษตรกรรายเดียว
ขายให้แก่ล้งหลายรายซ้าซ้อนกัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาระหว่างล้งกับเกษตรกร ซึ่งได้ทาสัญญาตกลงซื้อขายกัน และบางช่วง
ผลิตลาไยไม่ตรงต่อความต้องการต่อตลาดประเทศจีนหรือเกิดการล้นตลาด เมื่อล้งมาเก็บลาไย จะเลือกเก็บเฉพาะเบอร์ใหญ่
เหลือผลผลิตลาไยเบอร์เล็ก ไม่กลับมาเก็บอีก ทาให้มีผลผลิตตกค้างอยู่ในสวน ขณะเดียวกัน เกษตรกรบางสวนทาผลผลิตลาไย
ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสภาพอากาศ และปริมาณน้าไม่เพียงพอ ทาให้เกิดปัญหาทางการค้าระหว่างล้ งกั บ
เกษตรกร ซึ่งแน่นอนว่าการซื้อขายลาไยถ้าเกิด
การร่วมมือที่ดีของทั้ง2ฝ่ายจะส่งผลดีต่อล้งและเกษตรกร ล้งจะสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้
ตามมาตรฐานตามที่ต้องการได้ ส่วนเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของราคา และกระบวนการผลิตรวมถึงผลผลิตการ
ส่งออกที่เกิดความสมดุลทางการค้ามากยิ่งขึ้น
6.2 บทบำทและมำตรกำรของภำครัฐในกำรสนับสนุนกำรค้ำผลผลิตลำไยที่เป็นธรรม ภาครัฐได้ออกมาตรการอีก
ทั้งการสนับสนุนเพื่อมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมของการค้าผลผลิตลาไย ซึ่งจะประกอบ
ไปด้วยดังต่อไปนี้
1)การสนับสนุนด้านการผลิต ทาให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลาไยคุณภาพดี
นอกฤดูเพิ่มขึ้น และสามารถนาความรู้ไปพัฒนาระบบการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อผลิตลาไยคุณภาพดีนอกฤดูออกสู่ตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตลาไยคุณภาพดีนอกฤดู และช่วยลด
ปัญหาจากความไม่เป็นธรรมในเรื่องของสัญญาซื้อขายที่อาจเชื่อมโยงในเรื่องของคุณภาพการผล
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การวางแผนการเกษตร เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวโน้มการคาดการณ์
ข้อมูลการผลิตพืช การศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจด้ านความง่ายต่อการใช้งานในระดับมากที่สุด สามารถสนับสนุน
การตัดสินใจแก่เกษตรกรในการเพาะปลูกพืช เก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลนาข้อมูลเป็นรูปแบบรายงานหลากหลายมิติแก่เกษตรกร
ซึ่งเกษตรกรสามารถนาไปใช้เป็ นข้ อมูลสาหรับการเพาะปลู กพื ชช่ วงถัดไปได้ อย่า งเหมาะสม ลดปัญหาการขาดทุน แล ะ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภาคการเกษตร
2)การส่งเสริมด้านการตลาด เป็นแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร โดยเน้นในการที่จะลดต้นทุน
การผลิตทาให้เกษตรกรเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ได้ด้วยการบริหารจัดการ และ การวางแผนการผลิตและเพิ่มช่องทาง
การตลาด กับการลดต้นทุนในการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3)การแจ้งข่าวสารข้อมูลของภาครัฐ ด้านระบบเกษตรดิจิทัล มีการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทางานจาก
แหล่งข้อมูลที่สาคัญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างคลังข้อมูลด้านการเกษตรที่มีมาตรฐานให้เกษตรกรได้รับ รู้
สามารถแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน ตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกรแบบเชิง
รุก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทาการเกษตร อีกทั้งเพื่อให้เกิดการเกษตรยั่งยืน
ด้านการประชุมผ่านเวทีกลาง (1)ผ่านการประชุมเวทีกลาง ของกานัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
อภิปรายหาข้อสรุปกันเกิดขึ้น แล้วนาผลที่สรุปแล้วไปชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะได้รับรู้และ
เข้าถึงข่าวสารของภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์และทาให้เกษตรกรมีทิศทางการผลิตลาไยให้เกิดคุณภาพ (2)ผ่านกลไกลของกลุ่ม
ปรับปรุงคุณภาพลาไย สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลาไยให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะปรับตัวและ
เตรียมพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย (3)ผ่านกลไกลของของสหกรณ์
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การเกษตรและสมาคมชาวสนวนลาไย เพื่อแก้ไขจากปัญหาที่ เกิดขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทร่วมกันกับสมาคมชาวสวนลาไย อาเภอ
โป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
4)การเจรจาต่อรองของภาครัฐ ให้ล้งและเกษตรกรเกิดการยอมรับและเกิดความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอทางการค้าผลผลิตลาไยที่มีร่วมกันจากการเจรจากัน หาข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน ของการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีในการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการประนีประนอม ด้วยข้อตกลงที่ยอมรับได้ ของทั้ง2ฝ่ายได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วชิรญา ทองเลิศ (2559)ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรอง
การปรับราคาขึ้นลงของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองปรับราคาขึ้นลงของ
ราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปสู่ความเท่าเทียมกันในทุกภาคอุตสาหกรรม การศึกษาพบว่าในปัจจุบัน
การเจรจาต่อรองปรับราคาขึ้นลงของราคาวัตถุดิบยังไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการปรับราคาขึ้น
ลง ซึ่งปัจจัยของข้อมูลทั่วไปของคู่ค้า สภาพแวดล้อมทางการตลาดและข้อคิดเห็นอื่นๆจะเป็นข้อมูลให้กับผู้เจรจาต่อรองใช้เป็น
องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส เกิดความเท่าเทียมกัน ทาให้ทุกองค์กรสามารถดาเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน
5)การควบคุมกฎหมาย สัญญากลาง หอการค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมชาวสวนลาไยโป่งน้าร้อนจึงได้จัดทา
แบบสัญญาซื้อขายฉบับกลาง หรือสัญญากลาง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาระหว่างล้งและเกษตรกรอันที่เกิดจากการทาสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม และการผิดสัญญาการซื้อขาย สาหรับรายละเอียดเนื้อหาของสัญญาฉบับกลาง ยังคงยึดแนวตามสัญญาซื้อขาย
เดิม และได้เพิ่มข้อกาหนดเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างล้งและเกษตรกร โดยมีสาระสาคัญ 4 ประเด็น คือ (1)กาหนดให้มีการ
จดทะเบียนเกษตรกรตัวจริง เพื่อตัดปัญหานาลาไยไปขายล้งซ้าซ้อน (2)กาหนดขนาดรับซื้อแทนการเหมาสวนเพื่อให้เกษตรกร
ขายได้ราคา (3)ล้งและเกษตรกรหากผิดสัญญา สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ทั้งสองฝ่าย (4)การทาสัญญาซื้อ-ขาย
ควรระบุชื่อผู้ซื้อ-ขาย พร้อมเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13หลัก และระบุชื่อล้งไปด้วย
7. ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ (1)การจัดระเบียบควบคุมโรงคัด
บรรจุล้งลาไย หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบควบคุมดูแลการดาเนินงานของล้ง (2)ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์และค้าขายลาไยแบบออนไลน์ การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐต้องสนับสนุนและช่วยเชื่อมโยงภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกันวางระบบการซื้อขายผลไม้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ด้วยจึงจะทาให้เกษตรกรมีช่องทางในการขยายตลาดลาไยสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น (3)การทาสัญญาระหว่างล้งและ
เกษตรกร ฉบับสัญญากลาง ควรทาให้รูปแบบสัญญาเป็นมาตรฐานที่มีความชัดเจนในสาระสาคัญ (4)การกากับดูแลสินค้าลาไย
ที่ส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐาน (5)การตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีแนวทางในการพิจารณาภาพรวมเพื่อให้เห็นขั้นตอนทั้งระบบโดยกาหนดให้มีการส่งเสริม การ
รวมกลุ่มเพื่อที่เกษตรกรจะได้มีอานาจต่อรองมากยิ่งขึ้น หรือเมื่อคิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม (6)การกาหนดมาตรการ
เยียวยาเกษตรกร กรณีที่เกษตรกรประสบปัญหาดังกล่าวรัฐบาลควรมีก ารกาหนดแนวทางหรือมาตรการเยียวยาเพื่อแก้ไข
ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และคาแนะนาแก่เกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกทาสัญญากับลงที่ดีและมีความน่าเชื่อถือเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น (7)การพัฒนาศักยภาพการส่งออกผลผลิตลาไย ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาความสามารถ
ด้านการตลาดทั้งตลาดท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดส่งออกให้ได้ (8)ควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่อกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของล้งและพฤติกรรมการซื้อขายผลผลิตลาไยให้เข้มงวดมากขึ้น
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การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ฉัตรชัย สังข์ฉาย

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิน่ ฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
ฉัตรชัย สังข์ฉาย
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมา
จากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม
จานวน 170 ชุด และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จานวน 8 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่เคยไปใช้บริการ จานวน 4 ราย
และไม่เคยไปใช้บริการ จานวน 4 ราย
ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจักหวัดที่อาศัยอยู่
ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านความสะดวกในการไปใช้บริการ มีการเข้าถึงความสะดวกในการ
ไปใช้บริการในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) 2) ด้านความเพียงพอต่อการใช้บริการ มีการเข้าถึงด้านความเพียงพอต่อการ
ใช้บริการในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) 3) ด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหา มีการเข้าถึงด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหา
ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ มีการเข้าถึงด้านคุณภาพของการให้บริการในระดับ
ปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30)
โดยภาพรวมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีการเข้าถึงในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88)
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 1) สถานพยาบาลควรมีการปรับลดขั้นตอนที่ไม่จาในการเข้าถึงบริการหลักประกัน
สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ลง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นในการเข้ า ถึ ง หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของประชาชน 2)
สถานพยาบาลควรมีการปรับลดระยะเวลาในการรอรับการรักษาให้มีระยะเวลาที่น้อยลง เพื่อให้ประชาชนสามารถรับการเข้า
รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
คาสาคัญ : การเข้าถึง, หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, โยกย้ายถิ่นฐาน
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Access to universal health coverage of people who migrated from the provinces that live in Khlong
San Bangkok
Chatchai Sangchay
Abstract
This study has the objectives 1) to study access to universal health coverage of people who have
migrated from the provinces that live in Khlong San Bangkok and 2) to know the problems and obstacles,
as well as the guidelines for solving the problem of accessing universal health coverage of people who
relocated from the provinces that live in Khlong San Bangkok.
The researcher used mixed methods research by sample collection of 170 sets of questionnaires
and 8 samples used in the interview, consisting of 4 people who used to use the service. And never used
4 services.
The results of the analysis of access to universal health coverage of people who migrated from
different places in the Klongsan area Bangkok In each side, it was found that 1 ) the convenience of using
the service Have access to the convenience of using the service at a high level (With an average of 4.17) 2)
Sufficiency for using the service Have access to adequate services (With an average of 4.17) 3) Service that
is directly on the problem Have access to services that are directly to the problem at a high level (With an
average of 3.93) 4) Quality of service Have access to quality of service at a moderate level (With an average
of 3.30).
The overall access to universal health coverage of people who migrated from the provinces that
live in Khlong San Bangkok Have access to a high level (With an average of 3.88).
Suggestions from research 1 ) Nursing homes should have reduced steps that are not needed to
access universal coverage. In order to avoid complications in accessing the universal health coverage of the
people. 2) The hospital should have a reduction in waiting time for treatment to have a shorter period of
time. So that people can receive treatment immediately.
Keywords : access, universal health coverage, migration
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1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับอดีตที่
ผ่านมา เนื่องจากกรุงเทพมหานครซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศได้เริ่มมีการขยายตัวและมีสิ่งอานวยความสะดวก
มากมาย จึงทาให้กรุงเทพมหานครเป็นปัจจั ยดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลพากันโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยอยู่เพื่อเข้ามาศึกษา
และหางานทาในกรุงเทพมหานครเป็นจานวนมากขึ้น ซึ่งการโยกย้ายถิ่นฐานของประชานส่วนใหญ่จะเป็นการโยกย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่หนึ่ง โดยที่ประชาชนผู้นั้นมีหลักฐานการอยู่อาศัย หรือ ทะเบียนบ้านอยู่ในถิ่นฐานอื่น ซึ่งประชาชน
เหล่านี้ เรียกว่า “ประชากรแฝง” เมื่อประชากรแฝงเพิ่มจานวนมากขึ้นก็จะส่งผลใช้ประชากรเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ เข้าถึง
บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากภาครัฐได้น้อยลง ดังนั้นการกาหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกั บ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละพื้น ที่ต้อ งคานึ งถึ งจานวนประชาชนตามทะเบียนบ้ านแล้ว ก็ควรให้ความสาคั ญ กั บ
ประชากรแฝงในพื้นที่นั้นๆ ด้วย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
สิทธิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งมีความครอบคลุมบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขมี
การบริการที่มีความครอบคลุมในการตรวจและการวินิจฉัย รวมทั้งมีการตรวจสอบการยืนยันกรณีค้นพบความผิดปกติจากการ
ตรวจสอบและคัดกรองตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันโรคซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการแล้ว
ว่ามีอรรถประโยชน์ และประสิทธิผลที่คุ้ มค่า ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไทยมีอายุขัยที่ยืนยาว และลดอัตราการเจ็บป่วยของ
ประชาชน (สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552)
ดังที่รัฐได้ให้ความสาคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพของประชาชน เนื่องจากหลักประกันสุขภาพเป็นความ
จาเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งรัฐได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 47หมวดที่ 3 ว่า “บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่ า ใช้ จ่ า ย” และในมาตราที่ 55 หมวดที่ 5 ระบุ ว่ า “รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ป ระชาชนได้ รั บ การบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ครอบคลุมส่งเสริมสุขภาพการควบคุม และป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพด้วย และ รัฐต้องมีพัฒนาการ
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
ในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนมีความครอบคลุมบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขมี
การบริการที่มีความครอบคลุมในการตรวจและการวินิจฉัย รวมทั้งมีการตรวจสอบการยืนยันกรณีค้นพบความผิดปกติจากการ
ตรวจสอบและคัดกรองตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันโรคซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการแล้ว
ว่ามีอรรถประโยชน์และประสิทธิผลที่คุ้มค้า ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไทยมีอายุขัยที่ยืนยาว และลดอัตราการเจ็บป่วยของ
ประชาชน
แต่ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพยัง คงมีอยู่โดยเฉพาะในชุมชนแออัดเขตเมืองที่ไม่สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพต่างๆ ได้ เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่าย การเดินทาง และบริบทของชุมชน รวมทั้งข้อจากัดของรัฐในเรื่องจานวน
เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นสาธารณสุ ข ไม่ เ พี ย งพอ และประชาชนขาดความเชื่ อ มั่ น ต่ อ หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ปฐม ภู มิ เช่น
ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น (สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ,
2552)
นอกจากนี้ประชาชนผู้รับบริการยังขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการรวมทั้งไม่เข้าใจระบบส่งต่อของสถาน
บริการสุขภาพ สาหรับในเรื่องการเข้าถึง ระบบบริการสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสถานบริการสุขภาพใน
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย แต่ยังมีประชาชนอีกกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบ
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บริการสุขภาพเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ และประชาชนบางกลุ่ม ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้
เนื่องจากข้อจากัดด้านสภาพร่างกาย ลักษณะงานที่ทา หรือการโยกย้ายถิ่นฐาน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนงานก่อสร้าง กลุ่ม
คนด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งในมิติที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับบริการ
ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร และมิติที่เกี่ยวของกับผู้ให้บริการ ได้แก่ลักษณะการจัดบริการสุขภาพและคุณภาพบริการทั้งนี้เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้เสนอต่อหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่
โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
วัตถุประสงค์ในการวิจัย “การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่
อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” มีดังนี้
1. เพื่อศึกษาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่ โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
3. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในกำรวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย “การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจาก
ต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใ นเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ได้แก่
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน
- ชุมชนที่อยู่อาศัย
- จานวนครั้งที่ไปใช้บริการ
3.2 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร ได้แก่
- ด้านความสะดวกในการไปใช้บริการ
- ด้านความพียงพอต่อการใช้บริการ
- ด้านการให้บริการที่ตรงต่อปัญหา
- ด้านคุณภาพของการให้บริการ
3.3 ปัญหา และอุปสรรคในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด
ที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
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- ไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ
- ขั้นตอนการบริการมีความซับซ้อน
- ใช้ระยะเวลานานในการรอรับบริการ
4. วิธีกำรศึกษำ
การศึกษา “การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุ ง เทพมหานคร” ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษา
ได้ค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ศึกษาได้
กาหนดวิธีการวิจัยที่เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
4.1.1 ประชากร ได้ แ ก่ ประชาชนที่ โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐานมาจากต่ า งจั ง หวั ด ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการท าแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบบั งเอิ ญ
(Accidental Sampling) เป็นการเก็บข้อมูลให้ครบตามต้องการ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนซึ่งประกอบไปด้วยตัวอย่าง 170
ท่าน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่เคยไปใช้บริการ จานวน 4 ราย และไม่เคยไปใช้บริการ
จานวน 4 ราย
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
4.2.1 แบบสอบถามมีโครงสร้างสาหรับใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์การ
ใช้บริการ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน ชุมชนที่อยู่อาศัย จานวนครั้งที่ไปใช้บริการ
ส่วนที่ 2. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมา
จากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสะดวกในการไปใช้บริการ 2) ด้าน
ความพียงพอต่อการใช้บริการ 3) ด้านการให้บริการที่ตรงต่อปัญหา 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการกาหนดคะแนนแต่ละช่วง ดังนี้
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด ให้น้าหนักคะแนนเท่ากับ 5
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับมาก ให้น้าหนักคะแนนเท่ากับ 4
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ให้น้าหนักคะแนนเท่ากับ 3
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับน้อย ให้น้าหนักคะแนนเท่ากับ 2
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้น้าหนักคะแนนเท่ากับ 1
ส่วนที่ 3. เป็นการสอบถามปลายเปิดที่ต้องการให้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การเข้ า ถึ งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของประชาชนที่ โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐานมาจากต่ า งจั งหวั ด ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
4.2.2 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างสาหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1. เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
การศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน ชุมชนที่ อยู่อาศัย จานวนครั้งที่ไปใช้บริการ
ส่วนที่ 2. เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมา
จากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสะดวกในการไปใช้บริการ 2) ด้าน
ความพียงพอต่อการใช้บริการ 3) ด้านการให้บริการที่ตรงต่อปัญหา 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ
ส่วนที่ 3. เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ต้องการให้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการ
เข้ า ถึ ง หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของประชาชนที่ โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐานมาจากต่ า งจั ง หวั ด ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 ผู้ศึกษาได้ขอหนังสือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทาหนังสือขอ
อนุญาตถึงผู้อานวยการเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตให้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมา
จากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.2 ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้ผ่านการพัฒนา และปรับปรุงแล้ว ไปดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้ศึกษาได้มีการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้แก่กลุ่มประชากร
ตัวอย่างทราบ เพื่อทาความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ก่อนการแจกแบบสอบถาม และทาการสัมภาษณ์
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อเก็บแบบสอบถามมาแล้วผู้ศึกษาได้ทาการให้คะแนนตามเกณฑ์ข้าง
ตน และผู้ศึกษาได้มีการนาคะแนนค่าเฉลี่ยที่ได้มาทาการแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ศึกษาได้ทา
การลงรหัสข้อมูลเพื่อนามาประมวลผลและทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for the
Social Sciences/For Windows) โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่การหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย เพื่อทาการ
สรุป และอธิบายลักษณะของข้อมูลในเรื่องต่างๆ
4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตารา และ
เอกสารการวิจัย บทความทางวิชาการ พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตครบแล้ว
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว จากนั้นจึงได้ทาการตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งมีการถอด
เทปสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งแล้วนามาจาแนกข้อมูลเป็นชนิด และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเภทตามที่ผู้ศึกษาได้ตั้งประเด็นไว้
และมีการตรวจสอบดูอีกครั้งว่า ข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือได้และมีความครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่หากพบว่าข้อมูลส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอก็จะจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมใน
ส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ข้ อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูล ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสารมาบันทึกความถี่ของข้อมูล แล้วจึงแจกแจงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ตีความเพื่อ
สรุปข้อเท็จจริงที่มีการค้นพบจากการประมวลผลข้อมูล โดยสรุปคาตอบจากแบบสัมภาษณ์
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5. ผลกำรศึกษำ
ในการวิจัย “การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการเก็บแบบสอบถาม จานวน 170 ชุด และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จานวน 8 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่เคยไป
ใช้บริการ จานวน 4 ราย และไม่เคยไปใช้บริการ จานวน 4 ราย โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ด้วยการผสมผสานกันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 5.1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่เคยไปใช้บริกำรหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในเขต
คลองสำน และสำเหตุของกำรไม่ไปใช้บริกำร ในภำพรวม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ประสบการณ์การใช้บริการ
ไม่เคย
70
41.2
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
15
21.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
21
30.0
ปวช.,ปวส.
22
31.4
ปริญญาตรี
12
17.1
3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
13
18.6
อาชีพค้าขาย
24
34.3
อาชีพใช้แรงงาน/กรรมกร
17
24.3
อาชีพรับจ้างทั่วไป
16
22.9
4. รายได้
5,000-9,000 บาท
11
15.7
10,000-14,000 บาท
36
51.4
15,000-19,000 บาท
23
32.9
5. ระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน
1-5 ปี
6-10 ปี
6. ชุมชนที่อยู่อาศัย
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน
แขวงบางลาภูล่าง
แขวงคลองต้นไทร

37
33

52.9
47.1

16
18
18
18

22..9
25.7
25.7
25.7

14

20.0

7. เหตุผลที่ไม่ไปใช้บริการ
ขั้นตอนการบริการมีความซับซ้อน

35

ข้อมูลทั่วไป
ใช้ระยะเวลานานในการรอรับบริการ
ไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ
ซื้อยามารับประทานเอง

จานวน (คน)
18
19
19

ร้อยละ
25.7
27.1
27.1

จากตารางที่ 5.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลอง
สาน จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวช., ปวส. จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
31.4 อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 อยู่ในระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 มีการประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือ
อาชีพค้าขาย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีอาชีพใช้แรงงาน/กรรมกร จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 มีรายได้
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000-14,000 บาท จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 มีรายได้อยู่ที่ 15,000-19,000 บาท จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.9 และมีรายได้อยู่ที่ 5,000-9,000 จานวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.7 มีระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน
ส่วนใหญ่คือ 1-5 ปี จานวน 37 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.9 และมีระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน 6-10 ปี จานวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.1 มีชุมชนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่คือแขวงคลองสาน จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 มีชุมชนที่อยู่อาศัยใน
แขวงคลองต้นไทร จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 มีชุมชนที่อยู่อาศัยในแขวงบางลาภูล่าง จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
25.7 และมีชุมชนที่อยู่อาศัยในแขวงสมเด็ จเจ้าพระยา จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 มีเหตุผลที่ไม่เคยไปใช้บริการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่วนใหญ่คือซื้อยามารับประทานเอง จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 มีเหตุผลว่าไม่สะดวก
เดินทางไปใช้บริการ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 มีเหตุผลว่าใช้ระยะเวลานานในการรอรับบริการ จานวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.7 และมีเหตุผลว่าขั้นตอนการบริการมีความซับซ้อน จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0
จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลองสาน จานวน
4 คน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้ อมูลไปในทิศ ทางเดีย วกัน ว่า สาเหตุหลักที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยไปใช้ บ ริ ก าร
หลักประกันสุขภาพถ้านหน้า เนื่องจากผู้สัมภาษณ์มีการซื้อยามารับประทานเองที่บ้าน ไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการที่
สถานพยาบาล สถานพยาบาลมีขั้นตอนในการให้บริการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมี การใช้ระยะเวลานานในการรอบรับ
บริการ โดยนาย ก. กล่าวว่า “สถานพยายบาลมีขั้นตอนการให้บริการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจึงทาให้ยากต่อการเข้าถึงบริการ
หลักสุขภาพถ้วนหน้า จึงสะดวกในการซื้อยามาเพื่อรับประทานเอง” และนาย ข. กล่าวว่า “สถานพยาบาลอยู่ไกลจากชุมชนที่
อยู่อาศัยจึงไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สถานพยาบาล เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยจึงต้องไป
ใช้บริการสุขภาพที่คลินิกหรือไม่ก็ซื้อยามารับประทานเอง”
ตารางที่ 5.2 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลองสาน ใน
ภาพรวม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ประสบการณ์การใช้บริการ
เคย
100
58.8
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
28
28.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย
28
28.0
ปวช.,ปวส.
36
36.0
ปริญญาตรี
8
8.0
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ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

16
40
24
20

16.0
40.0
24.0
20.0

16
52
32

16.0
52.0
32.0

36
64

36.0
64.0

25
25
25
25

25.0
25.0
25.0
25.0

44
56

44.0
56.0

3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
อาชีพค้าขาย
อาชีพใช้แรงงาน/กรรมกร
อาชีพรับจ้างทั่วไป
4. รายได้
5,000-9,000 บาท
10,000-14,000 บาท
15,000-19,000 บาท
5. ระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน
1-5 ปี
6-10 ปี
6. ชุมชนที่อยู่อาศัย
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน
แขวงบางลาภูล่าง
แขวงคลองต้นไทร
7. จานวนครั้งที่ไปใช้บริการ (ต่อปี)
1-5 ครั้ง
6-10 ครั้ง

จากตารางที่ 5.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลองสาน
จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวช., ปวส. จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อยู่ในระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 28
คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีการประกอบอาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพ
ค้าขาย จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีอาชีพใช้แรงงาน/กรรมกร จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 มีรายได้ส่วนใหญ่
อยู่ที่ 10,000-14,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีรายได้อยู่ที่ 15,000-19,000 บาท จานวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 และ มีรายได้อยู่ที่ 5,000-9,000 จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 มีระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐานส่วน
ใหญ่คือ 6-10 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และมีระยะเวลาในการโยกย้ายถิ่นฐาน 1-5 ปี จานวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.0 มีชุมชนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่คือแขวงคลองสาน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีชุมชนที่อยู่อาศัยในแขวง
คลองต้นไทร จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีชุมชนที่อยู่อาศัยในแขวงบางลาภูล่าง จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0
และมีชุมชนที่อยู่อาศัยในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา จานวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีจานวนครั้งที่ไปใช้บริการต่อ
ปีคือ 6-10 ครั้ง จานวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.0 และมีจานวนครั้งที่ไปใช้บริการต่อปีคือ 1-5 จานวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.0
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5.3 ตารางสรุปการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลอง
สาน ด้านความสะดวกในการไปใช้บริการ ในภาพรวม
หน่วย : ราย
ตัวเลขในวงเล็บ ( ) : ร้อยละ

ปานกลาง (3)

มาก (4)

มากที่สุด (5)

ค่าเฉลี่ย

0
(0.0)

0
(0.0)

40
(40.0)

65
(65.0)

4
(4.0)

3.64

0
(0.0)

0
(0.0)

32
(32.0)

68
(68.0)

0
(0.0)

3.68

0
(0.0)

0
(0.0)

40
(40.0)

56
(56.0)

4
(4.0)

3.64

0
(0.0)

60
(60.0)

32
(32.0)

8
(8.0)

0
(0.0)

2.48

0
(0.0)
0
(0.0)

38
(38.0)
38
(38.0)

36
(36.0)
36
(36.0)

26
(26.0)
26
(26.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

32
(32.0)

64
(64.0)

4
(4.0)

3.72

มาก

0
(0.0)

0
(0.0)

52
(52.0)

48
(48.0)

0
(0.0)

3.48

ปานกลาง

3.30

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม

2.88

ปาน
กลาง

2.88

ปาน
กลาง

น้อย

มาก

มาก

มาก

ระดับ

น้อย (2)

ด้านความสะดวกในการไปใช้บริการ
1. มีสถานพยาบาลตั้งอยู่ในเขต
ที่ท่านพักอาศัย
2. ในกรณีเจ็บป่วยท่านสามารถ
ไ ป ใ ช้ บ ริ ก า ร ด้ า น สุ ข ภ า พ ไ ด้
โดยสะดวก
3. ในกรณีเจ็บป่วยท่านสามารถ
เดิ น ทางไปยั ง สถานพยาบาลด้ ว ย
บริการสาธารณะได้โดยสะดวก
4. สถานพยาบาลมีการบริหาร
จั ด การในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น
ระบบ
5. สถานพยาบาลมีขั้นตอนการ
เข้าถึงบริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
6. ท่านสามารถใช้ระยะเวลาไม่
นานในการรอเพื่อให้ได้รับการรักษา
7. ในกรณีที่มีความจาเป็นท่าน
สามารถโทรนัดหมายหรือขอเลื่อน
นั ด เ พื่ อ รั บ ก า ร บ ริ ก า ร จ า ก
สถานพยาบาลได้
8. สถานพยาบาลมีการติดแผน
ที่ หรื อ ป้ า ยบอกขั้ น ตอนในการใช้
บริ ก ารที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน

ระดับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

น้อยทีส่ ุด (1)

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่น
ฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

จากตารางที่ 5.3 เข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลองสาน ด้าน
ความสะดวกในการไปใช้บริการ ดังต่อไปนี้
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มีสถานพยาบาลตั้งอยู่ในเขตที่ท่านพักอาศัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับมาก จานวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน
40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีการเข้าถึงใน
ระดับมากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่ามีสถานพยาบาลตั้งอยู่ใน
เขตที่ท่านพักอาศัย อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.46)
ในกรณีเจ็บป่วยท่านสามารถไปใช้บริการด้านสุขภาพได้โดยสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึง
ในระดับมาก จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 และมีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าในกรณีเจ็บป่วยท่านสามารถไปใช้บริการด้านสุขภาพได้โดยสะดวก อยู่ในระดับมาก (มี
ค่าเฉลี่ย 3.68)
สถานพยาบาลมีการบริหารจัดการในการให้บริการอย่างเป็ นระบบ พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับน้อย
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และมีการเข้าถึงใน
ระดับมาก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าสถานพยาบาลมีการบริหารจัดการในการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับน้อย (มีค่าเฉลี่ย 2.48)
สถานพยาบาลมีขั้นตอนการเข้าถึงบริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงใน
ระดับน้อย จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และมีการ
เข้าถึงในระดับมาก จานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าสถานพยาบาลมีขั้นตอนการ
เข้าถึงบริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย 2.88)
ท่านสามารถใช้ระยะเวลาไม่นานในการรอเพื่อให้ได้รับการรักษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงใน
ระดับน้อย จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และมีการ
เข้าถึงในระดับมาก จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าท่านสามารถใช้ระยะเวลาไม่
นานในการรอเพื่อให้ได้รับการรักษา อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย 2.88)
สาหรับการเข้าถึงของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้านความสะดวกใน
การไปใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย 3.30)
จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลองสาน ด้านความ
สะดวกในการไปใช้บริการ จานวน 4 คน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความสะดวกในการไปใช้บริการสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากมีสถานพยาบาลตั้งอยู่ในเขตที่พักอาศัย และมีความสะดวกในการ
เดินทางด้วยบริการสาธารณะเพื่อไปใช้บริการที่สถานพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลมีการบริหารจัดการในการให้บริการที่เป็น
ระบบ มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เมื่อมีความจาเป็นก็สามารถที่จะโทรนัดหมายและเลื่อนนัดจาก
สถานพยาบาลได้ และสถานพยาบาลได้มีการติดแผนที่และขั้นตอยการในการใช้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดย
นาย ค. กล่าวว่า “สถานพยาบาลอยู่ใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัยจึงทาให้สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ แต่สถานพยาบาลมี
ขั้ น ตอนในการเข้ า ถึ งบริ ก ารที่ มี ความยุ่ งยากซั บ ซ้ อ น และใช้ ร ะยะเวลานานในการรอการรัก ษา” และนาย ง. กล่ า วว่า
“สถานพยาบาลอยู่ไกลชุมชนที่อยู่อาศัยจึงทาให้ไม่สะดวกในการไปใช้บริการ และสถานพยาบาลมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบไม่มีขั้นตอนการให้บริการที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ใช้ระยะเวลานานในการรอการรักษา”
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มาก (4)

มากที่สุด (5)

ค่าเฉลี่ย

0
(0.0)

24
(24.0)

64
(64.0)

12
(12.0)

3.88

0
(0.0)

0
(0.0)

40
(40.0)

36
(36.0)

24
(24.0)

3.84

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

48
(48.0)

28
(28.0)

4.04

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

48
(48.0)

28
(28.0)

4.04

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

40
(40.0)

36
(36.0)

4.12

มาก

0
(0.0)

0
(0.0)

29
(29.0)

49
(49.0)

22
(22.0)

3.93

มาก

3.98

มาก

ระดับ

ปานกลาง (3)

0
(0.0)

น้อยที่สุด (1)

น้อย (2)

5.4 สรุปการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลองสาน ด้าน
ความเพียงพอต่อการใช้บริการ ในภาพรวม
หน่วย : ราย
ตัวเลขในวงเล็บ ( ) : ร้อยละ
การเข้ า ถึ ง หลั ก ประกั น
ระดับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สุ ข ภ า พ ถ้ ว น ห น้ า ข อ ง
ประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมา
จากต่ า งจั งหวั ดที่ อ าศัย อยู่ใน
เ ข ต ค ล อ ง ส า น
กรุงเทพมหานคร

ค่าเฉลี่ยรวม

มาก
มาก
มาก

1 . ส ถ า น พ ย า บ า ล มี
จ านวนเพี ย งพอต่ อ การใช้
บริการ
2 . บุ ค ล า ก ร ท า ง
การแพทย์ มี จ านวนเพี ย งพอ
ต่อการให้บริการ
3. อุปกรณ์ เครื่องมือทาง
การแพทย์ มี จ านวนเพี ย งพอ
ต่อการให้บริการ
4. ยารักษาโรคมีจานวน
เพียงพอต่อการแจกจ่ายให้กับ
ผู้มาใช้บริการ
5. อาคาร สถานที่มีความ
เพียงพอต่อการใช้บริการ
6. สถานพยาบาลมี สิ่ ง
อ านวยความสะดวก เช่ น ที่
จอดรถ ห้องสุขา และน้าดื่มไว้
บริการที่เพียงพอ

มาก

ด้านความเพียงพอต่อการใช้บริการ

จากตารางที่ 5.4 เข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลองสาน ด้าน
ความเพียงพอต่อการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
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สถานพยาบาลมีจานวนเพียงพอต่อการใช้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับมาก
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และมีการเข้าถึงใน
ระดับมาก จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าสถานพยาบาลมีจานวนเพียงพอต่อ
การใช้บริการ อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.88)
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเข้าถึง
ในระดับมาก จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีการเข้าถึงในระดับมากที่สุด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และมี
การเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.04)
สาหรับการเข้าถึงของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้านความเพียงพอต่อ
การใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.98)
จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลองสาน ด้านความ
เพียงพอต่อการใช้บริการ จานวน 4 คน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า สถานพยาบาลมี
จานวนความเพียงพอต่อการใช้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ประจาสถานพยาบาลก็มีความเพียงพอ อุประกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ มี ค วามเพี ย งพอแต่ ก ารใช้ ใ นการรั ก ษา ยารั ก ษาโรคมี จ านวนเพี ย งพอต่ อ การแจกจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย และ
สถานพยาบาลมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา และน้าดื่มที่เพียงพอต่อการใช้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการที่สถานพยาบาล โดยนาย จ. กล่าว่า “สถานพยาบาลมีความความเพียงพอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บุคลากรทาง
การแพทย์ และยารักษาโรคที่มีความเพียงพอต่อการใช้บริการของผู้ป่วย” และนาย ค. กล่าวว่า “สถานพยาบาลมีความ
เพียงพอต่อการใช้บริการ แพทย์ที่ประจาอยู่ที่สถานพยาบาลก็มีความเพียงพอต่อการให้บริการ อาคาร สถานที่ และ
สิ่ง
อานวนความสะดวกต่างๆ ภายในสถานพยาบาลก็มีความเพียงพอต่อการให้บริการ”
5.5 สรุปการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลองสาน ด้าน
การให้บริการที่ตรงต่อปัญหา ในภาพรวม
หน่วย : ราย
ตัวเลขในวงเล็บ ( ) : ร้อยละ

ปานกลาง (3)

มาก (4)

มากที่สุด (5)

ค่าเฉลี่ย

0
(0.0)

0
(0.0)

20
(20.0)

28
(28.0)

52
(52.0)

4.32

มาก

0
(0.0)

0
(0.0)

20
(20.0)

28
(28.0)

52
(52.0)

4.32

มาก

ระดับ

น้อย (2)

ระดับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

น้อยที่สุด (1)

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่
โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด
ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น เ ข ต ค ล องส า น
กรุงเทพมหานคร
ด้านการให้บริการที่ตรงต่อปัญหา
1. สถานพยาบาลมีบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่ มี ค วามรู้ เ ฉพาะ
ทางที่ ค รอบคลุ ม ในแต่ ล ะสาขา
วิชาชีพ
2. สถานพยาบาลมีบุคลากร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการให้การรักษา
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ปานกลาง (3)

มาก (4)

มากที่สุด (5)

ค่าเฉลี่ย

0
(0.0)

0
(0.0)

16
(16.0)

52
(52.0)

32
(32.0)

4.16

0
(0.0)

0
(0.0)

16
(16.0)

52
(52.0)

32
(32.0)

4.16

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

52
(52.0)

24
(24.0)

4.00

0
(0.0)

0
(0.0)

20
(20.0)

56
(56.0)

24
(24.0)

4.04

มาก

0
(0.0)

0
(0.0)

12
(12.0)

60
(60.0)

28
(28.0)

4.16

มาก

4.17

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

มาก

มาก

มาก

ระดับ

น้อย (2)

3. สถานพยาบาลมีบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ ย วชาญ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการรักษา
4. บุคลากรทางการแพทย์มี
ความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้
อย่างถูกต้อง
5. บุคลากรทางการแพทย์ที่
สามารถให้ ก ารรั ก ษาอากา ร
เจ็ บ ป่ ว ยได้ อ ย่า งถู ก ต้อ ง แม่ นยา
และทันท่วงที
6. บุคลากรทางการแพทย์มี
การจ่ า ยยารั ก ษาโรคที่ ต รงต่ อ
อาการหรื อ ความต้ อ งการของ
ผู้ป่วย
7. สถานพยาบาลมีอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จาเป็น
ใ น ก า ร วิ นิ จ ฉั ย แ ล ะ รั ก ษ า ที่
ครอบคลุม

ระดับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

น้อยที่สุด (1)

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่
โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด
ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น เ ข ต ค ล องส า น
กรุงเทพมหานคร

จากตารางที่ 5.5 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลองสาน
ด้านการให้บริการที่ตรงต่อปัญหา ดังต่อไปนี้
สถานพยาบาลมี บุ คลากรทางการแพทย์ ที่ มีค วามรู้เ ฉพาะทางที่ ค รอบคลุมในแต่ล ะสาขาวิ ชาชี พ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับมากที่สุด จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีการเข้าถึงในระดับมาก จานวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และมีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอบว่าสถานพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางที่ครอบคลุมในแต่ละสาขาวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มาก (มีค่าเฉลี่ย 4.32)
สถานพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชานาญ และประสบการณ์ในการรักษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับมาก จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีการเข้าถึงในระดับมาก
ที่สุด จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และมีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 โดยผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต อบว่ า สถานพยาบาลมี บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ความชานาญ และ
ประสบการณ์ในการรักษา อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.16)
สถานพยาบาลมีอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ที่ จ าเป็น ในการวิ นิ จฉั ย และรั กษาที่ ค รอบคลุ ม พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับมาก จานวน 60 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.0 มีการเข้าถึงในระดับมากที่สุด จานวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และมีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอบว่าสถานพยาบาลมีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จาเป็นในการวินิจฉัยและรักษาที่ครอบคลุม
อยู่ใน
ระดับมาก (4.16)
สาหรับการเข้าถึงของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้านการให้บริการที่
ตรงต่อปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.17)
จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลองสาน ด้านการ
ให้บริการที่ตรงต่อปัญหา จานวน 4 คน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า สถานพยาบาลมี
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางที่ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ สถานพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้
ความสามารถในการให้การรักษาผู้ป่วย สถานพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชานาญ และ
ประสบการให้รักษาและวินิจฉัยโรค และบุคลากรทางแพทย์มีการจ่ายยาที่ตรงต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยนาย ง. กล่าวว่า
สถานพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มคี วามรู้ ความชานาญ และมีความเชี่ยวชาญในการรักษาและวินิจฉัยโรค แต่บุคลากร
ทางการแพทย์มักจ่ายยาที่ไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ป่วย เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มักจ่ายยาพาราให้กับผู้ป่ วยเป็น
ประจา” และ
นาย ฉ. กล่าวว่า สถานพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี
ความครอบคลุมในทุกขาสาวิชาชีพ มีการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยาและมีการจ่ายยาที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ป่วย”
5.6 สรุปการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลองสาน ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ ในภาพรวม
หน่วย : ราย
ตัวเลขในวงเล็บ ( ) : ร้อยละ

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

มาก (4)

มากที่สุด (5)

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

48
(48.0)

28
(28.0)

4.32

มาก

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่น
ฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

น้อยที่สุด (1)

ระดับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ด้านคุณภาพของการให้บริการ
1 . ก า ร วิ นิ จ ฉั ย แ ล ะ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
ระดับประเทศ
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ระดับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

มาก (4)

มากที่สุด (5)

ค่าเฉลี่ย

2. เมื่ อ ท่ า นไปใช้ บ ริ ก ารที่
ส ถ า น พ ย า บ า ล บุ ค ล า ก ร ท า ง
การแพทย์ มี ค วามเอาใจใส่ ใ นการ
ดูแลผู้ป่วย

0
(0.0)

0
(0.0)

28
(28.0)

40
(40.0)

32
(32.0)

4.32

3. บุ ค ลากรทางการแพทย์ มี
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย ยึ ด ห ลั ก
ความสาคัญ และความจาเป็นในการ
ให้บริการได้อย่างถูกต้อง

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

40
(40.0)

36
(36.0)

4.16

4. บุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้
การรั ก ษาโดยไม่ มีก ารเลือ กปฏิบัติ
เวลาให้การบริการ

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

48
(48.0)

28
(28.0)

4.16

5. บุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้
การรักษาด้วยความรวดเร็วและทัน
ต่อความต้องการ

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

48
(48.0)

28
(28.0)

4.00

6. บุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้
การรักษาโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

0
(0.0)

0
(0.0)

12
(12.0)

36
(36.0)

52
(52.0)

4.04

มาก

7. บุคลากรทางการแพทย์ได้ให้
การรั ก ษาด้ ว ยความรอบครอบ
ระมั ด ระวั ง โดยค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภั ย เป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ลดความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

0
(0.0)

0
(0.0)

24
(24.0)

32
(32.0)

44
(44.0)

4.16

มาก

4.17

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

น้อยที่สุด (1)

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่น
ฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
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จากตารางที่ 5.6 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการในเขตคลองสาน
ด้านคุณภาพของการให้บริการ ดังต่อไปนี้
การวินิจฉัยและรักษาพยาบาลได้มาตรฐานระดับประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับ
มาก จานวน 48 คน คิดเป็นร้อย 48.0 มีการเข้าถึงในระดับมากที่สุด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และมีการเข้าถึงใน
ระดับปานกลาง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล
ได้มาตรฐานระดับประเทศ อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.32)
บุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษาโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบัตเิ วลาให้การบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
การเข้าถึงในระดับมาก จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีการเข้าถึงในระดับมากที่สุด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0
และมีการเข้าถึงในระดับปานกลาง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าบุคลากร
ทางการแพทย์ให้การรักษาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเวลาให้การบริการ อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.16)
บุคลากรทางการแพทย์ได้ให้การรักษาด้วยความรอบครอบระมัดระวัง โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าถึงในระดับมากที่สุด จานวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.0 มีการเข้าถึงในระดับมาก จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และมีการเข้าถึงในระดับปานกลาง 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้การรักษาด้วยความรอบครอบระมัดระวัง
โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.16)
สาหรับการเข้าถึงของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.17)
จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตคลองสาน ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ จานวน 4 คน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า การวินิจฉัยและ
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลได้มาฐานระดับประเทศ เมื่อไปใช้บริการที่สถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์มีการดูแล
เอาใจใส่ บุคลากรทางการแพทย์มีการบริการที่ยึดหลักความสาคัญ และความจาเป็นในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง บุคลากร
ทางการแพทย์ให้การรักษาที่ไม่เลือกปฏิบัติเวลาให้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษาด้วยความรวดเร็วและทัดต่อ
ความต้องการ โดยคานึงถึงความสาคัญถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย โดย
นาย ง. กล่าวว่า “เมื่อไปใช้บริการที่สถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์มีการดูแลเอาใจใส่ดี และบุคลากรทางการแพทย์ให้
การรักษาด้วยความรวดเร็วและทัดต่อความต้องการ โดยคานึงถึงความสาคัญถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย” และนาย จ. กล่าวว่า เมื่อไปใช้บริการที่สถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์มีการดูแลเอา
ใจใส่ดีไม่มีการเลือกปฏิบัติ และบุคลากรทางการแพทย์ยังยึดหลักจรรยาบรรณืวิชาชีพในการให้ การรักษา โดยคานึงถึ ง
ความสาคัญถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย”
6. สรุปและอภิปรายผล
ผู้ศึกษาได้ทาการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย เพื่อศึกษาการเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และเพื่อทราบ
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่น
ฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
6.1 ด้านความสะดวกในการไปใช้บริการ
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร มีการเข้าถึงความสะดวกในการไปใช้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิลือ เขียวแก้ ว (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการ
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พบว่า ความสะดวกในการไปใช้บริการของการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55
6.2 ด้านความเพียงพอต่อการใช้บริการ
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร มีการเข้าถึงด้านความเพียงพอต่อการใช้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิลือ เขียวแก้ว (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพัน ธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการ
พบว่า ความเพียงพอต่อการใช้บริการของการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการอยูในระดับปานกลาง
มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะนุช ชัยสวัสดิ์ และคณะ (2559) ศึกษาการใช้บริการ
สุขภาพตามสิทธิของผู้สูงอายุ ตาบลวิหารขาว อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า การเข้าถึงด้านความเพียงพอในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
6.3 ด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหา
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร มีการเข้าถึงด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล และอรอนงค์ แจ่มผล (2561) ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ประชาชนเลือกใช้บริการโรงพยาบาลกาแพงเพชร รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลนครชุม เนื่องจากการให้บริการของสถานบริการด้านสุขภาพเป็นการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน
6.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร มีการเข้าถึงด้านคุณภาพของการให้บริการในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มีความสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ เพชรี เหล่ า พิ สั ย และมานพ คณะโต (2559) ศึ ก ษาการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการแพทย์ ข อง พิ ก ารในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย พบว่ า คุ ณ ภาพของการเข้ า ถึ งบริ ก ารทางการแพทย์ ข อง พิ ก ารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
โดยภาพรวมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีการเข้าถึงในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะนุช
ชัยสวัสดิ์ และคณะ (2559) ศึกษาการใช้บริการสุขภาพตามสิทธิของผู้สูงอายุ ตาบลวิหารขาว อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
พบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิของผู้สูงอายุ ตาบลวิหารขาว อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมสามารถเข้าถึง
บริการในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย “การเข้าถึงหลักประกันสุข ภาพถ้วนหน้าของประชาชนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจาก
ต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร”
1. สถานพยาบาลควรมีการปรับลดขั้นตอนที่ไม่จาในการเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าลง เพื่อไม่ให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน
2. สถานพยาบาลควรมีการปรับลดระยะเวลาในการรอรับการรักษาให้มีระยะเวลาที่น้อยลง เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับการเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
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7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการให้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาล สถานพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ในด้านของความเพียงพอต่อการให้บริการ ด้านการให้บริการที่ตรงต่อปัญหา และด้านคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหาของการให้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่ามีปัญหาอะไร จึงจะได้หาวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อเป็นการ
สร้างการให้บริการหลักประกันสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
2. รัฐควรมีการเพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพถ้านหน้าของประชาชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกล
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ความสอดคล้องความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC ) กับข้อมูลผู้ที่
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสูต่ ลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีโดยจาแนกเป็นประเภทวิชา
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
นันทิกานต์ ภู่กิตติพันธุ*์ *
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) กับข้อมูลผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีโดยจาแนกตามประเภทวิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 และ2) เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเภทวิชาที่ขาดแคลนแรงงานและเพื่อลดปัญหาแรงงานในบางประเภทวิชาที่มีแรงงาน
จานวนมากเกินความต้องการ การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research )
จากการศึกษาพบว่า ความสอดคล้องความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ( EEC ) กับจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่สู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2562 – พ.ศ. พบว่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุดคือ 296,006 คน ประเภทวิชา
ประมงมีจานวนน้อยที่สุดคือ 1,374 คน และในระดับปริญญาตรี ใน พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 พบว่า ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม / บริหารธุรกิจ มีจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุดคือ 294,869 คน ประเภทเทคโนโลยี
สารสนทศและการสื่ อ สารมี จ านวนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 957 คน จากการศึ ก ษาความสอดคล้ อ งความต้ อ งการแรงงานของ
อุต สาหกรรมเป้ าหมายในพื้ น ที่ร ะเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก ( EEC ) กั บข้ อ มูล ผู้ ที่ค าดว่ าจะสาเร็จการศึก ษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีโดยจาแนกเป็นประเภทวิชาใน พ.ศ. 2563 พบว่า ความต้องการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 5,385 ตาแหน่ง โดยกลุ่มที่มีความต้องการจ้างงานเพิ่มมากที่สุดคือ ระดับ
อาชีวศึกษามีความต้องการจ้างงานเพิ่มประมาณ 2,730 ตาแหน่ง และระดับปริญญาตรีประมาณ 2,560 ตาแหน่ง

คาสาคัญ : ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
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The consistency of the labor demand of targeted industries in Eastern Economic Corridor (EEC)
area with data on students expected to graduate in vocational education and undergraduate levels
entering the labor market , classified by type of study fields between 2019 and 2020
Abstract
The objectives of this research were 1) to analyze the consistency of the labor demand of
targeted industries in Eastern Economic Corridor (EEC) area with data on students expected to graduate in
vocational education and undergraduate levels entering the labor market , classified by type of study fields
between 2019 and 2020, and 2) to propose the policy suggestions to promote the education in the study
field with labor shortage in order to reduce the problem of over labor supply in some fields of study. This
study used a qualitative research as a research design.
The results of this study indicated as follows. By studying the consistency of the labor demand
of targeted industries in Eastern Economic Corridor ( EEC) area with the number of students expected to
graduate in vocational education entering the labor market between 2019 and 2020, it was found that
industry was a field of study with the highest number of students expected to graduate entering the labor
market (n= 296,006) meanwhile fishery had the lowest number of soon-to-be graduates (n= 1,374). In case
of students expected to graduate in undergraduate level entering the labor market between 2019 and 2020,
it was found that commerce/ business administration were fields of study with the highest number of
students expected to graduate entering the labor market (n= 294,869) meanwhile information technology
and communication had the lowest number ( n= 957). Based on the study of the consistency of the labor
demand of targeted industries in Eastern Economic Corridor (EEC) area with data on students expected to
graduate in vocational education and undergraduate levels entering the labor market, classified by type of
study fields in 2020, it was found that the increasing demand for labor employment was found in 10
targeted industries. The number of positions with increasing demand was 5,385. Students in vocational
education level were a group with the highest employment demand and the number of positions with
increasing demand was approximately 2,730, followed by 2,560 positions in case of undergraduates.

50

บทนา
ภูมิภาคเอเชียเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนโลกทั้งด้านการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน
อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียนเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และคิดเป็น
ร้อยละ 32 ของ GDP โลก (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 2560) ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ
กับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย จากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไป
จนถึงเมียนมาและเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและ
การขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวีย ดนาม ที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึง
เป็ น ต าแหน่ งที่ ดี ที่สุ ดของการลงทุ น เพื่ อ การเติ บโตของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยนับ ว่ า มีความ
หลากหลายทางอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (สานักวิชาการ สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561)
ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยใหม่ด้วยการดึงการ
ลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหรือเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยสามารถต่อยอดได้ โดยปัจจัยสาคัญ
ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตต้อ งตั้งอยู่บนพื้น ที่ที่มี อุตสาหกรรมต่อ ยอด ได้จึงมีนโยบายที่จะพัฒนา “โครงการระเบีย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ” บนพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก, 2561) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ได้มีการออกแบบการขนส่ง
และการคมนาคมไว้อย่างครอบคลุมทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน้า รวมถึงให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดให้บรรษัท
ข้ามชาติจากทั่วทุกมุมโลกสนใจมาลงทุนตั้งฐานการผลิตที่ไทย สาหรับแผนการลงทุนของรัฐบาลตามกรอบการลงทุนรวมของ
ภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561)
จากการศึกษาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI )ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2562
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.0 จาก
ปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5 แนวโน้ม ปี 2562 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี
2562 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 – 3.0 โดยมีปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุนค่อนข้างมาก แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สาคัญๆ รวมถึงการ
ดาเนินงานภายใต้ แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาคัญภายใต้
แผนงาน พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความคืบหน้ามากขึ้น (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560)
เมื่อมีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เกิดขึ้นทาให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ จะมีความร่วมมือใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือด้าน
การลงทุน การเปิดเสรีทางการค้า เมื่อมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว สิ่งที่ตามมาคือความต้องการ
แรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาครัฐต้องดาเนินการพัฒนากาลังแรงงานเพื่อรองรับความต้องการในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนี้ทาให้ในอนาคตอัตราการจ้างงานสูงขึ้นจานวนคนว่างงานลดลง และส่งเสริมการมีงานทาของผู้ที่จบ
การศึกษาตามประเภทวิชาที่มีความต้องการ และเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของแรงงานกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมในทักษะที่ต้องการและพัฒนาในประเภทวิชาที่มีความต้องการ
แต่ขาดแคลนแรงงาน (ลัดดาวัลย์ สุดสวาท, 2560)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาความสอดคล้องความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC ) กับจานวนจานวนผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีโดยจาแนกเป็นประเภทวิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของความ
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ต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) กับจานวนจานวนผู้คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีจาแนกตามประเภทวิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
และเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเภทวิชาที่ขาดแคลนแรงงานและเพื่อลดปัญหาแรงงานในบาง
ประเภทวิชาที่มีแรงงานจานวนมากเกินความต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆที่เป็นที่ต้องการ
ต่อสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน รวมไปถึงผู้สาเร็จการศึกษาที่ต้องการงาน เพื่อนาความรู้ที่
ได้มาทาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้า หมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ( EEC ) กับข้อมูลผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีจาแนกตาม
ประเภทวิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
2. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเภทวิชาที่ขาดแคลนแรงงานและเพื่อลดปัญหา
แรงงานในบางประเภทวิชาที่มีแรงงานเกินความต้องการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1.ทาให้ทราบความสอดคล้องความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) กับจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่สู่ตลาดแรงงานในในช่วง พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2563
2. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาทั้งที่กาลังศึกษาและจบการศึกษาและผู้
ว่างงานทั่วประเทศ
3. ใช้เป็นเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านนโยบายการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาใน
ประเภทวิชาที่ขาดแคลนแรงงาน เพื่อลดปัญหาแรงงานในบางประเภทวิชาที่มีแรงงานจานวนมากเกินความต้องการและ
นโยบายด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สมมติฐานการวิจัย
ความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) กับจานวนผู้ที่
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563ไม่มีความ
สอดคล้องกัน
วิธีการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสอดคล้องความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC ) กับข้อมูลผู้ทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญา
ตรีโดยจาแนกเป็นประเภทวิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการศึกษาวิเคราะห์
ฐานข้อมูลแรงงานและประมาณความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (
EEC ) โดยจาแนกเป็นประเภทวิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 จากกระทรวงแรงงาน และข้อมูลผู้ที่ว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 จากกระทรวงแรงงาน ผู้ศึกษาใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative
Research )
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ สืบค้นข้อมูลความต้องการแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )
จาแนกตามประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทวิชาคหกรรม ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และข้อมูลผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีโดยจาแนกเป็น
ประเภทวิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 จากกระทรวงแรงงาน
ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความสอดคล้องความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (
EEC ) กับจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีโดยจาแนกเป็นประเภท
วิชา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ผลการศึกษามีดังนี้
1. ผลการศึกษาการประมาณการจานวนผู้มีงานทาและความความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 - 2563 ความต้องการแรงงาน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี พบว่า
อุตสาหกรรมยานยนตร์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ 4,370 ตาแหน่ง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical) ต้องการ 1,442 ตาแหน่ง อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร (Food for the Future ) ต้องการ 1,095 ตาแหน่ง อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and
Logistics) ต้องการ 818 ตาแหน่ง อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ต้องการ 736 ตาแหน่ง อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี ชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ต้องการ 605 ตาแหน่ง อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
ต้องการ 521 ตาแหน่ง อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) ต้องการ 313
ตาแหน่ง และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ( Smart Electronics) คืออุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ( EEC ) ต้องการแรงงานน้อยที่สุด คือ 75 ตาแหน่ง
2. การศึกษาความสอดคล้องความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (
EEC ) กับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาและประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 แยก
วิเคราะห์ตามประเภทวิชา ความสอดคล้องความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ( EEC ) กับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาและประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา ในช่วง พ.ศ. 2562 –
พ.ศ. 2563 แยกวิเคราะห์ตามประเภทวิ ชา พบว่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คือ ประเภทวิชาที่มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
และประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุดคือ 296,006 คน รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชกรรม / ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ จานวน 163,858 คน ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจานวน 18,416 คน ประเภทวิชา คหกรรมจานวน
17,205 คน ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจานวน 7,042 คน ประเภทวิชาเกษตรกรรมจานวน 1,390 คน
และประเภทวิชาประมง คือ ประเภทวิชาที่มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาและประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยที่สุด คือ 1,374
คน
3. การศึกษาความสอดคล้องความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (
EEC ) กับจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 แยก
วิเคราะห์ตามประเภทวิชา ความสอดคล้องความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเ ศษภาค
ตะวันออก ( EEC ) กับจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับปริญญาตรี ในช่วง พ.ศ. 2562 – พ.ศ.
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2563 แยกวิเคราะห์ตามประเภทวิชา พบว่า ประเภทวิชาพาณิชกรรม /บริหารธุรกิจ คือ ประเภทวิชาที่มีจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาและประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุดคือ 294,869 คน รองลงมาคือ ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จานวน 10,388 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมจานวน 3,080 คน ประเภทวิชาคหกรรมจานวน 2,189 คน ประเภทวิชา
ประมงจานวน 1,434 คนประเภทวิชาเกษตรกรรมจานวน 1,004 คน และประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ
ประเภทวิชาที่มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาและประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยที่สุด คือ 957 คน
โดยภาพรวมแล้วจากการที่ไปความสอดคล้องความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ( EEC ) กับจานวนผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี
ในพ.ศ. 2563 จะมีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 5,385 ตาแหน่ง โดยกลุ่มที่มีความต้องการจ้างงานเพิ่มสูงสุดคือ
ระดับอาชีวศึกษา มีความต้องการจ้างงานเพิ่มประมาณ 2,730 ตาแหน่ง และระดับปริญญาตรีประมาณ 2,560 ตาแหน่ง
นอกจากนี้ทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษา
ตารางที่ 1 สรุปการศึกษาความสอดคล้องความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ( EEC ) กับจานวนผู้ที่คาดว่าสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ประเภทวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรมยานยนตร์สมัยใหม่
-อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
-หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
-อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
-อุตสาหกรรมดิจิทัล
ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประเภทวิชาคหกรรม
-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
-อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ /ประเภท -อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วิชาพาณิชกรรม
-อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
-อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการศึกษา
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ตารางที่ 1 ( ต่อ) สรุปการศึกษาความสอดคล้องความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) กับจานวนผู้ที่คาดว่าสาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ประเภทวิชา
ประเภทวิชาประมง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
-อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
-อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการศึกษา
ไม่สอดคล้อง
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ประเภทวิชา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
-อุตสาหกรรมดิจิทัล
-อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผลการศึกษา
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐบาลควรทานโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาจานวนผู้จบการศึกษาในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี เนื่องจากในปีพ.ศ.2563 มีการคาดว่ามีจานวนผู้จบการศึกษาน้อยกว่าจานวนที่ต้อ งการ
แรงงานอีกทั้งยังเป็นช่วยให้ผู้ที่กาลังศึกษาและจบการศึกษามีงานทา
2. รัฐบาลควรทานโยบายหรือแผนการแก้ไขปัญหาจานวนแรงงานที่กาลังจะจบการศึกษาในปีพ.ศ.2563 ของอีก 6
ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพาณิชกรรม /บริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง และประเภทวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้ งในระดับอาชีวศึกษาและระดับ
ปริญญาตรีซึ่งมีผู้จบการศึกษามากกว่าความต้องการแรงงาน โดยจัดทาแผนความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมทั้งหมดของ
ประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนตลาดแรงงานให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาและกาลังศึกษาในประเภทวิชาที่มีแรงงานเกินความต้องการ
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )
3. กรมจัดหางานหรือกระทรวงแรงงานควรจะร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกควรให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ทิศทางตลาดแรงงาน และช่องทางที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ซึ่ งสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ปใช้ ใ นด้ า นการสรรหาแรงงาน การหางานท าของแรงงานที่ ก าลั งว่ า งงาน ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผนการพัฒนาธุรกิจของสถานประกอบการ รวมถึงได้ทราบสถานการณ์ตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการ
แรงงานในอนาคต
4. ภาครัฐควรจัดทาศูนย์บริการครบวงจรให้กับผู้ประกอบการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป ระกอบการ ควรนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการจัดการเรื่องทะเบียนแรงงานในพื้นที่ จัดทาฐานข้อมูลเพื่อทาแผนปฏิบัติการ เพื่อ
ให้บริการด้านแรงงานที่ครอบคลุม ทั้งการจัดหาแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการแรงงานและความปลอดภัยในการ
ทางาน และประกันสังคม อานวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและนักลงทุนในพื้นที่
5. สถานประกอบการภายในพื้ น ที่ร ะเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออกควรมี การจัดท าแผนกาลังคนเพื่ อใช้
คาดคะเนความต้องการกาลังคนสาหรับอนาคต โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะความสนใจและลักษณะอื่นๆ ของกาลังคนที่มีอยู่
ตลอดจนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับการสรรหาคนที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งใหม่ๆที่อาจจะมีในอนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ทาการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการกาลังของแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในด้านจานวน วุฒิการศึกษา สาขาที่
เรียน เพื่อสามารถผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงตามความต้องการได้อย่างแท้จริง
2. ในการทาการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาข้อมูลแนวโน้มของตลาดแรงงานในอดีตและในอนาคตหลายๆช่วง
ปี เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาหรับผู้ที่กาลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ใช้ เป็นข้อมูลประกอบการสมัคร
งาน และเป็นข้อมูลสาหรับนักเรียนในการพิจารณาเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้มากขึ้น
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การดาเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การด าเนิ น การโครงการเน็ ต ประชารั ฐ ” 1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการในการด าเนิ น งานของ
โครงการเน็ตประชารัฐ 2. เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ 3. เพื่อให้ผลจากการ
วิ จั ย สามารถเป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ การด าเนิ น โครงการในอนาคตการศึ ก ษาครั้งนี้ จ ะใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เพื่อค้นพบข้อเท็จจริง สภาพความเป็นไปของการดาเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา
เอกสารราชการ เอกสารออนไลน์ และทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ แบ่งออกเป็น บุคคลากรหลัก และบุคคลากรฝ่ายสนับสนุน
จานวนทั้งสิ้น 18 คน
จากการศึกษาเกี่ยวกับ การดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นออกเป็น 2 ประเด็นสาคัญ
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1. กระบวนการในการดาเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ การดาเนินงานของเน็ตประชา
รัฐ จะดาเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตในบริเวณที่กาหนดไว้ หลังจากที่หน่วยงานหลักได้กาหนดพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ระดับล่างในการดาเนินการติดตั้ง วิศวกรโทรคมนาคมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จะดาเนิ นการติดตั้งตามจุดติดตั้ง ทั้งนี้ในการ
ดาเนินการติดตั้ง วิศวกรโทรคมนาคม จะขอเบิกอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งจากกองคลังและวัสดุ หลังจากนั้นจะเดินทางไปยัง
พื้นที่เป้าหมาย เมื่อดาเนินการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว วิศวกรโทรคมนาคม จะทาการตั้งค่าระบบ และ
ปรับสัญญาณเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน 2. ปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของเน็ตประชารัฐ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินการติดตั้งมีดังนี้ 2.1 ปัจจัยในด้านอุบัติเหตุ
2.2 ปัจจัยในด้านทรัพยากร 2.3 ปัจจัยด้านกาลังพล 2.4 ปัจจัยในด้านความยอมรับนโยบายของประชาชน
ในการดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐไม่พบปัญหาในมุมของ นโยบาย แต่พบปัญหาใน แง้ของผลจากการติดตั้ง ที่
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บางประการ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินโครงการเน็ตประชารัฐในครั้ งต่อไป เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงแล้วในการติดตั้งจุดส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพียงจุดเดียว
ต่อพื้นที่ อาจทาให้ไม่เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง กล่าวคือ อินเตอร์เน็ตที่ติดตั้งมีระยะเพียง 15 เมตรเท่านั้น หมายความ
ว่า ถ้าหากประชาชนต้องการใช้อินเตอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐ ก็จาเป็นที่จะต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย เพื่อไปใช้
งานในบริเวณใกล้จุดปล่อยสัญญาณ รัฐบาลควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีโครงข่ายอิน เตอร์เน็ตอยู่แล้วแต่เดิม เช่น
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด , บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) – AIS และ บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) – DTAC ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี 3G
4G และ 5G ที่กาลังเข้ามาในขณะนี้ (2562) โดยเปลี่ยนจากการติดตั้งจุดส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระยะ 15 เมตร มาเป็น
สัญญาณ Wi-Fi ของกลุ่มบริษัทข้างต้นแทน ซึ่งมีครอบคลุมแล้วทั่วประเทศ ด้วยวิธีนี้จะทาให้ประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับจุดติ ดตั้ง แต่มี ซิมการ์ด หรือ มอดูลระบุผู้ใช้บริการ ของแต่ละบริษัทที่กล่าวไปข้างต้น สามารถเข้าถึง
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อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ทุ ก คน ได้ จ ากทุ ก ที่ และสามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ากอิ น เตอร์ เ น็ ต ของโครงการเน็ ต ประชารั ฐ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้สูงยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต นโยบายสาธารณะ Disruptive Innovation
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The Netpracharat Process
Karun Junmastamanee*
Abstract
The Study of The Netpracharat Process was conducted for three major objectives: 1) to study
process of netpracharat 2) to study the obstacle or any barrier that happen in the process of netpracharat
3) So that the results of the research can be information for future implementation. This study uses
qualitative research methods to discover the facts, the condition of the netpracharat project By studying
documents, texts, official documents, online documents And collecting data by in- depth interviews from
key informants Consisting of officers involved in implementing the policy, divided into key personnel and
support personnel A total of 18 people.
The Study result of The Netpracharat Process the study has divided the issue into two major issues.
The research results can be summarized as follows. 1. The process of netpracharat project start with
Telecommunication engineers in the designated area will install the internet When the installation of the
external device is completed Telecommunication engineer Will set up the system and adjust the signal to
be ready for use 2. Problems or obstacles of the netpracharat process from interviewing informants and
data analysis found that the factors that affect the success of the installation are as follows: 2. 1 Accident
factor 2.2 Resources factors 2.3 Personnel factors 2.4 public policy acceptance factors the government did
not encounter problems in the policy, but found problems in the results of the installation. That is not
consistent with the objectives of certain projects to be more efficient and effective the researcher has the
following suggestions.
When considering the fact that the installation of an internet access point In one area, only one point per
area May cause no real use, ie the internet that is installed can only sent the Wi- Fi wave at range of 15
meters, meaning that if people want to use the internet of the Netpracharat Project It is necessary to leave
the residence. To be used in areas near the access point. The government should establish cooperation
with the private sector that already has the country wide internet network (3G, 4G). Such as True Internet
Corporation Limited, Advanced Info Service Public Company Limited — AIS and Total Access
Communication Public Company Limited — DTAC. These companies are companies that provide reliable
and stable Wireless internet service with 3G 4G and 5G technology that is coming in 2562 by changing from
the installation of an internet signal point to provide Free access to the Wi- Fi signal or 3G 4G and 5G
technology of the group Above instead. Which has coverage throughout the country. In this way, people
*Graduated School of Public Administration Master of Public Administration (M.P.A)
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who do not live near the installation point, but have a SIM card of any company mentioned above Can
access the internet to anyone from anywhere and can use it effectively and will increase The Internet
Access of Thai people.
Keywords: Technology, Internet, Public Policy, Disruptive Innovation
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1. บทนา
ปัจจุบันผลกระทบจาก โลกาภิวัตน์ กาลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับนานาประเทศทั่วโลก แต่ละประเทศมีความ
จาเป็นที่จะต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถอยู่รอดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ประเทศไทย ในสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้มีวิสัยทัศน์ในด้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ชื่อว่า “Thailand 4.0” เพื่อเป็นการผลักดัน
การพัฒนาประเทศ ให้ประเทศมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัว และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลก การ
พัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจาเป็นและถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้
ทัดเทียมกับประเทศอื่น อย่างไรก็ตามในการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ในบริเวณพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน ทาให้ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็น
เหตุให้เกิดความไม่เท่าเทียมและสร้างความเหลื่อมล้าให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆของ
ภาครัฐ รัฐบาล จึงได้มีโครงการระดับ Big project ที่ชื่อ โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้
(Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสง ไปยังหมู่บ้าน
เป้าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงลดความเหลื่อมล้าของประชาชน ให้
สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆของภาครัฐได้อย่างทั่ว ถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
หมู่บ้านเป้าหมาย โดยมีเป้าหมาย ในการดาเนินการติดตั้ง สายเคเบิลใยแก้วนาแสง ให้กับพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
และยังไม่มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ จานวน 24,700 หมู่บ้าน ภายในเดือนธันวาคม
2560 ด้วยความเร็วที่ไม่ต่ากว่า 30 Mbps / 10 Mbps (Download/Upload) พร้อมทั้งจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง (Wi-Fi) อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างโอกาส ในการเข้าถึงโครงข่ายฯ และลดความ
เหลื่อมล้าให้กับประชาชน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการในการดาเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ
2. เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ
3. เพื่อให้ผลจากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลให้กับการดาเนินโครงการในอนาคต
3.วิธีการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้กาหนดให้มีวิธีการศึกษา 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
3.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)
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สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (methodology) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) ผู้ศึกษาได้มีวิธีการวิจัยโดย มุ่งศึกษาค้นคว้าตาราทางวิชาการ เอกสารทางราชการ หรือเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาประกอบการวิจัย
และสามารถใช้ในการอ้างอิงเป็นข้อค้นพบ (findings) อันจะทาให้ผลการวิจัย เกิดความน่าเชื่อถือ (reliability) และความแม่น
ตรง (Validity)
3.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อทราบถึงการดาเนินการ ปัญหา หรืออุปสรรค
และนาข้อมูลที่เก็บรวบรวม มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในการดาเนินการศึกษา และทาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 18 คน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลจาก เอกสาร ตารา เอกสารราชการ เอกสารออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์
สาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกระบวนการหรือ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.5.1 การศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้รู้และเข้าใจ
ถึงข้อมูลอันเป็นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้นๆให้มีความเข้าใจ
3.5.2 เมื่อผู้ศึกษาได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาแล้ว จะทาการตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอีกครั้งก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนเชิงคุณภาพต่อไป
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษา เชิงคุณภาพเป็นหลัก การวิเคราะห์ข้อมูลจะอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยจะนาเสนอข้อมูลด้วยการบรรยาย โดยเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ
ตามความสัมพันธ์ของประเด็นนั้น ๆที่มีต่อกัน แล้วนะเสนอโดยการบรรยายข้อค้นพบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนจะการนาเสนอผลการศึกษา
4.สรุปผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษากระบวนการในการดาเนินงานของเน็ตประชารัฐ
โครงการเน็ตประชารัฐ จะทาการกระจายอินเตอร์เน็ตเข้าสู่พื้นที่ท้องถิ่นที่ยังไม่มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือขาด
แคลนอินเตอร์เน็ต เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้แก่ประชาชน ในการที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง การสืบค้นข้อมูล รวมไปถึงการใช้งานเพื่อความบันเทิง การดาเนินการจะมี
หน่วยงานที่รับไปติดตั้ง
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หลังจากที่แปลงนโยบายให้เป็นรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะดาเนินการติดตั้ง โดย
จะใช้ใยแก้วนาแสง หรือ ออปติกไฟเบอร์ หรือ ไฟเบอร์ออปติก (Optical Fiber) โดยจะทาการลากสายจากชุมสายหลัก ไปยัง
บ้านเป้าหมายที่จะทาการติดตั้ง เช่น ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชาคม หน่วยงานราชการ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่
ได้รับมอบหมายให้ไปติดตั้ง วิธีการติดตั้งก็จะมีการเดินสายไฟเบอร์ โดยจะทาการติดตั้งตัว โมเด็ม
เราเตอร์ (MODEM
ROUTER) ซึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาณและแปลงสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากชุมสายเสร็จแล้วจะทาการติดตั้งระบบไฟเพื่อมาเลี้ยง
ตัวโมเด็มเราเตอร์ หลังจากนั้นจะทาการปิดกล่องเพื่อป้องกันการงัดแงะหรือขโมย
หลังจากทาการติดตั้งเสร็จสิ้น จะทาการส่งทีมช่างวิศวกร เพื่อเข้าไปทาการ Reset ระบบ และจ่ายสัญญาณจาก
ชุ ม สายเข้ า สู่ ตั ว โมเด็ ม เราเตอร์ เพื่ อ กระจายตั ว สั ญ ญาณออกไป โดยในโครงการนี้ ค่ า สั ญ ญาณ จะมี ค วามเร็ ว เริ่ ม ต้ น ที่
Download 30 Mbps และ Upload 10 Mbps (30/10 Mbps) โดยจะมีรัศมีในการกระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wi-Fi) ไม่
เกิน 15 เมตรจากตัวกระจายสัญญา หรือโมเด็มเราเตอร์
ในการติดตั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วันในการดาเนินการติดตั้ง ต่อ 1 จุดติดตั้ง ถ้ากรณีทที่มีระดับความยากใน
การติดตั้งน้อย ก็สามารถติดตั้งได้ 2 จุดติดตั้งต่อ 1 วัน และในกรณีที่มีการแจ้งขอรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตประชารัฐ เข้ามา
เป็นจานวนมาก ก็จะทาการส่งผู้รับเหมาเอกชนภายนอกบริษัท (Outsource) เข้าไปติดตั้งในจุดต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4.2 ผลจากการศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของเน็ตประชารัฐ
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ผล
ตอบรับจากประชาชน สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
4.2.1 ปัญหาหรืออุปสรรคโครงการเน็ตประชารัฐในมุมของผู้นานโยบายปฏิบัติ
ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการดาเนินงานจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ คือ 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ 2. ปัญหาด้านทรัพยากร 3. ปัญหาด้านกาลังพล 4. ปัญหาในด้านความ
ยอมรับนโยบายของประชาชน
4.2.2 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบของโครงการเน็ตประชารัฐในมุมของผู้รับผลกระทบทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบจากการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลตอบรับจากการติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐ
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะทาการจาแนกประเด็นออกมาทั้งหมด 2 ประเด็น จาแนกโดย
อ้างอิงตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 3 ข้อ ของโครงการ สรุปโดยย่อ คือ 1.ประสิทธิภาพ 2.เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมาย
1) ประเด็นในด้านประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า มีความคิดเห็นไปในทางลบ คือ อินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร
และความรวดเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยในส่วนนี้ก็ตรงกับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ดาเนินการติดตั้ง โดยสาเหตุที่
อินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า ไม่มีความเสถียร เนื่องจาก (1) คุณภาพของสัญญาณ (2) ปริมาณความเร็วของอินเตอร์เน็ตประชารัฐ
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพบว่า ความเร็วของเน็ตประชารัฐ ถึงแม้จะเพียงพอต่อการใช้งาน
และเป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการเน็ตประชารัฐได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลทางสถิติ (ภาพที่ 6) และข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้อง พบว่า อัตราความเร็วต่ากว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับ ผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตอื่น ๆ (Internet service provider - ISP)
ภาพที่ 1 กราฟความเร็วโดยเฉลี่ยรวม
เส้นสีแดงแสดงค่า Download / เส้นสีฟ้าแสดงค่า Upload

2) ประเด็นในด้าน การเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมาย
จากการศึกษาพบว่า หลังจากทาการติดตั้งเน็ตประชารัฐไปแล้ว รัฐบาลได้มีแผนการสนับสนุน
การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นการนางบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการเน็ตประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขยายการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโครงการเน็ต
ประชารัฐ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ประชาชนในพื้นที่เน็ตประชารัฐ
โดยเมื่อทาการวิเคราะห์แล้ว พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจาก สามารถดาเนินการ
สร้างการเข้าถึงได้ 24687 หมู่บ้าน จากหมู่บ้านทั้งหมด 24700 หมู่บ้าน ซึ่งคิดเป็น 99.94% จึงถือว่าประสบความสาเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
5.สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
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จากการศึกษาเกี่ยวกับ การดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นออกเป็น 2 ประเด็นสาคัญ
ได้แก่ 1.กระบวนการในการดาเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ และ 2. ปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของเน็ต
ประชารัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 2 ประเด็น ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
5.1.1 กระบวนการในการดาเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ
การดาเนินงานของเน็ตประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการกระจายอินเตอร์เน็ตเข้าสู่พื้นที่ท้องถิ่นที่ยังไม่มี
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต หรือขาดแคลนอินเตอร์เน็ต ซึ่ งจะดาเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตในบริเวณที่กาหนดไว้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้ารับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากที่หน่วยงานหลักได้กาหนดพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานระดับล่างใน
การดาเนินการติดตั้ง วิศวกรโทรคมนาคมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จะดาเนินการติดตั้ งตามจุดติดตั้ง ทั้งนี้ในการดาเนินการ
ติดตั้ง วิศวกรโทรคมนาคม จะขอเบิกอุปกรณ์ที่ใ ช้ใ นการติดตั้ งจากกองคลั งและวัสดุ หลังจากนั้นจะเดินทางไปยั งพื้ น ที่
เป้าหมาย ขั้นตอนติดตั้งเริ่มจาก วิศวกรโทรคมนาคมดาเนินการเชื่อมและเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) จากตู้
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ไปยังพื้นที่กระจายสัญญาณ จากนั้นดาเนินการติดตั้ง เร้าเตอร์ไวไฟ (Router Wireless) สาหรับใช้ใน
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์จ่ายไฟสาหรับ เครื่องเร้าเตอร์ไวไฟ เมื่อดาเนินการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์
ภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว วิศวกรโทรคมนาคม จะทาการตั้งค่าระบบ และปรับสัญญาณเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน
5.1.2 ปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของเน็ตประชารัฐ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินการ
ติดตั้งมีดังนี้
5.1.2.1 ปัจจัยในด้านอุบัติเหตุ
ในกรณีที่มีสภาพอากาศแปรปรวน จะส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการติดตัง้ ได้ เนื่องจากการติดตั้ง
จาเป็นที่จะต้องมีการสัมผัสเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งหากฝนตก จะทาให้เสาดังกล่าวมีความชื้น ซึ่งอาจเกิดไฟฟ้ารั่วและเป็นอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้
5.1.2.2 ปัจจัยด้านทรัพยากร
พบว่ า ไม่ มี ปั ญ หาใดๆ เนื่ อ งจากโครงการเน็ ต ประชารั ฐ เป็ น โครงการของรั ฐ บาล จึ ง ได้ รั บ
งบประมาณที่เพียงพอต่อการดาเนินการ ในทุกๆไตรมาส ในด้านของอุปกรณ์มีเสียหาย หรือชารุด ด้วยเหตุที่เหนือการควบคุม
และหรือเสียหายมาจากความผิดพลาดทางเทคนิคจากโรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้เมื่อพบอุปกรณ์ชารุดเสียหาย ทางวิศวกรสามารถเบิก
อุปกรณ์ใหม่ได้ทันที
5.1.2.3 ปัจจัยด้านกาลังพล
การดาเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากหน่วยงานที่รับนาไปปฏิบัติ
เป็นหน่วยงานที่ ดาเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วแต่เดิม และการดาเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จึงมีกาลังพลที่เพียงพอสาหรับการติดตั้งในกรณีปกติ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการขอรับการติดตั้งโดยประชาชนที่ให้
ความสนใจเป็นจานวนมาก ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปยังบริษัทผู้รับเหมาเอกชน เพื่อส่งกาลัง
พลเข้ามาเสริมในการติดตั้ง
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5.1.2.4 ปัจจัยในด้านความยอมรับนโยบายของประชาชน
ประชาชนในพื้นที่ก็รู้สึกเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลมีโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่
กระจายเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เข้าสู่พื้นที่ท้องถิ่น ทาให้ประชาชนในบริเวณที่มีการติดตั้ง สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และถ้าต้องการใช้งานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ(ส่วนตัว) ประชาชนสามารถติดต่อขอรับการติดตั้ง
ในบริเวณที่พักอาศัยได้ เพื่อใช้งานเป็นการส่วนตัวได้ โดยในส่วนนี้จะมีการคิดอัตราค่าติดตั้ง+ค่ าบริการ ราคาเริ่มต้น จะอยู่ที่
390 บาท ในอัตราความเร็ว 20Mbps / 10 Mbps
5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษา การดาเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ สามารถอภิปรายผลได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้
5.2.1 กระบวนการในการดาเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ
หากพิจารณากระบวนการในการดาเนิ นงานของโครงการเน็ตประชารัฐ เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ
การนานโยบายไปปฏิบัติ ตามที่ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนไว้ในบทที่ 2 พบว่า ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro) และในระดับจุลภาค (Micro)
รัฐบาลได้กาหนดให้มีวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ในการผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 วิสัยทัศน์นี่คือสิ่งที่ถูก
กาหนดออกมาจากอุดมการณ์ของผู้กาหนดนโยบาย (The Idealized Policy) และในที่สุดได้ออกมาเป็น นโยบายประเทศไทย
4.0 โดยเมื่อกาหนดออกมาแล้ว โดยส่ วนใหญ่ นโยบายที่กาหนดขึ้นมามักจะมีวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ และมีลักษณะเป็น
นามธรรม จึงจาเป็นที่จะต้องมีการแปลงนโยบายให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้มีความชัดเจน และสามารถทาความเข้าใจได้ใน
ลักษณะของแผนงานและโครงการเสียก่อน จึงได้มีโครงการเน็ตประชารัฐเกิดขึ้น เมื่อได้ ทาการแปลงนโยบายออกมาเป็น
แผนงาน และโครงการต่างๆแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือการทาให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ยอมรับในนโยบายนั้นๆ
และนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยต้องคานึงถึงเงื่อนไขที่จะส่งผลต่อความเต็มใจในการนานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 1.สมรรถนะ
ของหน่วยงานที่ รับนโยบายไปปฏิบัติ จะต้องมีความเหมาะสมและมีสมรรถนะเพียงพอ 2.สภาพแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ต้ อ งมี ค วามเหมาะสมและสภาพทางการเมื อ งมี ค วามมั่ น คงไม่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว 3.การ
ติดต่อสื่อสาร ในส่วนนี้รัฐบาลจาเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารนโยบายที่ดี เพื่อสร้า งความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่รับไปปฏิบัติ ให้
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการรวมไปถึงเป้าหมายของนโยบาย เพื่อให้การนานโยบายไปปฏิบัติ มีความชัดเจน ดาเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 4.ประโยชน์ จะเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันในการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น กล่าวคือเป็นการสร้างความยอมรับที่จะนา
นโยบายไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ หน่วยงานดังกล่าวก็จะมองว่า นโยบายนั้นๆ เป็นภารกิจประจา และเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทาให้
สาเร็จ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้โอกาสในความสาเร็จของนโยบายมีสู งมากขึ้น ในกรณีของโครงการเน็ตประชารัฐ จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบาย โดยจะมีผู้จัดการโครงการระดับภาค คอยประสานงานรวม
กับหัวหน้าวิศวกรและผู้ควบคุมงานเพื่อให้การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยในการสร้างการยอมรับ จะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานให้เหมาะสมตาม
สถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการติดตั้ง ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ และสร้างความร่วมมือกับบุคคลสาคัญในท้องถิ่น
อาทิเช่น ผู้ว่าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน รวมไปถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการสร้างการรับรู้เน็ตประชา
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รัฐสู่ประชาชน โดยทาการสร้างผู้เผยแพร่ให้ความรู้และเสริมสร้างการรับรู้ ภายใต้ชื่อ “วิทยากรแกนนา” ซึ่งมาจาก ครู กศ.
และวิทยากรอาสา เพื่อมอบความรู้แก่ผู้นาชุมชน และสามารถนาไปสอนให้แก่ประชาชน ทั้งหมด 24,700 คน
5.2.1 ปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของเน็ตประชารัฐ
ในการศึกษาการดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ นอกจากกระบวนการดาเนินงานแล้วผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคของการดาเนินงานของการดาเนินงานของเน็ตประชารัฐ สามารถอธิบายประเด็นปัญหาที่สาคัญที่ส่งผลต่อ
การนานโยบายไปปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ประเด็นในด้านการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากหน่วยงานระดับล่างที่นานโยบายไป
ปฏิบัติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับโครงข่ายโทรคมนาคมอยู่แล้ว แต่เดิมการดาเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตจึงเป็นหนึ่ง
ในงานประจาที่หน่วยงานดังกล่าว ดาเนินงานอยู่แล้วเป็นงานประจา (Routine) จึงมีสถานที่ บุคคลากร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้ระดับความยากของงานไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน โดยปัญหาส่วนใหญาที่พบ
มักเป็นมักปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของมนุษย์ อาทิเช่น สภาพอากาศ ที่
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการติดตั้งได้ และอุปกรณ์ที่ชารุด เป็นต้น
2) ประเด็นในด้านประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต
พบว่ายังไม่มีความเสถียรภาพเพียงพอ ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณก็เกิดขึ้นได้หลากหลาย อาทิ
เช่น 1.ระยะห่าง โดยปกติ การส่งสัญญาณแบบไร้สาย สามารถส่งได้สูงสุดที่ 15 เมตรจากจุดส่ง ยิ่งอยู่ห่างจากจุดส่งสัญญาณ
เพียงใด คุณภาพของสัญญาณก็จะลดลงเท่านั้น 2.สภาพดินฟ้าอากาศ ในบรรยากาศจะมีคลื่นชนิดหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการส่งสัญญาญอินเตอร์เน็ต 3.ชนิดของอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ จะส่งผลต่อสมรรถนะในการรับสัญญาณโดยอุปกรณ์ที่
รับสัญญาณรุ่นใหม่ จะสามารถรับสัญญาณได้แม่นยากว่าอุปกรณ์รุ่นเก่า 4.ปริมาณการใช้งาน จะเห็นผลได้ชัดเจนโดยเฉพาะ
เวลาทีม่ ีการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจานวนมากๆ ทาให้ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ตลดลง
ในส่วนของปริมาณความเร็วที่โครงการเน็ตประชารัฐกาหนดจะอยู่ที่ 30 Mbps / 10 Mbps พบว่า มีค่า
ความเร็วที่น้อยเมื่อเทียบกับมาตราฐานความเร็วโดยเฉลี่ยรวมของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย จาก 781,567
ผลลัพธ์เมื่อคานวนด้วยวิถีทางสถิติแล้ว พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) ของอัตราความเร็วอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยในปัจจุบัน
(2562) จะอยู่ที่ Download 76.71 Mbps ปริมาณ Upload 55.33 Mbps ค่าความเสถียร หรือค่า Ping (Latency) 19.49ms
จะเห็นได้ว่าความเร็วที่โครงการเน็ตประชารัฐกาหนดไว้นั้น มีปริมาณที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วอินเตอร์เน็ตของประเทศ
ไทย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาพบว่า ในการดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐไม่พบปัญหาในมุมของ นโยบาย แต่พบ
ปัญหาใน แง้ของผลจากการติดตั้ง ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโครงการ บางประการ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนิ น
โครงการเน็ตประชารัฐในครั้งต่อไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อไปนี้
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เมื่อพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงแล้วในการติดตั้งจุดส่งสัญญาณอินเตอร์ เน็ต ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
เพียงจุดเดียวต่อพื้นที่ อาจทาให้ไม่เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง กล่าวคือ อินเตอร์เน็ตที่ติดตั้งมีระยะเพียง 15 เมตรเท่านัน้
หมายความว่า ถ้าหากประชาชนต้องการใช้อินเตอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐ ก็จาเป็นที่จะต้องเดินทางออกจากที่พั ก
อาศัย เพื่อไปใช้งานในบริเวณใกล้จุดปล่อยสัญญาณ ซึ่งในส่วนนี้รัฐบาล ควรคานึงถึง วัตถุประสงค์ของโครงการว่าสิ่งที่นาไป
ปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ การที่ จ ะน าอิ น เตอร์ เ น็ ต ไปสู่ ชุ ม ชน เพื่ อ ขยายโครงข่ า ยในอนาคตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มการเข้าถึง ลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในชุมชนเป้าหมาย สร้างโอกาสได้อย่าง ทั่วถึง และ เท่าเทียม
ในส่วนนี้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ เพราะอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้เพียง 15 เมตรเท่านั้น ประชาชนที่
ไม่ได้อาศัยอยู่ในระยะ 15 เมตร ถ้าประสงค์ที่จะใช้อินเตอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐ ต้องยื่นขอรับการติดตั้ง โดยมี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนเริ่มต้นที่ 390 บาท ในความเร็วที่ 20/10 Mbps ซึ่งเป็นราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบ
กับประสิทธิภาพแล้ว หากประชาชนเพิ่มปริมาณเงินอีก จานวน 209 บาท สามารถรับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งมีความเร็วอยู่ที่ 50/20 Mbps (ราคาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562) บนโครงข่าย
ที่มีเสถียรภาพสูงกว่า
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงอยากเสนอให้รัฐบาลสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วแต่
เดิม เช่น บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด , บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) – AIS และ บริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) – DTAC ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ไร้สาย ด้วย
เทคโนโลยี 3G 4G และ 5G ที่กาลังเข้ามาในขณะนี้ (2562) ที่มีชื่อเสียงและมีการใช้งานเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ด้วย
เหตุนี้หากรัฐบาลสร้างความร่วมมือ โดยเปลี่ยนจากการติดตั้งจุดส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระยะ 15 เมตร มาเป็น สัญญาณ
Wi-Fi ของกลุ่มบริษัทข้างต้นแทน ซึ่งมีครอบคลุมแล้วทั่ วประเทศ ด้วยวิธีนี้จะทาให้ประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบริเ วณ
ใกล้เคียงกับจุดติดตั้ง แต่มี ซิมการ์ด หรือ มอดูลระบุผู้ใช้บริการ ของแต่ละบริษัทที่กล่าวไปข้างต้น สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ได้ทุกคน ได้จากทุกที่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จากอินเตอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงให้สูงยิ่งขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการศึกษาการดาเนินการโครงการเน็ตประชารัฐครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษามุ่งเน้นไปในแง้มุมของภาครัฐ
ในการศึกษาครั้งต่อไป หากจะมีการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควร ศึกษาในแง้มุมของประชาชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลักจาก
การนานโยบายไปปฏิบัติ หรือผู้รับบริการว่า สามารถเข้าถึงได้มากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจกับโครงการนี้มากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ของนโยบายสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ ควรต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง ซึ่งคาถาม
เหล่านี้ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ และจะช่วยเป็น
แนวทางให้การนาโครงการเน็ตประชารัฐไปปฏิบัติในครั้งต่อไป มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Tinnakor Kassakabot*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจ (Motivation Factors) ที่มีผลต่อการทางาน
ของคนกลุ่ม Generation X และY
ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม จานวน
165 ชุด สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-test และ F-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ LSD โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ผลการศึกษาการเรียงลาดับความสาคัญพบว่า ปัจจัยที่ สามารถเป็นแรงจูงใจในการทางานทีสาคัญมากที่สุด คือด้าน
ความก้าวหน้าในการทางาน รองลงมาด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รองลงมาลาดับ 3 ด้านความมั่นคงในการทางาน รองลงมา
ลาดับ 4 ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน รองลงมาลาดับ 5 ด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ รองลงมาลาดับ 6 ด้านการ
ยอมรับนับถือ และลาดับสุดท้ายคือด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน
ที่อยู่ในระดับสูงได้แก่ ด้านความท้าทายของงานใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.21) ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพ (ค่าเฉลี่ย =
3.20) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.16) ด้านความมั่นคงในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.14) ด้านการยอมรับนับ
ถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.13) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.12) และด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย
= 3.05) ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า ระดั บปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี(ค่าเฉลี่ย = 3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในการทางานที่อยู่ในระดับสูงได้แก่ ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.25)
ด้านความท้าทายของงานใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.17) ด้านความมั่นคงในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.15) ด้านการยอมรับนับถือ
(ค่าเฉลี่ย = 3.05) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.03) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 2.86)
และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย = 2.85) ตามลาดับ
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WORK MOTIVATION FACTORS OF GENERATION X AND Y
CASE STUDY: GRADUATE STUDENTS IN MASTER OF
PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT PARTTIME PROGRAM, GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION, NATIONAL INSTITUTE OF
DEVELOPMENT ADMINISTRATION
Tinnakor Kassakabot*
Abstract
The purpose of this research was to study the motivation factors affecting the performance of
Generation X and Y. This study was a quantitative research with a sample size of 165. Data were collected
using questionnaire. Statistics used in the data analysis comprised of frequency, percentage, mean, standard
deviation, T- test, F- test, One- Way ANOVA, and the differences in pair analysis by LSD method with the
statistical significance level of .05.
The findings from prioritization showed that the most important motivation factor was career
advancement followed by fair payment, job security, great job relation, new challenges, recognition, and
full work capacity respectively.
The findings from work motivation factors of generation x revealed that overall motivation factor
stood at high level ( 𝑥̅ = 3. 14) . When considered in each aspect, work motivation factors which stood at
high level were new challenges (𝑥̅ = 3.21), planned full work capacity (𝑥̅ = 3.20), fair payment (𝑥̅ = 3.16),
job security (𝑥̅ = 3.14), recognition (𝑥̅ = 3.13), career advancement (𝑥̅ = 3.12) and great job relation (𝑥̅ =
3.05) respectively.
The findings from work motivation factors generation y revealed that overall motivation factor
stood at high level (𝑥̅ = 3.04). When considered in each aspect, work motivation factors which stood at
high level were planned full work capacity (𝑥̅ = 3.25), new challenges (𝑥̅ = 3.17), job security (𝑥̅ = 3.15),
recognition (𝑥̅ = 3.05), great job relation (𝑥̅ = 3.03), career advancement (𝑥̅ = 2.86) and fair payment (𝑥̅ =
2.85) respectively.
Keywords: Work Motivation, Generation X, Generation Y
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1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในสภาวะปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของกาลังคนหรือที่เรียกว่าทรัพยากร
บุ ค คลมากขึ้ น เนื่ อ งจากบุ ค ลากรนั้ น ถื อ เป็ น ก าลั งสาคั ญเป็ น ทรัพ ยากรที่ มี ค่า ในการน าพาขั บ เคลื่อ นองค์ ก ารให้ ประสบ
ความสาเร็จไปในทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการก้าวไกล งาน
บางอย่าง งานบางประเภทหุ่นยนต์จะสามารถปฏิบัติงานทดแทนกาลังคนได้ แต่ไม่สามารถจะทดแทนได้เสียทุกอย่าง เนื่องจาก
เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นเพียงโปรแกรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ไม่มีชีวิตจิตใจ ตรงกันข้ามกับทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเลือดเนื้อมีชีวิต
จิตใจ มีความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมขององค์การได้ การที่องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับ
งาน มีความรู้ความสามารถ มีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน จะสามารถขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การได้ (นงค์นุช ขาวงาม, 2557)
แรงจูงใจ (Motivaton) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน เต็มไปด้วยความสุขในการทางาน ซึ่งก่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์ต่อองค์การที่ตนสังกัดอยู่ เพราะฉะนั้น
ถ้าหากบุคลากรปฏิบัติงานโดยไร้แรงจูงใจในการทางานแล้ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบกับองค์การได้ เช่น การเกิด
อคติต่อองค์การ การปฏิบัติงานไปวันๆให้แล้วเสร็จตามหน้าที่ แต่ขาดประสิทธิภาพของงาน รวมถึงการทางานที่ผิดพลาด ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลกระทบที่ไม่ดกี ับองค์การ หากองค์การใดไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับบุคลากรในองค์การของตนได้ แสดง
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพในองค์การนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้าง บุคลากรปฏิบัติงานไร้ชีวิตชีวา หด
หู่เบื่อหน่ายต่องานที่ตนทา ขาดพลังในการทางาน (Samuel and Chipunza, 2009 อ้างถึงในศุภรัตน์ ถนอมแก้ว, 2559) ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้บุคลากรทางานอย่างไร้ประสิทธิภาพ ทาให้องค์การได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายในวงกว้าง ไม่
สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องค์การวางเอาไว้ได้
พรรณราย ทรัพย์ประภา (2529) ได้กล่าวถึงความสาคัญของแรงจูงใจในเชิงจิตวิทยาไว้ว่า การที่มนุษย์จะทางานได้
อย่างเต็มความสามารถทางานดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเต็ มใจพอใจที่จะทางานนั้นหรือไม่เพียงใด ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นหรือ
แรงจูงใจมนุษย์จะทางานได้ไม่เต็มความสามารถที่มี ต่อเมื่อมีสิ่งจูงใจที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้น
ให้เขาเกิดแรงจูงใจในการทางาน เอาใจใส่ในการทางานมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ศิริโสภาคย์ (2528) ได้กล่าวเกี่ยวความสาคัญ
ของแรงจูงใจในการทางานเพิ่มเติมว่า องค์การส่วนมาก มักให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
มากกว่าการให้ความสาคัญของการจูงใจ (Motivation) กล่าวคือองค์การมักจะมองข้ามการสร้างแรงจูงใจในการทางาน แต่ไป
เน้นปัจจัยส่วนอื่น ๆ นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะให้องค์การมีการพัฒนาเจริญเติบโต จะต้องให้ความสาคัญกับการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การ พร้อม ๆ กับการสร้างปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างสมดุลขององค์การ
เนื่องจากบุคลากรที่ทางานในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ล้วนมีความแตกต่างกันในด้านค่านิยม ประเพณี
วัฒนธรรม คุณวุฒิ และวัยวุฒิจนนาไปสู่ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและการกระทาที่แตกต่างกันไปด้วย (สราวุธ, 2550)
ดังนั้น เดชา (2552) ได้กล่าวถึงความแตกต่างของบุคลากรภายในองค์การว่า ด้วยความแตกต่างกันของบุคลากรในเชิง
ความรู้สึก นึกคิด พฤติกรรมในการใช้ชีวิตและในการทางานนั้น ส่งผลให้เกิดความต้องการ ความคาดหวัง ตลอดจนการรับรู้
ของบุคลากรในช่วงวัย ที่เรียกว่า เจนเนอเรชั่นแตกต่างกันไปด้วย การที่บุคลากรในองค์การมีความต่างเจเนอเรชั่นกัน ทาให้มี
มุมมองในการทางานแตกต่างกัน มีการสื่อสารไม่ตรงกัน และมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันจนนาไปสู่ความขัดแย้งในองค์การ
ทาให้เกิดการรับรู้และเกิดมุมมองว่า ทาไมคนสมัยนี้มีพฤติกรรมการทางานที่มีความอดทนต่า ทาไมคนรุ่นใหม่สมัยนี้ทางาน
สะเปะสะปะไม่เรียบร้อย เบื่องานง่ายเปลี่ยนงานกันบ่อยและอีกมุมกลับกันมักมีคาถามว่า ทาไมคนยุคเก่าเป็นผู้ใหญ่ชอบมอง
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คนรุ่นใหม่ว่าเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา ทาไมต้องนากฎระเบียบมาบังคับในการทางาน เพราะฉะนั้นการทางานร่วมกันอย่างเข้าอก
เข้าใจถึงข้อดีและข้อของแต่ละเจเนอเรชั่นจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งทั้งในเรื่องทัศนคติ ความต้องการ รูปแบบการดาเนิน
ชี วิ ต ที่ เ กิ ด จากช่ อ งว่ างระหว่า งอายุ ได้ อั น น าไปสู่ ก ารท างานร่ว มกั น อย่า งมีค วามสุข เกิ ด เป็ น องค์ การที่ น่ าท างานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีแก่บุคลากรทุกเจเนอเรชั่น
ดังนั้นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรแต่ละเจเนอเรชั่นนั้น จะสามารถช่วยให้ฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์การ ตั้งแต่ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรแผนกต่าง ๆ ภายในองค์การ ได้เข้าใจถึง
ลักษณะแรงจูงใจในการทางาน ความต้องการของแต่ละเจเนอเรชั่นว่า มีความแตกต่างอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้องค์การกาหนด
นโยบายส่งเสริมสร้างแรงจูงใจได้ตรงตามความต้องการของคนแต่ละเจเนอเรชั่น เพื่อให้เกิดแรงจูงจูงในการทางานจนนาไปสู่
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ฉัฐจุฑา นกจันทร์ , 2554)
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งโดยส่วนมากเป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย ล้วนเป็นบุคลากรที่ทางานอยู่ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และกิจการส่วนตัว ซึ่งมีความหลากหลายขององค์การที่ปฏิบัติงานและความหลากหลายช่วงอายุ มีเจเนอเรชั่นที่
ต่างกัน ด้วยความหลากหลายของหน่วยงานที่สังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งทาให้ผู้วิจัยอยากทราบปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายว่ามีความแตกต่างหรือไม่อย่างไร
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทางานให้ตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในองค์การต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจ (Motivation Factors) ที่ มี ผ ลต่ อ การท างานของคนกลุ่ ม
Generation X และ Y
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาคือปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจ (Motivation Factors) ในการทางาน
ของคนกลุ่ม Generation X และ Y
2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24 ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
3) ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2562
2. กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คือ 1) อายุ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ
1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 2) ความก้าวหน้าในการทางาน 3) ความมั่นคงในการทางาน4) ความสัมพันธ์ที่ดีในที่
ทางาน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความท้าทายของงานใหม่ ๆ และ7) การได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
2.3 สมมติฐานในการวิจัย
อายุที่แตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน
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3. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X และY จึงได้
ทาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ โดยผู้ ศึกษาได้เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะได้นาเสนอ ระเบียบวิธี
วิจัยที่ได้กาหนดไว้ ประกอบด้วย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23 และ 24 ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้ศึกษาได้ทาการคัดเลือก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาแบบสอบถาม โดยวิธีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - Probability sampling) โดยคานึงถึง
ความสะดวกและเลือกผู้ที่ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 195 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลจานวน 165 คน
อัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 84.61
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลซึ่งมีวิธีการดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญต่อแรงจูงใจ จานวน 7 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบให้
ผู้ ต อบเลื อ กเขี ย นตั ว เลขลงบนข้ อ ค าถามที่ คิ ด ว่ า ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยก าหนดระดั บ ความ
ความสาคัญคือเรียงลาดับ 1,2,3,4…….ตามลาดับความสาคัญที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน
(Rating scale) 4 ระดับตามแนวของ ลิเคิร์ท (Likert scale) คาถามจานวน 31 ข้อ โดยกาหนดน้าหนักคะแนน
เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือก
เห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ 4
เห็นด้วยมาก
เท่ากับ 3
เห็นด้วยน้อย
เท่ากับ 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เท่ากับ 1
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายเปิดเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้องค์การต่าง ๆ
ในปั จ จุ บั น มี วิ ธี ก ารสร้า งแรงจู งใจในการท างานได้อ ย่ า งไร เป็ น ค าถามที่ ใ ห้ ผู้ ตอบแบบสอบถามสามารถเขียน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ตามความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในแบบสอบถาม
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทาวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยแบบสารวจ (Survey Research) จาก 2 แหล่ง
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ จานวนทั้งหมด 165 ชุด
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มีการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร
และข้อมูลในระบบอิเล็กโทรนิกส์จากห้องสมุด
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่เก็บได้มาทาการตรวจสอบเพื่อคัดเอาฉบับที่สมบูรณ์
และคัดฉบับที่ไม่สมบูรณ์ออก จากนั้นนาเอาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม SPSS เพื่อเตรียมทาการ
ประมวลผล
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-test และ F-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ LSD โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
.05
4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการทางานของกลุ่มคน เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย ที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามแล้ว สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
74
44.8
หญิง
91
55.2
รวม
165
100.0
จากตารางที่ 4.1 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 เพศชาย มีจานวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.8
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
19 – 25 ปี
26 - 32 ปี
33 - 39 ปี
40 – 46 ปี
47 - 53 ปี
54 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
7
39
41
46
28
4
165

ร้อยละ
4.2
23.6
24.8
27.9
17.0
2.4
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่าส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 40-46 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมามีอายุระหว่าง
33-39 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี

จานวน
2
97

ร้อยละ
1.2
58.8
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ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ปริญญาโท
64
38.8
ปริญญาเอก
2
1.2
รวม
165
100.0
จากตารางที่ 4.3 พบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา
ระดับปริญญาโท จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ระดับปริญญาเอก
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน
84
75
6
165

โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

ร้อยละ
50.9
45.5
3.6
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาได้แก่สถานภาพ
สมรส จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 สถานภาพหย่าร้าง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000- 20,000 บาท
20,001- 30,000 บาท
30,000- 40,000 บาท
40,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

19
36
41
69
165

11.5
21.8
24.8
41.8
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8
รองลงมา 30,000- 40,000 บาท จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
กิจการส่วนตัว
ยังไม่ได้ทางาน
รวม

จานวน
51
22
78
12
2
165

ร้อยละ
30.9
13.3
47.3
7.3
1.2
100.0

79

จากตารางที่ 4.6 พบว่าส่วนใหญ่อยู่หน่วยงานที่สังกัดในภาคเอกชน จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมา
ได้แก่หน่วยงานของรัฐ จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3
กิจการส่วนตัว จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ยังไม่ได้ทางานจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการทางานของท่านโปรดเรียงลาดับความสาคัญ
ในการพิจารณาลาดับ ( 1,2,3,4…. ตามลาดับ)
ลาดับความสาคัญ
ความก้าวหน้าในการทางาน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ความท้าทายของงานใหม่ๆ
ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน
การยอมรับนับถือ
ความมั่นคงในการทางาน
การได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว้

ลาดับ
1
49
29
12
18
6
42
6

ลาดับ2

ลาดับ3

ลาดับ4

34
35
13
18
21
25
18

29
43
24
25
12
27
20

20
27
27
32
13
21
31

ลาดับ5 ลาดับ ลาดับ
6
7
15
10
8
15
8
8
36
24
29
29
29
14
29
44
40
12
21
17
22
26
42

จากตารางที่ 4.7 พบว่าปัจจัยที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการทางานที่ให้ความสาคัญมากที่สุด คือด้านความก้าวหน้า
ในการทางาน รองลงมาด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รองลงมาลาดับ 3 ด้านความมั่นคงในการทางาน รองลงมาลาดับ 4 ด้าน
ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน รองลงมาลาดับ 5 ด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ รองลงมาลาดับ 6 ด้านการยอมรับนับถือ
และรองลงมาลาดับสุดท้ายคือด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
3.00
.54
มาก
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
2.98
.56
มาก
ด้านความมั่นคงในการทางาน
3.15
.50
มาก
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน
3.04
.48
มาก
ด้านการยอมรับนับถือ
3.09
.51
มาก
ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
3.23
.46
มาก
ด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ
3.19
.47
มาก
รวม
3.09
.40
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40 อยู่ในระดับมาก
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เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความท้าทายของงานใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
รองลงมาด้านความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ซึ่งอยู่ใ นระดับมาก ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.09 อยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่า 3.00 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความก้าวหน้าในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ง่ เสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม
ปัจจัย
1. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน
2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีความเหมาะสม
3. เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการดารง
ชีพ ไม่ต้องดิ้นรนหางานอื่นทาเพิ่ม
4. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางานล่วงเวลา
รวม

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
3.14
.64
3.10
.57
3.03
.71

ระดับ
มาก
มาก
มาก

2.72
3.00

มาก
มาก

.83
.54

จากตารางที่ 4.9 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในภาพรวมด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความก้าวหน้าใน
การทางาน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
5. งานที่ท่านทาอยู่มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
2.96
.78
มาก
6. งานที่ทามีโอกาสได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น
3.14
.66
มาก
7.ท่านได้รับการส่งเสริมการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความสามารถและ
2.98
.71
มาก
ประสบการณ์ในการทางาน
8.ท่านได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้และคุณวุฒิ
2.97
.78
มาก
9. ท่านได้รับการสนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
รวม

2.84
2.98

.80
.56

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความก้าวหน้าในการทางานในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความมั่นคงในการ
ทางาน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
10. งานที่ปฏิบัติอยู่มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
3.19
.63
มาก
11. งานที่ปฏิบัติอยู่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3.17
.56
มาก
12. หน่วยงานของท่านมีหลักประกันให้ความคุ้มครองในการทางาน
3.07
.63
มาก
เป็นอย่างดี
13. หน่วยงานของท่านไม่มีการเชิญให้ออกหรือปลดออก หากท่าน
3.14
.80
มาก
ไม่ได้ทาความผิดร้ายแรง
14. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในองค์การของท่านได้นานตราบเท่าที่
3.16
.67
มาก
ท่านต้องการ
รวม
3.15
.50
มาก
จากตารางที่ 4.11 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความมั่นคงในการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.15 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 อยู่ใ นระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ งานที่ปฏิบัติอยู่มีความมั่นคงและ
เจริญรุ่งเรือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 งานที่ปฏิบัติอยู่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 หน่วยงาน
ของท่านมีหลักประกันให้ความคุ้มครองในการทางานเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 หน่วยงานของท่านไม่มีการเชิญให้
ออกหรือปลดออก หากท่านไม่ได้ทาความผิดร้ายแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ท่านสามารถปฏิบัติงานในองค์การของท่านได้
นานตราบเท่าที่ท่านต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความสัมพันธ์ที่ดี
ในที่ทางาน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
15. การที่มีผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างเสมอ
2.98
.71
มาก
ภาค
16. เมื่อทางานผิดพลาด หัวหน้าจะคอยให้คาแนะนาและให้กาลังใจ
3.01
.60
มาก
เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
17. ท่านมีความสุขดีและสบายใจในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
3.11
.58
มาก
18. ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือและให้กาลังใจในการ
3.10
.62
มาก
ทางาน
19. มีการทางานเป็นทีมช่วยกันคิดช่วยกันกันทาเพื่อให้งานบรรลุ
3.03
.62
มาก
เป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้
20. เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะให้คาแนะนาที่ดีและให้ความ
3.02
.60
มาก
ช่วยเหลือในการทางานอยู่เสมอ
รวม
3.04
.48
มาก
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จากตารางที่ 4.12 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ใ นระดับมากโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ การที่มีผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 เมื่อทางานผิดพลาด หัวหน้าจะคอยให้คาแนะนาและให้
กาลังใจเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ท่านมีความสุขดีและสบายใจในการปฏิบัติงานกับเพื่อน
ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือและให้กาลังใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
มีการทางานเป็นทีมช่วยกันคิดช่วยกันกันทาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 เพื่อนร่วมงาน
ของท่านมักจะให้คาแนะนาที่ดีและให้ความช่วยเหลือในการทางานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านการยอมรับนับถือ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
21. การได้รับคาชมเชยและความเชื่อถือ จากหัวหน้างานและเพื่อน
3.08
.65
มาก
ร่วมงานว่าเป็นผูม้ ีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
22. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ท่านนาเสนอ มักได้รับการ
3.04
.68
มาก
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
23. การได้รับความเคารพและเกรงใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจาก
3.06
.64
มาก
เพื่อนร่วมงาน
24. การไม่ก้าวก่ายล่วงเกินซึ่งกันและกันในหน้าที่จากเพื่อนร่วมงาน
3.16
.58
มาก
รวม
3.09
.51
มาก
จากตารางที่ 4.13 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านการยอมรับนับถือ ในภาพรวมมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านการได้ทางาน
อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
25. สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนด
3.20
.58
มาก
26. ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.29
.56
มากที่สุด
27. ทางานสามารถปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพตามความรู้
3.19
.57
มาก
ความสามารถที่ตนมีและมีผลงานที่ดีเยี่ยม
รวม
3.23
.46
มาก
จากตารางที่ 4.14 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความท้าทายของ
งานใหม่ๆ
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ปัจจัย
28. ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยูเ่ สมอ
29. ท่านมีความใส่ใจเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
30.ท่านชอบปฏิบัติงานที่ยากและงานใหม่ๆที่ให้ความท้าทาย
31. งานที่ท่านทามีความท้าทาย ซึ่งช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ
และได้ประสบการณ์มากขึ้น
รวม

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
3.25
.55
3.23
.57
3.13
.64
3.15
.63

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.19

มาก

.47

จากตารางที่ 4.15 พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความท้าทายของงานใหม่ ๆ ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4-16 แสดงจานวน และร้อยละของคนกลุ่ม Generation X และ Y
Generation
ช่วงอายุ 19 -39 ปี (Y)
ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป (X)

จานวน
89
76

ร้อยละ
53.9
46.1

รวม

165

100.0

จากตารางที่ 4-16 พบว่าส่วนใหญ่เป็นคนกลุม่ Generation Y มีจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 ของคนกลุ่ม
Generation X มีจานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1
ตารางที่ 4-17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในภาพรวม ระหว่างคน
กลุ่ม Generation X กับ Y
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Generation Y (n =89)
Generation X (n =76)
Mean S.D.
ระดับ
Mean S.D.
ระดับ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2.85
.52
มาก
3.16
.51
มาก
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพ
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ
ภาพรวม

2.86
3.15
3.03
3.05
3.25

.57
.51
.50
.50
.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.12
3.14
3.05
3.13
3.20

.52
.49
.40
.52
.36

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.17
3.04

.54
.41

มาก
มาก

3.21
3.14

.39
.37

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4-17 พบว่าคนกลุ่ม Generation Y มีปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสูงสุด คือด้านการได้
ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ และด้านที่ต่าสุดคือด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ด้านความมั่นคง
ในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ด้านการยอมรับนับถือ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และด้านความท้า
ทายของงานใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17
ส่วนคนกลุ่ม Generation X มีปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ใ นระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็น รายด้านสูงสุด คือด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ และ
ด้านที่ต่าสุดคือด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.16 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ด้านความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.14
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ด้านการได้
ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และด้านความท้าทายของงานใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21
ตารางที่ 4-18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน ในภาพรวม ระหว่าง
คนกลุม่ Generation X กับ Y
Generation Y
Generation X
ปัจจัย
(n =89)
(n =76)
t
Sig.
Mean
S.D.
Mean S.D.
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2.85
.52
3.16
.51
-3.847
0.000*
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
2.86
.57
3.12
.52
-3.018
0.003*
ด้านความมั่นคงในการทางาน
3.15
.51
3.14
.49
0.137
0.891
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน
3.03
.50
3.05
.40
-0.194
0.846
ด้านการยอมรับนับถือ
3.05
.50
3.13
.52
-1.047
0.296
ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพ
3.25
.53
3.20
.36
0.689
0.492
ตามเป้าหมายที่วางไว้
ด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ
3.17
.54
3.21
.39
-.567
0.571
ภาพรวม
3.04
.41
3.14
.37
-1.530
0.128
ตารางที่ 4-18 พบว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในภาพรวม ระหว่าง ของคนกลุ่ม Generation X
กับ Y ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.128 ซึ่งมากกว่า 0.05
แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X กับ Y ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในการทางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X
กับ Y ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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โดยคนกลุ่ม Generation X มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมากกว่า
คนกลุ่ม Generation Y อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig.
เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X
กับ Y ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความก้าวหน้าในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยคนกลุ่ม Generation X มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความก้าวหน้าในการท างาน
มากกว่า คนกลุ่ม Generation Y อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านความมั่นคงในการทางาน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig.
เท่ากับ 0.891 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X กับ
Y ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความมั่นคงในการทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig.
เท่ากับ 0.846 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X กับ
Y ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ด้านการยอมรับนับถือ ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ
0.296 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X กับ Y
ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านการยอมรับนับถือ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.492 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน
ของคนกลุ่ม Generation X กับ Y ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านการได้ทางานอย่างเต็ม
ศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig.
เท่ากับ 0.571 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X กับ
Y ต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานในด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4-19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานระหว่างอายุ
อายุ

n

Mean

S.D.

F

Sig.

19 – 25 ปี
26 - 32 ปี
33 - 39 ปี
40 – 46 ปี
47 - 53 ปี
54 ปีขึ้นไป
รวม

7
39
41
46
28
4
165

3.06
3.07
3.00
3.02
3.39
2.76
3.09

.52
.34
.46
.33
.27
.47
.40

5.184

0.000 *
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* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4-19 พบว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน ระหว่างอายุมีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจใน
การทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05
จากนั้นจึงทาการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparison) เพื่อตรวจสอบว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน
โดยใช้วิธีของ Least Signnificant Different ( LSD) ผลที่ได้จากการทดสอบ สรุปผลได้ดังนี้
กลุ่มช่วงอายุ 19 ปี ถึงอายุ 46 ปี มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน น้อยกว่ากลุ่มกลุ่มช่วง 47 – 53 ปี
กลุ่มช่วงอายุ 47 – 53 ปี มีระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป
ส่วนกลุ่มอายุ ช่วงอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
6. สรุปและอภิปรายผล
6.1 สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย ร้อยละ 53.9 และเจเนอเรชั่นเอกซ์ ร้อยละ 46.1
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 มีอายุระหว่าง 40 - 46 ปี ร้อยละ 27.9 การระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.9 พบว่า มีรายได้เฉลี่ย 40,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่
ทางานอยู่ในภาคเอกชน ร้อยละ 47.3 รองลงมาคือทางานอยู่ในหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 30.9 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์การเรียงลาดับความสาคัญปัจจัยที่สามารถเป็นแรงจูงใจใน
การทางาน
ผลการเรียงลาดับความสาคัญพบว่า ปัจจัยที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการทางานที่ให้ ความสาคัญมากที่สุด คือด้าน
ความก้าวหน้าในการทางาน รองลงมาด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รองลงมาลาดับ 3 ด้านความมั่นคงในการทางาน รองลงมา
ลาดับ 4 ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน รองลงมาลาดับ 5 ด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ รองลงมาลาดับ 6 ด้านการ
ยอมรับนับถือ และลาดับสุดท้ายคือด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน
1) ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของกลุ่มคน เจเนอเรชั่นเอกซ์
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน พบว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานที่อยู่ในระดับสูงได้แก่
ด้านความท้าทายของงานใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.21) ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.20) ด้านค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.16) ด้านความมั่นคงในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.14) ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.13)
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.12) และด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.05) ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน ของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นเอกซ์พบว่าระดับปัจจัย ที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
2) ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของกลุ่มคน เจเนอเรชั่นวาย
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน พบว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานที่อยู่ในระดับสูงได้แก่
ด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.25) ด้านความท้าทายของงานใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย =
3.17) ด้านความมั่นคงในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.15) ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.05) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในที่
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ทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.03) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 2.86) และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย =
2.85) ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน ของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายพบว่าระดับปัจจัยที่ส่งเสริม
แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.04
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
1. อายุที่ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานแตกต่าง
กัน
√
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญ

6.2 การอภิปรายผล
จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจ (Motivation Factors) ในการทางานของคนกลุ่ม Generation X และ Y
มีประเด็นที่พบจากการศึกษา ดังนี้
1) ปัจจัยที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการทางานที่ พบว่า คนกลุ่ม Generation Y มีปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการ
ทางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสูงสุด คือด้านการได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่
วางไว้ และด้านที่ต่าสุดคือด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันศนีย์ ศุขสมิติ (2548) ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานของบริษัทเจนเนอเรชั่น
วาย ที่มีอายุในช่วง 21 – 30 ปีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4 ด้าน คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนโยบายการบริหารงาน, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีระดับแรงจูงใจในระดับมาก ส่วนปัจจัยอื่นกล่าวคือ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ เป็น
แรงจูงใจในระดับรองลงมา
2) ปัจจัยที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการทางานที่ พบว่า คนกลุ่ม Generation X มีปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการ
ทางาน ในอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสูงสุด คือด้านความท้าทายของงานใหม่ๆ และด้านที่ต่าสุดคือด้าน
ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวารี ทิพย์เนตร (2561) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคน
เจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผใู้ ห้
ข้อมูล 14 คน แบ่งเป็นคนเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบั ติงานในภาครัฐ 7 คน และที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน 7 คน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่สาคัญที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคนเจเนอเรชั่นวายที่กาลังปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐ ประกอบด้วย 2
ปัจจัยคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในคือ ด้านทัศนคติส่วนตัวและทัศนคติ ของครอบครัว ส่วนปัจจัย
ภายนอกได้แก่ ค่าตอบแทน ลักษณะงานที่ทา สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยที่สาคัญสาหรับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคนเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคเอกชน
ได้แก่ ค่าตอบแทน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โอกาสความก้าวหน้าในงาน และความเป็นอิสระใน
การทางาน โดยได้นามาเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจของคนเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมี
เหมือนกันคือ ค่าตอบแทน ลักษณะงานที่ทา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันคือ สภาพแวดล้อมในที่ปฏิบัติงานเป็นแรงจูงใจของคนเจเนอเรชั่นวายที่ทางานใน
ภาครัฐ ส่วนแรงจูงใจของคนเจแนอเรชั่นวายที่ทางานในภาคเอกชนคือ ความเป็นอิสระในการทางาน
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของคนกลุ่ม Generation X และ Generation Y นักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23-24 ภาคพิเศษ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานที่กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่น
วายให้ความสาคัญลาดับต้น ๆ เหมือนกันคือ ด้านความท้ายทายของงานใหม่ ๆ เนื่องจากว่า ในหน่วงงานแต่ละแห่งนั้นจะมี
ขบวนการทางาน มีรูปแบบ แผนผังของงานที่ชัดเจน ในแต่ละงานจะมีรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นเดิม ๆ (routine) เป็นการ
ทางานที่ซ้า ๆ เดิม ๆ เป็นประจาวนไปวนมา ทาให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรเล็งเห็นความสาคัญของการสร้างแรงจูงใจในข้อนี้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการทางานดังกล่าว โดยมีนโยบายส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานให้คนในองค์การ เช่น การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางานให้มีความท้าทายมากขึ้น ด้วยการมอบหมายงานเพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้น เพิ่มอานาจการตัดสินใจ
ด้วยตนเองให้มากขึ้น ปรับเปลี่ยนการทางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานมากกว่าขั้นตอนกระบวนการการ
ทางานแบบเดิม ๆ
7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานให้ครบทุกเจเนอเรชั่นคือเพิ่ม การวิจัยในส่วนเจเนอ
เรชั่นเบบี้บูเมอร์และเจเนอเรชั่นแซดเข้ามา
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานของในแต่ละเจเนอเรชั่น โดยทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานอย่างละเอียด
3) ผู้ที่สนใจในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มวิธีการวิจัยอื่น ๆ
เข้าผสมผสานในการทาวิจัย เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีรายละเอียดและมีเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกผูกพันต่อองค์การของ
นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ หลักสูตรการ-จัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้ทา
การสารวจและเก็บข้อมูลจากนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจั ดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาค
พิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การวิจัยเป็นแบบเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา อัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 64.10 ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจานวน 125 ชุด จากจานวนทั้งหมด 195 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า 1) เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย เป็ น รายด้ า น ปั จ จั ย ด้ า นที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 รองลงมาคือด้านลักษณะการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.28 ในระดับมาก คือ ด้านความก้าวหน้าในงานและด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.21 ส่วนลาดับที่
น้อยสุด คือ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 2) ปัจจัยด้านลักษณะการทางาน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ -บัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านคุณภาพชีวิตในการ
ทางานมีความสัม-พันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลางที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 3) ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในงานและด้านคุณภาพชีวิตในการทางานส่งผลกับควาผูกพันต่อองค์การที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ องค์การทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ควรให้ความสาคัญกับพนักงานใน
ด้านลักษณะการทางานค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กั บผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า
ในงาน และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน เพราะจะทาให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์,ความผูกพันต่อองค์การ,นักศึกษาปริญญาโท
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Factors Associated with Organizational Commitment of Master Student, Graduate School of Public
Administration, Master of Public and Private Management Program
(Special Program), National Institute of Development Administration, Bangkok Center
Tanavich Watanaraeungchai
*

Abstract
This independent study has the objectives 1) To study the factors associated with organizational
commitment of master student, Graduate School of Public Administration, Master of Public and Private
Management Program (Special Program), National Institute of Development Administration, Bangkok Center
and 2) To study the level of organizational commitment of master student , Graduate School of Public
Administration, Master of Public and Private Management Program (Special Program), National Institute of
Development Administration, Bangkok Center.
This research was survey research. The questionnaires were used as the data collection instrument.
The population was 195. The response rate was 64. 10 percent, which received 125 questionnaires from a
total of 195 sets. Statistics used in a data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
Pearson correlation analysis and multiple regression analysis.
The results of this study found that 1) When considering factors in each aspect, the most important
factor is the relationship with the supervisors and co- workers with the average value of 3. 33, followed by
the nature of work with an average of 3. 28. At a high level, career development and compensation and
welfare with the same mean value of 3. 21. The lowest order is the quality of work life with an average of
2.93.
2) Factors of nature of work, compensation and welfare, relationship with supervisors and coworkers, career development and the quality of work life were positively correlated with organizational
commitment at a moderate level at the statistical significance level of 0.05. 3) Factors of career development
and quality of work life affected the organizational commitment at the statistical significance level of 0.05.
Suggestions for this study were government, state- enterprise and private sector should pay
attention to employees in nature of work, compensation and welfare, relationship with supervisors and coworkers, career development and the quality of work life because it will make the employees more
committed to the organization, which will help to increase the efficiency and effectiveness of the
organization.
Keywords: associated, organizational commitment, master student
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1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันหลายองค์การประสบปัญหาพนักงานลาออกบ่อยเพื่อเปลี่ยนงานหรือลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวเป็นจานวนมาก ซึ่งการที่พนักงานลาออกบ่อยทาให้องค์การต้องรับสมัครพนักงานใหม่ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่
ซึ่งทาให้องค์การมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานต้องเสียเวลาในการทางานเพื่อมาสอนงานให้กับพนักงานใหม่ซึ่ง
ทาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานลดลงทาให้ส่งผลเสียต่อองค์การ การที่มีพนักงานไม่เพียงพอทาให้การทางาน
ล่าช้า การทางานหยุดชะงัก และการที่มีการลาออกของพนักงานบ่อยๆ ก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การได้
สาเหตุที่พนักงานลาออกจากองค์การมีหลายเหตุผล คือ
- พนักงานที่ทางานทุ่มเท ขยัน ทางานเก่ง มีความสามารถ ล้วนต้องการความก้าวหน้าในสายงานอาชีพทั้งสิ้น ทั้ง
การปรับขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส การเลื่อนตาแหน่ง และผลตอบแทนอื่นๆจากการทางานเพื่อองค์การซึ่งถ้าผลตอบแทนที่ได้รับ
ไม่คุ้มค่า ทาให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้
- การที่พนักงานทางานแล้วไม่เกิดสมดุลในชีวิต การที่พนักงานทางานหนัก ไม่มีเวลาให้กับตัวเอง ไม่มีเวลาพักผ่อน
ทาให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้
- การที่มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดี เพื่อนร่วมงานที่ชอบโยนงานมาให้ ชอบนินทา ทาให้มีปัญหากับเพื่อนงาน ส่งผลให้
พนักงานทางานไม่มีความสุข เคร่งเครียด และตัดสินใจลาออก
- การที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่สร้างความเครียดและกดดัน การแบ่งงานไม่เท่าเทียม ไม่มีความยุติธรรม เจ้า
อารมณ์ ชอบด่าด้วยถ้อยคาหยาบคาย ด้วยเหตุนี้ทาให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า มีสมอง มีความรูส้ ึกนึกคิด มีจติ วิญญาณ ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถขับเคลื่อนหรือ
นาพาองค์การให้ประสบความสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้โดยที่เครือ่ งมือเครื่องจักรไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การ เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ การ
ปฐมนิเทศ การบรรจุและทดลองงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การดูแลปฏิบัตเิ พื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การให้ความก้าวหน้า การฝึกอบรม ตลอดจนสวัสดิการ
ต่างๆ
การที่องค์การไม่ได้ให้ความสาคัญหรือเอาใจใส่ต่อบุคลากรภายในองค์การดีเท่าที่ควรนั้นจะส่งผลให้การทางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีความสุขในการทางาน ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน รู้สึกไม่เป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ ไม่มีความผุกพันในองค์การ และส่งผลให้มีการลาออกได้ในที่สุด ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงเป็น
เรื่องที่มีความสาคัญ เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์การต่อไป และสามารถขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การได้
ความผูกพันต่อองค์การก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมาก
เท่าไหร่ ก็ทาให้องค์การนั้นมีการลาออกของพนักงานน้อยลงเท่านั้น พนักงานจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นสมาชิกของ
องค์การ รู้สึกดีต่อองค์การ พร้อมที่ทุ่มเท กาลังกาย กาลังความคิด สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อทางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การต่อไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทาการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่า
ปริญญาตรี) มีวิสัยทัศน์ คือ “สถาบันชั้นนาแห่งชาติที่สร้างผู้นาและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดย
เน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการ
ด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็น
สถาบันที่มีชื่อเสียงจึงทาให้มีบุคลากรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆมาทาการศึกษาเป็นจานวนมาก
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาปัจจัยอะไรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญา
โท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เพื่อที่จะได้ทราบปัจจัยที่จะส่งเสริมความผูกพันในการทางานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยนาผลการศึกษาที่ได้
เป็นแนวทางให้กับองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่ทาให้พนักงานมีความผูกพันในการทางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะทา
ให้พนักงานทางานกับองค์การเป็นระยะเวลานานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหา-นคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสน-ศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ การทุ่มเทความพยายามในการทางานและความต้องการเป็นสมาชิกองค์การ
2. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
3. ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร: นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 23 และ รุ่นที่ 24
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2. กรอบแนวคิดและสมติฐานในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

มิติของตัวงาน (Job Dimensions)
1. ลักษณะงาน
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน
4. ความก้าวหน้าในงาน
5. คุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่มา: ปรับจากแนวคิดของ Hewitt
Associates และ ทฤษฎีสองปัจจัยของ
Herzberg

ความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ
(Employee Engagement)
1. ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
2. การทุ่ ม เทความพยายามในการ
ทางาน
3. ความต้องการเป็ นสมาชิกองค์การ
ที่มา : แนวคิดของ Hewitt Associates

2.1 สมมติ ฐ านในการวิ จั ย ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงาน ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครของ
สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์
3. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยลักษณะเชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 23 และ รุ่นที่ 24 จานวนทั้งหมด 195 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
ผู้วิจัยทาการเลือกผู้ที่ให้ข้อมูลโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - Probability sampling) โดยคานึงถึงความสะดวก
และเลือกผู้ที่ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 195 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลจานวน 125 คน อัตราการตอบ
กลับคิดเป็นร้อยละ 64.10
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการท าวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร โดยได้ แ บ่ ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1 จะเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับของการศึกษา สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน และ ลักษณะของหน่วยงาน เป็นแบบคาถามลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 จะเป็นแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเป็นแบบสอบถามการประมาณ
ค่า ( Rating Scale) เป็นคาถามปลายปิด ซึ่งมีการกาหนดระดับให้เลือกตอบ 4 ระดับ คือ
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ให้ 1 คะแนน
ซึ่งการนับคะแนนจะมีอยู่ 4 ระดับ โดยคะแนนมากที่สุดจะมีค่าเท่ากับ 4 คะแนน ส่วนคะแนนน้อยที่สุดจะมีค่า
เท่ากับ 1 คะแนน ซึ่งจะใช้สูตรในการแปลความหมายของช่วงคะแนนของแต่ละระดับไว้เท่าๆ กัน ดังนี้
ช่วงคะแนน = คะแนนมากที่สุด - คะแนนน้อยที่สุด
ช่วงชั้นที่แบ่ง
= 4–1
4
= 0.75
หลังจากนั้นนาค่าช่วงคะแนนมาทาการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
1.00 - 1.75 หมายถึง ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การน้อยที่สุด
1.76 - 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การน้อย
2.51 - 3.25 หมายถึง ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมาก
3.26 - 4.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งจะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความผูกพันในการทางาน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทาวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยแบบสารวจ (Survey Research) จาก 2 แหล่ง
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ จานวนทั้งหมด 125 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการแจกแบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลับมา
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มีการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตารา บทความ
วารสาร และข้อมูลในระบบอิเล็กโทรนิกส์จากห้องสมุด
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยได้นาแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์มาทาการประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรม SPSS
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการใช้สถิติพื้นฐานเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประชากรศาสตร์ เพื่อที่จะอธิบายข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิ ต เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) จะเป็ น การทดสอบสมมติ ฐ านและการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยจะใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
และค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ใช้ (Pearson’s Product Moment Correlation) สาหรับการพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544:316) โดยทั่วไปใช้เกณฑ์ดังนี้
ถ้าค่า r มีค่า 0.91
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
ถ้าค่า r มีค่า 0.71 – 0.89 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ถ้าค่า r มีค่า 0.31 – 0.70
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ถ้าค่า r มีค่า 0.01 – 0.30
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ถ้าค่า r มีค่า 0.00
แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
4. ผลการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และหน่วยงานที่ทางานอยู่
n = 125
ข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวน(คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
56
44.8
หญิง
69
55.2
รวม
125
100.0
2.อำยุ
ต่ากว่า 19 ปี
19 -25 ปี
17
13.6
26-32 ปี
45
36.0
33-39 ปี
36
28.8
40 ปีขึ้นไป
27
21.6
รวม
125
100.0
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
97
77.6
ปริญญาโท
28
22.4
ปริญญาเอก
รวม
125
100.0
4. สถำนภำพสมรส
โสด
79
63.2
สมรส
43
34.4
หย่าร้าง
3
2.4
รวม
125
100.0
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5. รำยได้ต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
19
15.2
20,001-30,000 บาท
34
27.2
30,001-40,000 บาท
33
26.4
40,000 บาทขึน้ ไป
39
31.2
รวม
125
100.0
6.หน่วยงำนที่ทำงำนอยู่
หน่วยงานของรัฐ
46
36.8
รัฐวิสาหกิจ
11
8.8
เอกชน
66
52.8
อื่นๆ ธุรกิจส่วนตัว
2
1.6
รวม
125
100.0
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท ของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 125 คน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 เป็นเพศชาย จานวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.8 ตามลาดับ
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 -32 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ อายุ
ระหว่าง 33 - 39 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 อายุระหว่าง 40 ปีขึ้นไป จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และ
อายุ 19-25 ปี จานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามลาดับ
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริญญาตรีมี 97 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 ปริญญา
โทจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ตามลาดับ
สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นโสดมีจานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาสมรสมี
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 และหย่าร้างมีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 40,000 บาทขึ้นไป มีจานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
31.2 รองลงมาอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท มีจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมาอยู่ในช่วง 30,001 – 40,000
บาท มีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และ อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2
ตามลาดับ
หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน่วยงานเอกชนมีจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมา
เป็นหน่วยงานของรัฐมีจานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
8.8 และประกอบธุรกิจส่วนตัวมีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวม
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ปัจจัย
ด้านลักษณะการทางาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
รวม

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
ระดับ
3.28
.49
มากที่สุด
3.21
.63
มาก
3.33
.56
มากทีส่ ุด
3.21
.60
มาก
2.93
.56
มาก
3.20

.48

มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
รองลงมาคือด้านลักษณะการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ในระดับมาก คือ ด้านความก้าวหน้าในงานและด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.21 ส่วนลาดับที่น้อยสุด คือ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในด้านลักษณะการทางาน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
1. การมีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการทางาน
3.34
.63
มากที่สุด
2. จานวนงานที่กระจายอย่างเท่าเทียมภายในหน่วยงาน
3.34
.70
มากที่สุด
3. การที่งานมีความท้าทาย
3.29
.62
มากที่สุด
4.การที่งานที่ทาช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและ
3.32
.59
มากที่สุด
ประสบการณ์
5. การที่ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงาน
3.12
.79
มาก
รวม
3.28
.49
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ในระดับมากที่สุดในข้อการมีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการทางานและการมี
จานวนงานที่กระจายอย่างเท่าเทียมภายในหน่วยหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งเท่ากันคือ 3.34 รองลงมาคือข้อการที่งานที่ทา
ช่วยเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาคือข้อการที่งานมีความท้าทาย มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.29 และน้อยที่สุดในระดับมากในข้อการมีอิสระในการตัดสินใจทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
1. การที่ท่านได้รับเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับ
3.26
.77
มากที่สุด
2. การที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนโดยสอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงาน
3.16
.77
มาก
3. การได้รับโบนัสประจาปีอย่างเหมาะสม
3.14
.86
มาก
4. การมีสวัสดิการทีม่ ีความเหมาะสม เช่นค่าประกันสังคม ค่า
3.26
.66
มากที่สุด
รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
รวม
3.21
.63
มาก
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ในระดับมากที่สุดในข้อการได้รับเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับและการมี
สวัสดิการที่มีความเหมาะสม เช่นค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจาปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ในระดับ
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มากในข้อการที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนโดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และน้อยที่สุดคือข้อการ
ได้รับโบนัสประจาปีอย่างเหมาะสม จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
1. การมีผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและกระจายงานอย่าง
3.20
.67
มาก
เหมาะสม
2. การที่มีผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของท่าน
3.36
.65
มากที่สุด
3. การที่มีผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านมีปัญหา
3.43
.68
มากที่สุด
4. การที่มีเพื่อนร่วมงานตั้งใจทางานให้งานออกมาดีที่สุด
3.34
.67
มากที่สุด
5. การที่มีเพื่อนร่วมงานคอยแบ่งปันข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ
3.37
.69
มากที่สุด
6. การที่มีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือเมื่อท่านมีปญ
ั หา
3.31
.66
มากที่สุด
รวม
3.33
.56
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ในข้อการที่มีผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อท่ านมี
ปัญหา จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 รองลงมาคือข้อการที่มีเพื่อนร่วมงานคอยแบ่งปันข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ จะมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ
3.37 รองลงมาคือข้อการที่มีผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของท่าน จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 รองลงมาคือข้อการที่มีเพื่อน
ร่วมงานตั้งใจทางานให้งานออกมาดีที่สุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 รองลงมาข้อการที่มีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือเมื่อท่านมี
ปัญหา จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และน้อยที่สุดในระดับมากจะมีข้อการมีผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและกระจายงานอย่าง
เหมาะสม จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในด้านความก้าวหน้าในงาน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
1. การที่มีการเลื่อนตาแหน่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม
3.21
.78
มาก
2. การที่ท่านรู้เส้นทางอาชีพในสายงานของท่านอย่างชัดเจน
3.26
.71
มากที่สุด
3. การที่ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรมเพิ่มเติม
3.26
.73
มากที่สุด
4. การที่องค์การสรรเสริญ ชื่นชมท่าน เมื่อท่านทางานออกมาดี
3.10
.73
มาก
รวม
3.21
.60
มาก
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ในระดับมากที่สุดในข้อการที่ท่านรู้เส้นทางอาชีพในสายงานของท่านอย่างชัดเจน และการที่
ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้และฝึก อบรมเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.26 ในระดับมากในข้อการที่มีการเลื่อนตาแหน่ง
เป็นไปด้วยความยุติธรรม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.21 และน้อยที่สุดคือข้อการที่องค์การสรรเสริญ ชื่นชมท่าน เมื่อท่านทางานออกมา
ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
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ปัจจัย

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
3.16
.69
3.10
.79
2.92
.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก

1. การที่ท่านรู้สึกผ่อนคลายในการทางาน
2. การที่ท่านมีเพื่อนสนิทที่สุดในทีท่ างาน
3. การที่องค์การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทางด้าน
การขนส่งให้
4. การที่องค์การมีกิจกรรมนันทนาการ เช่น กีฬาสี
2.75
.80
มาก
ดนตรี นั่งสมาธิเป็นต้น ทาให้ท่านรอคอยที่จะทางาน
5. กิจกรรมนันทนาการมีบทบาทสาคัญมากที่ทาให้ท่านเลือกที่จะ
2.72
.75
มาก
อยู่กับองค์การต่อไป
รวม
2.93
.56
มาก
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากคือข้อการที่ท่านรู้สึกผ่อนคลายในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.16 รองลงมา
คือข้อการที่ท่านมีเพื่อนสนิทที่สุดในที่ทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.10 รองลงมาคือข้อ การที่องค์การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
ทางด้านการขนส่งให้ มีค่าเฉลี่ย 2.92 รองลงมาคือข้อการที่องค์การมีกิจกรรมนันทนาการ เช่น กีฬาสี ดนตรี นั่งสมาธิเป็นต้น
ทาให้ท่านรอคอยที่จะทางาน มีค่าเฉลี่ย 2.75 และน้อยที่สุดคือข้อกิจกรรมนันทนาการมีบทบาทสาคัญมากที่ทาให้ท่านเลือกที่
จะอยู่กับองค์การต่อไป มีค่าเฉลี่ย 2.72
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
3.14
.46
มาก
ด้านการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
3.21
.37
มาก
ด้านความต้องการการเป็นสมาชิกขององค์การ
3.13
.58
มาก
รวม
3.16
.40
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.21 รองลงมาคือด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และน้อยที่สุดคือด้านความต้องการการเป็น
สมาชิกขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ
Mean
3.15

ระดับความคิดเห็น
S.D.
.73

ระดับ
มาก

3.18

.73

มาก

3.34

.60

มากที่สุด

ปัจจัย
1. การปฏิบัติงานของท่านมีส่วนช่วยทาให้องค์การ
ประสบความสาเร็จ
2.ท่านจะรู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจ หากมีคนอื่นพูดถึงองค์การของท่าน
ในทางเสียหาย
3.ท่านจะพูดอธิบายในสิ่งที่ถูกต้องให้คนอื่นเข้าใจ หากคนอื่นเข้าใจ
องค์การท่านในทางที่ผิด
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ปัจจัย

ระดับความคิดเห็น

Mean
Mean
4. การที่ท่านลาออกจะไม่ส่งผลกระทบต่อองค์การ
3.09
.69
มาก
5. ท่านจะรู้สึกเสียใจ หากท่านลาออกจากองค์การ
2.93
.79
มาก
รวม
3.14
.46
มาก
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ในระดับมากที่สุด ข้อที่ท่านจะพูดอธิบายในสิ่งที่ถูกต้องให้คนอื่นเข้ าใจ หากคนอื่นเข้าใจ
องค์การท่านในทางที่ผิด มีค่าเฉลี่ย 3.34 ในระดับมาก ข้อท่านจะรู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจ หากมีคนอื่นพูดถึงองค์การของท่าน
ในทางเสียหาย มีค่าเฉลี่ย 3.18 รองลงมาคือข้อการปฏิบัติงานของท่านมีส่วนช่วยทาให้องค์การประสบความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ย
3.15 รองลงมาคือข้อการที่ท่านลาออกจะไม่ส่งผลกระทบต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.09 และน้อยที่สุดคือข้อท่านจะรู้สึกเสียใจ
หากท่านลาออกจากองค์การ มีค่าเฉลี่ย 2.93
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านการทุ่มเทความ
พยายามในการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
1. ท่านจะทุ่มเทกับงานที่ได้รบั มอบหมายเพื่อให้
3.43
.53
มากที่สุด
งานออกมาดี มีคุณภาพ
2.ท่านจะทางานให้เสร็จโดยเร็วทีส่ ุด เมื่อท่าน
3.37
.58
มากที่สุด
ได้รับมอบหมายงาน
3. การทางานต่อ แม้เลยเวลาเลิกงาน
3.28
.63
มากที่สุด
4. การมาทางานก่อนเวลาเข้างาน
3.10
.73
มาก
5.หากท่านไม่เข้าใจในงาน ท่านจะรีบถาม
3.18
.54
มาก
หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว
6. การที่ท่านใช้วันลาพักร้อนไม่หมด
2.91
.85
มาก
รวม
3.21
.37
มาก
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ในระดับมากที่สุด ข้อที่ท่ านจะทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานออกมาดี มี
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.43 ข้อที่ท่านจะทางานให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน มีค่าเฉลี่ย 3.37 ข้อการทางาน
ต่อแม้เลยเวลาเลิกงาน มีค่าเฉลี่ย 3.28 ในระดับมาก ข้อหากท่านไม่เข้าใจในงาน ท่านจะรีบ ถามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน
โดยเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.18 ข้อการมาทางานก่อนเวลาเข้างาน มีค่าเฉลี่ย 3.10 และน้อยที่สุดคือข้อการที่ท่านใช้วันลาพักร้อนไม่
หมด มีค่าเฉลี่ย 2.91
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านความต้องการการเป็น
สมาชิกขององค์การ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
1. ท่านรู้สึกภูมิใจทีไ่ ด้ทางานในองค์การนี้
3.42
.57
มากที่สุด
2. ท่านจะทางานที่องค์การนี้ต่อไป แม้ว่าองค์การอื่นจะให้
2.97
.84
มาก
เงินเดือนและสวัสดิการมากกว่า
3. ท่านคิดว่าจะอยู่ทางานที่องค์การนี้ไปตลอด
2.91
.85
มาก
4. ท่านมีความสุขในการทางานทีอ่ งค์การนี้
3.21
.66
มาก
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ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.
ระดับ
5. องค์การนี้มีความหมายมากสาหรับท่าน
3.12
.67
มาก
รวม
3.13
.58
มาก
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ในระดับมากที่สุด ข้อท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานในองค์การนี้ มีค่าเฉลี่ย 3.42 ในระดับมาก
ในข้อที่ท่านมีความสุขในการทางานที่องค์การนี้ มีค่าเฉลี่ย 3.21 รองลงมาคือข้อองค์การนี้มีความหมายมากสาหรับท่าน มี
ค่าเฉลี่ย 3.12 รองลงมาคือข้อท่านจะทางานที่องค์การนี้ต่อไป แม้ว่าองค์การอื่นจะให้ เงินเดือนและสวัสดิการมากกว่า มี
ค่าเฉลี่ย 2.97 และน้อยที่สุดคือข้อท่านคิดว่าจะอยู่ทางานที่องค์การนี้ไปตลอดมีค่าเฉลี่ย 2.91
ปัจจัย

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และด้านคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานในการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงานและด้านคุณภาพชีวิตในการทางานส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
6. การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีประเด็นสาคัญที่
สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งในส่วนความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การในด้านการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การใน
ด้านความต้องการการเป็นสมาชิกขององค์ การ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ คือ ปัจจัยองค์การด้าน
ลักษณะการทางาน ปัจจัยองค์การด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ปัจจัยองค์การด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ปัจจัย
องค์การด้านคุณภาพชีวิต และปัจจัยองค์การด้านความก้าวหน้าในงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของของ Hewitt Associates
(Hewitt Associates, 2003 อ้างถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช,2549:10) ที่ได้ทาการเอาไว้ว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งพนักงานจะแสดงออกถึง
ความผูกพันได้โดยพฤติกรรม ซึ่งดูได้จากการพูด (Say) ซึ่งถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากจะพูดถึงองค์การในแง่ที่ดี
หรือแง่บวกมากเท่านั้นและจะพิจารณาอยู่กับองค์การต่อไป (Stay) ไม่จากองค์การไปไหน มีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิก
องค์การต่อไป และอันสุดท้ายคือการที่พนั กงานได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ (Strive) เพื่อที่จะให้การสนับสนุนหรือให้ความ
ช่วยเหลือธุรกิจขององค์การ และทฤษฎีสองปัจจัย ซึ่งมีปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยเป็นส่วนประกอบ ทางด้านปัจจัยจูงใจจะ
มีด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความเจริญก้าวหน้าในงาน ส่วนทางด้านปัจจัยสุขอนามัยจะมีดา้ นค่าตอบแทนและผลประโยชน์
และด้านความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสานักงานใหญ่ พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ใ น
ระดับมาก
ปัจจัยด้านลักษณะงาน ผลการวิจัย พบว่า จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยวิจัยของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ที่ได้
ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของกรมชลประทาน (สามเสน) โดยภาพรวมด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ ผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบและรู้สึกว่างานที่
ทามีความท้าทายและช่วยให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น รองลงมาคือความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ
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มอบหมายหรื อ รั บ ผิ ด ชอบ และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ หน่ ว ยงานมี ร ะบบการจั ด การความรู้ ที่ ดี แ ละส่ งผลให้ ก ารปฏิ บั ติ งานมี
ประสิทธิภาพ ตามลาดับ
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน ผลการวิจัย พบว่า จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารในภาพรวมในระดั บ มาก ซึ่ งขั ด แย้ งกั บ ผลการวิ จั ย ของกานต์ ร วี จั น ทร์ เ จื อ มาศ ( 2548) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จากัด ซึ่งเงินเดือนและ
ผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พบว่า จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมในระดับดีมาก ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาจักรกฤษณ์ อัคคโพธิกุล (2556) ที่
ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทจัดการข้อมูลแห่งหนึ่ง พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยปัจจัยด้านแวดล้อมในการทางาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพของที่ทางาน ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
พนักงานกับผู้บังคับบัญชาและด้านสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงาน และมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมในระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของอุทัย สีสิม (2558) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต พบว่า จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ธีราภัทร ขัติยะหล้า (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน
มีคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับสูง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะให้องค์การทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนควรให้ความสาคัญกับปัจจัยเกี่ยวกับด้านลักษณะการทางาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และ
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน เพราะปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ด้านการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานและด้านความต้องการการเป็นสมาชิกขององค์การ
ถ้าพนักงานมีลักษณะการทางานที่ดี ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานเป็นไปทางที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี จะทาให้พนักงานมีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พนักงานมีความทุ่มเท มีความพยายามในงาน ทาให้งานออกมาดี มีคุณภาพ และพนักงานมีความ
ต้องการอยากเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ไม่อยากจากองค์การไป ซึ่งจะทาให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.2 ข้อเสนอแนะที่ใช้ในครั้งต่อไป
1. ควรที่จะมีการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์หรือจากการสังเกตเพื่ อที่จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งจะได้
ผลการวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การกับประชากรกลุ่มอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อเป็นการ
ขยายมุมมองในการวิจัย
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
(strategic partner) และ 2) ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Practices) ตามบทบาทของการเป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด ทั้งนี้เ ป็นการศึกษาด้วยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach)
ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตามรูปแบบของระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารของบริษัทฯ เช่น รายงานความยั่งยืนประจาปี รวมถึงการรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจานวน 4 กลุ่ม ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากนั้น
นาข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยอ้างอิงจากแนวคิดบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้
บทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ตามแนวคิด Human Resource Champion โดย Dave Ulrich
(1997)
ผลการศึกษา พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับคน เห็น
ได้จากปรัชญาการดาเนินประการหนึ่งที่ว่า “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้บริษัทฯให้ความสาคัญกับบทบาท
ของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางของปรัชญาดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มิตรผลบริหารงานจะประกอบด้วยกลยุทธ์เป็นกรอบการดาเนินงานในแต่ละปี การที่มีกลยุทธ์ด้า นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดังกล่าวนั้น ชี้ให้เห็นว่าบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ประการหนึ่งคือ บทบาทของการเป็นหุ้นสวนเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic partner) โดยพบว่าการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์จะครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) เข้าไปมีส่วน
ร่วม เสนอความคิดเห็นด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) ถ่ายทอดและสื่อสาร
กลยุทธ์ 3) การพัฒนาพนักงานให้
สามารถปฏิบัติได้ตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และ 4) ร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ หรือการประเมิน
ความสาเร็จของกลยุทธ์ อย่างไรก็ตามการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของมิตรผลนั้น ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญได้ 1) ผู้บริหาร
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2)ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ 3) พนักงานผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจน 4)
ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีแนวทางการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มแตกต่า งกันออกไป กล่าวคือ บุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะ
รับผิดชอบการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในระดับที่ต่างกัน เริ่มตั้งแต่ระดับบริษัท กลุ่มธุรกิจ หน่วยธุรกิจ หรือกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งนี้แต่
ละระดับก็จะมีวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (HR practices) ที่แตกต่างกัน
สาหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ เนื่องจากที่มิตรผลดาเนินการในเรื่องของการบริหารคนเก่ง หรือ Talent
and Succession management โดยมีการคัดเลือกพนักงานที่เป็น Talent ในทุกหน่วยงานอยู่แล้ว และมีการจัดทาแผนการ
พั ฒ นาหรื อ Individual Career Development Plan: ICDP อยู่ แ ล้ ว แต่ อ าจจะยังไม่ ได้มีก ารพั ฒ นาทั กษะด้านของการเป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้วย เห็นควรว่าในส่วนนี้เป็นโอกาสดีที่จะเกิดการพัฒนาให้พนักงานที่เป็น
Talent ของหน่วยหน่วยต่าง ๆ สามารถพัฒนาไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ให้แก่หน่วยงานของตนได้ในอนาคต
คาสาคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติ
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The Study of the Roles of Human Resource Management in the Success of Being Strategic Partners
A Case Study of Mitr Phol Sugar Co., Ltd.
Nontalee Musikatat*
ABSTRACT
This study has the following objectives: 1) To study the roles of human resource management (HR)
in being strategic partners. 2) To study HR practices based on the roles of being strategic partners of Mitr Phol
Sugar Co. , Ltd. This research was conducted with a case study approach. Meanwhile, the researcher had
studied according to the qualitative research methodology by collecting data from relevant documents,
articles and researches as well as company documents such as annual sustainability reports including
structured interviews from involved people in a total of four groups. Then, both parts of the data were
analyzed with the content analysis based on the concept of the roles of human resource management under
the roles of being strategic partners according to the concept of Human Resource Champion by Dave Ulrich
(1997).
The study results indicated that the human resource management of Mitr Phol Sugar Co. , Ltd. gave
precedence to people, as seen from one of operational philosophies " Believe in the value of people. ” For
this reason, the company focused on the roles of human resource management in accordance with such the
philosophy. In addition, it was found that the human resource management of Mitr Phol Sugar Co. , Ltd.
consisted of annual strategies used as a framework for practices. The human resource management strategies
indicated one of the human resource management roles of the company, that is, the roles of being strategic
partners. It could be found that being strategic partners will cover the following duties and responsibilities: 1.
Participation, proposing opinions on strategies for the human resource management. 2. Transferring and
communicating strategies. 3. Developing employees to be able to perform following specified strategies. 4.
Monitoring and evaluating performance according to strategies or assessing the success of strategies.
Nonetheless, being strategic partners of Mitr Phol Sugar Co. , Ltd. consisted of important related people,
human resource executives, human resource specialists, operational employees in the group of human
resources and managers in various fields who had different guidelines for practices in each group. In other
word, these related people were responsible for being strategic partners at different levels, started at the
level of company, business group, business unit or various work groups. Each level had different operational
methods or practices according to the roles of being strategic partners differently.
*
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Suggestions from this study: In fact, Mitr Phol Sugar Co., Ltd. had a good performance in the human
resource management or the talent and succession management with the selection of talent employees in
all departments as well as preparation of development plans or Individual Career Development Plan ( ICDP).
However, the company still had no development in business partnership skills including being strategic
partners. Therefore, it is considered a good opportunity to develop talent employees in various units to be
strategic partners for their agency in the future onwards.
Keywords: Human Resource Management, Strategic Partner, HR Practices
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1. บทนำ
การที่องค์การต่าง ๆ จะประสบความสาเร็จเป็นองค์การที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้
นั้น จาเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งคือ การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ (Huselird, 1993;
Karami, Analoui, & Cusworth, 2004 อ้างถึงใน สุรมงคล นิ่มจิตต์ , ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559: 5) เช่น การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะกับความต้องการขององค์การ การฝึก อบรมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้รางวัลและค่าตอบแทนที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในงานการปฏิบัติงานให้แก่องค์การ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ความ
รับผิดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกให้ความสาคั ญ ย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์การให้
เป็นองค์การที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี นั่นก็เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์ หรือ บุคลากรถือ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า แต่ขณะเดียวกันก็เป็นทรัพยากรกรที่บริหารจัดการยากที่สุดเช่นกัน (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2560: 17)
หากแต่การดาเนินการขององค์การแต่ละองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความแน่นอน
ตรงกันข้ามคือทุกองค์การในปัจจุบันต่างเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัต
สูง และวิวัฒนาการต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง (สุรมงคล นิ่มจิตต์ , 2557: 115)
ส่งผลให้การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์การต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์การดารงอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้การที่องค์การจะสามารถปรับตัวได้ต้องอาศัย “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นตัวขับ
เคลื่อนที่สาคัญ ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญที่จะเป็นส่วนช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้เกิด
การปรับตัวและพัฒนาศักยภาพในการทางานที่จะเป็นผลให้องค์การสามารถดาเนินไปได้ด้วยความราบรื่นท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อนึ่งด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลานั้น ทาให้บทบาทของงานทรัพยากรมนุษย์มีความแตกต่าง
กันตามแต่ละช่วงเวลา โดยในอดีตบทบาทของงานด้านทรัพยากรบุคคลจะเป็นเพียงผู้ที่คอยทาตามคาสั่งของผู้ที่มีอานาจใน
องค์การและไม่มีบทบาทหรือความสาคัญใด ๆ ต่อองค์การ ในระยะต่อมาก็มีบทบาทในการทางานมากยิ่งขึ้น กล่าวคือจะมี
บทบาทบาทในการดูแลกระบวนการทางาน (HR Process) ซึ่งยังคงได้รับมอบหมายให้ดูแลเป็นเรื่อง ๆ ไปไม่ได้มีความสาคัญต่อ
องค์การมากนัก ต่อมามีการขยายบทบาทการทางานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้นซึ่งในระยะนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมี
บทบาทที่สาคัญในการให้คาแนะนา มีส่วนช่วยในการวางแผนและการกาหนดกลยุทธ์ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนา
และเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์การที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้
องค์การเห็นว่าบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าและมีความสาคัญต่อองค์การ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2543: 63-74)
ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยจากงานวิจัยของ Huselid, Jackson และ Schuler (1997 อ้างถึงใน สุร
มงคล นิ่ม
จิตต์,ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559: 6) ที่ชี้ให้เห็นว่า องค์การที่มีประสิทธิผลและประสบความสาเร็จนั้น มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับกับความสามารถ การแสดงออกของบทบาทในการทางาน รวมถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เหล่านี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาจากการองค์การที่ประสบความสาเร็จทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเป็นต้นแบบของการศึกษาจาก
ความสาเร็จดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทที่ประสบความสาเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย มีหลายองค์การที่
ประสบความสาเร็จที่สามารถให้ได้อย่างชัดเจนในองค์การภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย บริษัทด้านพลังงานของ
ไทยอย่าง ปตท. หรือแม้แต่ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าองค์การภาคเอกชนเหล่านี้เป็นองค์การที่เป็น
องค์การขนาดใหญ่ มีระยะเวลาการดาเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการระดมทุนเพื่อการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นจานวนมาก การประสบความสาเร็จขององค์การเหล่านี้จึงเป็น
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เรื่องที่เห็นกันมานานและไม่น่าแปลกใจอะไร แต่การที่บริษัทอื่น ๆ จะประสบความสาเร็จขึ้นมาบ้างจึงนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
มากกว่า และดูเหมือนว่าจะจับต้องได้ไม่ยาก
ดังนั้น การให้ความสาคัญที่จะศึกษาองค์การภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึง
เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้หาสืบค้น หาข้อมูลเพิ่มเติมถึงองค์การภาคเอกชนที่ประสบความสาเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติม กระทั่งได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Thailand corporate excellence awards ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้
มีการประกาศรางวัลให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 9 สาขา โดยพบว่า สาขาหนึ่งในนั้นคือ
สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) และในปีล่าสุด (2561) มี
องค์การเอกชนที่มีโอกาสได้รับรางวัลนี้เป็นปีแรกองค์การนั้นคือ บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด ทั้งนี้การพิจารณามอบรางวัล
ดังกล่าว จะพิจารณาคัดเลือกจากองค์การที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ยึดถือความเป็นธรรม และใช้บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2561)
สาหรับบริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด ก่อตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ตลาดระยะเวลากว่า 73 ปี ที่บริษัท
พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดช่วงระยะของการดาเนินกิจการนั้นมิตรผล ประกอบด้วย
ปรัชญาในการดาเนินกิจการที่สาคัญประการหนึ่งที่ว่าด้วย การเชื่อในคุณค่าของคน “ที่มิตรผล เราทุกคน เชื่อว่า คนเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทาอีกทั้งยังสามารถ นาความรู้
ประสบการณ์และความชานาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับ
องค์กร” (กลุ่มมิตรผล, 2562) ซึ่งเป็นปรัชญาที่สอดคล้องกับการแนวคิดของผู้บริหารที่ว่า “ปรัชญาของเราเริ่มจาก มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม นี่เราเขียนตั้งแต่สมัยนั้นเลย เชื่อในคุณค่าของคนนี่
ไม่ใช่เฉพาะพนักงานเรา แต่รวมถึงชาวไร่อ้อยที่เราเกี่ยวข้อง” (อิสระ ว่องกุศลกิจ , 2558) ด้วยปรัชญาซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์การให้ความสาคัญการบริหาร
จัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นภาระงานสาคัญภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร ที่
ดาเนินงานการได้เป็นอย่างดีและประความสาเร็จในการดาเนินการเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงมีความน่าสนใจเป็นอันมากต่อ
การศึกษาเพื่อถึงแนวทางการปฏิบัติงาน (HR Practices) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อศึกษาให้เห็นถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่ให้ความสาคัญกับคุณค่าของคนตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (strategic partner) ของบริษัท
น้าตาลมิตรผล จากัด
2.2 เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน (HR Practices) ตามบทบาทของการเป็นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์

3. แนวทำงในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมเป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์รวมถึงสมรรถนะของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ทาให้ได้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้
ความรับผิดชอบตามบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ มักจะประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการ
กาหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การดาเนินงานตามกลยุทธ์ และ 3) การร่วมประเมินความสาเร็จของกลยุทธ์
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นอกจากนั้นการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ควรจะประกอบด้ วยสมรรถนะ (Competency) ที่สาคัญ คือ ความ
รอบรู้เชิงธุรกิจ การส่งเสริมกลยุทธ์องค์การ ความน่าเชื่อถือ การส่งมอบงาน และสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี

4. วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (Case Study Approach) จะมุ่งเน้นที่บทบาทของการเป็นหุ้นส่ว น
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด โดยจากัดขอบเขตเป็นการศึกษา
เฉพาะที่สานักงานใหญ่เท่านั้น และเพื่อให้ทราบถึงการทางานภายใต้บทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ (HR
Practices) ของบทบาทดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผ่ า นแนวทางการสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Structured
Interview) จากผู้ให้สัมภาษณ์ (Key Information)
สาหรับการเก็บข้อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ จานวน 2 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) จานวน 1 คน พนักงานผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 คน และผู้จัดการสายงาน จานวน 2 คน โดยหลังจากเก็บข้อมูลแล้วเสร็จจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยอ้างอิงจากแนวคิดบทบาทการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ตามแนวคิด Human Resource Champion ของ Dave Ulrich

5.

ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาบทด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (strategic partner) มีผลการศึกษา
ที่น่าสนใจดังนี้
5.1 ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมบทบำทของกำรเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากกับการบริหารงาน
บุคคลในอดีตที่เน้นเพียงการรับคนเข้าทางาน จ่ายค่าจ้าง และให้คนออกหรือพ้นสภาพเท่านั้น เหล่านั้นไม่เพียงพอต่อบริบทของ
โลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งเป็นผลให้ธุรกิจใน
ยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น ธุรกิจต้องเร่งสร้างให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โด ยต้องการ
ประสานงานของหลายหน่วยงานในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยและพัฒนา การเงิน การผลิตและการตลาด หากแต่ความเป็นจริงก็คือ
ว่า หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมต้องอาศัย “คน” ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้แก่หน่วยงานนั้น ๆ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้บริษัทฯสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ดังนั้น เมื่อ “คนหรือทรัพยากรมนุษย์” เป็นกาลังสาคัญที่จะ
ขับเคลื่อนงานและองค์การให้ประสบความสาเร็จ ย่อมเป็นผลให้การบริหารคนเป็นสิ่งสาคัญต่อองค์การ ซึ่งสาหรับมิตรผลแล้วก็
ให้ความสาคัญกับคนตามปรัชญาการดาเนินงานประการหนึ่งคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน”
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลของมิตรผล นับว่ามีโครงสร้างการบริหารงานที่ซับซ้อน แต่แฝงไปด้วยละเอียด และความ
ชัดเจนของแต่ละฝ่ายในกลุ่มงานฯ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มงานที่มีบทบาทมากต่อการขับเคลื่อนองค์การ โดยจากการศึกษา
พบว่า การบริหารทรั พยากรมนุษย์ของมิตรผลมีลักษณะของการบริหารงานในรูปแบบของการเป็น “หุ้นส่วนทางธุรกิจ (HR
Business partner: BP)” หรือสาหรับมิตรผลจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หุ้นส่วนของหน่วยธุรกิจ (HR Business Unit: BU)” และ
พบว่ า บทบาทหนึ่ งที่ ที่ HRBP ของมิ ต รผลต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ คื อ “การเป็ น หุ้ น ส่ ว นเชิ งกลยุ ท ธ์ (Strategic partner)” ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้อานวยการด้านทรัพยากรบุคคล) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR Professional) หรือนักทรัพยากรบุคคล พนักงาน
กลุ่มงานฯ โดยแต่ละกลุ่มคนจะมีการแสดงออกถึงการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของบทบาท
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ของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของนิสดารก์ เวชยานนท์ (2559: 236-237) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการแสดง
บทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร และ (2) ผู้อานวยการด้านทรัพยากรบุคคลสานักงานใหญ่และธุรกิจ
ต่างประเทศ โดยจะมีความรับผิดชอบตามบทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในระดับที่แตกต่างกัน
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล (SEVP HR) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาท
การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
(1) การร่วมเสนอความคิดเห็นในการกาหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มมิตรผล ซึ่งจะเป็น
การเข้าไปมีส่วนในการกหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในภาพรวมที่จะออกมาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารคน
ของทั้งกลุ่มมิตรผล
(2) การวางแนวทาง (Alignment) ถ่ า ยทอด ตลอดจนสื่ อ สารท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กลยุท ธ์ ก ารบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มมิตรผล (ทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงธุรกิจน้าตาลด้วย) ให้แก่ ผู้อานวยการด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละหน่วย
ธุรกิจ
(3) การดาเนินงานตามกลยุทธ์ SEVP HR เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ๆ ที่จะขับเคลื่อนการบริหารคนของทั้งกลุ่มมิตร
ผลให้เป็นไปทิศทางตามที่กาหนดไว้ ขณะเดี ยวกันก็ต้องคอยติดตามให้ทีม HR ในระดับผู้อานวยการดาเนินงานตามทิศทางกล
ยุทธ์ที่กาหนดด้วย
(4) การร่วมประเมินความสาเร็จของกลยุทธ์ จะเป็นการประเมินทุก ๆ สิ้นปีร่วมกับ VP HR ทั้ง 6 ด้านก่อนแล้ว
จึงรายงานผลให้แก่ผู้บริหารให้แก่ผู้บริหารได้ทราบต่อไป
ผู้อำนวยกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลสำนักงำนใหญ่ (VP HR headquarter) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามบทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
(1) การมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารคนในแต่ละกลุ่มงานหรือหน่วยธุรกิจ (ขอบเขตความ
รับผิดชอบ) ร่วมกับบริหารของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งการกาหนดกลยุทธ์ ในส่วนนี้ก็ต้องสอดคล้องการกลยุทธ์การบริหารคนภาพรวม
ของกลุ่มมิตรผลด้วย
(2) กาหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารคน (HR Action Plan) ของกลุ่มงานในความรับผิดชอบ เพื่อเป็น
การก าหนดแผนการท างานในแต่ละปีใ ห้ ที ม HR ด าเนิ น งานตาม Action Plan ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ด้ า น HR ของแต่ ละ
หน่วยงาน โดยจะร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในแต่ละหน่วยธุรกิจด้วย
(3) การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ กลยุท ธ์ ต่อ ทั้ ง SEVP HR ในลั ก ษณะของการรายงานผลของกลยุ ท ธ์ HR ของแต่ละ
หน่วยงาน และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารของหน่วยธุรกิจ และพนักงานที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบในแต่ละหน่วย
ธุรกิจด้วย
(4) ร่วมประเมินการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รวมถึงตาม Action Plan ที่กาหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็นการ
ประเมินตัวกลยุทธ์ของกลุ่มงาน และประเมินการทางานของทีม HR
จะเห็นได้ว่าผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล 2 ระดับนี้จะแสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในระดับที่ต่างกัน โดย
รอง กรรมการผู้ใหญ่ หรือ SEVP HR จะรับผิดชอบในการร่วมกาหนดกลยุทธ์ด้านคนของทั้งกลุ่มมิตรผล ขณะที่ผู้อานวยการด้าน
ทรัพยากรบุคคลจะรับผิดชอบและเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในเฉพาะหน่วยธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นหลัก
2) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HR Professional) หรือนักทรัพยากรบุคคล ถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน โดยจะมีหน้าที่ ดังนี้
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(1) มีส่วนในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ให้แก่ หน่วยธุรกิจ หรือฝ่ายที่ตนรับผิดชอบ
ร่วมกับผู้อานวยการด้านทรัพยากรบุคคลสานักงานใหญ่ (VP HR) กาหนดกลยุทธ์ HR และ Action Plan ตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยธุรกิจนั้น ๆ
(2) ดาเนินการตามกลยุทธ์ ในการบริหารคนของหน่วยธุรกิจ และดาเนินงานตาม Action Plan ประจาปี
กาหนดกิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(3) สื่ อ สาร(Communication) ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า น HR ให้ แ ก่ พ นั ก งานใน
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเข้าใจ
(4) กาหนดสมรรถนะ (Functional Competency) เฉพาะแต่หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางาน โดยสมรรถนะดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงานด้วย
(5) ประเมินสมรรถนะของพนักงานร่วมกับหัวหน้างาน หรือ Line manager จะเกี่ยวข้องกับการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และ HR Action Plan ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประเมินสมรรถนะพนักงานในหน่วยธุรกิจ
รวมถึงการประเมินหลังจากจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้วย
(6) จัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โดยจากการศึกษาพบว่า พนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
แต่โดยมากจะต้องปฏิบัติงานตามทิศทางของกลยุทธ์ ที่ถูกกาหนดมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนบริษัทให้เกิดความเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ Talent and Succession Management หน้าที่หลักของเขาก็จะเริ่มต้น
จากผู้บังคับบัญชาตามลาดับ หรือ ผู้บริหาร มีคาสั่งหรือแนวทางที่กาหนดมาแล้วว่า “วันนี้มิตรผลต้องการคนเก่ง เพื่อเป็นกาลังใน
การขับเคลื่อนบริษัท และยังต้องการเตรียม Successor สาหรับตาแหน่ง Strategic Position” ดังนั้นหน้าที่ของเขาและทีม ก็
ต้องรับแนวทางดังกล่าวนี้ไปสู่ดาเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การหา Talent หรือ คนเก่ง คนที่มีศักยภาพในแต่ละหน่วยงาน ด้วยการ
เข้าไปทางานในลักษณะของ Partner กับ Line Manager เพื่อรวมกันคัดเลือกพนักงานที่จะเป็น Talent ของบริษัท นอกจากนี้
ยังต้องจัดทาแผนสาหรับการพั ฒนา Talent อีกด้วย และยังต้องทางานในลั กษณะเดีย วกั นในการหา Successor สาหรับ
ตาแหน่ง Strategic Position หากแต่จะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้มงวดกว่า เป็นต้น
4) ผู้จัดกำรสำยงำน (Line Manager) หรือหัวหน้ำงำน ผู้จัดการสายงาน หรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
หน่วยงานย่อมมีส่วนในการแสดงบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) มีส่วนในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
ของตนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มงาน
(2) เป็นผู้ถ่ายทอด กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน ให้แก่พนักงานเกิดความ
เข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของหน่วยงาน
(3) มีส่วนสาคัญในการกาหนดสมรรถนะเฉพาะสายงานของตน (Functional Competency) ร่วมกับ HR
Manager ที่เข้าไปเป็น Partner ในหน่วยงานของตน
(4) ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒ นาพนัก งานให้เ กิดสมรรถนะตามที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงการประเมินผล
หลังจากการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร
(5) เป็น Partner ให้แก่พนักงานในฝ่ายในความรับผิดชอบของตน ด้วยการผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานเกิด
การพัฒนา เกิดความก้าวหน้าในงาน และคอยติดตามการทางานของพนักงาน เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และหาทางออกให้แก่
พนักงานในสายงานของตน
5.2 แนวทำงหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนของกำรเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (HR Practices)
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ตามที่ได้นาเสนอผลการศึกษาส่วนของหน้าที่ ความรับผิดชอบตามบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้
นาเสนอโดยแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นในส่วนของแนวทางการปฏิบั ติงานของ
การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ จึงขอเสนอเป็นแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ตามที่ผู้วิจัยได้จาแนกผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลออกเป็น 2 ระดับ จึงขอเสนอ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เป็น 2 ส่วน ได้แก่
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคลและบริหำร (SEVP HR) ดังที่กล่าวไปแล้วว่า SEVP
HR เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนในการร่วมเสนอความเห็น และร่วมกาหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาพรวม คือ เป็น
กลยุทธ์หลักของ HR นั่นเอง ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ด้าน HR ดังต่อไปนี้
(1) เริ่มต้นจากการที่คณะกรรมบริษัท นาโดยประธานกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ของธุรกิจ
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้บริหาร (CEOของทุกกลุ่มธุรกิจ COO กลุ่มบริหาร SEVP HR
อาจมี VP HR ร่วมด้วย) เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่ละกลุ่มงานหรือหน่วยธุรกิจ
(3) “กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล” นับเป็นผลที่ได้จากการทา Workshop ที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นตามความสามารถและความชานาญของตน
(4) SEVP HR ต้องมาถ่ายทอดแนวทางกลยุทธ์ (Alignment) ให้เกิดความเข้าในแนวทางเดียวกันโดยการผ่าน
VP HR ทุกด้านที่ต้องไปเป็น Partner ด้านการบริหารคนให้แก่หน่วยธุรกิจ
(5) VP HR ที่เข้าไปเป็น Partner ให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ และได้มีการร่วมกาหนดกลยุทธ์ด้ านคน ในหน่วย
ธุรกิจตามความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมารายงานความก้าวหน้า และแผนกลยุทธ์ด้านคนในแต่ละหน่วยธุรกิจให้แก่ SEVP HR
ทราบ
ผู้อำนวยกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลสำนักงำนใหญ่ และธุรกิจต่ำงประเทศ หรือ VP HR headquarter
จากการศึ ก ษาพบว่ า แนวทางการท างานของ VP HR ที่ มิ ต รผล คื อ การเข้ า ไปเป็น หุ้ น ส่ว น หรื อ Partner กั บ หน่ ว ยธุ รกิจ
(Business Unit: BU) ด้านการบริหารคนของหน่วยธุรกิจนั้น ๆ โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) การประชุมเพื่อการกาหนดเป้าหมาย ทิศทางในการทางานรวมถึงการจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจ
(ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจนั้น ๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เป็น HRBP ของ
หน่วยธุรกิจนั้น)
(2) การเสนอความเห็นทาได้โดย “การป้อนข้อมูล (Input)” ด้านคนเข้าไปให้ที่ประชุมรับทราบ อาจเริ่มต้น
จากเสนอถึงทิศทางการดาเนินงาน ตลอดจนกลยุทธ์การบริหารคนในภาพรวมของบริษัท
(3) การถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทา “แผนการปฏิบัติงานของ HR
ประจาปี หรือ HR Action Plan”
(4) การสื่อสารกลยุทธ์ และ Action Plan ที่ได้สู่พนักงานทีม HR ที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจนั้นไปดาเนินการ เพื่อ
การปฏิบัติงานให้ตามแผนกลยุทธ์ และแผนกานปฏิบัติงานประจาหรือ Action Plan
2) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HR Professional) หรือนักทรัพยำกรบุคคล พบว่าการทางานตามบทบาท
การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการตลาด บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่น่าสนใจดังนี้
(1) ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานนั้นเป็นผู้เริ่มกาหนดสาหรับกลุ่มงานของตน
(2) HRBP หรือ HRBU ก็ได้มีโอกาสเข้าประชุมกับผู้บริหารของกลุ่มงานนั้น ๆ เพื่อเสนอแนวทางการกาหนด
กลยุทธ์ด้านคนของหน่วยงาน เช่น กลยุทธ์ของ Supply Chain (หน่วยงานหนึ่งภายใต้กลุ่มงานการตลาด) ที่ได้ช่วยช่วยเข้าร่วม
เสนอความคิดเห็น เติมเต็ม ออกแบบรายละเอียด กระทั่งได้ Output เป็น กลยุทธ์หนึ่งของ Supply Chain
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(3) ร่วมกาหนดสมรรถนะของหน่วยงาน หรือหน่วยธุรกิจ (Functional Competency) ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็น
แนวทางที่ของการพัฒนาให้พนักงาน ทั้งยัง เป็นผู้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของพนักงานในหน่วยธุรกิจนั้น เช่น การส่งไป
เรียนเพิ่มเติม จัดอบรม Coaching เป็นต้น
(4) การนากลยุทธ์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากการสื่อสารให้พนักงานในแต่ละหน่วยธุรกิจทราบ
ผ่านการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “Mitr Phol Town Hall (Event ชนิดหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสาร contents ของ
ตัวเอง)” สาหรับการมีส่วนของ HRBP ในขั้นตอนนี้ คือ คอยชี้แจง เสริมให้พนักงานในหน่วยงานเกิดความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ
(5) การมีส่วนช่วยในการประเมินการดาเนินงานตามกลยุทธ์ HRBP ของหน่วยงานจะเป็นกาลังหลักในการ
จัดการประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินในทุก ๆ เดือน (monthly) โดยการติดตามโปเจค และการทางานต่าง ๆ ว่าสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของหน่วยงานที่วางไว้หรือไม่
3) พนักงำนผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคลและบริหำร จากการศึกษาพบว่า แนวทางการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตามกลยุทธ์ที่กาหนด มีวิธีการดังนี้
(1) ได้รับการสื่อสารกลยุทธ์ของบริษัท และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่านผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ความเข้าใจที่ชัดเจนผู้ให้ข้อมูลได้ยกตัวอย่างกลยุทธ์ของมิตรผล คือ กลยุทธ์ด้าน Digital Transformation และกลยุทธ์ของ HR
ประการหนึ่ง คือ Digital Leadership
(2) ในฐานะพนั ก งานได้รับ มอบหมายให้ ดาเนิ นการตามกลยุท ธ์ ดังกล่า ว ด้ ว ยการเข้า ไปเป็ น HRBP ของ
หน่วยงานที่กาลังจะตั้งขึ้นใหม่ตามกลยุทธ์ Digital Transformation
(3) เมื่อได้รับมอบหมายมาแล้ว ต้องมากาหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานของตน (Action Plan) ว่าจะต้องทา
อะไรบ้างเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าว
(4) หากพบปัญหาหรืออุปสรรคต่อการทางานสามารถให้ Feedback ต่อผู้บังคับบัญชาได้เช่นเดียวกัน
4) ผู้จัดกำรสำยงำน (Line Manager) หรือหัวหน้ำงำน มีแนวปฏิบัติสาหรับการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
(1) ผู้จัดการสายงานหรือหัวงาน คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพนักงานมากที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้บังคับบัญชาตามสาย
งานแล้วยังต้องมีบทบาทสาคัญในการเป็น Partner ให้แก่พนักงานในแง่ที่ต้องสามารถถ่ายทอดกลยุทธ์ให้พนักงานเกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง
(2) ช่วยพนักงานแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการทางาน พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่พนักงาน
(3) มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของพนักงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล หรือ
HRBP ที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน
(4) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนา เป็นผลจากการประเมินและติดตามการทางานของ
พนักงาน (ร่วมกันระหว่าง HRBP และ Line manager) หลังจากการประเมินจะทาให้ทราบว่าพนักงานยังมีจุดอ่อนในเรื่องใดก็
พัฒนาในเรื่องนั้น นอกจากนี้สาหรับมิตรผลยังจัดให้มีการประเมินสมรรถนะของพนักงานในแต่สายงาน ของหน่วยธุรกิจด้วย
5.3 สมรรถนะที่สำคัญสำหรับกำรเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
การจะสามารถแสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่
บริษัทได้ ควรต้องเป็นผู้มีสมรรถนะที่จาเป็นหลายประการ ทั้งนี้จากการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลพบว่า สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการ
เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของมิตรผลประกอบด้วยสมรรถนะที่สาคัญ ดังนี้
1. ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความรู้ความสามารถในการ
กาหนดกลยุทธ์
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2. ความรู้เรื่องธุรกิจ(Business Savvy) และต้องสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับแนวคิดทางธุรกิจ
3. ความสามารถและทั ก ษะในการเป็ น ผู้ น า (Leadership Skill) ตลอดจนการมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ (Personal
Credibility)
4. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Skills) และถ่ายถอดประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน
5. ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Digital Literacy) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ด้ า น Digital
Transformation อย่างเห็นได้ชัด
6. ต้องมีทัศนคติ (Mind set) ที่ดีที่พร้อมจะพัฒนาตนเองให้มี Growth Mind Set ที่พร้อมและเป็นประโยชน์ต่อการ
แสดงบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนให้แก่ธุรกิจได้
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสาคัญ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกาหนดกล
ยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่าง ๆ โดยกาหนดกลยุทธ์ด้านใดก็ตามต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนวโน้มของสภาพแวดล้อมของทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงเป้าหมาย และทิศทางของธุรกิจด้วย ดังนั้นการจะเป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจได้อย่างดี ควรจะต้องประกอบด้วยสมรรถนะตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อง
มั่นใจในความรู้ทักษะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
นอกจากนี้ความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีก็ยังคงเป็นทักษะที่จาเป็นในยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็น
หลัก หากสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นสมรรถนะดังกล่าวย่อมส่งผลให้การแสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วน
เชิงกลยุทธ์เป็นไปด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ

6. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย
จากการศึกษาเรื่องบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสาเร็จในการหุ้นส่วนเชิง กลยุทธ์ กรณีศึกษา
บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยอื่น ๆ สามารถอธิบายถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ได้ดังต่อไปนี้
จากการศึกษาของ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2553) เรื่อง บทบาท สมรรถนะ และความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากร
มนุษย์ไทย ซึ่งพบว่า ภาพรวมของ HR ไทยยังแสดงบทบาทแบบตั้งรับ คือ การเป็นผู้ปฏิบัติ ทางานที่เป็นกิจวัตรตามนโยบายของ
องค์การ HR ไทยยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพที่ต้องปฏิบัติงานเชิงรุกได้ แตกต่างจากข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาในแง่ที่ว่า สาหรับบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทน้าตาลมิตรผล พบว่ามีลักษณะของการเป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในระดับที่แตกต่างกันตามขอบเขตความรับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารด้าน HR ก็เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่เข้าไปมี
บทบาทต่อการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติในภาพรวมของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลก็เป็นหุ้นส่วนเชิงกล
ยุ ท ธ์ ใ นระดั บ ของหน่ วยธุ รกิ จและหน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ภายใต้ห น่ วยธุ รกิ จที่ ต นรั บผิด ชอบ ในกรณี ข องพนั ก งานเองก็ ปฏิ บัติงาน
สอดคล้องตามกรอบของกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สาหรับมิตรผลแล้ว HR สามารถแสดงบทบาทเชิงกลยุทธ์
หรือเรียกว่าเป็นการทางานตามบทบาทเชิงรุกได้เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุว่าเป็นองค์การที่เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ขับเคลื่อนด้วย
คนจึงให้ความสาคัญอย่างมากต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสามารถส่งมอบคุณค่าต่อองค์การหรือบริษัทได้
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ อัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล (2553) เรื่อง บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ และผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวมแล้วนักทรัพยากรมนุษย์ในราชการ และรัฐวิสาหกิจ แสดงบทบาทของนั ก
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 บทบาท ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่า นักทรัพยากรมนุษย์ทั้งในราชการและ
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รัฐวิสาหกิจยังคงแสดงบทบาทในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับบทบาทอื่น ซึ่งแตกต่างการศึกษาในครั้งนี้ที่
พบว่า บทบาทด้านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของมิตรผลกลับได้รับการให้ความสาคัญโดยเฉพาะอย่างต่อการเข้าเป็นทีมในการ
กาหนดกลยุทธ์ด้านคนไม่เฉพาะในภาพรวมขององค์การ หากแต่ยังเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ด้ว ย เช่น
เป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มธุรกิจกลุ่มงานผลิตและการตลาด การเงิน จัดซื้อ IT เป็นต้น ความแตกต่างส่วนนี้อาจจะเป็นผลมาจากบริบท
การบริหารงาน การทางานและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่มีความแตกต่างและมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิงกับภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ
สาหรับงานวิจัยที่มีความสอดคล้องและมีผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ชูชาติ มั่นครองธรรม (2555) ได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า ผู้วิจัยได้จัดอันดับของ
ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์จัดอยู่อันดับ 1 โดยพิจารณาจากสานักบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เข้าใจเป้าหมายของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสามารถสร้างกลยุทธ์และแผนการบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลได้
สอดคล้องกับแผนของสานักงานสลากฯ เช่นเดียวกับ ประไพศรี ธรรมวิริยะ (2556) เห็นว่า ควรเน้นและให้ความสาคัญกับ
บทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพราะหากองค์การสามารถกาหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจได้ เท่ากับว่าเป็นการบรรลุบทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุ
บทบาทนี้จะช่วยผลักดันให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบทบาทอื่น ๆ เหล่านี้เป็นความสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้
เนื่องจากมิตรผลเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนคนผ่านกลยุทธ์ที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้ว และมีการประเมินทบทวนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิ จอยู่เสมอ ดังเช่น ปัจจุบันกลยุทธ์หลักของมิตรผลคือ Digital Transformation ซึ่งก็ได้มีการ
ทบทวนกลยุทธ์ด้านการบริหารคนเพิ่มเติมในเรื่องของการมี Digital Leadership เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเป้าหมาย ทิศทาง
ขององค์การเป็นไปทิศทางใดต้องเริ่มจากกลยุทธ์ที่มีการ Alignment ลงมาสู่การปฏิบัติ จึงกล่าวได้ว่าประเด็นเชิงกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ และถ่ายทอดลงมาเป็นลาดับถือเป็นกรอบและแนวทางในการทางานที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันทุก ๆ ส่วนใน
องค์การนั่นเอง
นอกจากนี้ยังมีการข้อค้นพบด้านสมรรถนะของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์อีกด้วย ซึ่งมีสมรรถนะหลายประการที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2556) ที่พบว่า สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบไปด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ 1) สมรรถนะการส่งเสริมยุทธศาสตร์ขององค์การ 2) สมรรถนะความน่าเชื่อถือ 3) สมรรถนะการส่งมอบผลงาน 4)
สมรรถนะความรอบรู้เชิงธุรกิจ และ 5) สมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งสาหรับสมรรถนะที่ HR มิตรผลเห็นว่ามี
ความสาคัญอย่างมากต่อการแสดงบทบาทเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
และความรู้ความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ 2) ความรู้เรื่องธุรกิจ(Business Savvy) 3) ความสามารถและทักษะในการเป็น
ผู้ น า (Leadership Skill) ตลอดจนการมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ (Personal Credibility) 4) ความสามารถในการสื่ อ สาร
(Communication Skills) 5) ทักษะในการใช้เครื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy) และ 6) ทัศนคติ (Mind set) ทีด่ ีที่
พร้อมจะพัฒนาตนเองให้มี Growth Mind Set เหล่านี้ถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

7. ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยนั้น ผู้วิจัยขอเสนอเป็นในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเนื่องจากในส่วน
ของผู้บริหารระดับสูงมีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีแบบแผนตามความรับผิดชอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1) จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ถูกแปลงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานรับรู้และปฏิบตั ิตามเป็นหลัก
หรือเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบบนลงล่าง (Top-down) ซึ่งก็เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ที่พบได้ทั่วไป หากแต่มี
ความน่าสนใจว่าพนักงานที่มีศักยภาพก็ควรจะมีส่วนสะท้อนข้อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้ผู้บริหารได้
พิจารณาถึงข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งหากมองว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วพิจารณาปรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม
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อาจจะไม่ถึงขั้นของการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ แต่เป็นเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การให้พนักงานในแต่ละหน่วย
ธุรกิจอ มาร่วมแสดงความคิดในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือหน่วยธุรกิจที่ตนสังกัด ก็จะถือว่าพนักงานได้เข้ามามี
บทบาทต่อการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น กว่าจากเดิมที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
เป็นหลัก
2) เนื่องจากที่มิตรผลดาเนินการในเรื่องของการบริหารคนเก่ง หรือ Talent and Succession management
โดยมีการคัดเลือกพนั กงานที่เป็น Talent ในทุกหน่วยงานอยู่แล้ว และมีการจัดทาแผนการพัฒนาหรือ Individual Career
Development Plan: ICDP อยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาทักษะด้านของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้วย ดังนั้นในขั้นตอนของการจัดทา ICDP ควรเพื่อการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategy Management) เพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพื่อสร้างให้ Talent เหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ให้แก่หน่วย
ธุรกิจของตนได้ในอนาคต
3) ด้านความสามารถของ HR ที่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนด้านการบริ หารจัดในแต่ละหน่วยธุรกิจ หรือที่มิตรผล
เรียกว่า HRBU (HR Business Unit) ก็เป็นส่วนสาคัญอย่างมากที่จะก่อให้การเป็นหุ้นส่วนในหน่วยธุรกิจนั้นดาเนินการไปได้ด้วย
ความเรียบร้อย และเนื่องจากมีความสอดคล้องข้อมูลที่พบเพิ่มจากการเก็บข้อมูลในเรื่องอุปสรรคของการเป็นหุ้ นส่วนของหน่วย
ธุรกิจ ส่วนหนึ่งมาการที่พนักงานหรือน้อง ๆ ในทีม HRBU ยังมีประสบความการณ์และความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และความเข้าใจเรื่องของกลยุทธ์ที่อาจจะน้อยไปบ้าง ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
พนักงานของ HR เองทีจ่ ะเข้าไปปฏิบัติงานในการเป็น Partner ให้แก่หน่วยธุรกิจ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่จะต้องพัฒนาทักษะเชิงกล
ยุทธ์ให้แก่ Talent (ตามข้อ 2) เท่านั้น แต่ก่อนที่พนักงาน HR จะไปเป็น Partner และจะจัดโปรแกรมเพื่อการพัฒนาพนักงานใน
หน่วยงานอื่น ๆ ตนเองต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในงานของตนเองและงานในหน่วยธุรกิจที่ตนรับผิดชอบด้วย ซึ่งใน
ส่วนนี้นี้จะสอดคล้องกับสมรรถนะประการหนึ่งที่พบว่า HR ควรมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ด้วยนั่นเอง

8. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ซึ่งชี้ให้เห็นว่า มิตรผลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ผ่านการเป็นหุ้นส่วนของหน่วยธุรกิจ หรือเรียกว่า HR Business Unit (HRBU) โดยพบว่ามีลักษณะการดาเนินงานลักษณะ
เดียวกับ HR Business ตามแนวคิดของ Dave Ulrich นั่นเท่ากับว่าการเป็น HRBU มีการแสดงบทบาทอื่นนอกเหนือจากการเป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Administrative Expert) การเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent)และการเป็นที่พึ่งและผู้สนับสนุนพนักงาน (Employee Champion) เหล่านี้มีความน่าสนใจเป็น
อย่างมากที่จะศึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป เกี่ยวกับความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติตามบทบาทอื่นนอกจากการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจถึงการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานต่อบริษัทฯ เนื่องจากการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องพบว่า อัตราความผูกพันของพนักงานมีสูงรวมถึงอัตราการลาออก(Turnover rate) ต่า อีกทั้งการพัฒนาพนักงานของ
บริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “สถาบันพัฒนามิตรผล” ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก
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Abstract
The current study aimed to observe the influence of leadership behavior on employee performance
in Foreign Economic Relations Department, Myanmar, meanwhile to determine whether leadership behavior
of FERD is confirmed with transformational leadership behavior or not. In this study, both descriptive statistical
method and inferential statistics were used to assess the leadership behavior exercised by superiors and both
relationship and effects as per hypothesis of the study. A structured questionnaire was used in which a sample
of 95 staffs including deputy directors, assistant directors, staff officers, deputy staff officers, assistant staff
officers, and deputy-assistant staff officers. According to the outcomes of the descriptive analysis, it is
concluded that leaders in FERD incline towards exercising transformational leadership frequently and the
level of employees’ performance is a relatively high level. According to the regression analysis along with
Pearson's correlation, the results show that transformational leadership behavior is positively related with
employee performance but weak. So, it has been recommended that superiors at FERD should behave more
effective transformational leadership behaviors towards their subordinates while enhancing the leadership
skills for themselves as well as their subordinates through on-the-job experiences, capacity building training,
and coaching/ mentoring in order to improve performance of employee.
Key words: Managerial behavior, Leadership behavior, Transformational leadership behavior, Employee
performance, FERD, Myanmar.
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Introduction
In the current era of globalization, we face a lot of rapid and complex changes. These changes create
a huge impact on the organizations in the world, private sector and public sector as well because these changes
make the organizations face uncertainty and interconnected problems. Most of the governments in the world
implemented the public sector reforms to make public sector more effective and efficient service delivery but
also to eliminate or minimize the impact of environmental uncertainty on their organization in line with the
New Public Management trend since last three decades. In this regard, it is important to find the way for better
public management system with effectiveness and efficiency in line with their organizational culture and value.
Some focused on control-oriented way with authority. Some chose the sympathetic way of empowering and
motivation. Public sector organizations sought for the better way that keeps a reasonable balance between
control approach and sympathetic approach through profound implications for HR practices in order to achieve
better results and outcomes. The most important thing is that HR practice management system needs to
enhance knowledge, skills and ability of employees, to offer the balance between reward and punishment, to
effectively utilize the skills and capacity of employees at the right places and to allocate the right people for
the right responsibility.
To effectively steward the public interest, managerial behavior today is a driving force behind the
public management system towards success and greatly influences possibility and capacity of organizations in
the public sector because effective managerial behavior plays a crucial role in employing HR practices and
processes of the organization and in ensuring the consistency between strategy and operations (Barrette &
Bérard, 2000). Managerial behavior is concerned with leader’s level of ability, motivation for working and
opportunity in various situational circumstances (Campbell, Dunnette, Lawler, & Weick, 1970). The aspects of
managerial behaviors such as management behavior, leadership behavior, and coaching behavior influence
employee’s performance and well-being of the employee at work (Marcotte, Doucet, & Cossette, 2015). In
addition, leadership is becoming increasing important for managing the employees and organization at large
extent as leadership behavior is an important component of managerial behavior so that organizational goals
are achieved through the performance of employees (Cummings & Schwab, 1973). The way of management
used by leaders or superiors makes the staffs perform their tasks well or badly in contributing public services.
Superiors thus need to be on their effective leadership behavior for inspiring subordinates to put their own
effort through enhancing unity, harmony, flexibility and capability in workplace.
In this regard, transformational leadership is an effective leadership style for managing the employees
and organization at large extent because it boosts the employees’ performance through transforming their
attitudes, norms and capacity (Rafferty & Griffin, 2004). According to Bernard Bass (1990), transformational
leadership can be grasped through four features of charisma, individualized consideration, inspirational
motivation, and intellectual stimulation (Yaslioglu & SelenayErden, 2018). Transformational leaders make
subordinates do their tasks with confidence through enhancing knowledge and potential of the employees as
well as providing opportunity. In addition, many scholars observed the transformational leadership behavior
through employee performance phenomena and how it was affected by this leadership behavior (Jyoti & Bhau,
2016). This study thus aims to assessing the influence of transformational leadership behavior on employee
performance.
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In recent decades, it is noted that leadership behavior has engaged as an effective approach in
managing the employee’s performance for organizational success at large. The way to HR practices
management through leadership with motivation is essential to better employ the knowledge, skills and
capacity of their employees at the right places through right driving of the employees for organizational goals.
According to Howell and Avolio (1993), transformational leadership makes higher performance of the employee
than transactional one. It is explored that transformational leadership has an effect on employee to perform
better than other types of leadership behavior (Mwombeki, 2017). It is implied that transformational leadership is
the most effective behavior on employee performance among leadership behaviors (Anyango, 2015).
Just like Foreign Economic Relations Department (FERD) in Myanmar which has taken more
responsibilities in transformational period to boost bilateral and multilateral economic cooperation for socioeconomic development of Myanmar nationwide has no branch office. FERD needs strong leadership style that
stimulates the employee performance including executing defined duties, meeting deadlines and employee
competency in doing work well. The main reason is that Myanmar set up the political transformation from military
regime to democratic system in 2011 to build a modern developed democratic nation. After that, the first elected
government implemented socio-economic reform, public administration reform and people-centered
development reform. Myanmar, in the transitional period, faces a number of challenges and obstacles such as
lack of managerial and strategic skills, limited collaboration within and between organizations and agencies,
and limited capability of organizations in the public sector. In 2013, public administration reform thus was initiated
to cope with these challenges aimed to enhance decentralization, transparency, accountability and meritocracy
within civil service management and strengthen the capacity of the public sector as well (Hook, Than, & Ninh, 2015)
(March 12, 2019).
With this regard, FERD’ top management level shifted the leadership style from traditional leadership
to transformational leadership to overcome these obstacles as well as to leverage the employee performance.
If necessary, they use contingent reward such as praise and management-by-exception to take corrective action.
I would like to study on FERD’s leadership behaviors and whether leadership behavior of immediate superior
has an effect on employee’s performance through employees’ perception in this paper. The study endeavors
to achieve the following objectives: to determine whether leadership behavior of FERD is confirmed with
transformational leadership behavior or not; to observe how to relate FERD’ leadership behavior with
employee performance; to explore the recommendation of effective transformational leadership behaviors
that stimulates performance of employee for FERD.
Literature review
A manager-employee relationship is a key indicator of success or failure on the work. Managers
influence employee performance through behavior modeling, constructive feedback, and performance reviews.
Manager with authoritarian leadership behavior makes their employees lower loyalty and productivity than one
who allows their subordinates some degree of autonomy. In contrast, Manager who creates the favorable
atmosphere in which it comprises behaviors of collaboration, inclusion and trust to your employees inspires
greater loyalty and trust, and better performance as well. It also notices that ego conflicts won't drive morale
and performance. Behavior of manager has an effect on the actions of the staff who work under their
supervision at the workplace.
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Managerial Behavior
Positive managerial behavior is a basic requirement for the success of organizations (Frempong,
Ahenkora, & Asamoah, 2013). Managers are thus seen as true assets to their organization if they can enhance
not only productivity but also employee satisfaction through motivation, spotting employees’ strengths and
encouraging employees to develop their skills. The term of managerial behavior is often defined as what
managers do but sometimes refers to the behavior itself. Managerial behavior means that what managers do
in practice in their daily work and which to a large extent, lends itself to observation or self-assessment
(Frempong et al, 2013). However, we will understand manager as a person who has a predominant role in an
organization like manager, executive, senior officer, superintendent, etc. as often used interchangeably.
It is also noted that superiors who exerted more structure had significantly lower performing
subordinates when they are also low in consideration (Schriesheim & Murphy, 1976). According to management
theory of Rensis Likert (1959), the prominent dimensions of managerial behavior focus on the soft management
areas including trust in employee, communication for collaborative teamwork and a collective sense of
responsibility for achieving organizational goals (Singh, 2017) (May 2, 2019). Furthermore, information gathering,
decision making and interpersonal relations are the major aspects of managerial work as management is a working
with people (Fleishman & Harries, 1962; Mintzberg, 1973).
Managerial behavior leads people and organizes people and resources to perform activities through
decision making basing upon the relevant information. Many researchers found that influence methods that
include not only authority by position but also professional competence, personality, expertise and group
maintenance are indeed one of the major components of managerial behavior (Bachman, Bowers, & Mercus,
1968; Franklin, 1975).
Leadership Behavior
A good leader realizes the importance role of employees, and the way of motivating the employees
to work more effectively in achieving the organizational goals. Leadership is crucial in implementing effective
management to accomplish the organizational goals in any organization. There are various studies into the
concepts of leaderships concerned with definition and behaviors of leadership. Subir Chowdhury (2003) stated
that “Leadership is an influence process that is noncoercive in nature and produces acceptance or commitment
on the part of organizational members to courses of action that contribute to the organization's effectiveness”
(p.70).
Additionally, it is postulated that effective leadership behavior inspires follower’s aspirations to do
their tasks, and leads to effective performance as the effectiveness of individuals in the organization is strongly
influenced by the quality of its leadership (Fiedler & House, 1988). According to Adair (2002), “Leadership is
the ability to induce others to pursue targeted goals zealously as the human factor which unites a group
together and to enhance their performance and to show them the way towards goals”. In other perspective,
leader helps their employees to accomplish their personal and organizational goals through a collaborative
relation of leaders to followers and individual influence on subordinates (Northouse, 2010). The leadership
behaviors can improve or lessen the performance level of employee working under their direct interpersonal
influence.
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Leadership behavior is the reaction of employees against various behavior contributed by their leaders
in the managerial process including directing, leading and influencing employees (Robbins, 2003). The
leadership behavior is related to the social influence process through a network of communication and
motivation to the accomplishment of the vision and mission of the organization. If the leadership goes with
most favorable function, it can be foreseen that it will enhance employee to work well and produce a good
performance, and vice versa.
Many scholars and theorists explored various leadership behaviors by studying possible consequences
of leadership behaviors through different perspectives such as situations, contexts, laws and regulations, and
organizational complexities. Though theorists focused on the characteristics and behaviors of leaders in the
past, their focus is gradually changed and currently their studies center on the role of followers for increased
productivity and the nature of leadership in motivation and communication. Many scholars focused on different
leadership behaviors, including autocratic leadership (Lewin & Lippitt, 1938), transactional leadership (Bass,
1990; Bass, Avolio, Jung, & Berson, 2003), transformational leadership (Bass, 1996; Bass & Riggio, 2006), and
Laissez faire leadership (Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam, 2003; Lewin & Lippit, 1938). For emphasis, each
leadership type has the specific role in motivating, influencing, administering, solving conflicts and controlling
to employees. It can be noted that the ways of performing these functions are different among these four
leadership types with their significant features.
The new paradigm of leadership shifting to transformational leadership and transactional leadership is
evolved from prior knowledge of earlier paradigms including autocratic versus democratic leadership, directive
versus participative leadership, and task- versus relationship oriented leadership (Avolio & Bass, 2004). It is
postulated that quite often, the leader can display both transactional and transformational behaviors in different
situations (Avolio & Bass, 2004), but possibility that each leader displays these two behaviors is less of the other
but more of one (Bass, 1999).
Transformational Leadership
Transformational leadership initiated by Burns (1978) was conceptualized by Bass (1985) with further
studies. As a prominent theory, transformational leadership has become the main focus of various studies in
the field of organizational behavior due to motivating behavior by transforming their attitudes and beliefs
(Wright & Pandey, 2009). This theory centers on the interactions formed between leaders and subordinates
through charismatic and inspiration roles of supervisors to organization and group performance.
Transformational leaders lead the subordinates through social exchange to grow and inspire their followers.
It is explained by Bass and Riggio (2006) about transformational leadership behavior that
“Transformational leaders help followers grow and develop into leaders by responding to individual followers'
needs by empowering them and aligning the objectives and goals of the individual followers, the leader, the
group, and the larger organization” (p. 3). Furthermore, transformational leadership is concerned with the
leader’s capacity to motivate subordinates to reach their own personal goals, and consequently it leads to
achieve the organizational goals (Drodge, 2004). Indeed, transformational leadership occurs when leader works
together with followers through a strong motivation and morality (Golm, 2009; Karakitapoğlu-Aygün, &
Gumusluoglu, 2013) and charisma and shared vision between leaders and followers (Olin & Lia, 2011) (May 2,
2019).
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Many scholars have developed a detailed six behaviors that represent about transformational
leadership including sharing a vision of the future; acting as a role model; upholding the acceptance of team or
organizational goal; communicating high performance exceptions; providing individualized consideration; and
intellectual stimulation (House & Aditya, 1997; Podsakoff, MacKenzie, & Bommer, 1996; Yang, Zhang, & Tsui, 2010).
In this study, transformational leader’s behaviors are as followed:
Acting as a role model: Transformational leaders behave as role models for their followers through admiration,
respect, and trust (Bass & Riggio, 2006; Yaslioglu & SelenayErden, 2018). Leaders thus need to make subordinates
feel good to be around them through doing the right thing and leading with integrity for building mutual trust.
Clarifying: Transformational leaders underline the vision of the organization by trying them to realize it to team
and individual goals and share success stories that realize vision (Luttikhuis, 2014; Yukl, 2008). In addition,
leaders also try to ensure that employees see the value in their work through an organization vision that is in
the front-and-center line of workplace.
Monitoring: Transformational leaders fulfill the controlling function through checking on the progress, and
quality of the subordinate’s performance, examining how well executing important defined duties, as well as
evaluating the employees’ performance in a systematic way (Yukl, 2012). Leaders should also emphasize
closely monitoring how the followers do their tasks because information collected from monitoring makes
leader be useful in considering whether it is needed to change in plans and procedures of the organization.
Enhancing cohesion for teamwork: Transformational leader builds stronger rational trust among followers
that become more confident in the team's capacity to successfully accomplish a task as well as help enhance
team's cooperative ability (Chou, Lin, Chang, & Chuang, 2013; Yaslioglu & SelenayErden, 2018). So, leaders need
to establish and keep a good working relationship with peers, superiors, and subordinates through focusing on
leader-follower communication dynamics for working together with more efforts.
Problem solving: Problem solving is concerned with disciplinary actions to handle the operational problems
but also complex problems that come from destructive, dangerous, or illegal behavior by employees who
work together (Kim & Yukl, 1995; Yukl, Wall, & Lepsinger, 1990). Effective leaders should be proactive in
identifying and preventing the potential problems and provide the right direction to their team or work unit in
order to properly address the problem.
Enhancing career development: Leaders provide subordinates through career advices, short- and long-term
trainings, sharing knowledge and experiences, coaching and mentoring, explaining instructions to a new
member, inspirations to help members improve their skills through brainstorming, and developing new skills
on the job (Yaslioglu & SelenayErden, 2018; Yukl, 2012; Yukl et al., 1990). It is important that leaders center on
development of subordinates’ knowledge, skills and capacity.
Encouraging innovation: Transformational leaders push followers to develop divergent innovative thinking in
coping with problems. They stimulate followers’ thinking a step-ahead (Yukl, 2008) and nurture subordinates’
creative thinking by looking at problem from different points of view and facing challenges to their work (Yukl,
2012).
Recognizing: Leaders behave praise and recognition towards the followers when the subordinates reach their
goals and accomplish their duties beyond exception through obstacles (Bass & Riggio, 2006; Yaslioglu &
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SelenayErden, 2018). Leaders need to provide specific recognition for subordinate's performance with sincerely
and timely.
Empowering: Leaders empower subordinates to handle work-related problems by giving autonomy in a certain
situation. In addition, they ask for followers’ ideas and suggestions and consider them in taking work-related
decisions (Yukl, 2012). It can also enhance the quality of decisions, skill development and job satisfaction by
delegating responsibility and power to members for carrying out their tasks.
Employee Performance
The success of organization depends upon its effective performance. Many scholars defined the term
employee performance in various ways. It was noted that performance is the result of actions through
employing skills of employees (Prasetya & Kato, 2011). Performance is defined as the outcomes of employee
that put in performance to achieve organizational goals and objectives, either positively or negatively (Sougui,
2015). Knowledge, skills and competencies of the staff are the key factors in determining the success of
organizations through their performance. So, the term performance is elaborated as the ultimate capability of
an employee through employing its technical skills, relevant knowledge and ability, efficiently and effectively.
In this regard, there are various indicators to measure performance, including financial performance,
marketing performance, human resources performance. The level of performance relates heavily to the
personality, cognitive skills, perspectives, and the values of individuals (Koҫ, 2011, p. 11838) (April 2, 2019).
Additionally, the performance of the individuals solely depends upon the respective institutional policies about
their pay package, rewards, bonuses, yearly increments, etc. (Bodla & Nawaz, 2010). Employee performance is
evaluated with the successful execution of work done by employees, aligned with the set standards to effectively
utilize the provided resources in a changing environment. It also means the performance level which an
individual does the task assigned to them.
Employee engagement is perceived as an employee motivational factor in the drive towards the
implementation of organizational goals. It is also pointed that such leaders reduced the level of negative
stressors that their employees experience in relation to their work, and increased their performance of their
assigned duties. According to Koppula (2008) (March 26, 2019), idealized influence, one of the transformational
leadership components, encourages employees and then it increases employee engagement in their jobs
through permitting them to learn and develop self-identity, self-confidence and well-being. Furthermore,
transformational leadership has a direct effect on the levels of teamwork effort expended but also the relationships
among team members (Dionne, Yammarino, Atwater, & Spangler, 2004). Self-efficacy is described as the assurance
or confidence a people have on their capability to organize and perform actions needed to accomplish a task
(Bandura, 1997).
Studies have proposed that the effect of leaders on employees’ performance is a result of the
subordinates’ perception of themselves and their cluster (Dionne et al., 2004). Scholars have expressed
numerous proposals concerning components that strengthen self-efficacy in the variety of behaviors linked
with idealized influence leadership. For example, in signifying determinants of optimism, idealized influence
leaders might encourage self-confidence in their followers.
Transformational Leadership and Employee Performance
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Many scholars found that it was significantly and positively related between transformational leaders’
behavior and followers’ performance through transformational leadership components such as attributed
charisma, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration (Bass, et al., 2003).
It is found that performance of an organization can be influenced by transformational leadership because
management systems and processes are more effective if transformational leaders are mutually
complementary to and proper handling of the situation through developing knowledge and potential of the
employees (Yukl, 2008). A collaborative effort by the leaders at all levels in any organization and their flexibility
and adaptability at any situational changes have an
effect on the performance of the subordinates.
Furthermore, the transformational leader also provides opportunity and confidence to his subordinates
to perform tasks eagerly to achieve organizational goals. Level of performance in organizations led by autocratic
leaders will be different from those led by transformational leaders though employee performance is related
to various leadership behaviors. Gavrea, Ilies, & Stegerean (2011) in their study note that increasing and
sustaining employees’ performance is related to the leadership in the organization. It requires a seamless
combination of investment, time, commitment and effort to accomplish the organizational mission and vision.
Leaders need to have the requisite skills to boost employee performance which include: involving employees
in shared goals setting, clarifying roles, and providing systematic performance feedback (Shadraconis, 2013)
(April 2, 2019).
Conceptual Framework
With preceding literature review, the conceptual framework planned to study is shown in figure 2.1. It
is illustrated the impact of transformational leadership behavior on employee performance.
Figure 2.1: Conceptual Framework
Transformational Leadership
Behavior
- Acting as a role model
- Clarifying
- Monitoring
- Enhancing cohesion of teamwork
- Problem solving
- Enhancing career development
- Encouraging innovation
- Recognizing
- Empowering

Employee Performance
- Executing Defined Duty
- Employee work engagement
- Teamwork
- Employee’s self-efficacy

In this study, there are two variables: transformational leadership for the independent variable and
employee performance for the dependent variable. To study these two variables, their tools are identified in
the previous literature. Nine leadership behaviors will be used to determine the leadership behavior while the
impact of transformational leadership behavior on employee performance will be measured through executing
defined duty, employee work engagement, teamwork and employee’s self-efficacy in this study.
Developing Hypothesis
The transformational leader supervises subordinates through charismatic abilities, induces moral
values and tries to develop the capabilities of the employees. So, this leadership behavior gives a kind of vision
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which raises the working potential and willingness to work hard of the followers/employees to achieve the
high valued tasks for a maximum yield (Avolio & Bass, 2004). The empirical literature evidences developed by
many theorists a long time ago have shown that there is a relationship between leadership behavior as one of
the key factors of organizational management and employee performance (Yousef, 2000). It is also postulated
that leaders play a crucial role in fostering employee performance (Seibert, Wang, & Courtright, 2011). Empirical
study done by many scholars revealed that transformational leadership is positively related to employee
performance and job attitudes of employees (Liao & Chuang, 2007; Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, &
May, 2004); to enhancing satisfaction, performance and organizational productivity (Bennett, 2009; Berson &
Linton, 2005).
Several studies verified that transformational leadership relates to job performance through leader
member exchange and satisfaction with leader (Jyoti & Bahu, 2015). Other researchers also have proved that
transformational leadership is a proper leadership for modern organizations (Bass & Avolio, 1994; Mayer &
Botha, 2000). The today world environment requires transformational leadership in coping with complex and
interconnected changes because this type of leadership makes employees innovative and inspiring employees
through enhancing their contribution and performance (Kotter, 1988). Based on the arguments, the following
hypothesis is formulated in order to respond research objectives in the light of literature:
Hypothesis: Transformational leadership behavior influences positively on employee
performance.
Methodology
The research design of this study uses a quantitative approach with empirical survey method. This
study carried out primary data collection by distributing the questionnaire in order to observe the perception
of staffs at middle management level and operational level to study superiors’ leadership behaviors and the
performance of employees from the staffs' perspective. The study was performed in Foreign Economic
Relations Department (FERD) in Nay Pyi Taw, Myanmar. This study focused on middle management and
operational levels ranging from Deputy-Assistant Staff Officer to Deputy Director at FERD by using purposive
sampling technique under non-probability sampling. Out of 118 questionnaires distributed, 95 staffs make
responses the distributed questionnaires and the response rate is 80.51%.
In this study, questionnaire covers the areas including the transformational leadership behaviors and
the influence of Leader’s behavior on their performance. The questionnaire is organized 36 questions out of
which 20 questions measure transformational leadership behavior, 16 questions measure the performance of
the employee. A 5-point scale for rating the frequency of the observed leader's behaviors and employee
performance was used. Descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis of the current
study in order to explain the relationship between leadership behaviors and employee performance. As
inferential statistics, Pearson’s correlation coefficient and regression analysis model were used to assess both
relationships and effects as per the hypothesis of the study.
Data analysis and Findings
The collected data was analyzed by using Microsoft Excel 2010 program and Statistical Package of
Social Science (SPSS) to measure the degree of relationship between transformational leadership behaviors
and employee performance. Further data is obtained by processing descriptive statistical analysis.
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The demographic data of the respondents showed in Table 1 that out of ninety-five staff, 89.5 percent
are females while only 10.5 percent of respondents are male. Majority of respondents (50.5%) are in the age
group of 26-34 years. Most of the staff (38.9 %) has experience of 1-5 years followed by 6-10 years’ experience
with about 28 percent. For educational qualification of the respondents, most of them (58.9%) are Graduate
level while about 1 percent is Doctorate of Philosophy, 36.8 percent are Master level, and 3.2 percent are
undergraduate level. 34.7 percent are staff officers followed by deputy staff officers (32.6 %), assistant directors
(18.9%), deputy directors and assistant staff officers (6.3%) and deputy-assistant staff officer (1.1%). Among
respondents, 33.7 percent are transferred from other departments.
Leadership Behavior
The transformational leadership behavior was assessed with nine main behaviors through descriptive
statistics with mean and standard deviation (S.D.). Table 2 summarizes the results specified
Table 1 Demographic Characteristics ( n = 95 )
Demographic Characteristics
Frequency
Gender
Male
10
Female
85
Age
18-25
26
26-34
48
35-54
19
55-60
2
Education
Undergraduate
3
Graduate
56
Master
35
PhD
1
Position
Deputy Director
6
Assistant Director
18
Staff Officer
33
Deputy Staff Officer
31
Assistant Staff Officer
6
Deputy-Assistant Staff Officer
1
Current Position’s
Less than 1 year
32
Experience
1-5 year
58
More than 5 years
5
Total Experience
Less than 1 year
13
1-5 years
37
6-10 years
27
11-15 years
9
More than 15 years
9
Transfer from other
Yes
32
department
No
63
Source: Field data 2019

Percentage
10.5
89.5
27.4
50.5
20.0
2.1
3.2
58.9
36.8
1.1
6.3
18.9
34.7
32.6
6.3
1.1
33.7
61.1
5.3
13.7
38.9
28.4
9.5
9.5
33.7
66.3

Table 2: Summary of the Result Transformational Leadership Behavior
Leadership Behavior
Mean
Std. Deviation Interpretation
Acting as a role model
3.54
0.835
Often
Clarifying
3.69
0.979
Often
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Monitoring
Enhancing cohesion of teamwork
Problem solving
Enhancing career development
Encouraging innovation
Recognizing
Empowering
Transformational Leadership Behavior
Source: Field data 2019

3.53
3.62
3.43
3.77
3.62
3.66
3.64
3.60

0.770
0.777
0.819
0.830
0.889
0.830
0.849
0.735

Often
Often
Often
Often
Often
Often
Often
Often

by transformational leadership behaviors behaving by superiors of the FERD towards the subordinates. This
statistics results present that the superiors at FERD behave frequently the transformational leadership towards
their subordinates at the workplace. The mean score of the whole transformational leadership behavior is 3.60
and the SD 0.735 while the range of mean scores for all items of transformational leadership behavior was from
3.43 to 3.77. Based on the outcomes of the descriptive analysis of the leadership behaviors through
subordinates' perceptions in this study, it is exposed that there is existence of transformational leadership
behavior in Foreign Economic Relations Department in Nay Pyi Taw and the frequency of acting both overall
and each transformational leadership behavior by immediate superiors towards subordinates was just
moderate, not relatively high. It thus is concluded that leaders in FERD incline towards exercising
transformational leadership frequently at the workplace.
Employee Performance
In this study, employee performance was measured with four items through descriptive statistics with
mean and standard deviation (S.D.). Table 3 summarizes the results specified by employee performance of the
staff at FERD.
Table 3: Summary of Employee Performance Result
Employee Performance
Executing defined duties
Employee work engagement
Team work
Employee’s self-efficacy
Employee Performance
Source: Field data 2019

Mean
3.69
3.74
3.93
3.69
3.77

Std. Deviation
0.530
0.614
0.579
0.538
0.493

Interpretation
High
High
High
High
High

The whole mean score for employee performance was 3.77 and the standard deviation was 0.493.
This result shows that the both overall and measures of employee performance of Foreign Economic Relations
Department were relatively high, except one of the employee’s self-efficacy measures, question no. 11. The
outcome of this employee performance analysis is subjected to further analysis in the next section to examine
how to relate FERD’s leadership behavior with employee performance.
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Correlation Analysis
The second objective of this study is aimed to observe how to relate FERD’s leadership behavior with
employee performance. So, the study tested the impact of transformational leadership behavior by superiors
on employee performance according to the employees’ perceptions. Pearson’s Correlation analysis was
utilized to check the relationship between transformational leadership behavior and employee performance.
The results of the correlation analysis are shown in Table 4. In brief, the outcomes of correlation analysis
pointed in general that transformational leadership behavior had a weak positive correlation with employee’s
performance. There was a moderate positive correlation between seven leadership behaviors and employees’
teamwork performance, except two behaviors ‘Enhancing cohesion of teamwork’ and ‘Empowering’.
Specifically, ‘Enhancing career development’ behavior approximately moderate and positive correlated with
measures of employee performance. ‘Enhancing career development’ behavior had higher moderate positive
correlation with employee performance of teamwork than any other behaviors.
On the other hand, performance measure ‘Teamwork’ was positive and significant correlation with all
leadership behaviors. Performance measure ‘Executing defined duty’ had weak positive correlation with two
behaviors ‘Enhancing career development’ and ‘Encouraging innovation’. Performance measure of ‘Employee
work engagement’ was positive and significant correlation with behaviors of ‘Problem solving’, ‘Enhancing
career development’, ‘Encouraging innovation’ and ‘Empowering’. Among performance measures,
‘Employee’s self-efficacy’ had insignificant correlation with all the behaviors, positively with eight behaviors
and negatively with ‘Acting as a role model’.
Regression Analysis
Regression analysis model is used to identify the factor that is intended to contribute more towards
employee performance and the result is shown in Table 5. The model derived from the regression analysis
shows as followed:
EP = 3.206 + 0.158 LB
In general, if there is no effect of leadership behavior, the level of employee performance will be
about 3. But when the leadership behavior changes the employee performance also changes in positive way.
It is concluded that transformational leadership behavior had a weak positive correlation with employee
performance. Therefore, the results of these two analyses proved the proposed hypothesis: Transformational
leadership behavior influences positively on employee performance.
Table 4: Correlation matrix of Research Variables
Variable
Leadership
behavior
L1.Acting as a
role model
L2. Clarifying
L3. Monitoring

LB
1.000

L1

L2

L3

.954* 1.000
.831* .801* 1.000
.879* .802* .709* 1.000

L4

L5

L6

L7

L8

L9

EP1

EP2

EP3

EP4

EP
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L4. Enhancing
.853*
cohesion of
Teamwork
L5. Problem
.842*
Solving
L6. Enhancing
.924*
career
Development
L7. Encouraging .839*
innovation
L8. Recognizing .905*
L9. Empowering .748*
EP1.Executing
.160
defined duty
EP2.Work
.137
engagement
EP3.Teamwork .376*
EP4.Employee’s .053
self-efficacy
Employee
.235**
Performance

.759* .685* .737* 1.000
.754* .635* .776* .636* 1.000
.845* .750* .729* .777* .734* 1.000
.770* .635* .706* .667* .758* .803* 1.000
.868* .717* .789* .701* .703* .869* .726* 1.000
.682* .635* .625* .587* .750* .641* .621* .589* 1.000
.129 .112 .155 .069 .156 .209** .188** .147 .133 1.000
.076

.091

.127

.060 .179** .216** .174** .081 .173** .747* 1.000

.334* .325* .381* .287* .320* .400* .369* .322* .220** .649* .696* 1.000
-.019 .007 .133 .004 .136 .109 .078 .002 .093 .726* .714* .610* 1.000
.177** .181** .245* .145 .243* .294* .257* .181** .193** .857* .926* .877* .817* 1.000

Notes: n = 95
* Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)
** Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed)

Model

Source: Field data 2019

Table 5: Regression Analysis (Coefficients a)
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
T
Sig.
B
Std. Error
Beta

1 (Constant)
3.206
.249
LB
.158
.068
.235
a. Dependent Variable: EP (Employee Performance)

12.895
2.333

95.0% Confidence Interval
for B
Lower
Upper
Bound
Bound
.000
2.712
3.699
.022
.023
.292
Source: Field data 2019

Conclusion and Recommendations
Based on the outcomes of the descriptive analysis, the leaders at FERD practiced frequently the
transformational leadership behavior with above average mean score. According to correlation analysis and the
calculated regression model, the results proved that transformational leadership behavior positively influences
on employee performance though the relationship is weak. It means that the more superiors behave
transformational leadership manners towards their subordinates in workplace, the more increase performance
of employee in doing their tasks.
As predicted, the results of the aforementioned verified supported hypothesis ‘Transformational
leadership behavior influences positively on employee performance. Furthermore, the result of
transformational leadership behavior is consistent with most of the previous research studies reviewed in
literature review. Many scholars, for example, have studied the relationship between transformational
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leadership and employee performance, like Kalsoom, Khan, & Zubair, (2018) for employees in FMCG Industry
of Pakistan; Andinasari, Sujanto, & Mukhtar, (2017) for administrative staff of University PGRI Palembang in
Indonesia; Dasalegn Worku (2016) for staffs of commercial bank of Ethiopia; Pradeep and Prabhu (2011) for
middle-level managers and subordinates from public and private sector enterprises in India; and Sergio
Fernandez (2008) for employees working for major federal agencies in the United States respectively.
To sum up, if superiors bring transformational leadership behavior around their subordinates, the
employee will have higher performance in doing their work. As predicted, this result provided the
aforementioned hypothesis ‘Transformational leadership behavior influences positively on employee
performance’ as well as second objective of the study. Therefore, the two main objects of this study were confirmed
under the results of descriptive data analysis and correlation and regression analyses as well.
Recommendations
In the turbulent environment, complex, and unpredictable changes in our environment nowadays
make our community face more challenges, not only in private sector but also in public sector. To cope with
these challenges, the skills needed for leadership has become crucial for boosting the employee’s performance
in order to implement the organizational goals and policies at large extent. According to the data analysis
results of this study, there are some recommendations for strategies to enhance the level of superiors’
transformational leadership behaviors and employee performance level as well. The data analysis result
information could help Foreign Economic Relations Department in developing the departmental strategies and
practices that will likely to boost higher employee performance through transformational leadership behavior
development.
According to the results of descriptive analysis for leadership behavior, it is important that as
transformational leaders, the superiors should behave a strong role model for the subordinates through making
right and fair decisions, and close monitoring the performance of the subordinates but also mutual respect
with subordinates. The superiors at FERD also need to enhance transformational leadership skills, especially
acting as a role model, monitoring, and problem solving behaviors, for themselves as well as their subordinates
through leadership and management training, on-the-job training for capacity building, coaching and mentoring.
Superiors should respond to urgent problems or questions and precisely make decision without delay;
especially they should be proactive for problem solving. They should be accountable to, without afraid of
taking responsibility. It is necessary to create a more favorable and inclusive community that encourages
accurate and honest feedback and self-disclosure. Leaders of FERD should also develop mutual trust, respect,
and peer-based manners, as the norm because these factors are the key in mitigating the communication gap
for building a positive leader-follower relationship.
With regard to the results of descriptive analysis for employee performance, Foreign Economic
Relations Department should be aware of the importance role of Human Resource (HR) Management in
implementing the departmental, ministerial objectives and goals. FERD should pay attention on HR
management through practicing performance management system and setting the standards for duty functions
to monitor the performance on timely basis. Job analysis helps to assess the efficiency of the employee
performance.
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Furthermore, based on the results of data analysis, transformational leadership behavior had a positive
and weak correlation with employee performance. Therefore, superiors should emphasize the important role
of transformational leadership for the department and should put it into practice more at workplace. The
superiors who have attitude to achieve better performance from their subordinates should behave always
transformational leadership behaviors in performing their job through not only task-oriented behavior but also
relation-oriented behaviors. Thus, it is essential for leaders to think, learn and act strategically making effective
decisions and actions that create public value, further the organization’s mission, meet organizational
mandates, and satisfy key stakeholders to help organizations while a coalition of interested parties uses it in
shrewd and skillful ways.
Limitations and Future Study
As with the majority of studies, there were some constraints concerning with the research design of
this study. The first limitation of the current study was the organizational culture that had an effect on the
relationship between leaders at the middle management level and staffs at the operational level. The values
and beliefs of employees of FERD as organizational culture are factors that impact on the roles of individuals
within the workplace. But the impact of organizational culture was omitted in this study. Another limitation
was the staffs' personality, traits and preferences in examining their superior's leadership. These factors were
limited in this study, though they would affect employee's perception on studying superiors’ leadership
behavior and their performance as well as the relationship between them. The last limitation was the limited
sample size. This study carried out the observation of a certain Foreign Economic Relations Department in
Myanmar so that this research topic was impossible to make other populations. So, the finding of this study
could make limited conclusions and generalizations.
In conclusion, the current study had attempted to be constructive despite the above limitations. To
mitigate the impacts of these limitations, the researcher will exercise the greatest amount of care and more
attention in conducting the further study. Further study should explore other moderators that need to prioritize
in assessing the transformational leadership in terms of task-oriented, relation-oriented and developmental
behavior. In addition, future study should take qualitative analysis through interviews with high- and middleleaders to know specific and identifiable employee performance.
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Introduction
Knowledge, nowadays, has become progressively more accepted as an essential part and an important
asset for any organizations and institutions across the public or private sector, whether service oriented or
product oriented (Arora,2011). Organizations and institutions are facing rapid technological changes,
globalization, and struggle to maintain their competitive advantage and survive (Rasula, Vuksic &
Stemberger,2012). It is obvious that in an organization, knowledge plays a vital role in management of
production, labor, land and capital in an organization. Knowledge can be acquired from internal and external
sources transferred among employees in the organization and can be applied by employees within and beyond
the organizational boundaries.
The knowledge acquired by each employee is essential for an organization. Experts as the sources of
knowledge are key strategic forces that should be acknowledged (Debowski, 2006). Nowadays, organizations
are aware of the importance of capitalizing on and cultivating those who can guide and enhance the strategic
priorities of the organization. Although employees possess knowledge of great interest, it is often overlooked
by the organization. As knowledge usually anchored in the minds of employees, it can be lost when they
leave the organization (Rasula, Vuksic & Stemberger, 2012).
Organizations, therefore, need to apply effective knowledge management and infrastructures. Since
the last decade, the concept of knowledge management brought a competitive advantage for organizations
to improve capabilities, organizational performance (OP) and financial performance (Imran, 2014). The purpose
of knowledge management is to boost the organizational performance by applying of knowledge resources
(Jamila & Lodhi, 2015). Furthermore, knowledge management infrastructures can support to implement
successfully knowledge management (KM) and knowledge management practices (KMPs)(Bergeron, 2003).
To be a successful knowledge management, an organization needs KM infrastructures which are
advance information technologies, a good organization culture, structure, strategy, and people (Mojibi,
Khojasteh & Khojasteh-Ghamari, 2015). Recognizing of knowledge management is important for the public
service sector. Effective knowledge management system and appropriate knowledge management
infrastructures can reduce the operational costs, save the time and better customer services.
Therefore, many countries in the world adopt the effective knowledge management system and
appropriate knowledge management infrastructures to build the knowledge based society. Like other
countries, now, Myanmar is trying to build knowledge based society and making efforts to promote the public
sector’s performance by implementing of suitable knowledge management practices in cooperation and
coordination with international development partners(ADB, 2017; Ministry of Strategy and Finance, Korea and
KDI, 2015).
However, KM infrastructures and practices need to be conducted in public sector organizations in
Myanmar and there are some problems in knowledge management arenas. Regarding knowledge management,
there are four main problems which are knowledge storage, transfer and application; organizational structure;
human resources and technical knowledge related to knowledge management in public sector organizations
in Myanmar. First, in knowledge storage, few employees can access internet for work access. Only senior
officials have internet or email functions. There are no systematic knowledge storage practices within the
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organization. Thus, the departments may lose knowledge after retirement of employees (ADB, 2017). In
transferring knowledge, junior employees cannot get enough information from senior employees in coaching
because of large communication gap between them. Moreover, poor coordination among different
departments leads to delay in knowledge transfer. Some employees do not want to share their knowledge
others to secure their own power and positions. In knowledge application, each officer or employee may have
significant knowledge, but it is difficult for junior employees to recognize and apply their work (Ministry of
Strategy and Finance, Korea and KDI, 2015).
Second, in some organizations, organization structure is too centralized and is not well manage and
this leads to difficulty in transferring knowledge. Bureaucratic mechanism of public organization is also a barrier
to knowledge creation and transfer. Third, there is no specific person for the knowledge updating work due
to lack of human resources. Fourth, in Myanmar, most public organizations have not been adopted the ITbased KMS and the facility of the hardware and software support is insufficient (Ministry of Strategy and Finance,
Korea and KDI, 2015). These four main problems can 4hinder the employees’ job performance that leads to
lower organizational performance. Therefore, Myanmar still needs to seek ways manage above problems
regarding knowledge management in public sector organizations to fit into knowledge-based society. And
public organizations in Myanmar need to know how knowledge management infrastructures can contribute
towards the higher job performance. Thus, this study explore with the following objectives.
Research Objectives
1) To study the relationship between knowledge management infrastructures and job performance in
public organizations in Myanmar,
2) To develop and test a model of knowledge management infrastructures on job performance,
3) To provide the useful recommendations to improve the effectiveness of KM process and
infrastructures in public organizations in Myanmar
Literature Review
Knowledge Management
Knowledge management (KM) is a kind of systematic approach for managing the knowledge assets of
an organization in order to create value and meet the tactical and strategic requirements, it involves the
processes which are storage, assessment, sharing, refinement and creation of knowledge(Jasimuddin,2012).
Knowledge management, therefore, entails a strong tie to organizational performance including goals and
strategy and it can support the right people, right information at right time with greater speed to make right
decisions for an organization(Tseng, 2014).
KM can also help organizations to come out the innovative services or products in efficient ways
(Muhammad & Ismail, 2014). Moreover, KM is a crucial strategic asset in organizations, particularly in a highly
competitive environment and it can provide the organization to use new ways to increase and manage
knowledge. Therefore, to be the effective KM that can improve the employee’s job performance, organizations
need the suitable KM infrastructures.
Knowledge Management Infrastructures
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KM infrastructures is the establishing a foundation to shape the best KM system (Gold et al., 2001;
Rašula et al., 2012; Salimi, VahdatZad, & Abdi, 2012; Zaied, 2012). For an organization, the knowledge
management infrastructures are anchors to develop its knowledge, stimulate the creation of knowledge inside
the organization including sharing and protection of it (Zaied,2012).Having and establishing an proper or
effective knowledge management infrastructures augment the sharing and spreading of knowledge in
organizations by adopting suitable culture and structure that improve the interaction, build a close relationship
among employees and encourage the employees to share and spread knowledge(Chow & Chan ,2008)(January
21, 2019).
The previous researches identified the knowledge management infrastructure elements and argued
that KM infrastructures significantly impact on employees’ job performance for an organization. These
infrastructures are information technology(IT), organization structure, organization culture, strategy, and human
resources (Zaied , 2012, Gold et al., 2001; Rašula et al., 2012; Salimi, VahdatZad, & Abdi, 2012; Zaied, 2012). As
the construct variables for knowledge management infrastructures, this paper focuses on internet based
technology(IBT), organic structure, sharing culture, KM strategy and KM personnel(Gottschalk, 2002; Burns
Stalker, 1960; Bartol & Srivastava, 2002; Armstrong-Flemming, 2015 and Debowski, 2006).
Internet Based Technology(IBT)
According to Sadegh Feizollahi et al.,(2014), internet based technology (IBT) is a set of computers
which links together with telephone lines, fiber optics, satellite lines and other transform environment. IBT
helps to store the knowledge or data in a cost-effectiveness way, collect information speedily and cheaply,
provide information interactively in accordance with customer’s needs. Furthermore, it can share easily
knowledge and information within organization and external environment. Therefore, the core benefit of IBT
lies in its great capacity of fast, efficient, integrated and interactive exchange of knowledge and information
(Sadegh Feizollahi et al., 2014).
Internet based technology(IBT), therefore, plays a crucial role in an organization’s knowledge
management system for creating and using new knowledge, and sharing existing knowledge by applying various
technological platforms (Rasula, 2012). IBT also assist to the great facilitator for accumulating the desired goals
of the organizations (Yang et al., 2012).It can enhance the knowledge development because it disregards
physical location and removes barriers to allow for collaborative teamwork and knowledge sharing
(Chesbrought & Teece, 1998). Moreover, internet based technology (IBT)can improve service delivery and
employees’ job performance towards the organizational performance (Debowshi, 2006).
Organic Structure
Besides, According to Hage(1967), there are two major organizational variables which are mechanistic
(bureaucratic) and organic (professional) (Hage, 1967). Among them, this paper focuses on the organic structure
that is flexible, adaptable and team directed. Fred C. Lunenburg, (2012) argued that in the organic structure,
communication, control and power are forms of a network formation as an authority and decision making is
spread throughout the organization so leads to lower centralization. Furthermore, according to Robert &
Robson(2003), the control systems of an organic organization are informal and interactions among employees
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in this organization are motivated and encouraged(Robert & Robson, 2013).This leads to promote employees’
job performance.
According to Jewczyn (2010), in organic structure, the employees were not limited to a specific type
of work necessity outline. Instead of the strict procedures and protocols, the employees in the organic
structure are working in line with a sort of share responsibility and the ultimate results and work needs were
shared by the employees (Jewczyn, 2010). He argued that organic structure provides the natural sort of
downward flow of advice and counsel from upper management and the employees were self-directing and
empowered to complete the work that needed doing and the employees achieved the results needed and
higher job performance based on the autonomy and job requirements of the employees.
Sharing Culture
According to Smith and McKeen(2003), sharing culture is a norm of the organization in which ideas
can be freely stated, knowledge can be applied and shared each others (Smith & McKeen, 2003). Knowledge
sharing is important because it can assist the organizations to promote best practices, reduce redundant
learning cycles(McDermott, 1999 & Oldenkamp, J. H., 2001) and enhance job performance (Bartol & Srivastava,
2002). Thus, to accomplish the organizational goals effectively, knowledge sharing culture is one of the most
significant factors for an organization (Bartol & Srivastava, 2002).
The swift sharing of knowledge increases in cooperative knowledge, more productive workforce and
reducing the training time. We can empower each of employee to be keen to share their knowledge with
many forms (King & Marks, 2008), which are stemming from either or both personal belief structures and
institutional structures (Szulanski, 1996). In doing so, we can motivate the employees to share their knowledge
each others thereby organizational knowledge may be transferred to organizational assets and resources
(Dawson, 2001) that can support to higher job performance.
KM Strategy
Strategy related with organizational needs requiring particular types of knowledge, and the way in
which knowledge is acquired and arranged to accomplish the goals of public sector organizations (Robinson,
et al., 2001). A good and clear organization strategy demonstrated how an organization will better or proper
manage its knowledge for its own benefit and it can develop KMPs strategy that can reflect the organizational
objectives and goals (Liew, 2008). So, organizations should initiates an organization strategy focusing on KM
with a purpose to enhance their job performance. The strategy of KM helps in the building of foundation to
acquire the organizational learning and improvement to circumvent the repetition of mistakes (ArmstrongFlemming, 2015). By developing the KM strategies, employees within the organization exposed to an enhanced
way of thinking and of performing their duties.
KM Personnel
According to Handzic(2004), commonly, a KM personnel is any employee who performs knowledge
work in every element of the organization and they can create, share and use both explicit and tacit knowledge
among employees to enhance employees’ job performance (Handzic, 2004). Debowski(2006) argued that KM
personnel facilitate the learning of others and encourage a culture where the development of new skills and
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capabilities for employees to enhance job performance. They have the potential to create projects of much
greater sophistication, complexity and artistry than can be achieved in time and budget allowed. Their new
goals and standards enable the employees to strive towards higher performance. Organizations need effective
KM personnel to provide ongoing support, encouragement and help to employees for knowledge management
activities which tend to higher job performance (Debowski, 2006).
Job Performance
According to Munisamy(2013), job performance is the quality and quantity expected in a particular
job from an employee to perform their job well, what is the most of the time determined by quality of work,
timeliness, motivation, the ability and capacity of the individual employees to do the job(Munisamy,
2013)(January 21, 2019). Therefore, job performance is an important factor for every organization. It is the basic
principles of the accomplishment of organizational goals and help to enhance the organizational performance.
DeWitt(2010) pointed out that decision-making as an indicator of performance shows how well an employee
is able to judge a given work situation and respond to it(DeWitt, 2010). In addition, any kind of organization,
whether a manufacturing or service industry, an organization will require its employees to be timely (Macleod
& Brady, 2008). Timely service delivery or work, reporting and giving feedback leads to the higher job
performance that tend to the successful organizational performance(Omondi, 2014).
Besides, Sink and Smith(1994) mentioned that innovation can facilities the higher job performance and
it can solve the problems and can capture the opportunities in the internal and external environments of an
organizational system(Sink & Smith, 1994).Therefore, according to above factors, this paper focused on only
two factors which are the main elements of job performance. These factors are timeliness and innovation
(Macleod & Brady, 2008; Sink & Smith, 1994).
11
Knowledge Management Infrastructures and Job Performance
Knowledge management infrastructures and job performance cannot be separated. Knowledge
management infrastructures are boosters to enhance the employee’s job performance that can lead to the
higher organizational performance. In the future, the knowledge will be the only competitive source for
organizations or firms (Al-Habil, et al., 2016)(March 1, 2019). Therefore, if the organizations want to maintain
their competitive advantage, they need effective knowledge management and appropriate knowledge
management infrastructures.
Ratna and Kaur (2016) pointed out that the application of internet based technology (IBT) can reduce
the workload of employees; promote the quantity and quality of products or services in time through
technological advancement(Ratna R and Kaur T, 2016). Moreover, IBT can be easily applied in knowledge
sharing activities among employees (Laupse, 2003). According to Zheng et al., (2010), organizational structure
plays a vital role in shaping and measuring the job performance than can support to organizational
effectiveness (Zheng et al., 2010). Nwachukwu(2012) also argued that among the structures, the organic
organization structure of an organization increases the employees’ job performance (Nwachuku, 2012).
Furthermore, according to Omondi(2014), an organizational culture , knowledge sharing culture can
encourage the higher job performance for every employees(Omondi, 2014). Because of sharing culture,
employees can share their knowledge and experiences among each other and they can get easily required
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information that related to their jobs and enhance their job performance (Smith & McKeen, 2003). Moreover,
Desouza(2003) argued that, if an organization want to sustain their job performance and to get the competitive
advantage, they need to align the organization’s overall objectives with its strategy(Desouza, 2003).
The effective KM strategy can be assumed as harmonizing knowledge-based resources and capabilities
to the knowledge necessary for offering products or services in methods better to those of competitors
(Shannak, 2015). These knowledge-based resources and capabilities enhance the job performance and
products or services of organizations. Besides, Cohen & Olsen (2015) found that for an organization, KM
personnel are indispensable and when they interact with other activities they will result in higher job
performance and customer service outcome(Cohen & Olsen, 2015)(January 21, 2019). According to above
discussions, we can see that there is a positive relationship between knowledge management infrastructures
and job performance. Therefore, conceptual framework and hypotheses are constructed as follows:
Conceptual Framework
Independent Variables

Dependent Variables

Knowledge Management Infrastructures
Internet
Based
Technology
(IBT)

Organic
Culture

Sharing
Culture

Job
Performance
-Timeliness
-Innovation

KM Strategy

KM
Personnel

Hypotheses
H1:
Internet based technology(IBT)has a positive relationship on job performance
Melville et al. (2004) affirmed that adoption of IBT exert positive impacts on employees’ job
performance tend to organizational performances including efficiency, and effectiveness (Melville et al., 2004).
It can provide an organization to learn, to achieve, to adapt and to share the information and knowledge
among its stakeholders(Ratna & Kaur ,2016).According to Al-Nashmi and Amer(2014), technology adoption
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made the improvements of employee productivity and quality of service by reducing expenditures and saving
the time. Furthermore, IBT made swift information sharing and better communication between the staff level
and senior official level, thus it leads to improving from employees’ productivity and quality (Al-Nashmi and
Amer, 2014). This main hypothesis was measured on the basis of following sub hypotheses:
H1a: Internet based technology(IBT)has a positive relationship on timeliness
H1b: Internet based technology(IBT)has a positive relationship on timeliness
H2:
Organic structure has a positive relationship on job performance
Burns and Stalker(1961) found that organic structure positively relates job performance. They argued
that employees work together and each has a basic knowledge of other tasks of employees within the organic
structure. As a result, jobs are not strictly defined and job descriptions become the outcome of collaboration
among employees. Moreover, in these organizations, they have fewer rules and regulations, allowing
employees freedom to promote creativity and innovative thinking. In the same way, organic structure includes
communication, allowing employees to work in partnership each other in internal and external organization.
As a result, senior managers do not influence on decisions so that the employees work together to implement
new ideas that leads to higher job performance (Burns andStalker, 19610). Lunenburg(2012) stated that organic
14 development and satisfaction that tend to higher job
organization structure can maximize the employees’
performance(Lunenburg, 2012). This main hypothesis was measured on the basis of sub-hypotheses as follows;
H2a: Organic structure has a positive relationship on timeliness
H2b: Organic structure has a positive relationship on timeliness
H3:
Sharing culture has a positive relationship on job performance
Sharing culture facilitates to develop job-related tacit knowledge among employees in an organization.
In fact, it may refer to the knowledge and working experience of individual and these are related to current
tasks which are daily routines, accounting services offered, interpersonal relation techniques, communication
skills, standard operation procedures, decision making, creativity and problem solving skills, employee
behaviours, and customer interaction skills (King, 2007). Hence, in teamwork, knowledge sharing among
employees performs like an enabler for the enhancement of job performance and creativity (Sveiby, 2001).
Previous studies revealed that an organizational culture should be considered by openness and empowerment
that can increase the integration of individual competencies to provide higher job performance through
knowledge sharing. This main hypothesis was measured on the basis of sub-hypotheses as follows;
H3a: Sharing culture has a positive relationship on timeliness
H3b: Sharing culture has a positive relationship on timeliness
15
H4:
KM strategy has a positive relationship on job performance
According to Pieris et al.(2003), the precondition of KM is a strategy in which the employees of an
organization are ready to plan and give their contributions to KM(Pieris et al, 2003). Zack(1999) argued that KM
strategy relates to organizational strategy(Zack, 1999). Moreover, Zack(1999) suggest that there are two
dimensions of strategies which are aggressive strategy and conservative strategy. In term of long term
observation, the companies or organizations that employ a knowledge aggressive strategy show better
performance than companies or organizations that employ a knowledge conservative strategy (Zack, 1999).
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The effective KM strategy can create the organizational learning activities which can enhance the employee’s
knowledge and job performance (Armstrong-Flemming, 2015). This main hypothesis was measured on the basis
of sub-hypotheses as follows;
H4a: KM strategy has a positive relationship on timeliness
H4b: KM strategy has a positive relationship on timeliness
H5:
KM personnel has a positive relationship on job performance
KM personnel share their expertise for corporate benefit and to accomplish employees’ designated
responsibilities (Debowski, 2006). Moreover, depending on the organizational context, KM personnel encourage
the employees in creation, sharing and utilization of knowledge through different styles of leadership. They
create knowledge sharing culture in which getting new ideas and innovative ways that support higher job
performance of employees(Debowski, 2006). This main hypothesis was measured on the basis of subhypotheses as follows;
H5a: KM personnel has a positive relationship on timeliness
H5b: KM personnel has a positive relationship on timeliness

Research Methodology
Research Design
The research design is quantitative approach. This study is regarding the relationship between KM
infrastructures and job performance in public organizations in Myanmar, the survey method is employed to
collect data from the targeted respondents by distributing the questionnaire as survey instrument. This paper
will be studied in four ministries which are Ministry of Border Affairs, Ministry of Education, Ministry of Planning
and Finance and Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement which are employ the knowledge
management practices. At the present, these four ministries are adopting the knowledge management
practices. Moreover, these ministries are carrying education affairs, disaster management affairs and
humanitarian affairs. In order to provide services for citizens effectively and efficiently, they are enhancing their
job performance through KM infrastructures. Therefore, I choose only these four ministries.
Data Collection and Sample
In this paper, total population number of people in 4 ministries was used as the population. Unit of
analysis is individuals in the public organization of Myanmar. There are 128 departments under the 25 ministries
in Myanmar(President Office).Among them, this paper will focus on 4 ministries including 5 departments which
are Department of Budget, Department of Disaster Management, Department of Social Welfare, Department
of Training and Education and Department of Technology Promotion and Coordination. The quota sampling
method will be used in this paper and the target population to be surveyed will consist of 180 full-time
employees, both male and female, working currently in four ministries in Myanmar. A total of 180
questionnaires will be distributed to 4 ministries respectively.
This paper utilized two types of data collections of which, primary and secondary data collection. The
primary data will be gathered from ministries in Myanmar. Whereas, secondary data will be gathered from
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various data sources such as academic journals, articles, books and other printed sources. The questionnaires
survey collected the data from assistant director and staff officer level because they seemingly most familiar
with KM activities that implemented in their organizations.
Research Instruments
In this paper, research instruments are questionnaires and a multiple-item method will be applied in
the questionnaires. Questions are constructed in a likert scale model (1 to 7) with strongly disagree to strongly
agree. This paper investigated one independent variable: knowledge management infrastructures and one
dependent variable: job performance.
Data Analysis
In this paper, quantitative data was analysed presenting descriptive and inferential statistics by using
Statistical Package for the Social Sciences(SPSS). Descriptive statistics was used to summarise the respondents’
demographic information and means, and standard deviations scores of independent variables and dependent
variables. In inferential statistics involved regression analysis model and correlation analysis. Multiple regression
analysis and correlation analysis has been used for hypothesis testing.
Results
Response Rate
180 questionnaires were distributed directly to respondents by hand to get questionnaires back. The
study target four ministries with a total population of 825 from which a sample of 180 respondents was
obtained. Out of this sample, 165 were satisfactory filled. The respondent yield in the course of the study was
91% which is an adequate representation of the target population.
Multiple Regression Analysis
Table 1 Multiple Regression Results for Dependent Variable: Timeliness
Variables

Coefficientsa
Standardize Coefficients
Beta
1.982
.169
.050
.111
.048
.378

t

Constant
4.437
Internet Based Technology
2.427*
Organic Structure
.551
Sharing Culture
1.012
KM Strategy
.492
KM Personnel
3.849*
R
.621
R Square
.385
Adjusted R Square
.366
F Statistics
19.944*
a. Dependent Variable: Timeliness
P-value
isTable
significant
atpositive
the
0.01
level
1intimeliness
shows
that
there
isb=0.378,
positive
relationship
between
internet
based
technology
(IBT)
and
timeliness
inand
which
Moreover,
thispositive
table
shows
that
the
positive
relationship
KM
in5ap<0.01.
which
p<0.01.
Therefore,
internet
based
technology(IBT)
and
personnel
show
atable
sign
that
indicate
linear
relationship
and
result
is between
statistically
significant(p<0.01).
Inb=0.169,
this
IBT
and
KM
personnel
have
asign
positive
relationship
on linear
timeliness.
Thus,
proposed
hypothesis1a
and
are
fully
supported.
Moreover,
2 model,
shows
there
is positive
between
internet
based
technology
(IBT)
and
innovation
which
b=0.195,
p<0.01.
Moreover,
this
table
shows
that
the
positive
relationship
between
sharing
culture
and
innovation
inthat
which
b=0.224,
p<0.01.
Furthermore,
this
table
shows
that
the
positive
relationship
between
KM
personnel
and
innovation
inrelationship
which
b=0.577,
p<0.01.
Therefore,
internet
based
technology(IBT),
sharing
culture
and
KM
personnel
show
a positive
that
indicate
positive
relationship
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and
result
is on
statistically
significant(p<0.01).
this model,
IBT
KM personnel have a positive
relationship
innovation.
Thus,
proposed Inhypothesis1b,
3b sharing
and 5bculture
are fullyand
supported.
Table
2 Regression
Result
for Dependent
Variable:
Innovation
a
Coefficients
Variables
Standardized
t
Coefficients
Beta
Constant
.195
.542
Internet Based Technology
.060
2.524*
Organic Structure
-.033
-.522
Sharing Culture
.224
2.903*
KM Strategy
.059
.851
KM Personnel
.577
8.356*
R
.834
R Square
.696
Adjusted R Square
.687
F Statistics
72.879*
a. Dependent Variable: Innovation
P-value is significant at the 0.01 level
Table 3 shows that there is positive relationship between internet based technology (IBT) and job
performance in which b=0.160, p<0.01. Moreover, this table shows that the positive relationship between
sharing culture and job performance in which b=0.189, p<0.01. Furthermore, this table shows that the positive
relationship between KM personnel and innovation in which b=0.535, p<0.01. Therefore, internet based
technology(IBT), sharing culture and KM personnel show a positive sign that indicate positive linear relationship
and result is statistically significant(p<0.01). In this model, IBT sharing culture and KM personnel have a positive
relationship on job performance. Thus, proposed hypothesis1, 3 and 5 are fully supported.
Table 3 Regression Results for Knowledge Management Infrastructures and Job Performance
Variables
Constant
Internet Based Technology
Organic Structure
Sharing Culture
KM Strategy

Coefficientsa
Standardized Coefficients
Beta
1.088
.160
.006
.189
.059

t
3.335
3.054*
.089
2.294*
.806
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KM Personnel
.535
7.246*
R
.808
R Square
.653
Adjusted R Square
.643
F Statistics
59.954*
a.Dependent Variable:Job Performance
P-value is significant at the 0.01 level
Correlation Matrix of Research Variables
According to Hair et al.(1995), the research have to aware of the impact of multicollinearity in
interpretation of independent variables which can predict the dependent variables in regression analysis. The
reasons that are highly collinear variables can alter the results substantially or make them rather unsteady
and not generalizable (Hair et al., 1995: 146). In this paper, Pearson Correlation Matrix was applied to find the
multicollinearity problems.
Table 4 Correlation Matrix of Research Variables
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Internet

Based

1.000

Technology (IBT)
2.Organic Structure

0.45*

1.000

3.Sharing Culture

0.50*

0.43*

1.000

4.KM Strategy

0.35*

0.46*

0.28*

1.000

5.KM Personnel

0.49*

0.38*

0.15*

0.25*

1.000

6.Job Performance

0.48*

0.10

0.53*

0.13

0.45*

1.000

7.Timeliness

0.00

0.50*

0.38*

0.48*

0.42*

0.36*

1.000

8.Innovation

0.49*

0.13

0.41*

0.11

0.20*

0.34*

0.26* 1.000

* P-value is significant at the 0.01 level.
According to table 4, correlation matrix shows that there is no squared correlations among the
independent variables were greater than 0.8 in absolute value to suggest a problem with multicollinearity. The
highest squared correlation among the independent variables was 0.53 between sharing culture and job
performance. Besides, table 4 presents also shows that the support for hypothesis 1, 1b, 2a, 3, 3a, 3b, 4a, 5,
5a and 5b that there has a positive correlation between knowledge management infrastructures and timeliness,
innovation and job performance. Therefore, this paper accepted the hypotheses 1,1a, 1b, 3, 3b, 5, 5a and 5b.
However, hypotheses 2a, 3a and 4a are rejected in this paper because these are not significant in multiple
regression model.
Key Findings
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According to regression analysis and correlation analysis, proved that the knowledge management
infrastructures: internet based technology(IBT) and KM personnel have a positive
relationship on timeliness and innovation which can contribute to the higher job performance and sharing
culture has a positive relationship on innovation in public organizations in Myanmar. Therefore, this paper
statistically proved that among knowledge management infrastructures, internet based technology, sharing
culture and KM personnel have positive relationship on job performance and they can facilitate to enhance
the job performance in public organizations in Myanmar.
Conclusions and Recommendations
The findings of this study have important implications for policy and practice that can be drawn for
the purpose of enhancing knowledge management infrastructures and timeliness, innovation and job
performance in public organizations in Myanmar. Obviously, there is a positive relationship between internet
based technology and job performance. Moreover, IBT can support the timely work done and get information
with efficiency. Therefore, in Myanmar, public organizations should adopt the IBT based KM practices; should
provide IBT tools and infrastructures and should conduct the trainings regarding IBT usage and practices for
employees.
Moreover, sharing culture was found positively correlate with innovation and job performance in
public organizations in Myanmar. So, public organizations should create a sharing culture among employees
formally and informally to share and exchange their experiences, knowledge, and ideas which can facilitate
the higher job performance. Besides, they should implement
the effective reward and incentives programs for
23
knowledge sharing activities among employees.
Furthermore, KM personnel were found to positively correlate with timeliness, innovation and job
performance in public organizations in Myanmar. In organizations, KM personnel may noticeable itself in the
form of the collective value of capabilities, knowledge, skills, experiences, and innovativeness of the workforce
and abilities residing within and utilized by individual employees in the course of performing organizational
activities (Kinyua, 2011). Thus, public organizations should formed the specific KM unit and assign the KM
personnel in order to boost on knowledge assets and bestow public organizations with competitive advantage.
Additionally, further research should focuses on specific organization or comparative study between different
organizations and should focuses on the private organizations in Myanmar because this paper investigates the
overall results of only public organizations.
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Abstract
There are huge challenges to achieve goals and objectives of training for employee among every
organization. Many company discuss about the quality of training. Some employees do not show the
improvement in performance after getting training. Most of the findings indicated that the training programs
in developing countries have not reached successful stage to reach their anticipated results predominantly
because of their incapability of design (training methods) that focuses detailed aims. Directorate of
Investment and Company Administration (DICA) has been doing a lot of training courses for employee and
invested a lot of budget on training because it is major factor to improve employee performance.
The objectives of the study are to identify the effect of training methods and qualification of trainer
on the learning capabilities of employees in Directorate of Investment and Company Administration and to
provide useful recommendations to decision makers in order to improve learning capabilities among employee
in DICA. The study employed a primary data and sample included 100 employees who had experienced
attending training in DICA.
The findings illustrate that trainees who assumed lecturer method is relevant are 9.86 times more
likely to increase learning capability than their counterparts and trainees who assumed the trainer is qualified
are 8.19 times more likely to increase learning capability than their counterparts. Although the education level
of trainees was omitted in multivariate analysis because of collinearity, education level of trainees is
statistically associated with learning capability in bivariate analysis. The responsible person from DICA should
examine the qualifications of trainer which consists of academic level, training experiences, communication
skill and other related knowledge and request to trainer regarding the preparation plan of facilitation/training
methods before conducting the training.
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Introduction
Business world is changing every day and training becomes a very essential part in every organization
because it can support the organization to stand among the changes. In a global market, there are many
important source of competitive advantage which included improvement of knowledge, skills, and capabilities
of the talented workforce (McKinsey, 2006). Training are conducted in order to enhance the potential of
employee by arranging them to do their job as preferred. It can facilitate the working environment to know
new skills from learning that can support the understanding level between each other that lead to growth of
organization (Biswas, 2012).
Training is an activity that gives skills, information and understanding of organization/company and
objectives by Shaw (2011). Buckley & Caple (2000) defined that training is an efficient manner, that supports
persons to study how to be more efficient in working place by adapting knowledge, attitudes and skills through
learning practice to attain high performance.
Building capability for employee has remained a huge strategic priority in every organization. Various
companies/organizations are applying the same methods to the improvement of skill and learning that
contains on job training which is the most famous in recent survey. The finding from latest study recommended
that to provide attention on numerous forms of competencies and improvement of staffs in their performance.
Nothing pre-training for employee in organization, it is risk for them to perform better at the working
environment (Garavan, 1997). When comparing the performance of employee, it was found that those received
training can perform better than those who did not receive training (Partlow,1996). Training is useful for
employees to achieve overall goals in any organization with a better way (Flynn et al., 1995). Organization’s
performance can increase by conducting training and development for all level of employee (Shepard, Jon et
al., 2003). Most of the organizations assumed that providing training is costly. However, this will give back more
for the long run (Flynn et al., 1995).
Nowadays, technological advancement is very higher and higher and thus, most of the organizations
are facing a lot of challenges relation to changing work nature and workplace environment. In ordered to
achieve organizational goals and get long term profit, there have many competitions in knowledge, skill,
flexible working environment among employee and efficient work plan in every organization. Employee
motivation and encouragement also play a vital role in every organization. Training delivers benefit to
development of the organization as its different sectors’ survival relies on training.
There are huge challenges to achieve goals and objectives of training for employee among every
organization. Many company discuss about the quality of training as it is the investment to achieve
organizational goal and objects. Some employees do not show the improvement in performance after getting
training, for this, organizations suffer for lacking effectiveness in training. Performance is the major component
for getting the organizations’ goals. Learning capabilities of employee is very important to become high
performance in organizations. Although there are many improving impacts on training of employees by
organization, there is lack of adequate for human resource development concerns for low and middle income
countries (Debrah & Ofori 2006).Myanmar is one of the developing countries and most of the organizations,
both public and private organizations, support training for employees in order to get big achievement in their
activities. Likewise, DICA is one of the public organizations in Myanmar and it has to support and facilitate both
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local and foreign investment by delivering information, advanced coordination and networking among investors
and repetitively investigating new chances in Myanmar that would advantage both country and the commercial
society.
DICA has been doing a lot of training courses for employee and invested a lot of budget on training
because it is major factor to improve employee performance. Besides, new employees in DICA also must have
to improve their capacity and skills for working together in organization. Training fills the gap current skills and
the skills that requirement of job efficiency in future for better performance. In 2018, DICA supported 14 kinds
of training for employees. When DICA supported training, DICA chose trainer based on the qualifications.
However, there was a gap to discuss training methods/techniques before choosing the trainer. Thus, this study
include to identify the effect of training methods and qualification of trainer on the learning capabilities of
employees in DICA and provide useful recommendations to decision makers in order to improve learning
capabilities among employee in DICA.
Most of the findings showed that in low and middle income countries have not reached successful
stage to reach their anticipated results predominantly because of their incapability of design (training methods)
that focuses detailed aims and it cannot direct towards achieving for specific objectives in government
organizations. DICA is still lacking to conduct the academic studies

Training Methods
- Lecturer
- Presentation (Audio-visual)
- Group discussion
Qualification of Trainer
- Academic achievement
- Knowledge of trainer
- Experience of trainer
- Well-prepared practice
- Communion skill of trainer
Trainee Characteristics
- Age, Gender, Marital status
- Education level of trainee
- Years of related job experience

Learning Capability
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dealing with training methods/techniques that effect on capability of employee in order to get better
performance in organization. Three theories were reviewed for this study which were Kirkpatrick’s Four-Level
Training Evaluation Model, Kolb’s Learning Style and Experimental Learning Cycle and The Learning Pyramid.
Among these three theories, The Learning Pyramid was the most suitable and fit for this study. Based on the
theory and previous studies, the following conceptual framework was come out. Four hypothesis were
developed for this study. The first is training method has significant effect on the increasing learning capability
of trainees. The second is qualification of trainer has significant effect on the increasing learning capability of
trainees. The third is younger trainee has higher learning capability and the final is the more educated trainee
has high learning capability.
Methods
This study applies quantitative research method with cross-sectional approach in order to identify the
factors affecting on learning capability of employee at DICA in Yangon, Myanmar. The population in this study
is all staff in DICA Yangon (including senior staff). The sample group used for this study will be 100 staffs who
attended the training during 2018 by applying sample random sampling method. With the source of
information been the experimented research paper, the collection of data procedure modified will be the
self-administered questionnaire by the selected employee.
The analysis of survey was conducted by applying SPSS system. Descriptive analysis examined for
distribution of dependent and independent variables by illustrating (number) frequency and percentage table
for categorical variables. Bivariate analysis, cross-tabulation is applied to indicate the association between
dependent and independent variables. The value of Chi-square is considered by using p-value to determine
significant level. Multivariate analysis also applied for describing effect of independent variables to dependent
variable.
Findings
More than one third of respondents (40 percent) were age between 26 to 35 years of age. Another
one third of respondents at the time of survey were age between 18-25 years of age and remaining (23 percent)
were more than 35 year of age at the time of survey. Among the respondents, nearly one fourth are male
respondents and remaining are female respondents. Most of the respondents (75 percent) are single and only
one fourth of respondents are married. Most of the respondents (80 percent) are graduated and 14 percent
received master level degree and only small portion (6 percent) are undergraduate. Most of the respondents
(70 percent) have one to five years working experiences at DICA and one fifth of respondents (20 percent)
have six to ten years working experiences at DICA and only 10 percent of respondents are fresher. Regarding
with position, nearly one third of respondents (31 percent) are deputy staff officer, followed by staff officer
(23 percent), lower clerk (18 percent), assistant director (15 percent) and upper clerk (13 percent).
Concerning with training information, trainings are always conduced once a years (69 percent) and
sometimes trainings are conducted every six months. Conducting training quarterly and monthly are rare (only
8 percent and 3 percent). There are many kinds of training conducted each year. Among them, capacity building
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training for staffs is the highest frequency compared to other trainings and followed by Chinese language
training (27.3 percent), computer training (15.5 percent), and English language training (15 percent) and so on.
Lecturer methods were the most popular methods when conducting training and followed by group-discussion
method (32.9 percent) and presentation method (17.8 percent) respectively. Among these three methods,
most of the respondents (47 percent) reported that group discussion method is suitable for them. Another 39
percent of respondents reported that they prefer the lecturer method and other remaining 14 percent
reported that presentation (audio-visual) method is suitable for them. Regarding effect of training on their work
performance, over two third of respondents (65 percent) described that supporting trainings are good for their
performance and one fourth of respondents (25 percent) said that trainings are very good for their performance.
Only small portion (4 percent) stated that their performances are better when comparing before training.
Concerning with relevant of training on respondents’ expectation, most of the respondents (73 percent)
indicated that trainings are relevant with their expectations and other 19 percent reported that trainings are
very relevant and touched their expectations. Only 5 percent said that trainings are not relevant with their
exceptions and remaining 3 percent cannot mention for this issue.
Three training methods, lecturer method, presentation method and group-discussion method are
included to access respondents’ opinion on training method. 70 percent of respondents agreed lecture
method and group discussion method in the training are very effective to promote learning skill of trainees
and 75 percent of respondents agreed Teaching by presentation method in the training is very effective to
promote learning skill.
In order to access respondents’ opinion on qualification of trainers, over half of respondents indicated
that most of the trainers are high qualified, high knowledge, well prepared to teach, huge training experience
and can explain the subjects clearly. Nearly 15 percent of respondents could not mention regarding
qualifications of trainer. Only 2 percent of respondents disagreed to the indicators about qualifications of
trainer.
Regarding respondents’ opinion on learning capability, more than 50 percent of respondents reported
that their skills are developed after training, they can build their existing knowledge and skills, they can improve
knowledge from the training, they can set high standards for their selves in the training, they looked for their
own resources to help me learn and they pushed their selves to understand things they found confusing. For
this study, the value of Chonbach’s alpha for qualifications of trainer is 0.8356 and learning capability is 0.8729.
Therefore, it can summarized that the internal consistency is good for each scale.
Bivariate analysis was applied by using Chi-square for categorical variables. Table 1 shows the results
of cross tabulation on trainees’ characteristics, only education level of trainees was statistically associated with
increasing learning capability. It was found that highly associated between educations and learning capability
and it was highest in trainees who are graduated and lowest in undergraduate trainees (60 percent and 6
percent). The value of Chi-square is 6.25 with p-value 0.044. Other characteristics are not statistically significant.
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Table 1 Association between trainees’ characteristics and learning capability
Learning capability
Trainees’ characteristics
Chi-square
Not increased
Increased
(Percent)
(Percent)
Age
18-25
9
28
1.13
26-35
8
32
36-45
3
20
Gender
Male
5
18
0.06
Female
15
62
Marital status
Single
18
57
3.00
Married
2
23
Education level
Undergraduate
6
6.25*
Graduate
20
60
Postgraduate
14
Working experience
Less than one year
1
9
1-5 years
15
55
0.71
6-10 years
4
16
Position
Lower clerk
4
14
Upper clerk
3
10
4.08
Deputy staff officer
9
22
Staff officer
3
20
Assistant director
1
14
Source: Survey data analysis
Significant level * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001

p-value

0.596

0.812

0.083

0.044

0.700

0.396

Table 2 shows cross tabulation on training methods, lecture method, presentation and group
discussion methods are statistically associated with learning capability of trainees. The result shows trainees
who assumed lecture method was relevant for them was increased their learning capability (68 percent vs 6
percent), presentation method was relevant for them was improved their learning capability (69 percent vs 11
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percent) and group discussion method was relevant for them was increased their learning capability (74 percent
vs 6 percent) respectively. Table 2 Association between training method and learning capability
Source: Survey data analysis (Significant level * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001)
Learning capability
Training methods
Chi-square
p-value
Not increased
Increased
(Percent)
(Percent)
Lecture method
Not relevant
14
6
25.16***
0.000
Relevant
12
68
Presentation method
Not relevant
11
11
15.87***
0.000
Relevant
9
69
Group discussion method
Not relevant
9
6
17.65***
0.000
Relevant
11
74
Table 3 indicates cross tabulation on qualifications of trainer. To get the variable of qualification of
trainer, this independent variable is calculated from five components which are the likert-scale data. Mean of
these five components are intended and it is assumed that above the value of mean 3.5 is “qualified” and
below 3.5 is assumed “not qualified”. It was statistically associated with increasing learning capability at pvalue 0.000. The result shows teaching of qualified trainer was increased the learning capability of trainees (74
percent vs 6 percent) with Chi-square value 34.37.
Table 3 Association between qualification of trainer and learning capability
Learning capability
Qualification of trainer
Chi-square
p-value
Not increased
Increased
(Percent)
(Percent)
Qualification of trainer
Not qualified
13
6
34.37***
0.000
Qualified
7
74
Source: Survey data analysis (Significant level * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001)
Regarding multivariate analysis, logistic regression was conducted to examine the effects of trainees’
characteristics, training methods and qualification of trainer on learning capability of trainees to analyze
whether the event (increasing learning capability) occurred or not. For this regression model, the dependent
variable or learning capability is operationalized as 1= increased learning capability and 0= not increased
learning capability. This dependent variable is calculated from six components which are the likert scale data.
Mean of these six components are intended and it is assumed that above the value of mean 3.5 is assumed
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“increasing learning capability” and below 3.5 is assumed “not increasing learning capability”. Levels of
measurements for most of variables are categorical.
This model is developed by focusing the qualification of trainer, training methods and characteristics
of trainees. The variables that statistically explained the differences in increasing learning capability were
training method especially lecturer method and qualification of trainer. It was found that trainees who assumed
lecturer method, trainees who assumed the trainer is qualified
can increase learning capability within their counterparts. The constant is 0.03 and the value for chisquare in model is 50.52 with statistically significant. The results are as following:
Variables
Lecture method
Not relevant a)
Relevant
Presentation method
Not relevant a)
Relevant
Group discussion method
Not relevant a)
Relevant
Qualification of trainer
Not qualified a)
Qualified
Trainees’ characteristics
Age
18-25 a)
26-35
36-45
Gender
Male a)
Female
Marital status
Single a)
Married
Position
Lower clerk a)
Upper clerk
Deputy staff officer
Staff officer

OR

SE

P-value

9.86**

8.56

0.008

3.57

3.13

0.143

3.11

3.65

0.333

8.19*

8.26

0.037

0.88
0.93

0.93
1.37

0.894
0.963

2.04

2.49

0.557

9.56

15.29

0.158

0.67
0.98
2.48

1.18
1.26
3.94

0.822
0.985
0.567
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Variables
Assistant director
Working experiences
Less than one year a)
1-5 years
6-10 years
Constant
Chi-square
Pseudo R2

OR
15.67

SE
37.30

P-value
0.248

0.49
0.25
0.03
50.52
0.5048

1.12
0.69
0.08

0.754
0.615
0.184

Source: Survey data analysis
Significant level * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001, a) = Reference category
Hypothesis 1
According to the result of this study, the first hypothesis was accepted which is “training method has
significant effect on the increasing learning capability of trainees”.
In this study, 70 percent of respondents agreed lecture method and group discussion method in the
training are very effective to stimulate learning skill of them and trainees who assumed lecturer method is
relevant are 9.86 times more likely to increase learning capability. Most of the trainees/officers in DICA preferred
lecture method as they had experienced learning by lecture method since their childhood lives. Most of the
class room lessons were taught by lecture method in
Myanmar. Thus, the trainees/officers may be desirable to learn by lecture method. Actually, lecture
method is one way communication method and the trainer lead the training program.
In the effort to promote learning capability of trainees/ employee, the results of this study contribute
the meaningful findings in developing training methods when conducting training to increase application of
learning from training in real job performance. In this study, more than 50 percent of respondents reported
that their skills are developed after training. Increasing learning capability is challenging as the comprised of
cognitive system are complex in each individuals and every person is not same from other. Likewise one study
mentioned that lecturer method in training program is the most traditional and commonly applied method,
accounting for 42 percent of a training hours of companies on average and used absolutely or frequently (90
percent to 100 percent of the time) by 13 percetn of organizations (Wyzowl, 2019/on May 15,2019). Although
“lectures are possibly the most ridiculed training method” (Thiagarajan, 2005), he criticized on the lecture
method and mentioned that it is low interaction between trainer and trainees because it indicates a one-way
communication and don’t have enough support for overcoming challenges in learning and low engagement
in peer learning. In contrast, Webster-Wright (2009) advocates that learning is the continuing process and
lecture method can support on learning for trainee like other methods and learning is depended on the
perception of individual.
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Hypothesis 2
According to the result of this study, the second hypothesis was accepted that is “qualification of
trainer has significant effect on the increasing learning capability of trainees”. Because this study found that
trainees who assumed the trainer is qualified are 8.19 times more likely to increase learning capability than
their counterparts.
By examining academic achievement of trainer, knowledge of trainer, experience of trainer, wellprepared practice and communion skill of trainer are the inspection of qualification of trainer. This is specifically
precise for complex training content as communication skills of trainers allow chance trainees for asking
questions and attaining explanation and instantaneous response to get knowledge for them. Face-to-face
communication stimulates learners (Russ-Eft, 2002) and allows for discussion, sharing perceptions, and
cooperating between each other (Scott, 2010). Although qualification of trainer is perfect, motivation of learner
can also be effected if the trainees are unaware with the technology or are commonly overwhelmed by
technology (Zhang et al., 2004).
Hypothesis 3
According to the result of this study, the third hypothesis “younger trainee has higher learning
capability” was rejected as the age of trainee was not significant in both bivariate and multivariate analysis.
This may be due to the age of trainees/officers were not much different in this study.
The capability to learn new outcome possibilities decays over the course of healthy elderly in humans
and animals (Burke & Barnes, 2006). But, the confirmation for this hypothesis is varied. Some study found that
age can effect on increasing learning capability and however, some studies were not (Eppinger, 2011).
Hypothesis 4
According to the result of this study in bivariate analysis, the fourth hypothesis “the more educated
trainee has high learning capability” was accepted.
In the result of bivariate analysis, learning capability and it was highest in trainees who are graduated
and lowest in undergraduate trainees (60 percent and 6 percent). The value of Chi-square is 6.25 with p-value
0.044.When many organizations elevated their educational qualifications for jobs and when the
conceptualization of job performance extended significantly to contain more extra role behaviors.
Discussion and Recommendations
Training method (style of distributing knowledge and skill) is essential part for Training and
Development (Carlos A. Primo Braga, 1995). Employees are very aware for style of teaching (Michael Armstrong,
2000). If someone is not providing the training with style of inspiring and trainer cannot get attention and
respect from the trainee and this can cause wasting time for trainer and audience as well (Griffin et al., 2000).
Engagement between trainer and audience during training
session is very essential to get attention from audience (Seamen et al., 2005). Design of Training should
be based on employees’ requirement (Ginsberg, 1997). In this study, 70 percent of respondents agreed lecture
method and group discussion method in the training are very effective to stimulate learning skill of them and
trainees who assumed lecturer method is relevant are 9.86 times more likely to increase learning capability.
There are very few empirical study mentioned the investigation of the association between the
qualifications of trainer and capabilities of learning and interrelated these characteristics to the effectiveness
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of trainer. The concern, emphasized in the study of Palmer (1989), trainer or training specialist can be everyone
once if they have required knowledge in a related area. Some studies support that effectiveness of a trainer
is reliant toward appropriately qualified and knowledgeable for the role which will contribute the effectiveness
of training in the organization (Thompson, 2002; Walter, 2001; Birkenholz, 1999). Tannenbaum et al. (1991)
stated that trainees who had sufficient information and a strong reasoning for the training program from trainer
informed better inspiration to join and study. In this study, trainees who assumed the trainer is qualified are
8.19 times more likely to increase learning capability than their counterparts.
Age is often related with deterioration in cognitive capacities that are essential for preserving functional
independence, such as learning new skills. There have difficulties to apply skill from training in the real job for
the older trainees. Younger adults have higher ability of training better than older adults (Chen et al., 2006).
Conversely, Thijssen (1996), cited in Van der Klink et al. (2001), stated that older trainees with a wide range of
work involvements revealed rarer difficulties attaining
training aims and face less difficulty in their jobs with the application of training. In this study, age was
not effect on learning capability of employee.
This study found that training methods and qualification of trainers are high statistically effect on
increasing learning capability of trainees. Therefore, the responsible person from DICA should examine the
qualifications of trainer which consists of academic level, training experiences, communication skill and other
related knowledge. Furthermore, the responsible person should request to trainer regarding the preparation
plan of facilitation/training methods before conducting the training so that it can access which training method
will be relevant for their employee.
Although lecture method could increase learning capability, lecturer method is the traditional
method. Nowadays, technology is advanced more and more. Technology can also effect on the learning ability
of employee/officers. It is not enough lecture is the method of training which impact on the learning capability
of trainees because lecture is the traditional method and most of the lessons can learn from internet.
Furthermore, the pure lecture offers only information and its effectiveness is limited.
In order to have a better understanding and to get more information about increasing learning
capability, qualitative or mixed methods study should be conducted in the future. By applying mixed method
approach, researchers can analyze and synthesize the results of each factor and can explore the perception
of trainees on learning capability in order to expand deeply understanding of complex issues and contexts
that influence on learning capability of trainees/employees.
Limitation of study
This study has some limitation in data collection section. Data collection could not be conducted in
sub-office situated far away from Yangon. When providing training, employees from sub-office were invited to
attend the specific training. However, there was few time consumption for this study to collect data. Therefore,
the data collection was conducted in Yangon DICA office only.
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Township Administrators’ Leadership and Its Effect on Subordinates’ Job Performance in Township
General Administration Departments in Kayah State
Khun iKhu*
ABSTRACT
Theistudyiaimeditoiassessingitheieffectiof leadership istyles ion iemployees iperformance iat
TownshipiGeneraliAdministrationiDepartments in Kayah State. The imain iobjective iof ithis study iwas ito
iinvestigate ithe ieffect iof idifferent ileadership istyles i(transformational, transactional, iand ilaissez-faire
ileadership istyles) ion iemployees’ ijob isatisfaction iand performance. iA icross isection idescriptive isurvey
iresearch istrategy iwas iadopted iin iwhich 153 iusable istructured iquestionnaires iwere icollected ifrom
i231 iquestionnaires idistributed. The ileadership istyles iwere imeasured ithrough ithe iMulti ifactor
iLeadership iQuestionnaire developed iby iAvolio iand iBass i(1995), imodified ito ifit ithe icontext iof ithe
istudy. Employee job isatisfaction iwas imeasured iusing ian iadapted iversion iof ithe iMinnesota iSatisfaction
Questionnaire i(MSAQ), ideveloped iby iWeiss, iDars iwiss iand iLofquist i(1967). iJob performance
iquestionnaire iwas idesigned ito imeasure iexecuting idefined iduties, iquality iof work, imeeting ideadline,
iand ipunctuality, iteam iwork iand idepartmental igoal. i iRegression analysis iwas iused ito iassess ithe
ieffects ias iper ithe ihypotheses iof ithe istudy. iThe ifindings show ithat itransformational ileadership istyle
iis ithe imost iexhibited istyle iat iTownship General iAdministration iDepartments iin iKayah iState ifollowed
iby itransactional ileadership style iand ilaissez-faire. iJob isatisfaction iis iabove iaverage iand ijob
iperformance iis ihigh. Overall, iscores iin itransformational ileadership istyle iwere ifound ito ihighly istrongly
positively ieffect ion iboth iemployees’ ijob isatisfaction iand iemployees’iperformance. It iis irecommended
itherefore ithat itransformational ileaderships iare ithe imost ieffective leadership istyles.
Key iwords: ileadership istyle, itransformational ileadership, itransactional ileadership, ilaissez-faire
ileadership, iemployee ijob isatisfaction, ijob iperformance, iTownship iAdministrator (TA), General
iAdministration iDepartment i(GAD), iKayah. I
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Introduction
Wrong ileadership istyle iis icapable iof icausing inegative iconsequences, iwhich imight ifurther triggers ithe
isensitivity iand isusceptibility ito imisunderstanding iwhich imay ilead ito organizational idysfunction isuch
ias idecrease iwork iperformance, iabsenteeism iand ihigh turnover i(Lamude, i1994; iMotowidlo, i2003).
iTherefore, iprevention iof isubordinates’ negative ioutcome iis iimperative ivisavisa ithe iuse iof idifferent
ileadership istyles. iAlthough many ifactors imay iinfluence ithe iperformance iof ian iorganization, ithere
ican ibe ilittle idoubt that ithe iquality iof ileadership iavailable ito iit iwill ibe ione iof ithe imost icritical
ideterminants of iultimate isuccess. iLeadership ibehavior iplays ia ivery iimportant irole iin ienhancing
employee ijob isatisfaction, iwork imotivation iand iwork iperformance. iIn irecognition iof ithis fact,
itremendous ieffort iand iresources ihave ibeen iexpanded, iwith ivarying idegrees iof success, ito iidentify
iand idevelop ipersonnel iwho iwill ioccupy ithe ipositions iof ileadership needed ito imeet ipresent iand
ifuture iorganizational irequirements. iGood ileadership ibehavior accelerates ithe idevelopment iof imost
iorganizations. iIt itherefore iplays ia icritical irole iin ithe performance iof iorganizations.
The ileadership istyles ican iimprove ior ilessen ithe ilevel iof iemployees’ iperformance iworking under ihis
idirect iauspices. iTo iwhat iextent, ithis irelationship iis ieffective iwith irespect ito transformational ior
itransactional ileadership iis ithe imain itheme iof ithe ipresent istudy. iIn ithe study, ithe imain iparameters
iwith irespect ito iperformance i(dependent) iare ithe ileadership styles i(transformational, itransactional,
iand ilaissez-fair). i
Research iObjectives
The ioverall iaim iof ithe istudy iis ito iinvestigate ieffect iof itownship iadministrators’ leadership istyles iand
isubordinates’ ijob iperformance iin iseven itownship igeneral administration idepartments iin iKayah iState.
i

The ifollowing isub-objectives iare idrawn ifrom ithe ioverall iaim iof ithe istudy:
1. To idetermine ithe ieffect iof itownship iadministrators’ ileadership istyles ion isubordinates’ ijob
isatisfaction iin itownship igeneral iadministration idepartments iin iKayah iState;
2. To idetermine ithe ieffect iof itownship iadministrators’ ileadership istyle ion isubordinates’
iperformance iin itownship igeneral iadministration idepartments iin iKayah iState i.
Research iHypotheses
1. H1a: iTransformational ileadership istyle ihas ipositive ieffect ion ijob isatisfaction iin itownship
igeneral iadministration idepartments iin iKayah iState?
2. H1b: iTransactional ileadership istyle ihas ipositive ieffect ion ijob isatisfaction iin itownship igeneral
iadministration idepartments iin iKayah iState?
3. H1c: iLaissez-fair ihas ipositive ieffect ion ijob isatisfaction iin iseven itownship igeneral
iadministration idepartments iin iKayah iState.
4. HP2a: iTransformational ileadership istyle ihas ipositive ieffect ion ijob iperformance iin itownship
igeneral iadministration idepartments iin iKayah iState?
5. HP2b: iTransactional ileadership istyle ihas ipositive ieffect ion ijob iperformance iin itownship
igeneral iadministration idepartments iin iKayah iState?
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6. HP2c: iLaissez-fair ihas ipositive ieffect ion ijob iperformance iin iseven itownship igeneral
iadministration idepartments iin iKayah iState.
Transformational iLeadership
Transformational ileadership iis iviewed ias ia ipeople-oriented ileadership istyle iwhere emotional
iattachments ioccur ibetween ithe ileader iand ifollower i(Mester, iand iRoodt, i2003, as icited iin
iLoganathan, i2013). iMuch iemphasis iis iplaced ion iemotions iand ivalues iwhere the irole iof ithe ileader
iplays ian iintegral ipart iin imaking iactivities imeaningful ifor followers. The idegree ito iwhich ia ileader iis
iseen ito ibe itransformational ilargely idepends ion ione’s influence ion ithe ifollower. iTransformational
ileadership ihas ifour icomponents ias ifollow:
1) iCharismatic ileadership i(or iidealized iinfluence). iThe ileader iacts iin iways ithat iresult in ibeing ia
irole imodel ifor ithe ifollowers. iThus, ithe ileader ibecomes iadmired, irespected, and itrusted iby ithe
ifollowers iwho iwant ito iemulate ithem. iThe ifollowers ialso irecognize extraordinary icapabilities,
ipersistence, iand idetermination iin ithe ileader. iIt iis ialso ievident that ithe ileader iis iwilling ito itake irisks
ito iachieve igoals ibut iassumes ian iethical iand moral conduct ifor ithat.
2) iInspirational imotivation. iThe ileader iprovides imeaning iand ichallenge ithat imotivates and iinspires
ithe ifollowers’ iwork. iIn ithis icase, ithe ileader ipromotes iteam ispirit, enthusiasm, iand ioptimism iin itheir
ifollowers. iThe ileader iinvolves ithem iin ia ipositive vision iof ithe ifuture iand icommunicates ihigh
iexpectations ithat ifollowers iwant ito iachieve.
3) iIntellectual istimulation. iThe ileader ipromotes itheir ifollowers’ iinnovation iand icreativity by
iquestioning iestablished iassumptions, ireframing iextant iproblems, iand iapproaching iold problems iin
inew iways. iIn ithis iway, ithe ileader iencourages icreativity iand idoes inot iuse public icriticism ito irespond
ito iindividual ifollowers’ imistakes. iRather, ithe ileader isolicits new iideas iand icreative isolutions ito
iproblems.
4) iIndividualized iconsideration. iThe ileader iattends ito ieach ifollower’s ineed ifor achievement iand
igrowth iby iacting ias icoach ior imentor. iThe ileader itries ito icreate inew learning iopportunities iin ia
isupportive iclimate; ithus, ithe ileader idemonstrates iacceptance for individual idifferences, iprovides
iencouragement ito isome ifollowers, istandards ipatterns iof work ito iothers, iand iprovides iautonomy ito
ithose iwith imore iexperience. iIn ithis iway, ithe leader iestablishes itwo-way iexchange iprocesses iof
icommunication iwith ithe ifollowers, adopts ian iactive ilistening istyle, iand idelegates itasks ito idevelop
ifollowers’ iskills.
Figure i2.1: iTransformational ileadership iattributes
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2.3.2 iTransactional iLeadership
Transactional Leadership Style
Burns describes transactional leadership style as more of “give and take” type of relationship at work,
where exchange is a major form of interaction between superior and subordinate, such as a monetary
reward for achieving set objectives. Followers’ obedience relied not only on rational values and rules, but
also on laid down agreements. Followers are guided and at the same time limited to the tasks assigned to
them. Transactional form of leader concentration is on performing the task in the right way.
A transactional leader can be viewed as a task- orientated person who utilizes power to exercise command
and control in order to gain compliance from followers. The leader implicitly clarifies task requirements
with associated rewards for compliance or punishment for noncompliance. The main attributes in this study
that form the basis of effective transformational leadership is illustrated in Figure (2). The following
dimensions of transactional leadership have been identified as contingent reward, management by
exception—active, and management by exception—passive:

Transactional
Leadership

Management by
Exception
(Passive/Active)

Figure 2: Transactional Leadership Attributes

Contingent Reward
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1) Contingent Rewards
This is the degree to which a leader arranges constructive transactions with followers: The leader is very
clear about his expectations and he establishes the rewards for meeting these expectations. The leaders
clarify what is expected from followers and what they will receive if they meet expected levels of
performance.
2) Active Management by Exception
Generally, management by exception is the degree to which a leader takes corrective action on the basis
of results of leader–follower transactions. The difference between management by exception—active and
management by exception—passive lies in the timing of the leader’s intervention. Active leaders monitor
follower behavior, anticipate problems, and take corrective actions before the behavior creates serious
difficulties. Passive leaders wait until the behavior has created problems before taking action. The leaders
focus on monitoring task execution for any problems that might arise and correcting those problems to
maintain current performance levels.
2) Passive Management by Exception
Transactional leaders intervene only when performance is not commensurate with expectations.
Punishment is used as a response to unacceptable performance. Passive management-by-exceptions–
leaders tend to react only after problems have become serious to take corrective action, and often avoid
making any decisions at all.
Laissez- iFaire iLeadership
According ito iMcColl-Kennedy iand iAnderson i(2005), ilaissez-fair ileadership iis ia ipassive style ithat iis
ireflected iby ihigh ilevels iof iavoidance, iindecisiveness iand iindifference. iIt iis also icommonly iviewed ias
ithe iabsence iof ileadership iwhere ithe ileader itakes ia i“hands-off” approach, iabdicating iresponsibility,
idelaying idecisions iand igives ino ifeedback ito employees’ i(Xirasagar, i2008). iThe ileader imakes ino
iattempt ito imotivate ifollowers ior ito satisfy itheir iindividual ineeds. iIt iis ialso iviewed ias ian iavoidance
iof ileadership responsibilities iwhich icould iresult iin ia ilack iof idirection ifor ithe iorganization. iThe ilaissezfaire ileader iis ialso iview ias ian iinactive irather ithan iproactive iindividual iwho procrastinates, iwherever
ipossible. iThere iare ino irewards ior ifeedback ito isubordinates iand developmental ineeds iare ileft ito
iindividuals ifor iself- imanagement. i
Table i1: iThe iComponents ithat iMake iUp ithe iFull iRange iof iLeadership iModel
Full iRange iof iLeadership
iStyle/Components
Transformational iLeadership

Idealized iInfluence iAttributes i(IA)
Idealized iInfluence iBehaviors i(IB)
Inspirational iMotivation i

Characteristics
Influencing ithe iorganizational imembers’ iperformance
itoward ithe iachievement iof iorganizational igoals ithrough
itheir isocial iand iaction icharisma.
providing ia irole imodel i
Utilizing icharismatic iactions iwhich iare icentered ion
ivalues, ibeliefs, iand ia isense iof imission
Providing imeaning iand ichallenge ito itheir iwork
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Full iRange iof iLeadership
iStyle/Components
Intellectual iStimulation i
Individual iConsideration i

Transactional iLeadership
Contingent iReward i
Management-By-Exception i(Active) i
Passive iManagement-By-Exception i
Passive/Avoidant ileadership
Laissez-faire ileadership i

Characteristics
Stimulating iemployees ito ibe iinnovative iand icreative
Treating ifollowers ias iindividual irather ithan ias ia igroup
iand ipay ispecial iattention ito ieach iindividual
iemployee’s ineeds, iabilities.i
An iexchange iprocess ibetween ileaders iand iemployees i
Rewarding iemployees ifor itheir iachievement
Being iproactive ito ithe iaction iof iemployees.
Waiting iuntil imistakes itake iplace, iand itaking iaction.
A iprocess iwhere ileaders iavoid iresponsibilities iand ibeing
ipassive iand iinactive
Being iabsent iwhen ithey iwere ineeded. iAvoiding ibeing
iinvolved iin iresolving iconflicts, itaking iresponsibility, iand
imaking idecisions.

Sources: iAl-Arimi, i2012
Performance iTheory
According ito ithe istudy iof iSabine iand iAnne i(2002), ithere iare itwo itypes iof ijob performance: itask iand
icontextual iperformance. iTask iperformance irefers ito ian iindividual’s proficiency iwith iwhich ihe ior ishe
iperforms iactivities iwhich icontribute ito ithe organization’s i‘technical icore’. iContextual iperformance
irefers ito iactivities iwhich ido inot contribute ito ithe itechnical icore ibut iwhich isupport ithe
iorganizational, isocial, iand psychological ienvironment iin iwhich iorganizational igoals iare ipursued.
Individual (Employee) Performance
In ithe iorganizational icontext, iperformance iis iusually idefined ias ithe iextent ito iwhich ian organizational
imember icontributes ito iachieving ithe igoals iof ithe iorganization. iEmployee performance iis ioriginally
iwhat ian iemployee idoes ior idoes inot ido. iPerformance iof employees icould iinclude: iquantity iof
ioutput, iquality iof ioutput, itimeliness ior ioutput, presence iat iwork, icooperativeness i(Gungor, i2011)
Performance Measurement
The iperformance imeasures ican ibe igrouped iinto isix igeneral icategories ithat iare effectiveness,
iefficiency, iquality, itimeliness, iproductivity iand isafety ithe ieffectiveness examines ithe idegree ito iwhich
ithe iprocess ioutput. iEffectiveness irefers ito ithe ievaluations of ithe iresults iof iperformance i(i.e., ifinancial
ivalue iof isales). iAccording ito iFru i(1998), employee ieffectiveness iis ia imeasure iof ithe idegree ito iwhich
ian iemployee iachieves his/her set iobjectives iand igoals. iThe ikey iis ithat ian iemployee iis ieffective iif
ihe/she iachieves his/her iobjectives iand igoals.
According ito ithe istudy iof iJuvenalis iMwombeki i(2017), ijob iperformance iwere imeasured by iExecuting
idefined iduties, imeeting ideadline, iteam iwork, iquality iof iwork, ipunctuality, and iachieving idepartmental
igoals. i iThe icategories iof iperformance imeasurement iand itheir characteristics iare ishown iin iTable i(2.3).
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Table: i2. iPerformance iMeasurement iCategory iand iTheir iCharacteristics
Employee iperformance
Characteristics
Executing idefined iduty
Meeting ideadline
Team iwork

1. Prepared iaction iplan ischedule
2. Diligently iexecuted iduties ias iper ischedule
Work iperformed iin itime ias irequest.

Punctuality

1. Collaborating iwith iothers ito icarrying iout idepartmental
iassignments.
2. Supporting iteam imembers.
1. Meting istandards
2. Meeting ideadline
3. Error irate
iTime ifor isinging iin/out

Departmental igoal

Meet iset ifinancial itarget i(tax)

Quality iof iwork

Source: iAdopted ifrom iJuvenalis iMwombeki, 2017
Job iSatisfaction
Robin i(1999) idefined ijob isatisfaction ias iemployees’ iattitude itoward itheir ijob. iEmployee Satisfaction
iis isimply ithe iway iand imanner ipeople ifeel iabout itheir ijobs iand ithe idifferent aspects iof itheir ijobs.
iJob isatisfaction ican ialso ibe iconsidered ia ifeeling ior iattitude iabout various iaspects ior ifacets iof ithe
ijob i(Spector, i1997). iThe iperformance iof ihighly isatisfied and ihappy iworkers iis ihigher iso ithe
iorganization ieasily iachieved iits idesire igoals iand objective ithrough ithis ihigher iemployee’s
iparticipation. iSpector i(1997) iidentified inine factors iof ijob isatisfaction ias ifollow:
Table i3: iThe inine ifacets iof ijob isatisfaction i(Spector, i1997)
Pay
Satisfaction iwith ipay iand ipay iraises
Promotion
Satisfaction iwith ipromotion iopportunities
Supervision
Satisfaction iamong iemployees itoward itheir isupervisor
Fringe ibenefits
Satisfaction iwith ifringe ibenefits
Decision imaking
Satisfaction iwith iparticipative idecision imaking
Policy
Satisfaction iwith irules iand iprocedures
Coworkers
Satisfaction iwith itheir ipeers
Nature iof iwork
Satisfaction iwith ithe itype iof iwork idone
Communication
Satisfaction iwith icommunication iwith ithe iorganization
Source: iAdopted ifrom iNatepanna iYavirach, i2012
Method
In ithis iresearch ipaper, isurvey imethod iwas iused. iSince ivariables iwere imeasured iwith numeric
iindicators, iquantitative ianalysis imethods iwere iemployed. iAfter icareful icollection and icoding iof idata,
iand ithe ientry iof ithose idata iinto iSPSS, iboth idescriptive iand inferential istatistics iwere icalculated ifor
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ieach ivariable iof iinterest. iDescriptive istatistics provides ithe itechniques iof inumerically iand igraphically
ipresenting iinformation ithat igives an ioverall ipicture iof ithe idata icollected. iIn iinferential istatistics,
imultiple iregression analysis iwas iused ito iassess ithe ieffects ias iper ithe ihypotheses iof ithe istudy.
Findings
Research iObjective i1: iExamining ithe iEffect iof iTownship iAdministrator iLeadership Styles ion
iSubordinates’ iJob iSatisfaction iin iTownship iGeneral iAdministration Departments iin iKayah iState
The imultiple iregression ianalysis iwas icarried iout ito iestimate ithe ieffect iof ileadership styles
(independent ivariables) ion iemployees’ ijob isatisfaction i(dependent ivariable), iand ion employees’ ijob
iperformance i(dependent ivariable). iResults iare ipresented iin iTable i(4 iand 5). iTable i(4) ipresents ia
isummary iof ithe imodel iin iwhich ithe iitem iof iinterest iis ithe adjusted iR2 istatistics, iwhich iis i0.581.
iThis isuggests ileadership istyles iaccounts ifor i58.1% of ithe ivariation iin iemployees’ ijob isatisfaction. i
Table i4: iMultiple iRegression iResults iof ithe iEffect iof iLeadership iStyles ion Subordinates’ iJob
iSatisfaction
Variables
Coefficient
Sig.
(Constant)
2.955
.000
Transformational iLeadership
.648
.000
Transactional iLeadership
.143
.102
Laissez-fair iLeadership
.043
.539
R
.768
R iSquare
.590
Adjust iR iSquare
.581
F-statistic
71.326
Dependent ivariable: iJob iSatisfaction
Source: iField idata, i2019
Table i(4) ipresents ithe ianalysis iof ivariance i(ANOVA) iresults iof ithe ieffect iof ileadership styles ion
iemployees’ ijob isatisfaction. iIt iis ialso iknown ias imodel ifit iresults. iOf iinterest in this itable iare ithe iFstatistics iand iits iassociated isig. ivalue. iThe iresults ishow ithat ithe iF-statistics iis i71.326 i(p < 0.01). iThe
iresults iindicate ithat ithe imodel’s ihypothesis ithat ithe “model ihas ino ipower ito ipredict iemployees’
ijob isatisfaction ifrom ileadership istyle iscores” could inot ibe iaccepted. iThey itherefore isuggest ithat ihe
imodel ihas ipower ito ipredict employees’ ijob isatisfaction isignificantly ifrom ithe ileadership istyles
iscores. i i
Table i(4) ipresents ithe iresults ion ithe icoefficients iof ithe iregression imodel. iThe coefficients results
ishow ithat itransformational ileadership ihighly isignificantly iand ipositively ipredict employees’ ijob
isatisfaction, istandardized iB i= i0.648, i(p i< i0.01). iThese iresults isuggest that satisfaction iof iemployees
iwhose iimmediate itownship iadministrators iexhibited transformational ileadership icharacteristics
iincreased isignificantly iby i64.8 ipercent. iThe results ialso ishow ithat itransactional ileadership istyle
iweakly ipredicted iemployees’ ijob satisfaction, istandardized iB i= i0.143, i(p i> 0.10) iand iLaissez-fair
ileadership iweakly predicted iemployees’ ijob isatisfaction, istandardize iB i= i-042, i(p i> 0.10).
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Hypothesis iH1a: iTransformational ileadership istyle ihas ipositive ieffect ion Subordinats’ job
isatisfaction
Transformational ileadership istyle ihighly isignificantly iand ipositively iaffected ion subordinates’ ijob
isatisfaction iwith istandardized iB i= i0.648, Ip < 0.01. Therefore, ihypothesis H1a iwhich istated ithat
i“transformational ileadership istyle ihas ipositive ieffect ion subordinates’ ijob isatisfaction iin itownship
igeneral iadministration idepartments iin iKayah State” icould ibe iaccepted. i
Hypothesis iH1b: iTransactional iLeadership istyle ihas iPositive iEffect ion subordinates’ Job
iSatisfaction iin iTownship iGeneral iAdministration iDepartments iin iKayah iState
Transactional ileadership istyle ihad ipositive ieffect ion isubordinates’ isatisfaction ibut iweakly predicted
ijob isatisfaction iwith ithe istandard iB i= i0.143, ip i> 0.10. iTherefore, ithe inull hypothesis i“Transactional
ileadership istyle idoes inot ihave ipositive ieffect ion isubordinate job satisfaction iin itownship igeneral
iadministration idepartments iin iKayah iState” icould inot ibe rejected. i
Hypothesis iH1c: iLaissez-faire ileadership ihas ipositive ieffect ion isubordinates’ ijob satisfaction iin
iTownship iGeneral iAdministration iDepartments iin iKayah iState
Laissez-faire ihad iinsignificant ipositive ieffect ion isubordinate ijob isatisfaction iwith ithe standard iB i=
i0.43, ip > 0.10. iTherefore, ithe ihypothesis iH1c istating ithat i“Laissez-fair leadership ihas ipositive ieffect
ion isubordinate isatisfaction iin itownship igeneral administration departments iin iKayah iState” icould ibe
iaccepted.
.ii
Research iObjective i2: iExamining ithe iEffect iof iLeadership iStyles ion iSubordinates’ Job
iPerformance
Results iare ipresented iin iTable i(5). iTable (5) ipresents ia isummary iof ithe imodel iin iwhich the iitem iof
iinterest iis ithe iadjusted iR2 istatistics, iwhich iis i0.377. iThis suggests ileadership styles iaccounts ifor i37.7%
iof ithe ivariation iin iemployees’ ijob iperformance. i
Table i5: iMultiple iRegression iResults iof ithe iEffect iof iLeadership iStyles ion iSubordinates’ iJob
iPerformance
Variables
Coefficient
Sig.
(Constant)
Transformational iLeadership
Transactional iLeadership
Laissez-fair iLeadership
R
R iSquare
Adjust iR iSquare
F-statistic
Dependent ivariable: iJob iPerformance
Source: iField idata, i2019

2.222
.620
.032
-.058

.000
.000
.765
.500
.624
.624a
.377
31.614
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Table i(5) ipresents ithe ianalysis iof ivariance i(ANOVA) iresults iof ithe ieffect iof ileadership styles ion
iemployees’ ijob iperformance. iOf iinterest iin ithis itable iare ithe iF-statistics iand iits associated isig. value.
The iresults ishow ithat ithe iF-statistics iis i31.614 i(p < 0.01). iThe results indicate ithat ithe imodel’s
ihypothesis ithat ithe i“model ihas ino ipower ito ipredict iemployees’ job iperformance ifrom ileadership
istyle iscores” icould inot ibe iaccepted. iThey itherefore suggest ithat ihe imodel ihas ipower ito ipredict
iemployees’ ijob iperformance isignificantly from the ileadership istyles iscores.i i
Table i(5) ipresents ithe iresults ion ithe icoefficients iof ithe iregression imodel. iThe coefficients results
ishow ithat itransformational ileadership ipositively ipredict iemployees’ ijob performance, standardized iB
i= i0.620 i(p i< i0.01). iThese iresults isuggest ithat iperformance iof iemployees whose iimmediate itownship
iadministrators iexhibited itransformational ileadership characteristics iincreased iinsignificantly iby i62
ipercent. The iresults ialso ishow ithat transactional ileadership istyle iweakly ipositively ipredict iemployees’
ijob iperformance, standardized iB i= i0.03 i(p i> 0.10) iand ithese iresults isuggest ithat iperformance iof
iemployees whose iimmediate itownship iadministrators iexhibited itransactional ileadership icharacteristics
increased isignificantly iby ionly i3 ipercent. Laissez-fair ileadership iinsignificantly inegatively predict
iemployees’ ijob iperformance, istandardize iB i= i-0.058 (ip i> i0.10) iand ithese iresults meant ithat ithe
iperformance iof iemployees iwhose iimmediate itownship iadministrators practice ilaissez-fair ileadership
icharacteristics idecreased iinsignificantly iby i5 ipercent, ip > 0.10.
Hypothesis iH2a: iTransformational iLeadership iStyle ihas iPositive iEffect ion Subordinates’ Job
iPerformance iin iTownship iGeneral iAdministration iDepartments iin Kayah iState
As imentioned above, transformationalileadershipistyle ihad imost ipositive ieffect ion subordinates’ job
iperformance iaccounting ifor i62.0% iof ithe ivariance iin isubordinate ijob performance.iThe ihypothesis
iH2a iwhich istated ithat i“transformational ileadership ihas positive ieffect ion isubordinate ijob
iperformance iin itownship igeneral iadministration departments iin iKayah iState” icould ibe iaccepted iwith
iF-statistic i= i31.614. i
Hypothesis iH2b: iTransactional iLeadership ihas ipositive ieffect ion isubordinates’ ijob performance
iin iTownship iGeneral iAdministration iDepartments iin iKayah iState
Transactional ileadership istyle ihad iinsignificant ieffect ion isubordinate ijob iperformance iwith the
istandard B i= i0.032, ip i> 0.10. Subordinate ijob iperformance iwas icontributed ionly i3 percent ifrom
itransactional ileadership istyle. Theihypothesis H2b,i“Transactionalileadership istyleihasipositiveieffect ion
isubordinate ijob iperformance iin itownship igeneral iadministration idepartments iin iKayah iState” icould
ibe iaccepted.i
Hypothesis iH2c: iLaissez-faire ileadership istyle ihas ipositive ieffect ion isubordinates’ ijob
performance iin itownship igeneral iadministration idepartments iin iKayah iState
Laissez-faire ileadership iinsignificantly inegatively icontributed ito iemployee ijob iperformance with ithe
istandardiB i= i-0.058, ip i> 0.10. Theialternative hypothesis i“Laissez-fair ileadership has ipositive ieffect on
ijob performanceiin townshipigeneraliadministrationidepartments in Kayah State” could not be accepted.
Discussion iand iRecommendations
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In iconclusion, ileadership istyles i(transformational, itransactional, ilaissez-fair ileadership istyle) accounts
ifor i58.1% iof ithe ivariation iin isubordinate ijob isatisfaction iand i37.7% iof ithe variation iin isubordinate
ijob iperformance. iIt iwas ifound ithat itransformational ileadership style iwith ithe imean iof i3.99 iand
istandard ideviation iof i0.56 iwas imore idominant ithan transactional iwith ithe imean iof i3.55 iand
istandard ideviation iof i0.63 iand ilaissez-faire leadership iwith ithe imean iof i3.37 iand istandard ideviation
iof i0.75.iAmong ithem, transformational ileadership istyle imost ipredict iemployees’ ijob isatisfaction iwith
ithe standard B i= i0.648, ip i< i0.01 iand ijob iperformance iwith ithe istandard iB i= i0.620, ip i< i0.01.
Transitional ileadership iinsignificantly ipositively ipredict iemployees’ ijob isatisfaction iwith iB i= i0.143, ip
i> 0.10 iand iemployee ijob iperformance iwith iB i=0.032, ip i> i0.10 irespectively. Laissez-fair ileadership
iinsignificantly ipositively ipredicted iemployees’ ijob isatisfaction iwith B i= i0.043, ip i> 0.10, iand
iinsignificantly inegatively ipredicted iemployee ijob iperformance with ithe istandard iB i= i-0.447, ip i> i0.10
irespectively. Therefore, iit ican ibe iconcluded ithat transformational ileadership istyle iwas ithe ileadership
istyle ithat ihad ithe imost ipower ito predict iemployees’ ijob isatisfaction iand iperformance.
The results of thisistudy providediinsightsiinto what employees needifrom their TAs iand the kind of
leadership stylesithey prefer. This iinformation could ibe iused ito ihelp idevelop strategies and meet
iorganizational needs through ileadership ibehavior idevelopment. According ito ithe results, someistrategies
foriimproving TAs’ leadership and employee performance couldibeisuggested. Itiindicated ithat
itransformational ileadership ibehavior would lead ito ihigher iemployee performance. Subordinates of iTAs
iprefer ito iinspirational motivation ibecause iit ican iincrease their ilevel iof iboth ijob isatisfaction iand ijob
performance; itherefore, ithe iTAs ishould iact ito energize itheir isubordinates iby iarticulating a compelling
ivision iof ithe ifuture iand ibehave iin ways ithat imotivate iand iinspire itheir subordinates iby iproviding
imeaning ito itheir iwork. The TAs should italk ienthusiastically about iwhat ineeds ito ibe iaccomplished
iand iexpress confidence ithat igoals iwill ibe iachieved. The isecond icomponents ithat isubordinates iprefer
to, is iindividual iconsideration; itherefore, TAs ishould ialso itreat itheir isubordinates ias individual rather
ithan ias ia igroup iand ipay special iattention ito ieach iindividual’s ineeds, iabilities, iand aspirations ifor
iachievement iand growth iby iacting ias ia icoach iand imentor. iThe iTAs should also iprovide ia irole imodel
ito their isubordinates ibecause iidealized iinfluence ialso ihad positive ieffect ion iboth isubordinate
satisfaction iand ijob iperformance.iIntellectual istimulation did inot ihave ithe ipower ito increase
isubordinates ijob iperformance.i
Laissez-fairileadershipistyleiwill decreaseiemployeei jobisatisfactioniand employee performance. So they
should itry ito iavoid ithis itype iof ileadership istyle. iThe iTAs ishould not iwait iuntil the iproblems ibecome
imore iserious iand ithen iact/take iaction ithey ishould monitor performance ion itimely ibasis. iWhenever
ia iproblem iarises, iTAs ishould itry ito intervene into the iissues ias isoon ias ipossible. iTAs ishould irespond
ito iurgent iquestions and make decisions promptly iand iprecisely. iThey ishould inot ibe iafraid iof igetting
iinvolved iin problem isolving. Policies iand ipractices irelated ito irewards ior ifeedback isystem iin ithe
organizations ishould be iadjusted ito imeet iemployees’ ineeds iin iorder ito iimprove iemployee job
isatisfaction iand performance. I
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Abstract
This study examined how CRM practices adopted by Myanma Economic Bank have impact on customer
satisfaction. The scarcity of previous studies concerning CRM practices has been still a major issue in the
context of Myanmar’s banking sector.Such research will, anyhow, help to encourage the development of
CRM practices which enhance customer satisfaction. Four key elements of CRM practices adopted by
MyanmaEconomic Bank are service quality, employees’ behavior, relationship development and complaint
management. Multiple regression models were deployed to analyze the impacts of four CRM practices on
customer satisfaction. A number of 150 customers of five branches were chosen to answer self-administered
questionnaire relating to CRM practices and satisfaction level on Myanma Economic Bank. The response
rate reached at 80 percent and it was satisfactory. Regression analysis revealed that three CRM elements
such as, service quality, relationship development and complaint management were statistically significant
(p<0.005) in determining the customer satisfaction. In this study’s results, complaint management is the
most influential element on customer satisfaction. Based on study’s findings, bank management should
view bank branches as important sources to provide additional advanced services to meet customer needs
and demands. Bank management should focus on the procedures and system of handling customer
complaints and solving problems which will likely promote CRM and assure customer satisfaction. Bank
management should pay more specific attention to enhance sustainable relationship development with
customers. Bank management should focus not only on improving service quality but also on enhancing
technology to offer different values to different customers individually as an operational CRM, if possible,
organizational, cultural and measurement changes should be required to implement the analytical CRM
strategy successfully. Finally, services should be provided to customers through the branches, ATMs, and
mobile banking supported by upgraded ICT technologies and should be made well known among the
customers by developing good reputation and image.
Key words: Customer Relationship Management, customer satisfaction, service quality, relationship
development, complaint management, behavior of employee
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Introduction
“Customer Relationship Management (CRM)” was firstly used in 1960 by management professors such as
Theodore Levitt and Peter Drucker (Ghanbari, 2007, 9). Customer Relationship Management began to
develop relations between organizations and customers. Nowadays, customers become powerful and
valuable assets in the business context and powerful drive for businesses to rethink short-term and longterm strategies. Triumph over the markets and achieving market leadership was no longer a business’s
primary goal. Instead, business activities within the organization had to be collaborated to make sure that
they contributed to the development of mutual relationships with the profitable customers. Many
companies have been trying to build concrete relationship with customers to acquire competitive
advantages. Markets are getting more diversified and competition is more active. The changing market
environment is now driving business firms to emphasize customer-orientation and trying to shift their
marketing functions to customer based from product based (Kumar 2012, 2). Even though, like other
businesses, banking industry has also faced significant changes since the last decades, such as distribution
changes (mobile banking, greater usage of ATMs, PC, Internet), transactional costs reduction, increasing
speed of service providing. Managing customer relationship is still one of the critical issues in bank industry
(Ndubisi, et al, 2007). In the current rapid changing banking environment, banks are exploring as possible
ways as they can to meet the expectations of their customers, and pursue new means and ways to achieve
the sustainable growth through their own strategies in order to boost their top lines. The strategies enhance
the banks to obtain new customers and enable them for customer retention. Moreover, banks pay greater
emphasis on CRM as the only way to protect their market share and bolster growth. For banks, having relied
on customers, to acquire greater market share and growth is directly proportioned to their customers’
satisfaction.
Primary goal of CRM is customer satisfaction. To accomplish this goal, customers’ needs must be understood
to increase their dealing with the organizations. Only if customer satisfaction is achieved, then it can help
companies and banks for customer retention and customer loyalty which increase business profit. Customer
satisfaction is generally defined a situation of individual feeling happens when customer expectations and
needs are met or exceed both at the time consuming and after the time products or services consumed.
Customer satisfaction becomes a key differentiator (Beard, 2014) in highly competitive banking
market.Myanma Economic Bank (MEB)established Relationship Management Centre to enhance CRM in 2015
and adapted two CRM strategies and contributed into effective CRM process; excellent ways of managing
customers: comprehending the important role of service quality and building relationship with customer
satisfaction, and regular interaction with customers.MEB tries to keep in touch with its customers to
understand the services provided by it regarding banks’ performance, satisfaction level, etc. and acquiring
customers ‘suggestions and feedbacks. The purpose is to create customers get feeling of belongingness and
being valued in their mind.
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Since its inception of CRM, MEB set up above strategies focusing on service providing and interaction with
its customers to acquire customer satisfaction. In creating the quality service as a portion of setting CRM
strategy, MEB pay great attention to three characteristics; intangibility, inseparability, and perishability.
However, there were two problems in associating with intangibility for providing financial services: in making
the product to grasp customers mentally and the products cannot be displayed to customers. MEB’s CRM
strategy tried to overcome these problems by incorporating tangible features on which services can be
evaluated in their service providing such as bank branches, ATMs, mobile banking and other financial
products. Modernization of tangible facilities , advertisements, often communication with media, interaction
with customers were also developed to create the satisfaction of customers that MEB is reliable,
professional and efficient, thereby leading long-term relationship with customers. The second characteristic
of quality service that MEB emphasizes is separability.In contrast to manufacturing tangible products;
services are sold and simultaneously consumed. Therefore, marketing and production become interactive
processes in banks. The third characteristic in creating quality service by MEB is perishability because unlike
other manufactured-goods, services are different from goods and cannot be hoarded. Customers’ demands
maybe fluctuated, and their demands cannot be accommodated in the same way as goods. When bank’s
capacity cannot meet customers’ demands, customers likely to feel unsatisfied and switch to other banks.
MEB tried to find out possible ways such as facilities, equipment and employees, of smoothing demand
level to match its capacity. Based on the CRM strategy, CRM practices such as service quality, behavior of
employees, relationship development and complaint management are adopted and oriented to customer
satisfaction. Myanma Economic Bank developed a CRM framework consisting of four sub-processes: (1)
formation (2) management and governance (3) evaluation of performance and enhancement of CRM.In the
CRM process, three areas are included as; defining the purpose, selecting partner customers, and developing
CRM program. MEB has adopted four CRM practices; service quality, behavior of employees, relationship
development, and complaint management.
In all the commercial banks, complaint management has played critical role and is the most important part
in dealing with customers. In Myanma Economic Bank, complaint management highlights four practices: 1)
classifying, 2) analyzing, 3) taking action, and 4) improving complaint process. Customers want more than
acquiring loan or making use of saving, that is personalized relation with the bank, built on trust and minimal
control over this relation (Catalina Chirica). The practices of relationship development adopted by Myanma
Economic Bank involve three phases, namely, relationship creation, relationship enhancement and
relationship maintenance. To create relationship with customers, Myanma Economic Bank utilizes its biggest
strength, public trust. In additions, Myanma Economic Bank use other different relationship approaches (e.g.,
financial incentives) in order to motivate transaction taken place. In comparison with other private banks,
security of cash deposited in it is the greatest strength of MEB in maintaining relationship with its customers.
One of the CRM practices adopted by MEB is service quality. Service quality plays a very dominant role in
all organizations because it is one of the means to gain competitive advantage and profitability (NuriaMamo,
2014). Service quality of banks is critical prerequisite to retain existing profitable customers (Taylor& Baker,
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1994). Cronin and Taylor (1992) and Carman (1990) also defined service quality into five dimensions in terms
of 1) reliability, 2) responsiveness, 3) assurance, 4) empathy, and 5) tangibles. MEB focuses service quality
with its basic four dimensions such as reliability, responsiveness, credibility and security. As its motto
describes “reliability, credibility, responsiveness and security, synonyms of Myanma Economic Bank”,
general customers such as government employees, pensioners, farmers and businessmen usually contact
the bank as their reliable service provider.Myanma Economic Bank deploys two ways to improve
employees’ behavioral actions in dealing with their customers, namely, training and development and
rewarding system. The first step in training the workforce with the skills they will need to behave politely
customers is evaluating employee training process if training program covers how to interact with customers
during normal day to day operations as well as during crises. Another way of improving employees’ reaction
to customers in MEB is to reward their good behavior. Employees, who frequently get high approval ratings
in customer feedback, for stance, are fast-tracked for raises or promotions. Rewarding those employees
who go the extra mile does not just ensure they will love customers in the future, but also sets a good
example for others who initially lack the skills needed to succeed in their jobs.
MEB conducted market survey in 2017 to measure customer satisfaction. To analyze the quality of
service, data were collected from both primary and secondary sources. MEB used both subjective and
objective methods to measure customer satisfaction. objective method involved measuring market share,
while objective method was focusing on perception of customers. Moreover, feature-oriented method
used by MEB is aimed to examine certain feature of service and financial products. Another problemoriented method is used to define sources of errors. This study is about “the Impacts of CRM Practices of
Myanma Economic Bank on Customer Satisfaction”. The study focuses on the customers of Myanma
Economic Bank.
Research Problem
Generally, common vision of the banks is to achieve optimum profit and also to achieve highest degree of
customer satisfaction. Last two decades, Myanma Economic Bank, without other competitors, had special
opportunity to monopolize the whole banking market and was once a largest financial institution in terms
of wide network and high rate of retaining customers. However, it gave up some portion of market share
and existing customers to private banks since other private banks were allowed to play in level-playing
field. Consequently, Myanma Economic Bank has practiced CRM to attract more customers. Current core
elements of CRM practicing in Myanma Economic Bank are; complaint management, relationship
management, improving service quality, enhancing employees’ behavior and physical environment. To
ensure existing customer retention as well as attracting more new customers are two main duties of
commercial banks. But what is really needed in Myanma Economic Bank is to improve its service quality
and exploit its large customer information base effectively. Existing customer information base needs to be
leveraged to focus deeper insight into the relationship between MEB and its customers.

188

Daily complaints by customers and critics by private media show that customer satisfaction level in Myanma
Economic Bank is necessarily unsatisfactory when compared to other private banks. From 2012 to 2017,
Customer Relation Department received 1250 complaint letters of 25 branches, of which 20 percent is
dissatisfaction on bank’s physical environment, 30 percent on banks’ management, and 20percent on delay
to give feedback on customers’ complaints, and 30 percent on bank services, respectively (Myanma
Economic Bank Annual Report, 2017).The first problem that MEB had encountered in implementing CRM
practices involves with service quality. The second problem involves with behavior of employees. Their
long time-entrenched attitudes and behavioral actions in discontent management style of military
dictatorship are some obstacles to satisfy customers. The third problem is weak in trust-building with
customers. Weak in developing relationship between bank and customers undermines the existing trust
acquired by MEB, vice versa, weak in trust building undermines the relationship development process. In
additions, there are some problems in tackling customers’ complaints. Despite customer complaints are
classified and analyzed, delay of responsiveness on complaints is one of the problems that MEB now faces
in dealing customer complaint management. These problem involved in CRM practices are interrelated and
effect on customers’ satisfaction on MEB to some extent. Hence, the question of whether the core practices
of CRM adopted by MEB meet customers’ expectation, as a result, leads to customer satisfaction becomes
an important issue which urgently needs to be assessed. Otherwise, MEB in the near future will likely
encounter dilemma of customer shortage in the face of high competitive banking environment.
Research Questions and Objectives
Based on the research objectives, the main questions are as follows;
(1)
Are there any relationship between CRM practices and customer satisfaction?
(2)
Which elements of CRM practices adopted by Myanma Economic Bank
exhibit significant effect on customer satisfaction
The objectives of the study are as follows;
(1)
To examine the impacts of CRM practices on customer satisfaction in Myanma Economic Bank
(2)
To identify the relationship between CRM practices and customer satisfaction
(3)
To provide suggestion and recommendations to MEB which can build up good customer
relationship and satisfaction
Literature Review
Customer Relationship Management
Today in businesses, customers are valuable assets in business management with the supremacy to change
their policies and business strategies. Therefore, understanding of internal and external environment,
expectations of customers are more crucial in finding perfect solutions in the face of unanticipated
customers’ behavior. Most businesses have been trying to seek better ways towards profit maximization.
CRM is one of the marketing strategies not only in promoting profit but in creating value both for the
organizations and their customers by deploying customer knowledge, data and technology (Frow& Payne,
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2005).Leonard (2008) defined four effecting elements on CRM in every single organizations namely;
technology, management, system, and human capital.Tipping and Sohi (2009) also provided some factors
that affect CRM in an organization. The first determinant factor is infrastructure capacities and IT technology.
The second factor is human capacity composing of the diversified skills and experience of employees. The
third factor is structural capabilities embedded in terms of controls and incentives for employee that
support CRM. CRM in banking sector is totally different from other business sectors, because banking sector
usually involves providing financial and other services needed to create trust between banks and their
customers. Enhancing customer care during on and off banking hours, providing timely information on
interest payment, maturity of deposit, issuing smart cards, on-line and e-banking, and others are necessary
to promote regular relationship with customers .If the performance of the bank is deemed satisfactory, the
existing customers ensure to recommend others to connect the bank from which they are currently
obtaining financial services. The larger customer base is the more increased profit the bank gets. Therefore,
the bank has to implement CRM to shift from bank-centric to customer-centric. Deployment of CRM in
banks has acquired importance with the active and forceful strategies for customer satisfaction, thereby
leading customer retention in today’s rapid competitive banking market.
Customer Satisfaction
Based on different standards, various different theories tried to explain what and how customer
satisfaction is. These theories include the Paradigm (EDP), the Value-Precept theory, the expectancydisconfirmation theory, the attribution theory, the Person-Situation-Fit model, the Performance-importance
model, the Dissonance, and the Contrast Theory. Of these theories, the most potential theoretical
framework is Expectancy-Disconfirmation Paradigm (EDP) proposed by Oliver (1977) in measuring customer
satisfaction. The model implies that customers purchase goods and services with high expectation of service
or commodity will be provided by the service provider in return. The level of expectation on service
provided becomes a norm to measure satisfaction. After the product or service has been consumed,
customers compare outcomes with their pre-purchase expectations. In this regards, if the outcomes meet
the expectation, satisfaction occurs, and similarly dissatisfaction occurs when the outcomes do not meet
the expectation. Only fulfilling the expectations and basic needs of the customers is not much adequate.
To achieve customer satisfaction, businesses need to delight their customers and also have to contribute
their resources effectively to exceed customers’ expectations. Noriaki Kano developed a model to achieve
customer satisfaction. Three quality dimensions such as (1) experience of customer-employee interaction,
(2) satisfaction with service offered, and (3) satisfaction with outcome are included in his model.
TheI mportant Role of CRM Practices in Banking Sector in Enhancing Customer Satisfaction
Banking is a kind of customer- centric business and customer satisfaction has become the most integral part
of banking industry in highly competitive environment.Chochol’ a’kova’, A.,Gabcov’a, L., Bela’s, J., &Sipko,
J (2015) revealed that satisfied customers were valuable assets who are most possibly to advocate their
friends about their bank and likely to continue in the future to use their current bank. The research by Vyas,
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&Raitani, S (2014) attributed that nine factors contributed in switching the banks. Of these factors customer
satisfaction is one of the drivers to switch the banks. Among these important factors, customer satisfaction
is the one which should not be totallyignored.CRM strategies and systems can help business organizations
in regard to managing customer expectations and experiences more effectively. CRM has developed to
retain mutual relationships with customers and to promote customer satisfaction, (Blattberg&Deighton,
1996). From the customers’ perspective, developing effective long-term relationships with banks is affected
by somefactors,i.e., trust in banks, customer satisfaction, and efficiency of communication channels,
customer’s knowledge about products and services of the banks. Customers’ satisfaction is also a predictor
to promote long-term interaction between customers and bank (Komazec et al., 2015). Mithas et al. (2005)
found out that CRM efforts improved understanding their customers, thereby would lead to customer
satisfaction. In this study, four critical CRM elements, which can ensure customer satisfaction, are examined;
service quality, behavior of employees, relationship development and complaint management.
What generally accepted is customer satisfaction and service is interrelated. Service quality could be
implemented by the following means as;
1) To assure meeting customer’s expectation on goods or service provided
2) To assure delivering good and services with fair price
3) To assure effective handling of customer complaints
According to the study of (Hanley, 2008), there are five dimensions and their sub-dimensions which
customers perceive in assessing service quality such as;
1) Reliability: reliable ability in providing service accurately
2) Tangibility :good personality of employees, physical facilities
3) Responsiveness: eagerness to give customers necessary assistance and prompt service providing
4) Empathy: careful attention on every single customers
5) Assurance: Ability of employees to inspire trust and confidence, and their courtesy and knowledge
An employee who has conformity with organizational values can enhance positive relationship between its
organization and customers; otherwise if he behaves on his own values, relatively negative relationship will
happen. If a customer perceives in his mind that an organization actually does not provide goods or services
which he expects, he may rate that organization in negative sense. In this regard, an employee likely effects
organization’s good reputation (Coulter, 2002). Excellent employees ‘behavior could be expressed by
prompt response to customer. Their positive behaviors ensure customers in their mind that employees are
friendly and respectful (Hanley, 2008& Coulter, 2002).
The ultimate goal of relationship development is to build trust and commitment between customers and
suppliers. Commitment will ensure mutual satisfying transactions (Baran, Galka, andStrunk). Monitoring
relationship management is crucial, in which the process includes schedule, procedures, and activities such
as product or service delivery mechanism to achieve relationship development (Christopher et al.).
Moreover, another important thing which can be contributed to achieve relationship development is
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commitment. Through commitment, which can assure customers perceived that service-provider takes
prompt response to their demands and needs, relationship development can also be built.
Effective complaint management is an important tool to satisfy problem customers. Customers’ wishes will
never complete and not always assured, besides, possible mistakes in the adaption of services should not
be omitted. It is natural that customers usually complain of when service provided does not meet their
expectations, needs and desires. Customers usually expect for urgent reaction to the problems by serviceproviders. Providing verification for the customers , sharing their urgency to get the complaints and problems
solved and treating them with respect are three important factors in managing complaints (Goetsch&Davis
2004; 193).
Hypothesis Development
Service Quality and Customer Satisfaction
Service quality plays a critical role in achieving customer satisfaction. To retain the customers, most of the
banks usually try to improve their service quality. The customers usually expect for higher value than the
services provided by banks. The service quality school views satisfactions an antecedent of service qualitysatisfaction. In contrast, satisfaction school views oppositely that assessment of service quality takes the
lead an overall attitude towards the service called by “satisfaction”. Customer’s perception on service
quality determines either success or failure of service in the marketplace. Therefore, perceptions by
customers of service delivery are measured by their satisfaction. The research by Minh Nguyen, Pham Chi
An, Nguyen Thu ha and Yoshiki Matsui (2015) stated that service quality confirmed its role as an important
driver of customer satisfaction. Based on the above findings, it can be assumed that:
H1: Service quality has a positive impact on customer satisfaction
Behavior of Employees and Customer Satisfaction
Phillip Kotler, guru of market defined employees as internal customers of a business.
Regardless of quality service, customer satisfaction can be maintained by hospitality and behavior of
employees. Positive employees’ behavior such as urgent response to customer, friendly and respectful
manner bestowed to customers can enhance customer satisfaction (Hanley, 2008& Coulter, 2002).Based on
the above findings, it can be assumed that:
H2: Behavior of employees has positive impact on customer satisfaction.
Relationship Development and Customer Satisfaction
The process of relationship development involves an interaction development between two parties
(Hakason and Snehota, 1995). In the study by (Choi Sang Long, SitiZeleha Abdul Rasid and Wan
Khairuzzaman Wan Ismail, 2013) showed that relationship development ranked second influential factor
after behavior of employees to meet customers’ satisfaction. Based on the above findings, it is assumed
that:
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H3: relationship development has positive impact on customer satisfaction
Complaint Management and Customer Satisfaction
Customer service in Banks has been considered a reaction process. Customers contact the bank when
something is wrong, and the bank solves the customer’s problem. In contrast, either a customer experiences
bad reaction or negligence from the bank will spread negative word of mouth reviews to other people
about the bank. These interactions have the potential to damage a bank’s reputable, and thus, unwanted.
Complaint management is necessarily one of the tools of CRM to satisfy customers. Based on the above
findings, it is assumed that:
H4: complaint management has positive impact on customer satisfaction
Figure (1)
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Procedure and sampling size
Sampling is the process of collecting data from a sample of targeted population. The sample result will be
applied to referring large population because the information from the large group of population is much
difficult to be collected by the researcher. To ensure accuracy of result the researcher selected some bank
customers as sample for the target population (Sekaran&Bougie, 2013). One hundred and fifty customers
are selected as samples from five numbers of bank branches, located in Yangon, Mawlamyine, and
Naypyidaw regions, from where varieties of customers mostly acquire financial services.
The target population consists of customers of MEB currently opening checking and deposit accounts and
other customers who frequently use banking services. The sampling design used in this research is
convenient sampling. It is non-probability design that acquired individuals or units conveniently available
and the units selecting is made randomly (Sekaran&Bougie, 2013). The selected units in population are
unknown. The researcher planned to acquire a sample of 150customers from 5 branches across the country.
Research instruments
Self-administered questionnaire survey is used to collect the data from respondents.The questionnaires are
divided into two sections. Section A includes demographic questions for respondents. Section B consists of
close-typed questions, using five point Likert Scales. The questionnaire consists of total (49) questions, (8)
demographic questions and (41) variable based questions. There are (30) questions under independent
variable, CRM practices, and (11) questions under dependent variable, customer satisfaction. In CRM
independent variable items, there are five alternatives to choose from strongly agreed to strongly disagreed,
which 1 indicates strongly agreed, 2 indicates agreed.3 indicates average, 4 indicates disagreed, 5 indicates
strongly disagreed while in customer satisfaction variable, there are five alternatives to choose from highly
dissatisfied to highly dissatisfied, which 1 indicates highly satisfied, 2 indicates satisfied, 3 indicates average,
4 indicates dissatisfied, and 5 highly dissatisfied.
Operationalization of research
Table (1)
Operationalization of research
Conceptual
Operational Definitions
variables
1.Service Quality Service quality refers to an appraisal of how well
( independent
a service delivery is conformity with customer
variable)
expectations. Banks usually appraise their service
quality in order to improve their service, to
quickly respond problems for customer

Indicators

Measure

-reliability
-responsiveness
-assurance
- tangibles

Five point
Likert scale
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Conceptual
variables

2.behavior of
employees
( independent
variable )
3.relationship
development
( independent
variable )

4.complaint
management
( independent
variable )

5.customer
satisfaction
( dependent
variable )

Operational Definitions
satisfaction. MEB focuses service quality with its
some dimensions as responsiveness, reliability,
assurance and tangibles
This term refers in which ways and how
employees respond to customers in their
workplace
It includes courtesy, respectfulness, and
friendliness
This term represents the action of repetitive
connection and developing towards achieving the
common purpose of two or more people. To
strengthen customer satisfaction and provide a
range of products and services, banks use this
strategy. It consists of trust and commitment
This term refers to a system in which a set of
practices, rules, and procedures are used by the
banks to address complaints and resolve disputes
between two or more parties. Complaint
management adopted by MEB consists of three
parts; resolution of complaints, interaction with
customers and sensitizing operating staffs on
handling complaints
The term refers to a scenario when exchange of
goods and services meets the expectations of
customers. It herein refers to customer
satisfaction level on CRM practices adopted by
MEB.

Indicators

Measure

-courtesy
-friendliness
-respectfulness

Five point
likert scale

-Trust
-commitment

Five point
Likert scale

-resolution of
complaints
-interaction with
customers
-sensitizing
operating staffs
in handling
complaints
-experience of
customeremployee
interaction
-satisfaction with
service offered
by the bank
-satisfaction with
outcomes

Five point
Likert scale

Five point
Likert scale

Firstly, the researcher examines the entire questionnaires filled out by the respondents to find out if there
were any mistakes or data errors in structuring questionnaire. All the collected data are analyzed by IBM
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SPSS20. Multiple regression analysis is used to find out if CRM practices have significant impact on customer
satisfaction. Multiple regression analysis is appropriate for hypothesis testing. The hypotheses will be tested
using a P-value < 0.05 to assess statistical significance while value of adjusted 𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒. Then correlation
of independent and dependent variables are done by regression analysis.
Research Findings and Results
Descriptive Analysis
Total 150 questionnaires were distributed to customers of five bank branches. Only 120
questionnaires were collected. Therefore, the response rate is 80 percent. 120 questionnaires were used as
valid data for the research. In comparison with minimum sample size, the number of data collected is
satisfactory.
Table (2)
Descriptive statistics
gender
male: 61
female:59
18 to 25:5 (4.2 %)
Age
26 to 30:11 (9.2%)
31 to 35 : 25 (20.8 % )
36 to 40: 16 (13.3%)
40 above : 63 (52.5 % )
Below bachelor degree: 23 (19.2%)
Education
Bachelor degree: 44 (36.7%)
master degree: 50 (41.7% )
Doctoral degree: 3 (2.5%)
Business: 42 (35%)
occupation
Non-business:77(65%)
Table (2) showed the combination of demographic characteristics of respondents. The researcher received
total 120 questionnaires, 61from male and 59 from female. Of all the respondents, the 63 respondents of
above 40 years age contributed highest percentage in answering questions, 52.5 %. The respondents below
bachelor degree are 23, which take up 19.2%, bachelor degree graduates are 44 which take up 36.7%,
master degree graduates are 50, taken up 41.7%, and doctoral degree graduates are 3, take up 2.5%
respectively.
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Reliability Analysis
To measure the internal consistency of reliability Cronbach’s alpha is most widely used method. Therefore,
it is conducted to assure that each scale used in the research model is reliable in measuring questionnaires.
The scale is acceptable when Cronbach’s alpha coefficient is in range between 0.7 and 0.95 (Cortina, 1993).
Table (3)
Reliability analysis
Variables
Independent variables

Dependent variable

Service quality
Behavior of bank employees
Relationship development
Complaint management
Customer satisfaction

Cronbach’s Alpha
0.775
0.943
0.721
0.895
0.950

The results from table (3) showed that Cronbach’s Alpha values of all variables are within the range
between 0.721 and 0.950. It indicated that all the variables have very strong reliability. Hence, these
measuring instruments are used to test the hypotheses.
Regression Analysis
Pearson’s correlation coefficient is a measuring tool how strong relationship between independent variables
and dependent variable. According to Evans (1996), the conclusion of test is illustrated as 0.00 to 0.19
means “very weak”, 0.20 to 0.39 means “weak”, 0.40 to 0.59 means ‘moderate”, 0.60 to 0.79” means
“strong” and 0.80 to 1.00 means “very strong”.
Table (4)
The result of correlation analysis

BeBE

SQ

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

Correlations
BeBE
SQ
ReDe
1
.711* *
.670* *

N
Pearson
Correlation

120
.711* *

Sig. (2-tailed)

.000

N

120

ComMan
.613* *

CuSat
.616* *

.000

.000

.000

.000

120
1

120
.710* *

120
.727* *

120
.753* *

.000

.000

.000

120

120

120

120
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ReDe

ComMan

CuSat

Correlations
BeBE
SQ
ReDe
**
**
.670
.710
1

ComMan
.691* *

CuSat
.721* *

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

120
.613* *

120
.727* *

120
.691* *

120
1

120
.777* *

.000

.000

.000

N
Pearson
Correlation

120
.616* *

120
.753* *

120
.721* *

120
.777* *

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

N

120

120

120

120

Pearson
Correlation

.000
120
1

120

Note.**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
a. Dependent Variable: CuSat ( Customer satisfaction)
b. Independent variables: BeBE ( Behavior of Bank Employees), SQ ( Service Quality),
ReDe ( Relationship Development ), and CoMan ( Complaint Management )
As shown in table (4), the correlation coefficient between customer satisfaction and other four factors;
service quality, behavior of bank employees, relationship development and complaint management are
within the range of 0.616 to 0.777, meaning that they have positive relationship. The Pearson correlation
coefficients between independent variables and dependent variable have all significance (p<0.005).
Complaint management has strongest positive relationship with customer satisfaction.
Table (5)
The result of model summary
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
1
.838a
.703
.692
3.40423
Note. a. Predictors: (Constant), ComMan, BeBE, ReDe, SQ
b. Dependent Variable: CuSat

Durbin-Watson
1.258
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The CRM model on customer satisfaction is represented by:
CuSat=β0+β1SQ+β2 BeBE+β3ReDe+β4ComMan
Whereas, CuSat is customer satisfactions is service quality, BeBE is behavior of employees, ReDe is
relationship development, and ComMan is complaint management.β0 is constant, and β1,β2,β3,β4 are
regression coefficient on CRM practices which are independent variables that consist of service quality,
behavior of employees, relationship and complaint management.Each beta values are put into the
equation, the CRM model is represented as ;
CuSat=β0+0.292SQ+0.008BeBE+0.233ReDe+0.398ComMan
Table (5) also showed that all independent variables (service quality, behavior of employees, relationship
development and complaint management) have overall positive relationship with dependent variable
(customer satisfaction) (R=0.838). However, based on adjusted R square value (0.692), these elements are
responsible 69.2% to dependent between CRM practices and customer satisfaction where p-value is less
than 0.005 (P<0.005)
Table (6)
The result of regression analysis
Model

1 (Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
1.877
1.548

Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

1.213

.228

Collinearity
Statistics
Tolera VIF
nce

BeBE
SQ
ReDe

.031
.216
.363

.291
.065
.126

.008
.292
.233

.106
3.321
2.883

.916
.001
.005

.436
.333
.396

2.292
2.999
2.528

ComMan

.803

.161

.398

4.989

.000

.406

2.462

Note.a. Dependent Variable: CuSat ( Customer satisfaction)
b. Independent variables: BeBE ( Behavior of Bank Employees), SQ ( Service Quality),
ReDe ( Relationship Development ), and CoMan ( Complaint Management )
Table (6) showed that standardized coefficients are the estimates resulted from analysis performed on
variables that have been standardized so that they have variance of 1. Unstandardized coefficients show
that the average change in the independent variable associated with one unit change in the independent
variable, statistically controlling for the other independent variable, thus the unstandardized coefficients
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from table (4.5) was used in the research. There is no serious multi-collinearity found between independent
variables because all VIF scores are less than 3. The regression analysis showed that the most influential
elements on customer satisfaction are complaint management and service quality.
Hypothesis 1 predicted a positive relationship between service quality and customer satisfaction. The result
as shown in table 4.5 revealed that the relationship between two variables is positive, and it was statistically
significant (β= 0.292, t= 3.321, P=0.001). Hence, hypothesis 1 is supported.
Hypothesis 2 predicted a positive relationship between behavior of bank employees and customer
satisfaction. The result as shown in first row revealed that there is positive relationship between these
variables, but it was not statistically significant (β=0.008, t= 0.106, P=0.916). Therefore, hypothesis 2 is not
supported.
Hypothesis 3 predicted a positive relationship between relationship development and customer
satisfaction. The result showed that there was positive relationship, and also it was statistically significant
(β=2.33, t=2.883, P=005). Therefore, hypothesis 3 is statistically supported.
Hypothesis 4predicted a positive relationship between complaint management and customer satisfaction.
The result reported in table 4.5 revealed that there is positive relationship and it was statistically significant
(β= 0.398, t=4.489, P=0.000). As a result, hypothesis 4 is statistically supported.
Figure (2)
.Result of research
Service Quality

Behavior of bank
employees

0.292***

0.008

0.233***

Customer
Satisfaction

Relationship
development
0.398*****
****
Complaint
management

R square=0.703
***p=0.000

Conclusions and Recommendations
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Customer satisfaction is important particularly in banks because customers are integral part of business
which can transform the banks more productive to profitability and high competitiveness in the market. In
the highly competitive banking industry in Myanmar, this realization has been demanding MEB to enhance
CRM practices in order to be sustainable in the banking market. To sustain and build long-term relationship
with customers, MEB has deployed CRM practices that focus on service quality, relationship development,
employees’ behavior and complaint management that enhance customer satisfaction.
The general objectives of the study are to identify the relationship between CRM practices and customer
satisfaction and to examine their impacts on customer satisfaction. To address the objectives of the study,
four hypotheses were constructed and tested to establish relationship between CRM practices and
customer satisfaction. The correlation and regression analysis results revealed that there was strong
relationship between service quality and customer satisfaction and statistically significant effect on
customer satisfaction. The results reveal that if MEB enhanced its service quality dimensions such as
responsiveness, reliability, assurance, physical tangibles, customers would be satisfied with financial services
of MEB.
However, the study revealed that behavior of employees has no significant impact on customer satisfaction.
With compared to other elements such as service quality, complaint management and relationship
development, the relationship between behavior of employees and customer satisfaction was not as strong
as they were. The weaker the relationship is, the lesser impact will be .In this regard, behavior of bank
employees was responded neither satisfied nor discontent, but neutral by the customers. This contradiction
to previous research findings will lead to further researches. The study’s result showed that, as statistically
supported, the relationship development has significant impact on customer satisfaction. It means that if
MEB enhance relationship development dimensions such as building trust between customers and bank,
commitments, customer would be satisfied and trusted more in the bank. The fourth hypothesis was
statistically supported, resulting that complaint management has strong impact on customer satisfaction. It
implies that if MEB enhances complaint management dimensions such as, resolution of grievances,
interaction with customers, sensitizing operation staffs on handling complaints, customers would be more
satisfied.
Form the above findings of the study, the researcher came into some conclusions. It is generally concluded
that three out of four CRM practices adapted by MEB such as service quality, relationship development and
complaint management, have significant impact on customer satisfaction. Regression analysis on three
variables showed that an increase in each of them resulted in increase in customer satisfaction. Complaint
management is strongest variable which has most significant impact on customer satisfaction, indicating that
customers are well satisfied with the ways and steps of managing complaints by the bank managers and
operation staffs. Therefore, bank managers should develop complaint management practices to satisfy
customers more, thereby sustaining existing customers.
Service quality has also significant impact on customer satisfaction. Ways of handling problems, providing
services in right time within banking hour, providing accurate information and financial statement in due
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course, and smooth processing assure customers perceived that MEB is the one to be reliable on receiving
financial services. Hence, MEB needs to response more to customers’ needs and demands. The current
CRM strategic role of MEB focuses on improving service quality. It is much more important to increase
customer retention, acquisition, and profitability, and as well as comprehending to influence customer
behavior through analytical approach and communication with customers. Precisely, CRM strategy is more
than marketing, without it by which individual customer information is integrated into business strategy, any
business cannot deliver greater value on return of investment in it. MEB’s CRM strategy should focus not
only on service quality, but also on operational and analytical processes; software installations that will
effectively improve different service delivery to different customers, and strategic planning to improve
customer value and organizational, cultural, and behavioral changes which are necessary to achieve that
strategy.
Moreover, relationship development has significant impact on customer satisfaction. Building mutual
relationship and trust between the bank and customers, providing commitment ensures customers
themselves secured satisfaction. An effective CRM will ensure customer satisfaction, thereby leading
towards positive word of mouth and customer loyalty. This study is the very initial step by the researcher
aiming for operational managers and executive board of MEB to acknowledge the importance of CRM on
customer satisfaction. As a result, further effective studies on CRM will be materialized. Based on the
conclusion, the followings are recommended.
1. Bank management should view bank branches as important sources to provide additional advanced
services to meet customer needs and demands, without perceiving CRM as a thing keeping
customers’ records only.
2. Bank management should focus on the procedures and system of handling customer complaints
and solving problems which will likely promote CRM and assure customer satisfaction.
3. Bank management should pay more specific attention to enhance sustainable relationship
development with customers.
4. Based on the study, bank management should focus not only on improving service quality but also
on enhancing technology to offer different values to different customers individually as an
operational CRM, if possible, organizational, cultural and measurement changes should be required
to implement the analytical CRM strategy successfully.
5. Finally, services should be provided to customers through the branches, ATMs, and mobile banking
supported by upgraded ICT technologies and should be made well known among the customers
by developing good reputation and image.
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ABSTRACT
This study seeks to explore the role of Civil Society Organizations and their partnerships between state and
civil society organizations in three townships in Sagaing Region, Myanmar: Monywa, Chaung Oo, Budalin. Civil
society actors are non-profit and non-government which serves as intermediaries between the state and private
citizens and sometimes exercises delegated authority in specific issue areas (such as education, development
and resource management). Given the opportunities to CSOs to participate in the decision–making process in
public administration not only can enhance the public service delivery but also can balance the demand of
the public and performance of the local administration departments in democratic manners.The political
reforms undoubtedly have a positive influence on the people´s desire and possibilities of participating in civil
society. In accordance with the above mentioned factors, several research questions have been raised. How
does civil society support the local governance and public service delivery processes? How does the grassroots
and local community get benefits from civil society? How the civil society organizations function in these
areas? This paper will be used qualitative research method based on case study.

Keywords: Civil Society Organizations; Accountability; Social policies; State Reform
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Introduction
Civil society has been present mainly during operational activities at a national or global level. Contemporarily,
civil society has gained an advocacy role that shapes its participation in consultations as the legitimate “voice
of unrepresented populations” in Myanmar. This role has a huge impact on decision-making processes and
influenced government decisions. Civil society is generally considered as a source of expert information,
consultation and, in some cases, as stakeholder of decision-making processes Civil society actors are non-profit
and non-government which serves as intermediaries between the state and private citizens and sometimes
exercises delegated authority in specific issue areas (such as education, development and resource
management)..
Given the opportunities to CSOs to participate in the decision–making process in public administration not only
can enhance the public service delivery but also can balance the demand of the public and performance of
the local administration departments in democratic manners. On the other hand, it can be said that it can also
make the government more accountable and responsive to the public needs through improved governance of
disseminating information of where the taxpayer money goes and can promote the all-inclusive participation
which leads to the development of the region.
According to the ongoing political and governance reforms, the overall conditions of the enabling environment
for civil society in Myanmar significantly improved in 2013. During Thein Sein’s administration, CSOs engagement
in reforms process is acknowledged and he made a promising statement: “I would like to stress my firm belief
in the crucial role [sic] the civil society organizations play in the political development of our country.
In accord with recent political reforms, the enabling space for civil society in Myanmar continued to improve
in 2013. Civil society has been able to benefit from expanding space, thanks mostly to political changes at the
highest levels of government. In spite of some noticeable improvement in local governance, however the
lowest levels often continue to operate as they did under the former Military junta.* This made the public
service delivery ineffective and complaints from the citizens. The new civilian government led by Daw Aung
San Su Kyi adopted the civil service reform policy and encouraging all walks of government staffs to follow the
strategic reform process to be accountable, responsible and reliable institutions. Myanmar is promoting and
strengthening democratic processes in several regions, where civil society participation and accountability in
local governance processes is a key aspect. Democracy requires active informed citizens and responsive and
accountable states. Such are relationship between state and citizens (sometimes referred to as social contract)
is fostered through participation and accountability mechanisms, which in turn, render public services more
effective and foster democratic ownership of public resources.
Since the 2010 elections, with remaining legal and practical restrictions, local civic organizations and its roles
are started to be acknowledged by the government in transparency, awareness and engagement affairs. With
the changing scene many genuine civil society organizations were born or brought in from outside of Myanmar
*

Myanmar had been under the military rule for a long time and public services are decaying and ineffective.
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and from cross-border regions. While once political rebels in exile media and organizations were returning
home, emerging local civil society organizations (CSOs) attempted to take part more openly and address various
issues gaining confidence.
This paper is done to answer the following questions. To what extent can civil society play a role in providing
public services if the state is weak and poor in public services? CSOs cooperation can help the local
administration departments provide public services and promote the accountability, responsibility and
responsiveness which meets the demands of the public. CSOs engagement can reduce the losses of resource
allocations and can prioritize the needs of the local people. CSOs are important in democratization processes
and civil service reform. As a result, with cooperation and collaboration between the CSOs and local
government institutions, there will be effective and efficient public services provision such as (e.g planning
and budgeting, environmental issues) and promotion of democratic values such as accountability,
responsibility, transparency (access to information), and creation of sustainable society.
The objectives of the study is (1) To explore the role of CSOs in the local governance and its contribution in
public services delivery, (2) To explore the opportunities and challenges of CSOs which can render the public
service delivery in three township and (3) To suggest the local administration departments to boost
cooperation with CSOs to enhance the public service delivery.
LITERATURE REVIEW
The Growth of International Civil Society and Background of civil society organizations in Myanmar
Civil society is a concept historically related to Western history and political philosophy (Kaldor 1999).
Debates on civil society were open to new discussions in the 1980s, where democratization efforts
in Eastern Europe and Latin America revived the concept by utilizing it as a tool for their democratic
struggles (Kaldor 1999; Cohen and Arato 1994). Civil society refers to the non-economic and nonstate space of social interaction (Anheier et al. 2001; Kaldor 2003) that seeks to articulate values
and represent their interests (Lenzen 2002). However, civil society should not be strictly compared
with all social life outside the state bureaucracy and economic processes. Civil society can raise
their demands through political society (political parties and organizations), economic society (production and
distribution organizations, usually firms or partnerships), cultural society and the media. So their voices
are demands to the state and the market. It is not directly related to the control or conquest of power,
but to the generation of influence through democratic associations and debates in the public sphere
(Cohen and Arato 1994). The international connections among segments of civil society were focused
on attempting to influence the policies of governments and international organizations (Clark 2003).
The globalization and these connections bring this concept of Civil Society in Myanmar. There have been
emerged a number of CSOs which fill the gaps the government cannot meet after the devastation of Cyclone
Nargis in Ayeyarwaddy Delta Region in 2008. Since then, the concept of CSOs had been spreading and gaining
ground in influencing the government decision making.
Civil Society Organizations (CSOs) are critically discussed as important actors who can realize the promise of
participative research, responsive to the real world (Smismans, 2008). CSOs are looked upon favorably by both
policymakers (European Commission, 2011a, p. 9) and individuals (Bernauer & Gampfer, 2013a, p. 448) as players
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in policymaking. They are seen as alliance-brokers between public and policymakers (Mercer & Green, 2013, p.
107; Scholz, 2005, p. 682). This ability to participate in agenda-setting at a policy level is reflected in the
ambition that CSOs’ expertise be included at research project-level agenda-setting (European Science
Foundation, 2013, p. 18; É. Gall, Neubauer, Millot, & Piasecki, 2011, p. 47). Traditionally, CSO partners fulfill a
dissemination role (Revel, Spruyt, & Soubiran, 2012, p. 18) which can be attributed to their acknowledged
excellence in communicating science to the public and societal groups (European Commission, 2012, p. 62;
Mercer & Green, 2013, p. 108). Another aspect of this communicative excellence is the sectoral knowledge and
oversight CSOs can provide in research (Bernauer & Gampfer, 2013, pp. 440, 441; Gómez-Jauregui, 2004, p. 43).
Essentially, much of these abilities are rooted in the trust that CSOs can engender for the aims and practices
of research projects (Tsipouri, 2012a, p. 733) and the perceived legitimacy of research project outputs.
The European project “Science, technology and civil society - Civil Society Organisations, actors in the European
system of research and innovation” (STACS) pursues this line strongly, arguing that CSOs ought to be included
in policy and research activities because,
“...a new paradigm of knowledge is emerging, that focus on cooperation instead of competition, and
on the sharing of knowledge instead of its private appropriation, CSOs can also share, bring and produce
new knowledge, by getting involved in partnerships with researchers.”(E. Gall, Millot, & Neubauer, 2009,
p. 6)
Methodology
The methodology of this study includes bilateral interviews of key stakeholders and a review of existing
academic literature relating to the recent evolution of the civil society space in Myanmar. After identifying the
relationship between the state and CSOs, empirical evidence will be explored and analyzed. Finally, in-depth
interviews with practitioners and experts in enabling environment issues to collect detailed data and case
studies will be conducted.
Data Collection
The extensive research will be explored from the existing academic publications covering the issues relating to
civil society organizations in the region and, where available, specifically in the region in Myanmar. Relevant
resources included websites and blogs of journals, archives, research centers, government, professional
networks, non-governmental organizations (NGOs) and CBOs.
This data collection enabled the compilation of a list of main issues and most recent developments. In terms
of primary data, sets of interviews will be conducted with individuals, representing the views of CSOs in each
township, mainly local, organizations. Most of these interviews are conducted face-to-face. The interviews were
also conducted via phone and email due to the limitations of the respondents who are being in remote parts
of Myanmar or abroad. Interviews were based on open questions, focusing on the following aspects: recent
changes within the CSO environment, the ability of CSOs to influence policy, the main challenges and
restrictions for CSOs, ways to overcome these restrictions and the impact of media, especially the new media,
on the space and operational environment for CSOs.
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In the following sections, two important aspects will be presented regarding CSOs in three selected townships
in Sagaing Region, Myanmar and the role they play in democratization and the promotion of citizen participation
to hold the public sector accountability. The first section explains the historical background of civil society
organizations in Myanmar. The second section explains the situation of CSOs in Sagaing Region today with a
focus on facts and functions.
It was conducted in three townships in Sagaing, Monywa and Chaung Oo, Budalin where Monywa is the capital
city of Sagaing region and it is a commercial hub for the Chindwin basin arena and situated lots of administrative
department ranging from regional level to local levels. According to the 2014 census, Monywa Township has
the population of 348113, more than half of the population lives in urban area and the rest dwell in rural area.
Butalin Township has the total population of 143829 and nearly one hundred and forty thousand are living in
rural villages and ten thousand are living in urban area while Chaung Oo Township has the urban population
of twenty thousand and the rural population of more than eighty thousand, 108996 populations in total*.
Historical background of Civil Society Organizations
Religious and community-based organizations were active under military rule, providing services to people living
in areas affected by conflicts (Kramer 2011: 3). Civil society in Myanmar is increasingly becoming vocal and is
recognized as a key player by the government. This is a growing trend within the last few years, and has
accelerated since the recent political transition towards a more democratic system. In the recent history of the
country, civil society space used to be extremely constrained. Several decades of military rule threatened the
mere existence of an independent civil society. Yet, it has been gaining ground constantly since the late 1990s.
One of the latest milestones of the civil society reawakening was the response to the devastation caused by
the Cyclone Nargis in 2008, which triggered a resurgence of CBOs and NGOs in Myanmar. These organizations
were the first respondents to the disaster. Many of them were groups created spontaneously. They remained
active in various sectors, such as supporting income generation activities in rural areas, local governance and
capacity-building, well beyond the initial response period. Civil society groups and political parties have become
increasingly worried about their lack of participation in the peace process. A number of questions remain
unresolved, regarding the role of civil society actors in the peace process. While many civil society actors will
demand a seat at the peace negotiation table, others may be more effective in a 'watch dog' role, monitoring
process and attempting to pressure for key actor to reach agreements if it is necessary.
The 2010 general elections marked the handover of power to a quasi-civilian government–mainly made up of
former senior army officers. It was soon followed by the removal of a number of measures that used to prevent
an enabling space for civil society. This included, among others, the release of hundreds of political prisoners,
the reform of the legal framework and the lifting of media censorship. Since then, the impact of CSO work on
some government policies and decisions has been clear, with a few high-profile advocacy successes. For
example, environmental campaigners managed to halt construction work on a controversial dam on the
Irrawaddy River, in Kachin State of Myanmar in September 2011. Whereas civil society in the past could not be
vocal fearing reprisal from former regimes, CSOs are now asked to provide inputs into a number of policies and
*

Data obtained from Sagaing Region General Administration Department 2018-2019

209

proposal and opinion for enacting laws. The Myanmar government, at various levels, has facilitated bringing
positive changes within the civil society environment, as part of the larger reform process. This new political
will is an unprecedented development factor that enables civil society to operate. Civil society progress has
been remarkably clear in the following sectors: criminal justice, media, the environment and politics.
Cilvil Society in Burmese Culture
A civil society embraces groups or organizations that endorse interests of citizens but operating outside of the
governmental and for-profit sectors. It is obvious that civil society organizations (CSOs) engross in enhancing
transparency and good governance and in advocating the public's rights and wishes of the people. A discourse
on civil society in contemporary social sciences has its roots in the political upheavals as CSOs are indirectly
linked to the state and hence politically active, while others disagree on this.
The civil society conspicuously in Myanmar was closely influenced by the state and besides the main concern
of its role and to the groups involved. However there are other non-political purposes, civil society is in keeping
with its core functions in promoting democracy and good governance. Then again the local and national
organizations often do not have the capacities required to obtain a strong bureaucratic structure or
transparency. According to Kramer ‘…strict Western definitions of civil society are not applicable to the Burmese
context, as they exclude several important local actors…’ Therefore, it is necessary to expand the focus to
also include the traditional groups and organizations that already exist.
In some cases, there is a conflict between civil society and the state, especially when the issue of culture is
discussed. Regards to the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), the State is defined
as an “…organic ethical community in which a special class of rulers is charged with the task of maintaining
independence and integrity of the ethical whole…”. In Hegel’s philosophy the state is raised above civil society
and the family, possessing an all-encompassing power. While civil society and the individual families constitute
with a focus on individuals, the state is considered responsible of the welfare of the society as a whole. In the
event of Myanmar, the ‘special class of rulers’ have for years been the military possessing not only the political
power but in fact also the physical power even after the 2010 election, the military-backed party still take
power on the country.
By the American anthropologist, James Ferguson, civil society, family and the state are entwined and dependent
on each other with no distinct boundaries between. In conceptualization the State and civil society, Ferguson
believe that civil society, the state (and the family) are more equal, sharing areas of responsibility, and that
they are becoming gradually more intertwined while Hegel views civil society as a sphere that must be
controlled by the state. These contradictory statements are going to be applied as theoretical tools,
firstly in order to discuss the Burmese civil society and the Myanmar State, the way these two spheres
are presented in previous research, and secondly to constitute an analytical basis for the second
part of the analysis. Hegel and Ferguson theory will also be applied in other contexts throughout the thesis.
According to David I. Steinberg, a well-known Myanmar-specialist “Civil society died under the Burma Socialist
Program Party (BSPP); perhaps, more accurately, it was murdered.” But civil society has always existed to some
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extent. Political changes and policy reforms were evident in the past, it should however be viewed with
prudence. For many reasons, INGOs and international organizations have been restricted to engage local
development progress. After the political changes in 2011 the embargos have gradually been removed and
Myanmar has opened up to the outside world. As a consequence the country has been receiving
pledges of support from the international community resulting in an influx of CSOs and foreign supported
projects.
More than 60 years of military rule has had a dramatic impact on Myanmar, both in terms of economic
development and human rights. Laws restricting freedom of expression and assembly were being strictly
enforced, and punishments were severe. This situation naturally had a negative impact on the possibilities
of freely developing the civil society groups. The government did, however, establish a number of ‘civil
society’ organizations that were working closely with the state. These organizations were, however,
controlled by the state (GONGOs), and the objective was very often to indirectly support the state or
to control the citizens. Hence, this state-controlled nature of the GONGOs could be related to Hegel´s
philosophy about civil society groups being under state control. Another consequence of the repressions
was the creation of an environment of fear and mistrust.
While civil society organizations, apart from the GONGOs, were banned, some groups were tolerated and
continued to operate, basically religious or faith-based organizations focusing on religious activities and
welfare. The difference in opinion about the existence of civil society groups during the era of military rule may
relate to different understandings of civil society. In a ‘traditional’ understanding several civil society groups
existed throughout the years of military rule, while there in a ‘modern’ understanding were no civil society
organizations. Furthermore, as the concept ‘civil society’ has no equivalent in the Burmese language, it is
difficult to discuss the meaning of the concept among the villagers.
CSOs are the essential elements of Democracy.
However, it has a variety of definition to recognize civil society organizations. It is accepted by many scholars
and politicians that CSOs can enhance the development of the country by promoting their role in politics and
decision making. However, despite the fact that civil society has become a well‐known concept, the meaning
is rather ambiguous. Thus, it raised the question of how the local people understand CSOs and its concept.
What is the role and function of CSOs? Who can participate in its activities? How can CSOs hold the local
administration departments responsible and enhance public service delivery?
Through the context of political transition, CSOs are expected to play an important role in democratization
process by many stakeholders, politicians and leaders. However, there is another perspective of civil society as
welfare, funeral service, unions such as (labor, students, and etc.) which contributes to the development of
the society.
A number of CSOs are rising in Sagaing region year by year. Among them, the community-based organizations
in the village level are religious and faith-based organizations and welfare organizations. An informant from the
village in Chaung Oo who is currently working for the funeral service voluntary organization stressed that their
relationship with local authorities are in good condition and they have a chance to participate in the critical
issues for the development of the townships and the region. Even though they are not registered under the
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association law (2014), due to the support of the localities they can be operating their functions and expand
their role in the decision-making.
CSOs’ Contribution to Governance: Expertise, Public Awareness and Checks on Government
As governance is the act of decision-making and the process in which these decisions are translated into public
policies and implemented in society, such processes may take place at the national or local level. CSOs’
contribution to governance may come in a variety of forms such as offering expert information on specific
issues, providing ground support when implementing policy, or monitoring the consequences. CSOs play a
variety of roles in social change. NGOs ranging from human rights to environment and sustainable development
NGOs have, according to the country chapters, made the most impact in Southeast Asian societies. While
different in size, impact and issues, these CSOs have one thing in common – they are both a product and
response to the specific political conditions under which they emerge.
As a fast developing country, Myanmar, like many other countries in the region, has to address social and
economic changes driven by development. In this context, it is not left to the government alone to cope with
the shifting social relations and expectations among the population. The presence of civil society organizations
(CSOs) in Myanmar and their involvement in the country’s development is necessary for easing and balancing
the government’s role in implementing policy. They are taking responsibility mobilized from the government.
At the community level, CSOs are also stakeholders in the decision-making process. In recent years, the
government has pursued participation from CSOs and different segments of society in the development of the
country. As part of government effort, it is seen that Village Development Plan aim at engaging civic participation
in planning process and promoting the social status of the designated villages. This move towards greater public
consultation is further enhanced with the expansion of the national development committees to include
representatives from the private sectors and civil society. For instance, the city development plans have been
developed in stages to incorporate views and comments from not only members of the advisory committee
but also those of the general population. It is also increasingly common for the government to issue both close
and open invitations to people to participate in the decision-making process, as well as to conduct public
surveys to compile public opinion on national development projects.
Another example of CSO contribution is in the area of the environment. The Kyaukkar road is one of the busiest
highways in Monywa. The trees along the road, however, had been cut town for the upgrading of the existing
road and extension of two-way lane for the sake of development of the township. In this case the government
can no longer stay silent and has to be responsive to the vocal of the public. The policy of upgrading roads
has changed without cutting trees. One of the activist groups posted about it on the social media and gone
viral and sensitive issue to be solved by the government. Soon after it happened the local administration
department contacted the local CSOs and stakeholders to negotiate and discuss the weakness of the
concerned department. After reaching to agreement, CSOs monitor every poor management of the local
administration departments to report the chief minister of the Sagaing Region Government. By this example,
Local CSOs are gaining space in decision-making. Of course in some cases, there are some situations that interest
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groups raise their voices for the political benefit to their parties which they support. Mostly, it doesn’t seem
there is not much interest group in these townships apart from some activists groups backed by USDP.
Environmental groups, such as Save Monywa, Clean Budalin, Kanbawza Foundation sponsored by the local KBZ
Banking Corporation through its corporate social responsibility programme, have taken up the challenge to raise
awareness and conduct road-side-cleaning campaigns all over the region. Similarly, air pollution from open
burning or forest fires was an important environmental concern for the public especially those with asthma
problems. These environmental groups created enough awareness to compel relevant government agencies
to be more vigilant and accountable in their functions and services for the public and also the private sector.
To be more transparent, the government has organized regular meetings and inspection visit to the localities
that includes various activities such as meetings and dialogues with the public. CSOs therefore play the role of
watchdogs to check on the activities of the government and other sectors. This frequent cooperation between
the CSOs and the local government foster the effort of civic engagement which in turn can hold the social
accountable of the state and private communities.
Villagers usually place their focus on improvement of road, infrastructures and health care. So they formed the
social welfare organization to take responsibilities from the local government. They used to take care and rely
on themselves because the former military government didn’t fill these gaps and they suffered from
underinvestment of military dictatorship. During that time, only the villages and people who have good
relationship with high ranking official can access to the fund and support of the local administration
departments. This made the people seek and align to USDP which is backed by the military and former army
men. In terms of resources they are rich and be easily able to help develop the local communities by using
this politically uniqueness and wealth. Since the political situation changed, it had been seen radical change.
All the villages can access to the public services, basic communication is getting smooth and they can report
directly to the local administration or head of village or township since the information and contact number
are available easily. Basically, the local governments are afraid of press or media which raises the community
voice for the immediate action of what’s happening. This makes the local administration very responsive and
responsible. Moreover, there has been freedom of press and regular meeting and press conference organized
by local government and local CSOs. The flow of information can be considered both in the direction of top
to bottom and bottom to top. With the help of mass media, the disadvantaged and inability people can have
press release occasionally and publish to the mass what’s going on about the issue that they are facing. The
strong media involvement has much impact on the flow of information and on holding the local authorities
accountable. Besides, they can perform as watchdog on the act ivies and promises of the government. Social
accountability mechanism is introduced by the Union government through the public sector reform. Thus, even
individual or CSOs can report directly to them if there is misuse of power or authority given which leads to
grand corruption through rational choices.
Maha Kan U is a monastic education center located in Monywa where giving free education to the poor. The
active teachers who are either in-service or non-government employee deliver the voluntary services since the
British colonial rules. It is supposed to continue for generations as there is a need for the poor and culturally
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exists in Burmese context. On the other hand, the central government is implementing the free education
policy for basic and middle schools.
There are also many civil society organizations from private sectors. These organizations play a vital role in
local administration and development of the local communities. Association of engineer are performing as third
party association to inspect the quality of constructions in the region and their organization is gaining political
space and is considered as one of the important CSOs by the local government as their help contribute to
hold the accountability of either private or public projectors. They are also entrusted and delegated to
collaborate with the local administration department for the quality assurance of the state funded projects.
A group of young computer literates established a civic education through multimedia platform that aims to
raise civic awareness among the citizens who uses the internet. Currently, the initial phase (a Facebook page)
is active with thousands of followers, and more other activities are held. The training for ICT and computer
literacy is provided free of charge in a monthly basic. They also participate in Myanmar Computer Industry
Association (MCIA) and Myanmar Computer Professional Association. These associations are also part of CSOs
which contribute to the development of the region by running the voluntary operation and consultancy services
not only for the local government but also for the private and communities. Unlike the religious organizations
and funeral help organizations, they are well-organized and have the designated structure where the president
of this association is in four year term. An interview with one member of MCIA expressed that they can
participate in the presidential election for the association and the membership is not tighten and membership
fee has to be paid on a monthly basic. They are sometimes invited to the working meeting of the local
administration to give a warning sign to take cautious consideration about the release of confidential documents
and other secret issues because there are some cases of releasing important information related to the
matriculation examination, security matters and fake identities such as degree certificates, driving license, and
executive order and recommendation letter. *
Save Monywa is one of the local organization which places focus on the environmental awareness and climate
change by raising awareness among the local peoples and netizens throughout the regions by establishing the
social networks. Through social media and networks information flow is quick to perform the public awareness
and engage them in the activities. Mostly local people join the activities initiated by Save Monywa after getting
the information. The organization has no formal structure but they have a small committee for taking care of
the funds supported by well-wishers and activists. Everyone one can participate in the activities and meeting
they organize. The local municipality department also supports their activities and get involved in cleaning up
the park and public places. Operating such voluntary activities require trust and support from the stakeholders
both within and outside the community so that it can be cost effective and reach successful outcomes. In
some cases, local authorities get involved and facilitated in order to gain popularity and public budget support
from the government and private sector.
*

Interview with MCIA member conducted on April 16, 2019.
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Civic Engagement and Social Accountability
Social accountability is defined as an approach toward building accountability that relies on civic engagement,
i.e., in which it is ordinary citizens and/or civil society organizations that participate directly or indirectly in
demanding accountability. In a public sector context, social accountability refers to a broad range of actions
and mechanisms that citizens, communities, independent media and civil society organizations can use to hold
public officials and public servants accountable. These include, among others, participatory budgeting, public
expenditure tracking, monitoring of public service delivery, investigative journalism, public commissions and
citizen advisory boards. In this regard, the Parents-Teachers Association, School Board of Trustee, School council
are respectively organized to monitor and control the school management whether the quality services are
provided or public fund is spend as designated purposes. This social movement had been introduced during
the era of military dictatorship. But the cooperation at that time was weak because the power of decision
making is controlled by the top management and the space for such organizations had been narrow. The
responsibility of those are now becoming broader not only for resolving the disputes about the social issues
but also for the development and administration of the school whether big or small, primary or higher and of
any.
These citizen-driven accountability measures complement and reinforce conventional mechanisms of
accountability such as political checks and balances, accounting and auditing systems, administrative rules and
legal procedures. Evidence suggests that social accountability mechanisms can contribute to improved
governance, increased development effectiveness through better service delivery, and empowerment. While
the range of social accountability mechanisms is wide and diverse, key common building blocks include
obtaining, analyzing and disseminating information, mobilizing public support, and advocating and negotiating
change. Critical factors of success include: access to and effective use of information, capacities and synergy
between civil society and state. Ultimately, the effectiveness and sustainability of social accountability
mechanisms is improved when they are “institutionalized” and when the state’s own “internal” mechanisms
of accountability are rendered more transparent and open to civic engagement. Social accountability
mechanisms to be effective on the long run need to be institutionalized and linked to existing governance
structures and service delivery systems.
A more enabling environment for civil society and the private sector will provide a strong platform for
alternative service delivery growth and help to rebuild the national social system. There is a need to think
about the future role of the non-state actors and the regulatory capacity needed to enhance as well as protect
access, equity and quality. Special focus should be given to ensuring accountability between different
relationships within the service delivery chain, including between people and providers, the state and providers,
and the people and the state.
The local administration departments give privatization the local company called Shwe Taung (literally it means
Golden Mountain) which is operating as the toll plaza and maintaining and developing the high way road
including the section ranging from Monywa to Mandalay. The contract was made under the former chief minister
supervision and is lack of transparency. So the local civil society organizations and local peoples voiced for the
accountability and transparency of the highway road operation. By looking at this case it can be said the civil
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society organizations and activists groups has the influential power on decision making process for the local
administration and public service delivery.
Other cases are that the villagers formed a committee for the electrification project in their own village copying
from the other success story of the neighboring villages and wards. In this case they can get government support
both financial and logistics from the concerned departments as there is a NEP policy adopted by the union
government. When the village heads are interviewed about how they perceive the civil society organization, U
Mya said that there is no control our activities by the local authorities except supporting both in legal framework
and procedural works. It is open now to operate the welfare organization in the village. CSOs existed since our
ancestors’ time because we organize activities for the good deeds in our religious believe. Under the military
rule, we couldn’t celebrate even the festivities of Temple and had to ask for the executive order from the
township committee through the village level peace and development council. Communication is better, easy
to access to the social needs due to the political reform.
Along with the disruption of technologies, the pattern of information dissemination is comparatively different
and effective in order to provide the public services. However there are still practicing old style of governance.
The grassroots people are informed through the village and ward administrative channels. There is a success
story of policy making or decision-making in the region; in order to monitor and control the criminal cases,
CCTV are assembled at the traffic lights and junctions and public places as the consideration of local CSOs and
communities’ demand. The relationship between regional government, local administration departments and
residents are not clear enough because they use different channels. Some communicates in person, some do
through members of parliament and some are through the head of neighborhoods and through local
communities.
Finding and Discussions
Compared to the past people are active and willingly to participate in civil society activity such as cleaning the
environments by collecting garbage, plantation in order to reduce deforestation, road safety campaign, media
press campaign organized by different organizations. For rights-based CSOs, such as Justice for Children,
Association of Lawyers and Advocate, and so on; their focus is on ‘social justice. As mentioned above paragraph,
the head of the ten households report to the village and ward administrator whenever there is any issue. For
example, if the residents wish to renew the streets or upgrading on their own reliance, they can get access to
the heavy machinery from the municipal department through the aforementioned channels.
There seem to be that the USDP party is trying to promote the religious institution like Ma Ba Tha( an association
of Buddhist nationalist organized for safeguarding national races, religion and teaching of Buddha) for the
political purpose because they have much influential power over the local Buddhist people in the way they
perceive such organizations traditionally as the promotion of Buddhist Sasana and well-being of people of
Myanmar. Due to this ideological belief most of the so-called patriots, nationalist and religious extremist accept
these institutions for no intention to build the nation into a peaceful one.

216

CSOs in Monywa vary from place to place; however, they have the common identity of promoting welfare of
the local peoples although there are different agenda setting for each. There are also state-sponsored civil
society organizations in almost all townships such the association of maternal and child welfare, women affairs
association in which all the members are not only government staffs but also those wives of the township
administrative officers and departmental concerned. This organization is providing assistance to the
disadvantaged women and children in the sense that they can have equal rights and opportunities. When there
is abuse or cases related to women and children, they actively take part to intervene the problematic situations
ranging from rape case to health issues. Of these missions, AMCW and AWA are gaining reputation since its
establishment under the military rule. By taking a look at this example, the former military government had
used this certain type of power and control to the people for the political game.
5. Conclusion
They can operate in any area without intervention from the local authority or government up until they are
not involved in the politics. According to them, both CSOs are operating both informally and formally in the
region.
It is found that CSOs in three townships have commonalities and similar activities regardless of difference in
numbers and size of the organizations. The perception on CSOs by the communities is still in traditional and
much are needed to develop to reach the international standard. The challenges for them are both political
support and financial assistance from the private and public sector. The sustainability of local CSOs depends
on stronger institutional structures as they are weak in formal criteria which can hold the accountability both
within and outside the organizations.
Finally, the major role of CSOs in the selected areas must be acknowledged. They have provided a variety of
input to the local communities and the state through the participatory effort in decision-making and in social
change. Of course, it takes time for the social change and reform to shape the region or country as the
democratic developed one. There have been witnessed developments of the region by applying the
participatory approach in local governance. CSOs in these areas have served in two general areas – public
service delivery and humanitarian aids.
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