1

ก

คำนำ
การรวบรวมและเผยแพร่ ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นั กศึกษาได้ น าความรู้ ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการทาวิจัยแล้ ว ยังกระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา
คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เล็ งเห็ นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผ ลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดทาหนังสือรวมบทความการทาวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ภาคพิ เ ศษ กรุ ง เทพมหานคร รุ่น ที่ 32 ประจ าภาค 2
ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ
เป็ นอย่ างยิ่ ง นอกจากนี้ คณะรั ฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับ
คณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ และการบริ หารการพั ฒนาอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การจั ด การเรี ย นการสอนของคณะและ
นักศึกษาต่อไป
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทาโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
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กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09.30 น. 6110125010 1. นายธนพงษ์ ศักดิ์เสรีพงศ์
09.30 - 10.00 น. 6110125019

10.00 - 10.30 น. 6110125053

10.30 - 11.00 น. 6110125129

11.00 - 11.30 น. 6110125138
11.30 - 12.00 น. 6110125025

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น. 6110125026

13.30 - 14.00 น. 6110125038

เรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย
2. นายสัณฑวัฒน์ รับพร
การประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนนา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
3. นางสาวเจนจิรา ชูติยานันท์
ประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) กรณีศึกษา
สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. นางสาวปิยนุช ปาละศักดิ์
ประสิทธิผลในการนาระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้สนับสนุนการตรวจราชการของ
สานักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
5. นางสาวนลินี ลอยหา
การบริหารจัดการสู่องค์การสุขภาพดี กรณีศึกษา
พนักงาน การเคหะแห่งชาติสานักงานใหญ่
6. นายณรงค์ เมยไธสง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปี พ.ศ. 2561-2563
พักกลางวัน
7. นายนพัฒน์ ประเสริฐชัย
การศึกษาเปรียบเทียบความเห็นต่อสวัสดิการการ
รักษาทางทันตกรรมของผู้ใช้สิทธิส์ วัสดิการ
ประกันสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
8. นายพิเชฐ พัลวัลย์
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ญ
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
14.00 - 14.30 น. 6110125039 9. นายกรวิชญ์ กิติมูล

14.30 - 15.00 น. 6110125062 10. นางสาวรุ่งทิพย์ นาเมือง
15.00 - 15.30 น. 6110125079 11. ร้อยโทหญิงปวีณรัตน์
มะลิทอง
15.30 - 16.00 ย. 6110125115 12. นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์
ทัพพะวัฒนะ
16.00 - 16.30 น. 6110125030 13. นายอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข

เรื่อง
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโอนย้ายหน่วยงานของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลในจังหวัด
เชียงใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
กรมการสรรพกาลังกลาโหม
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสาหรับ
กาลังพลและครอบครัว กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
มาตรฐานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด
อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวพิมพิไล ศรีบัว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ-สกุล

16.30 - 17.00 น. 6110125058 14. นางสาวชญาณิศา จิณะไชย

17.00 - 17.30 น. 6110125068 15. นางสาวภัทรนันท์ ขันเพ็ชร

17.30 - 18.00 น. 6110125074 16. นายภควี นาคจู

เรื่อง
บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ในการพัฒนาขังหวัดไปสูเ่ มืองท่องเที่ยวสะอาดของ
อาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน
ปัญหาและอุปสรรในการขับเคลื่อนศูนย์อานวยการ
ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภาคเยาวชน
การดาเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะ
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กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ
นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09.30 น. 6110125031 1. นางสาวพิมพิไล ศรีบัว
09.30 - 10.00น.

10.00 - 10.30น.
10.30 - 11.00 น.

11.00 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.00 น.

14.00 - 14.30 น.

เรื่อง
ภูมิคุ้มกันคนไร้บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19
6110125057 2. ร้อยตารวจเอกพศธน
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
วุฒิสกุลพร
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
6110125078 3. ร้อยตารวจเอกวรกร
บทบาทและหน้าที่ของกองอานวยการรักษาความ
ณัฏฐมั่นคั่ง
มั่นคงภายในหลังจากยุคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6110125081 4. ร้อยตารวจเอกคหัฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
บุตรเวียงพันธ์
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่ตารวจ
กองกากับการสายตรวจ กองบัญชาการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ
6110125135 5. เรือโทมงคล พวงน้อย
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
6110125014 6. นางสาวศิวะพร ตั้งศิริวัฒนกุล การรับรู้ข่าวสารและความตระหนักต่อข่าวปลอมของ
ประชากร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พักกลางวัน
6110125015 7. นายสุวิทยา พาอินทร์
การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก
ภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด(จังหวัดละ 200 ล้าน
บาท) กรณีศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
6110125017 8. นางชัชฎาพร อานวยสุวรรณ
การศึกษาระบบบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
6110125060 9. ร้อยตรีหญิงสุขรินทร์ เมธยาภา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม นายทหาร
นักพัฒนา ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ฏ
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
14.30 - 15.00 น. 6110125096 10. นางสาวเสาวลักษณ์
บริบูรณ์วิทยา

เรื่อง
การศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

15.00 - 15.30 น. 6110125098

11. นางสาวพัชรพร รัตนสูรย์

15.30 - 16.00 น. 6110125105

12. นายธิติพนธ์ แย้มศรี

16.00 - 16.30 น. 6110125080

13. ร้อยตารวจเอกกฤตพร
แสงสุระ

16.30 - 17.00 น. 6110125085

14. นายภรรทพล ประภาสุมณี

17.00 - 17.30 น. 6110125094

15. นางสาวกัญญาสิรี ดีแก้ว

17.30 - 18.00 น. 6110125117

16. นายธิติกร แซ่พั่ว

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนคร
นนทบุรี
สมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์
กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ และ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง
กรณีศึกษาสานักงานศาลปกครองกลาง
แนวทางการพิจารณาอนุญาตในการทาบัตรประจาตัว
ประชาชนสาหรับบุคคลที่มีสญ
ั ชาติไทย กรณีศึกษา
สานักทะเบียนท้องถิ่นเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม กรณีศึกษา ศูนย์ดารงธรรม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ฐ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.อาพล นววงศ์เสถียร
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
และ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวชุติกา เพิ่มสิน นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09.30 น. 6110125073 1. นางสาวมณีรตั น์ สุราฤทธิ์
09.30 - 10.00น.

6110125111

10.00 - 10.30น.

6110125120

10.30 - 11.00 น. 6110125137
11.00 - 11.30 น. 6110125140
11.30 - 12.00 น. 6110125141

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น. 6110125022

13.30 - 14.00 น. 6110125048
14.00 - 14.30 น. 6110125069

14.30 - 15.00 น. 6110125109

15.00 - 15.30 น. 6110125112

เรื่อง
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง
2. นายศิระภาคย์ ไพสิฐพรพล
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออก โอนย้าย ของ
บุคลากรโรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
3. นางพนมวรรณ หอมสนิท
พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มา
รับบริการคลีนิคศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
4. นางสาวชิดชนก สวัสดิ์รักษ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์การ
กรณีศึกษา ยริษัทไอซเบอร์เอเซียจากัด
5. นายสมพร ขุมเพชร์
สิ่งแวดล้อมทีส่ ่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
6. นายอนวัทย์ ประยูร
ความคิดเห็นของนักศึกษา MPA รุ่นที่ 33 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อคุณภาพการ
ให้บริการ
พักกลางวัน
7. นางสาววรรณพร ผลชีวิน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562
กรณีศึกษา กลุม่ ข้าราชการครู
8. นางสาวสโรชา โชติวัฒนานนท์ หนี้สาธารณะกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
9. นางสาวณัฏฐ์นรี ทองกลับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
ข้าราชการตารวจ
10. นายเลอสรรค์ วงศ์มา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
อาชีพรัฐวิสาหกิจ
11. นายฉัตรชัย ดวงแก้ว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
ข้าราชการทหาร

ฑ
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
15.30 - 16.00 น. 6110125002 12. นางสาวกมลชนก บุญอุทัย

เรื่อง
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการรับรู้ด้านการบริการ
และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศกึ ษาเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
16.00 - 16.30 น. 6110125011 13.นางสาวพรทิตา ศิริพิศ
การศึกษาแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกรมการแพทย์
16.30 - 17.00 น. 6110125013 14. นางสาวฐิตมิ า แสงงาม
การศึกษาการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับการให้ความเห็นชอบ
และการกากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิง
17.00 - 17.30 น. 6110125042 15.นายสุรกิตย์ คูศรีเทพประทาน การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานเพือ่ จัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา สานักงานเขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร
17.30 - 18.00 น. 6110125067 16. นางสาวกรรณิการ์
ปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชาระภาษี
เหมาะสม
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา กลุ่ม
ผู้ประกอบการนิติบุคคลในพื้นที่สานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

ฒ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
09.00 - 09.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125018 1. นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

เรื่อง
การศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาใน
การนากระบวนการ Government Innovation
Lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการของสานัก
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2. นายธนาคม ทิพย์สภาพกุล
ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-Plan)
3. นายณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ์
แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา จ.ปราจีนบุรี
4. นางสาวนิสา ภู่ทอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลเริงราง อ.เสาให้ จ.สระบุรี
5. นางสาวจุฑาภรณ์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การ
สุภัทรพาหิรผล
เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. นางสาวชุติกา เพิ่มสิน
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
พักกลางวัน
7. ว่าที่ร้อยโทณัฐธนาธร สิงโตทอง กรณีศึกษา ปัญหาสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าเมย-ตองยิน
อ.แม่สอด จ.ตาก กับแนวทางการแก้ไขตามประกาศ
กรมเจ้าท่า เรื่องลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้าลา
แม่น้าที่พี่งอนุญาตได้ว่าด้วยกฎกระทรวงที่ 63
(พ.ศ. 2537)
8. เรืออากาศตรีหญิงพัชรี
การศึกษาและประเมินความพร้อมกองบัญชาการ
ปอประสิทธิ์
กองทัพไทย ในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล

09.30 - 10.00น.

6110125028

10.00 - 10.30น.

6110125055

10.30 - 11.00 น.

6110125063

11.00 - 11.30 น.

6110125064

11.30 - 12.00 น.

6110125075

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125132

13.30 - 14.00 น.

6110125027

ณ
เวลำ
14.00 - 14.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125045 9. นางสาวขนิษฐนภา สาเร็จดี

14.30 - 15.00 น.

6110125070 10. นายชัยวัฒน์ ศรีคง

เรื่อง
ศึกษาการนาระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMISSOE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 กรณีศึกษา
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของศูนย์บริการยาน
ยนต์ FIT Auto อันเนื่องมาจากนโยบายพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
15.00 - 15.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125072 11. นายวรายุทธ แซ่โค้ว

15.30 - 16.00 น.

6110125090 12. เรือโทจิณณวัตร
เติมเศรษฐเจริญ

16.00 - 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.

6110125128 13. ร้อยตารวจโทสถาพร
บุญสมบัติ
6110125131 14. ร้อยตารวจโทวิชญ์ สุภโกศล

17.00 - 17.30 น.
17.30 - 18.00 น.

6110125136 15. นางสาวยุวพร โพธิทอง
6110125143 16. นางสาวรัตติกาล ทินรอด

เรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าเขาสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นที่ ต.ปะตง ต.ทราบขาว และ
ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
การศึกษาความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กร
ภาครัฐ กรณีศึกษา เรือหลวงนเรศวร กองเรือฟรีเกต
ที่ 2 กองเรือยุทธการ
ปัจจัยภายนอกมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานสอบสวนอย่างไร
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรณีศึกษา เขตพื้นที่สถานีตารวจนครบาลดอนเมือง
อุปสรรคในการบูรณาการในการค้ามนุษย์
ประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงาน
Litigation บมจ. บัตรกรุงไทย กับฝ่ายงาน
Litigation ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ด

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
09.00 - 09.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125004 1. นายบดินทร์ อารีย์

เรื่อง
แนวทางการพัฒนาการพิจารณาคาร้องอุธรณ์การ
ประเมินอาการด้านพิกัดอัตราศุลกากร ตาม
พระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560 ของส่วน
อุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
2. นางสาวเสาวณี ระรวยรส
คุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี
3. นางสาวพิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา
การศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560
4. นางสาวธนาภรณ์ อินขาเครือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน
5. นางสาวชนัญญา
ภาวะผู้นามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทางานของ
ลิมป์กาญจนวัฒน์
พนักงานให้บรรลุประสิทธิผล กรณีศึกษา บริษัทท
รูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จากัด เขตพื้นที่
สมุทรปราการ
6. นางสาวพิชมณ ทิวาประโคน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหารองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
พักกลางวัน
7. นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear : BFC) กรณีศึกษา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
8. นางสาวชื่นจิตต์ จอมคีรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กรณีศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

09.30 - 10.00น.

6110125007

10.00 - 10.30น.

6110125040

10.30 - 11.00 น.

6110125041

11.00 - 11.30 น.

6110125043

11.30 - 12.00 น.

6110125047

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125049

13.30 - 14.00 น.

6110125052

ต
เวลำ
14.00 - 14.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125065 9. นางสาววนิดา เชิญอักษร

14.30 - 15.00 น.

6110125005 10. นางสาวอรวรรณ กลึงเทศ

15.00 - 15.30 น.

6110125008 11. นายศตวรรษ์ กุตเสนา

15.30 - 16.00 น.

6110125086 12. นางสาวอัญชิษฐา กุสันเทียะ

เรื่อง
ปัจจัยการรับรูด้ ้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
มีผลต่อการตัดสินใจในการยื่นขอรับเงินทดแทน
กรณีศึกษา สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 6
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มผ่ ลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของสานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย
แรงจูงใจที่มีผลต่อ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษากรมศุลกากร (ส่วนกลาง)

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวชนัญญา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
16.00 - 16.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125089 13. นายธนาณุวัฒน์ วงษ์ชาลี

16.30 - 17.00 น.

6110125091 14. พระมหาธวัฒชัย เกือมรัมย์

17.00 - 17.30 น.

6110125100 15. นางสาวธีรภรณ์ ภัทรสถิรกุล

เรื่อง
แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา
พนักงานสายงานบริหารและพัฒนา คุณภาพหนี้
บริษัท อยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลสิ จากัด (มหาชน)
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศกึ ษาเฉพาะชุมชน
โดยรอบวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตในการทางานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน กรณีศึกษา หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ถ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยา อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.สุภานี นวกุล
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ และ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวมัญชรี บุญแต่ง นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09ง30 น. 6110125032 1. นางสาวสุมล ยางสูง

09.30 - 10.00น.

6110125033

10.00 - 10.30น.

6110125037

10.30 - 11.00 น.

6110125076

11.00 - 11.30 น.

6110125077

11.30 - 12.00 น.

6110125099

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125101

13.30 - 14.00 น.

6110125104

14.00 - 14.30 น.

6110125001

14.30 - 15.00 น.

6110125020

เรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของสหกรณ์เคหสถาน
ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
2. นายรัฐพงศ์ รัฐบุตร
ผลการควบคุมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจาปี 2562
3. นายอดุลย์ หลีเส็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคาร
เพื่อประชาชนของธนาคารออมสินของกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
4. นางสาวอชิรญา วงศ์ศิริ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์
5. นางสาวพรรณนภา
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับและจัดเก็บ
เลาหสุวรรณรัตน์
ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีศึกษา ศูนย์ดารงธรรม
จ.สมุทรสงคราม
6. นายอาชีวะ เยี่ยมแสง
ปัจจัยความสาเร็จหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านวังรี
ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
พักกลางวัน
7. นางสาวลลิตา คงสม
การบริหารจัดการกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรณีศึกษา ตาบลบางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
8. นายยศนนท์ จอมจันทร์
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
11 ของสหประชาชาติ
9. ร้อยตรีหญิงธันยาภรณ์
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนก
ปาริยพันธ์
แผนโครงการและงบประมาณ กองอานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
10. พันเอกปณิธาน เปมะโยธิน
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของกาลัง
พลโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์

ท
เวลำ
15.00 - 15.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125034 11. นางสาวกฤติกา ฟองจันทร์

15.30 - 16.00 น.

6110125035 12. นางสาวมัญชรี บุญแต่ง

16.00 - 16.30 น.

6110125051 13. นางสาวทิฆัมพร สังข์ประไพ

16.30 - 17.00 น.

6110125054 14. นางสาวศิโรรัตน์ คาผา

17.00 - 17.30 น.

6110125095 15. นายกัมพล พัฒนผล

17.30 - 18.00 น.

6110125102 16. นายชาญวิทย์ เนียมจีน

เรื่อง
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ทางานกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการความสาเร็จใน
การลดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษาสานักมาตรการ สานักงาน ป.ป.ส.
การศึกษาทัศนคติของนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)
ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการในวิทยาลัย
การพัฒนาชุมชน

ธ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.วิวัฒน์ชัยอัตถากร อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
และ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์ นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15
นำที
เวลำ
09.00 - 09.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125006 1. นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม

เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พี่งกลับคืนสู่
ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา สถานคุ้มครองคนไร้
ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี
2. ร้อยตารวจโทชัยวัฒน์
สาเหตุและผลกระทบของการก่อหนี้ในระบบจาก
สวนกระจ่าง
สถาบันการเงินของข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนในสังกัดกองบังคับการอานวยการ
กองบัญชาการ ตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.
ตชด.)
3. นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์
สมรรถนะที่สาคัญของเจ้าหน้าที่อทุ ยานแห่งชาติทาง
ทะเล กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พีช
4. นายณัฐวุฒิ จิโน
ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการนาระบบ
บัตรคิวจ่ายภาษี กรณีศึกษา สานักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
5. นางสาวณัฐหทัย ยามาลี
พฤติกรรมและปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6. นายมานุพงษ์ มณีนิตย์
การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านทางแอปพิเคชั่นไลน์
ของทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
พักกลางวัน
7. นายกิตติภักดิ์ ศิริชื่นวิจิตร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8. นางสาวฝนนภา สมบูรณ์วิบลู ย์ กรณีศึกษา การยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) Version 3 ส่งผลต่อระ
สิทธิภาพการทางานของทนายความ บริษัทบัตร
กรุงไทย จากัด (มหาชน)

09.30 - 10.00น.

6110125024

10.00 - 10.30น.

6110125066

10.30 - 11.00 น.

6110125071

11.00 - 11.30 น.

6110125082

11.30 - 12.00 น.

6110125107

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125108

13.30 - 14.00 น.

6110125110

น
เวลำ
14.00 - 14.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125119 9. นายธนกฤต ฉันทะมิตร์

14.30 - 15.00 น.

6110125130 10. นางสาวอุบลรัตน์
แก้วปราณเจริญ

15.00 - 15.30 น.

6110125087 11. นางสาวนันทพร สุวรรณผ่อง

15.30 - 16.00 น.

6110125088 12. นายฐานธิษณ์ สุรบวร

16.00 - 16.30 น.

6110125097 13. นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล

16.30 - 17.00 น.

6110125116 14. นางสาวสิรียากร
ภัทร์ธนะวัตน์

17.00 - 17.30 น.

6110125122 15. นางสาวกรชวัล มุขเจริญผล

17.30 - 18.00 น.

6110125139 16. นายกฤตภาส ทองอ่อน

เรื่อง
ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกของเทศบาลเมือง
สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ศึกษาความพร้อมด้านดิจิทลั ในการนาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี
ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
กรมสรรพากร
ความรับรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ต่อการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ของประชาชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พลตารวจเอกอัศวิน
ขวัญเมือง “กทม.ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลัดดันทันใจ แก้ไข
ทันที”
ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัตติ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนา
โมเดลในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรณีศึกษา ตาแหน่งอานวยการระดับต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ใน
กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของข้าราชการสานักงบประมาณ
แนวทางการแก้ปัญหาการหริหารบุคลากรและ
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจ
ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ

บ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง (13.00 -18.00 น.)
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายอดุลย์ คาแดง นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09ง30 น. 6110125003 1. นางสาวรพีพรรณ เรือนรังษี
09.30 - 10.00น.

6110125009

10.00 - 10.30น.

6110125021

10.30 - 11.00 น.

6110125046

11.00 - 11.30 น.

6110125093

11.30 - 12.00 น.

6110125123

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125103

13.30 - 14.00 น.

6110125124

14.00 - 14.30 น.

6110125125

เรื่อง
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการอตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส Covid-19 ในสถาบันโรคทรวงอก
2. นายสุเทพ ทองบุญ
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี
3. นางสาวศิวาพร อึ้งอารุณยะวี การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
กรณีศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวภัทราภรณ์ ภักดี
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการจัดการความรูภ้ ายใน
องค์การ กรณีศึกษา สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.)
5. พระมหาทวีทรัพย์ บูรณะอุดม ปัญหาและอุปสรรคการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการปกครอง
6. นายอดุลย์ คาแดง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานใน
กากับของรัฐ กรณีศึกษา ข้าราชการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พักกลางวัน
7. นายอธิษฎ์ ใจกล้า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มผี ลต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงาน บริษัท ที่โอที จากัด มหาชน
8. นางสาวณัยจันทร์ ใจกล้า
ภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
9. นายจิรวัฒน์ พลับสวาท
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

ป
เวลำ
14.30 - 15.00 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125012 10. นายศศิณัฐ แสงภู

เรื่อง
บทบาทเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
11. นางสาววาสนา ยี่รงค์
การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน
12. นางสาวแพรดาว
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนการ
ฟูพาณิชย์พฤกษ์
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
13. นางสาวพรชนก เรืองอาคม
การประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของโรค
COVID -19 กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
14. นางสาวจันทิมา สายสุวรรณ์ การศึกษาการดาเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสด
หลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
15. นายสิรปกรณ์ อภิชัยเมธารักษ์ การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลตากสิน สานัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร

15.00 - 15.30 น.

6110125016

15.30 - 16.00 น.

6110125127

16.00 - 16.30 น.

6110125106

16.30 - 17.00 น.

6110125113

17.00 - 17.30 น.

6110125133
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ศึกษำกำรนำระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐวิสำหกิจ (Government Fiscal Management Information
System : GFMIS-SOE) เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนให้เกิดประสิทธิภำพตำม
แนวนโยบำย Thailand 4.0 กรณีศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ
ขนิษฐนภา สาเร็จดี*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ใน
การปฏิบัติงานประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ลดลงจากการใช้งานระบบ
GFMIS-SOE 2) ศึ กษาความสอดคล้ องระหว่ างรายงานที่ ผู้ ใช้ งาน Export จากระบบ GFMIS-SOE
กับแบบฟอร์มที่ของผู้ใช้งานนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ 3) ศึกษาความถูกต้องและความเพียงพอ
ของข้อมูลสาหรับการนาไปปฏิบัติงานจากระบบ GFMIS-SOE ของสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant) ได้แก่ ผู้บริหาร
สคร. และระดับผู้ปฏิบัติงาน (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ของกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและสานักนโยบายและแผน รวมจานวน 30 คน โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
รู ป แบบจดบั น ทึ ก ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ จ าแนกการวิ เ คราะห์ ต ามบทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องจริง โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และนาเสนอ
การศึกษาในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึ ก ษา พบว่ า จากการน าระบบ GFMIS-SOE มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพนั้นสามารถทาให้ขั้นตอนกระบวนงานลดลง เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน
โดยข้อมูลในรูปแบบของรายงานมีความสอดคล้องกันระหว่างรายงานที่ผู้ใช้งาน Export จากระบบ
GFMIS-SOE กับแบบฟอร์มที่ของผู้ใช้งานนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูล
จากระบบ GFMIS-SOE มีความถูกต้อง รวมถึงมีข้ อมูล ที่เพี ยงพอ (เฉพาะข้อ มูล ของรัฐ วิส าหกิจ )
ต่อการนาไปใช้ในการวิเคราะห์ และนาเสนอให้ผู้บริหารประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจกาหนด
นโยบายรัฐวิสาหกิจได้ต่อไป
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: kanittanapa.kanit@gmail.com
*
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คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, นโยบาย, ระบบ GFMIS-SOE, สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1. บทนำ
การบริหารโดยการนานโยบายเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพได้นั้น
นอกจากความรู้ ค วามสามารถของผู้ บ ริ ห ารแล้ ว สิ่ ง จ าเป็ น ที่ สุ ด คื อ ข้ อ มู ล (Data) ส าหรั บ การ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและรวดเร็วต่อการ
น าไปประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าไป
ประกอบการพิจารณาในการกาหนดนโยบายและมาตรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยท่านนายกรั ฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ มีการกาหนดนโยบายให้กรมบัญชีกลางพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการบัญชี ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างและว่าจ้างมาตรฐาน ระบบบริหารหนี้สาธารณะ ระบบทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน
ระบบการช าระเงิ น ระบบการตรวจสอบ ระบบสารสนเทศและประเมิ น ผล ใ ห้ เ ป็ น ระบบ
อิเล็ กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์ร วมระบบการเงินการคลังภาครัฐของประเทศ (Central Database)
โดยโครงการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management
Information System) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GFMIS เป็นระบบที่มีการออกแบบ จัดสร้าง เพื่อการ
บริหารงานการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบในด้านรายรับ ด้านรายจ่าย ด้านการ
กู้เงิน ด้านเงินคงคลัง ด้านบัญชีการเงินมีการบันทึกบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชี
ต้ น ทุ น บั ญ ชี บ ริ ห าร แบบ Single Entry รวมถึ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การอนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ย
การปรั บ ปรุ ง และการติ ด ตามการเบิ ก จ่า ยเงิน งบประมาณ โดยเน้น เรื่ องของประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลแบบ Output-Outcome เพื่ อ ให้ ร ะบบ GFMIS ได้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล กลางด้ า นการเงิ น
การคลัง ภาครัฐ แบบ Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และ
พื้นที่จังหวัด CEO
ทุ ก ภาคส่ ว นราชการมี ก ารเริ่ ม ใช้ ง านระบบจริ ง วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2547 ซึ่ ง เดิ ม นั้ น
กรมบัญชีกลางได้กาหนดให้มีการจัดทาข้อมูลแบบ Manual ควบคู่กับระบบ GFMIS เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และสามารถมีระบบข้อมูลการบริหารงบประมาณแผ่นดินที่
สมบูรณ์แบบ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 อนุมัติโครงการส่วนขยายระบบงาน
GFMIS-SOE เพื่ อ รองรั บ ข้ อ มู ล (Data) ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ (SOE) จึ ง มี ก ารน าเสนอการจั ด ระบบ
บริ ห ารงาน ด้ า น Back Office ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบงาน GFMIS ปั จ จุ บั น
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ระบบดั ง กล่ า วนั้ น มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด โดยใช้ ร ะบบ GFMIS-SOE
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามมติ
คณะกรรมการกากับระบบการบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2549
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เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอระบบงาน GFMIS-SOE นี้ให้
มี ก ารจั ด ท าระบบ GFMIS-SOE ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารติ ด ตาม ก ากั บ ดู แ ลรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่มีพันธกิจในการควบคุมติดตาม ดูแลประเมินผล ประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผ ล การใช้ จ่ า ยงบประมาณ การนาส่ ง รายได้ ผลประกอบการของรัฐ วิ ส าหกิ จ ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลา รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาข้อมูลการบริหารด้านการเงิน
การคลั ง และการงบประมาณ ของทั้ ง ประเทศ เพื่ อ น าไปเสนอแก่ ท่ า นนายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และกาหนดให้ขยายระบบงาน GFMIS-SOE เพื่อสามารถ
รองรับ ข้อมูล การเงิน ของรัฐ วิ ส าหกิจ เพื่อจัดทางบการเงินรวมรัฐ วิสาหกิจ วิเคราะห์รายได้และ
รายจ่าย ทุกประเภท รวมถึงข้อมูลการลงทุนในแต่ละรัฐวิสาหกิจ จึงได้มีการเสนอการขยายระบบงาน
GFMIS เพื่ อ รองรั บ ข้ อ มู ล ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ผ่ า นส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
กระทรวงการคลั ง หรื อ Government Fiscal Management Information System-State of
Enterprise (GFMIS-SOE)
ประโยชน์ของระบบ GFMIS-SOE ดังนี้
1) จัดทาระบบวางแผน ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามนโยบายรัฐบาล ในแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน รายเดือนทุก
รัฐวิสาหกิจ ทั้งรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่รัฐควบคุม
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
2) สามารถบันทึกรายได้ที่จัดเก็บ และแหล่งที่มาของรายได้ของรัฐวิสาหกิจ
3) น ามาจั ดทาเป็ น บทวิ เ คราะห์ ข องผลการดาเนิ นงานของรัฐ วิ ส าหกิจ Financial Ratio
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงบทสรุป
4) เพื่ อ จั ด ท างบการเงิ น รวมของรั ฐ วิ ส าหกิ จ แบ่ ง เป็ น หมวดสิ น ทรั พ ย์ หมวดหนี้ สิ น
หมวดส่วนของทุน หมวดรายได้ หมวดค่าใช้จ่าย การลงทุน เงินกู้ งบกระแสเงินสด รวมถึง งบการเงิน
เบื้องต้นและเป็นงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
5) บันทึกข้อมูลรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักที่สาคัญตามประเภท การคิดค่าเสื่อมราคา
และตามมูลค่าตลาด การโอนขายสินทรัพย์ การเพิ่มลดของสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ
6) การบันทึกข้อมูลในด้านหลักทรัพย์กรรมการ ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่ปี 2550 ถึง ปี 2556 เริ่มใช้งานระบบ GFMIS-SOE ให้รัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ บันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องเทอร์มินอล (Terminal)
และเข้าผ่านระบบ GFMIS-SOE โดยใช้อุปกรณ์บัตร Smart card ซึ่งมีรูปแบบโปรแกรม SAP ของ
กระทรวงการคลัง
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ต่อมาตั้ งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2561ได้มี การเริ่ม ใช้ง านระบบโครงการส่ ว นขยายระบบงาน
GFMIS-SOE เฟส 2 ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งน าส่ ง ข้ อ มู ล บางส่ ว นผ่ า นระบบ SAP ของ
กระทรวงการคลัง โดยการใช้อุปกรณ์ Token key (สามารถใช้งานเพียงคนเดียว ไม่สามารถใช้งานได้
พร้อมกันหลายคน) อุป กรณ์การใช้งานไม่เพียงพอไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อเป็นจานวนมาก
พบว่ า ระบบ GFMIS-SOE เดิ ม ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น มี ปั ญ หาในการใช้ ง านระบบที่ ยุ่ ง ยาก
และสลับซับซ้อน หากเกิดข้อผิดพลาดในการนาส่งข้อมูล และการเรียกเมนูรายงานนั้นจะต้องมีการ
แจ้งให้ทางกระทรวงการคลังดาเนินการแก้ไข จึงต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานเป็นเวลานาน
ทาให้ปัจจุบันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการพัฒนาและจัดทาระบบ NEW GFMIS-SOE
ซึ่งมีขั้นตอนที่รัฐวิสาหกิจได้นาส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Website) เพียงระบบเดียว และยกเลิกการใช้
อุปกรณ์ Token key ซึง่ สามารถเรียกดูรายงานและนาไปวิเคราะห์ได้โดยสะดวกในรูปแบบ Excel
ทั้งนี้ เป็นการดาเนินการจัดทาระบบ GFMIS-SOE เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital Mof) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 นามาสู่แผนยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการน าระบบการบริ ห าร การเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ สู่ ร ะบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ (Government Fiscal Management Information System:
GFMIS-SOE) (SOE คือ State Owned Enterprise) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภ าพ
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 กรณีศึกษา สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะวัด
ความสาเร็จระบบจากผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ในด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงานของสานักงานคณะ
กรรมนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ การน าข้ อ มู ล ไปใช้ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิจ ไปใช้ ใ นการวิ เคราะห์ (Use) ให้ เ กิ ด ขีด ความสามารถในการ
ดาเนิ น งาน โดยคานึ งถึ งประโยชน์ ที่ จ ะได้ รับ (Net Benefit) จะท าให้ อ งค์ก รได้ต ระหนั กและให้
ความสาคัญในการนาข้อมูล ในระบบไปใช้เพื่อเป็นเครื่องอีกหนึ่งชนิด ในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา ทันสมัย และรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในด้านที่ผู้วิจัยกาหนด ดังนี้
2.1 ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ลดลงจากการใช้งานระบบ GFMIS-SOE
2.2 ศึ ก ษาความสอดคล้ อ งระหว่ า งรายงานที่ ผู้ ใ ช้ ง าน Export จากระบบ GFMIS-SOE
กับแบบฟอร์มที่ของผู้ใช้งานนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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2.3 ศึกษาความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลสาหรับการนาไปปฏิบัติงานจากระบบ
GFMIS-SOE
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ (key informant) ได้แก่ ผู้บริหาร สคร. และระดับผู้ปฏิบัติงาน (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ของกองพัฒนารัฐวิสาหกิจและสานักนโยบายและแผน รวมจานวน 30
คน ดังนี้
ข้าราชการประเภทอานวยการระดับสูง
จานวน 2 คน
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
จานวน 1 คน
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ จานวน 7 คน
ผู้ปฏิบัติงาน
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2563
สาหรับ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น รูปแบบการจดบันทึก ซึ่งเป็นข้อมูล ที่
จัดเก็บ จาแนกการวิเคราะห์ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง
จริง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และนาเสนอการศึกษาในรูปแบบการบรรยายเชิง
พรรณนา
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) การยอมรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี โดยใช้ ตั ว แบบเชิ ง ผสม The Combined Theory of
Planned Behavior Technology Acceptance (TAM และ TRB)
2) ระบบการบริ ห าร การเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ สู่ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS-SOE)
3) การตัดสินใจเลือกนโยบาย
4) การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
5) ปัญหาและอุปสรรคการนานโยบายมาปฏิบัติ
6) การวางแผนการประเมินผล
7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยการศึกษา
ที่นาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวนโยบาย Thailand
4.0 ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย
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ตัวแปรอิสระ คือ การนาระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพที่เกิดจากการนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ แบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี้
1) ขั้นตอนในการนาระบบ GFMIS-SOE ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2) ความสอดคล้องระหว่างรายงานที่ผู้ใช้งาน Export จากระบบ GFMIS-SOE กับแบบฟอร์ม
ที่ของผู้ใช้งานนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3) ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE
4) ความเพียงพอของข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE สาหรับการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 3.1
ขั้นตอนในการนาระบบ GFMIS-SOE
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
การนาระบบ
GFMIS-SOE
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพ
ของระบบ

ความสอดคล้องรูปแบบรายงานของ
ระบบ GFMIS-SOE กับรูปแบบ
ผู้ใช้งานนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
GFMIS-SOE
ความเพียงพอของข้อมูลในระบบ
GFMIS-SOE สาหรับการนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

4. ผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
4.1 ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ ขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำน เมื่ อ น ำระบบ GFMIS-SOE มำใช้ ต ำม
แนวนโยบำย Thailand 4.0
1) มุมมองของผู้บริหารเมื่อนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การดาเนินงานของผู้บริหาร
เมื่อผู้บริหารมีต้องการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยนักวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจสังกัดกองพัฒนารัฐวิสากิจนั้น ซึ่งได้มาจากจากระบบ GFMIS-SOE เป็นข้อมูลขั้นปฐมภูมิ
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จากนั้นนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจมีการนาข้อมูลที่ได้จากระบบ GFMIS-SOE ไปวิเคราะห์และจัดทาเป็น
รูปแบบรายงานโดยสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์ผลประกอบการรัฐวิสาหกิจรายแห่ง และส่งต่อข้อมูล
ดังกล่าวไปยังสานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยจัดทารายงาน
เป็นรายสาขาและนาไปสรุปเป็นภาพรวมลาดับถัดต่อไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินนโยบาย
ของรัฐวิสาหกิจโดยผู้บริหาร
ผู้บริหำรจึงมีควำมคิดเห็นว่ำ
“เนื่องจาก ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้เข้าใช้งานในระบบ GFMIS-SOE โดยตรงด้วยหน้าที่ บทบาท
และภารกิจของผู้บริหารนั้น ที่เป็นผู้ตัดสินใจการพิจารณาข้อมูลของรัฐวิสาหกิจหลังจากที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์โดยนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ จากการนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้กระบวนการ
ทางาน และเสนอรายงานข้อมูล มาเพื่อพิจารณาในมิติต่าง ๆ ผู้บริหารจึงไม่ทราบขั้นตอนในการนา
ระบบ GFMIS-SOEมาใช้ในปัจจุบัน”
“เมื่ อหากไม่ มี ก ารใช้ง านระบบ GFMIS-SOE นั้ น จึ ง มีค วามจ าเป็น ต้ องท าหนั ง สื อที่ เ ป็ น
ทางการเพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น (หน่วยงานเจ้าของข้อมูล) ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลามากโดยต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ตั้งแต่การร่างหนังสือ ผู้บริหารลงนาม และส่งออก
หนังสือไปยังหน่วยงานที่ต้องการได้ข้อมูล”
“อย่างไรก็ตาม แต่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าหากระบบ GFMIS-SOE มีระบบที่เต็มรูปแบบ
โดยสมบูรณ์ครบทุกเมนูในการเรียกใช้งาน จะทาให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว”
2) มุมมองของผู้ปฏิบัติงาน (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เมื่อนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กำรใช้งำนระบบ GFMIS-SOE เดิมเปรียบเทียบกับระบบ GFMIS-SOE ใหม่
จากการใช้งานระบบ GFMIS-SOE เดิม เมื่อต้องการสื บค้นข้อมูล จากระบบ GFMIS-SOE
โดยต้องใช้งานอุปกรณ์ Token key เพื่อที่จะเข้าใช้งานผ่านระบบโปรแกรม SAP นั้น
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ความเห็นว่า
“เดิ ม ระบบ GFMIS-SOE ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ Token key เพื่ อ ที่ จ ะเข้ า ใช้ ง านผ่ า นระบบ
GFMIS-SOE โดยโปรแกรม SAP ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารรอล าดั บ คิ ว การใช้ ง านอุ ป กรณ์ Token key
จากเพื่อนร่วมงานเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละสานัก/กอง ได้อุปกรณ์ Token key สานักละ 1
อัน หากอุป กรณ์ สู ญหายผู้ รั บผิ ดชอบที่ถือครองอุปกรณ์ ต้องจ่ายค่า ชดใช้ความเสี ยหายให้ กับทาง
ราชการเป็นเงินจานวนมาก จึงเกิดความเสี่ยงต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก และยากต่อการใช้งาน”
“ปั จ จุ บั น ระบบ GFMIS-SOE ได้ มี ก ารพั ฒ นาให้ ใ ช้ ง าน ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ( website)
โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน Username และ Password ได้ทันที ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Token
key แบบระบบ GFMIS-SOE เดิม และยังสามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE นอกสถานที่ได้”
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สรุปคือ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ Token key (ระบบเดิม) กับการเข้า
ใช้งานผ่านเว็บไซต์ (website) โดยตรง (ระบบใหม่) พบว่า ระบบใหม่มีขั้นตอนในการเข้าใช้ ทาให้มี
ความสะดวกสบายมากกว่าระบบเดิม ซึ่งไม่ต้องรอคิวเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ Token key เป็นเวลานาน
และมีขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น ทาให้เมื่อใช้งานจากระบบใหม่แล้วช่วยลดขั้นตอนการทางานลง
และยังสามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE นอกสถานที่ได้
หากไม่มีระบบ GFMIS-SOE เพื่อใช้สืบค้นข้อมูล
ทาให้ต้องดาเนินการร่างหนังสือเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้
ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และมีกระบวนการที่ซับซ้อน โดยสามารถสรุป ตามภาพ
ดังนี้
ผู้บริหำรต้องกำรข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรตัดสินใจนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

มอบหมายให้นักวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจดาเนินการ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

ผู้ปฏิบัติงานร่าง/แก้ไขหนังสือราชการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลงนามหนังสือ

พ.ศ. 2561

ส่งออกหนังสือไปยังหน่วยงาน

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดทาข้อมูล

ที่ต้องการได้ข้อมูล

ผู้ปฏิบัติงานร่าง/แก้ไขหนังสือราชการ

หน่วยงานที่ต้องการรับเรื่อง/มอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงานจัดทาข้อมูล

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจลงนาม
หนังสือ
ส่งหนังสือกลับมายัง สคร. โดยการมอบหมาย

ผู้ปฏิบัติงานร่าง/แก้ไขหนังสือราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจลงนามหนังสือ

ส่งหนังสือกลับมายัง สคร.โดยการมอบหมาย
ตามลาดับและนาข้อมูลมาใช้

ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.1 กระบวนการที่ไม่ใช้งานระบบ GFMIS-SOE
ผู้บริหำรต้องกำรข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรตัดสินใจนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

มอบหมำยให้นักวิเครำะห์
รัฐวิสำหกิจดำเนินกำร

ไม่ใช้งำนระบบ GFMIS-SOE

ใช้งำนระบบ GFMIS-SOE

ดำวน์โหลด (Download) ข้อมูล
จำกระบบ GFMIS-SOE

นำข้อมูลมำใช้ได้ทันที

ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบกระบวนงานระหว่างการใช้และไม่ใช้งานระบบ GFMIS-SOE
สรุป คือ การที่มีการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ทาให้ลดขั้นตอนงานที่ซับซ้อน มีความสะดวก
รวดเร็ว และสามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ทันที ทั้งในสถานที่ทางานและนอกสถานที่
ทางานได้อย่างสะดวก
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4.2 ควำมสอดคล้องระหว่ำงรำยงำนที่ Export จำกระบบ GFMIS-SOE กับแบบฟอร์มที่
นำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง เมื่อนำระบบ GFMIS-SOE มำใช้ตำมแนวนโยบำย Thailand 4.0
1) มุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารกั บ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งรายงานที่ Export จากระบบ
กับแบบฟอร์มที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ด้ ว ยหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของผู้ บ ริ ห ารที่ มี ก ารพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการวิ เ ค ราะห์
โดยนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจแล้ว จึงเป็นไปได้ยากที่ผู้บริหารจะพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อมูล
ที่ใช้ผ่านแบบรายงานกับข้อมูลที่ดาวน์โหลดโดยตรงจากระบบ GFMIS-SOE
ผู้บริหารให้ความเห็นว่า
“เมื่อผู้บริหารมีความต้องการทราบข้อมูล รายการที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายละเอียดย่อย ๆ
ก็จะไม่มีการกาหนดแบบฟอร์ม รายงานใหม่ แต่จะขึ้นอยู่กับบริบท สถานการณ์ของรัฐวิสาหกิจที่
แตกต่างกันว่าข้อมูลที่จะนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ จึงมีแบบฟอร์มของรายงานที่กาหนดให้
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ แล้ว นามาจัดทาข้อมูลในแต่ละครั้งเมื่อต้องการข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลา หรือต้องการแค่บางรายการข้อมูลเท่านั้น”
ดังนั้น ผู้บริหารไม่มีการกาหนดแบบฟอร์มรายงานที่คงที เมื่อมีการสืบค้นข้อมูล
2) มุมมองของผู้ปฏิบัติงาน (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
กับความสอดคล้องระหว่างรายงานที่ Export จากระบบกับแบบฟอร์มที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ข้ อ มู ล จากระบบ GFMIS-SOE โดยผู้ ใ ช้ ง านระบบจริ ง คื อ นั ก วิ เ คราะห์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยรูปแบบรายงานที่ Export จากระบบ
GFMIS-SOE มานั้ น ไม่ ส ามารถเสนอผู้ บ ริ ห ารได้ เ ลยทั น ที ส่ ว นใหญ่ มี ก ารยึ ด รู ป แบบฟอร์ ม ของ
ผู้บริหาร ณ ขณะนั้นเป็นหลัก แต่ข้อมูลที่ได้จากระบบ GFMIS-SOE รูปแบบ Excel นั้นยังถือว่าง่าย
ต่อการใช้งาน เพราะสามารถคัดลอกข้อมูลที่ได้มาจากระบบ GFMIS-SOE แล้วไปวางในแบบฟอร์ม
รายงานอีกครั้ง ตามที่ผู้บริหารต้องการได้อย่างสะดวก ไม่ต้องมีการพิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่อีกครั้ง
ส่ ว นเรื่ อ งความรู้ ค วามเข้ า ใจส าหรั บ ในการใช้ แ บบฟอร์ ม ของระบบ GFMIS-SOE
พบว่า ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าในแบบฟอร์ม ในระบบ GFMIS-SOE บางส่วน ที่สืบค้น ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS-SOE มานั้ น ต้อ งใช้เ วลาในการทาความเข้ าใจว่ าในแบบฟอร์ม รายงานของระบบ
GFMIS-SOE ประกอบด้วยข้อมูลที่มีความหมายอย่างไร
4.3 ควำมถูกต้ องและควำมเพียงพอของข้อมูลสำหรั บกำรน ำไปปฏิบัติงำนจำกระบบ
GFMIS-SOE
1) มุมมองของผูบ้ ริหำรในส่วนควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE
ข้อมูล ที่ได้มาจากระบบ GFMIS-SOE เป็นข้อมูล ดิบ ซึ่งรัฐ วิส าหกิจเป็นผู้ กรอกและนาส่ ง
ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ข้อมูลดิบในระบบ GFMIS-SOE ได้แก่ ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลงบลงทุน ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน และข้อมูลคณะกรรมการ
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และจาเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยระบบเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารนามา
วิเ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจ แต่ มิ ไ ด้ ร วมถึ ง การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ระหว่ า งระบบและ
หน่วยงานอื่น จึงจาเป็นต้องมีการนาเสนอข้อมูลที่ผ่านการนามาตรวจสอบความถูกต้องโดยระบบและ
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
ความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE ผู้บริหารให้ความเห็นว่า
“ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากระบบ GFMIS-SOE
ค่อนข้างมาก เพราะข้อมูลที่ได้จากระบบ GFMIS-SOE เป็นข้อมูลที่รัฐวิสากิจเป็นผู้นาส่งข้อมูลเข้า
ระบบ GFMIS-SOE ตามจริง โดยข้อมูลนั้นเกิดจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นนาส่งเข้ามาในระบบ และ
เจ้าของข้อมูลต้องมีความรับผิดชอบในการกรอกข้อมู ลแล้วนาส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นอย่าง
มาก”
ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“ในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE นอกจากที่ระบบ GFMIS-SOE
สามารถแจ้งเตือนปัญหาการนาส่งข้อมูลที่ผิดพลาดไปยังผู้นาส่งข้อมูลนั้น ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาแบบรายงานของข้อมูลนั้น เช่น งบการเงินหลังสอบทาน สามารถตรวจสอบ
เอกสารที่เป็น ทางการของส านั กงานตรวจเงินแผ่ นดินงบลงทุน สามารถตรวจสอบเอกสารที่เป็น
ทางการของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น”
“ข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจนาส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE มีความเพียงต่อการนาไปพิจารณา
ตัดสินใจกาหนดนโยบาย โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นของรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจส่งเข้า
ระบบ GFMIS-SOE ค่อนข้างเพียงพอ แต่ถ้าเป็นข้อมูลอื่นหรือข้อมูลที่ต้องนามาประกอบการพิจารณา
ในการตัดสินใจในมิติอื่น เช่น ข้อมูลหุ้น ข้อมูลการตลาดคู่แข่ง เป็นต้น ในส่วนนี้จะไม่ใช่ข้อมูลของ
รั ฐ วิ ส าหกิจ โดยตรง จึ งต้ อ งมี ก ารสื บค้ น จากแหล่ ง อื่น มาประกอบกั น ก็ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บบริ บทของ
รัฐวิสาหกิจนั้นอีกด้วย”
2) มุมมองของผู้ปฏิบัติงาน (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ในส่วนของความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลจากระบบ GFMIS-SOE
เมื่อผู้ปฏิบัติงานรับคาสั่งจากผู้บริหารให้ดาเนินการสืบค้นข้อมูลจากระบบ GFMIS-SOE แล้ว
อี ก ประเด็ น ที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ คื อ ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในระบบ บางข้ อ มู ล ระบบมี ขี ด
ความสามารถช่ ว ยตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว เลขในระดั บ เบื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน (ตรวจสอบการ Balance สูตร คือ สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สินรวมส่วนของทุน) และข้อมูล
งบลงทุน (ตรวจสอบแผนภาพรวม) ทาให้มีความเชื่อมั่น (Trust) ในระบบ GFMIS-SOE เป็นอย่างมาก
โดยไม่ ต้ อ งมาตรวจสอบข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ม าจากระบบ GFMIS-SOE อี ก ครั้ง (ท างานรอบเดี ย ว) ท าให้
ประหยัดเวลา เมื่อมีการได้ใช้งานจากระบบ GFMIS-SOE
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ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“แต่ ยั ง ขาดการบู ร ณาการร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จในการรั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล เช่ น
สานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องของงบลงทุน หากในอนาคตสามารถทาบันทึกความร่วมมือ
ให้ มีการร่ว มตรวจสอบและใช้ข้อมูลจากระบบฐานเดียวกัน อาจเป็นการรวมศูนย์ข้อมูล ที่มีความ
ถูก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ไ ด้ จะสามารถให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งมาช่ ว ยตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจนาส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE นอกจากที่ระบบมีการตรวจสอบให้แล้ว ทาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการได้เพียงตรวจสอบข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น”
ความเพียงพอของข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE สาหรับการนาไปใช้ ได้ให้ความเห็นว่า
“ข้อมูลที่ได้มาจากระบบ GFMIS-SOE เฉพาะในส่วนของรัฐวิสาหกิจมีข้อมูลที่สนับสนุนอย่ าง
เพียงพอ เมื่อได้รับคาสั่งจากผู้บริหารได้ทันที”
4.4 ควำมเห็ น อื่ น เพิ่ ม เติ ม ต่ อ กำรน ำระบบ GFMIS-SOE มำใช้ ต ำมแนวนโยบำย
Thailand 4.0
นอกเหนือจากการนาระบบมาใช้ในปฏิบัติงาน เพื่อทาให้เกิดปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพขึ้น
แล้ว คือทักษะ (Skill) ของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานระบบ ผู้พัฒนาระบบ และบริษัทที่ปรึกษา
ต้องมีความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจ รวมถึงงบประมาณ เพื่อพัฒนาควบคู่กันไปอีก
การเข้าใช้งานระบบต้องมีการคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานปัจจุบันผู้ใช้งานต้องเข้า
ผ่าน Username และ Password เนื่องจากข้อมูล ในระบบ GFMIS-SOE บางข้อมูล ที่อยู่ในระบบ
GFMIS-SOE มิอาจน ามาเผยแพร่ ได้ เนื่องจากเป็น ความลั บของหน่ว ยงานและคู่แข่ ง ซึ่งอาจเกิ ด
ผลกระทบภายหลังทาให้ การรักษาความปลอดภัยโดยระบบจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ จึงต้องมีกลไกการ
เข้าถึงข้อมูลในระบบเป็นอย่างมาก
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
จาการศึกษาวิจัย พบว่า การนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
5.1 กำรนำระบบ GFMIS-SOE มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการในการทางานลง
ประการแรก เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานแบบระบบเดิม กับระบบปัจจุบันนั้น พบว่าระบบ
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิม คือ ปัจจุบันระบบได้มีการพัฒนาให้ใช้งานโดยผ่านเว็บไซต์
(website) โดยไม่ต้องมีการใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ยากต่อการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกัน
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ Token key กับ การเข้าใช้งาน Login ผ่านเว็บไซต์ พบว่าขั้นตอนในการ
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เข้าใช้มีความสะดวกสบาย โดยไม่ต้องรอคิวเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ Token key และสามารถปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ได้อีกด้วย
ประการที่สอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการดาเนินการโดยใช้งานระบบกับการที่ไม่มีการใช้
งานระบบนั้น หากไม่การใช้งานระบบต้องรอเอกสารทางการจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล จึงทาให้เกิด
ความล่าช้า และต้องใช้ระยะเวลามากโดยต้องผ่านขั้นตอนมากมาย คือ การบริหารจัดการจากบนสู่
ล่าง (การรับคาสั่งจากผู้บริหาร นาไปสู่การปฏิบัติ) ตั้งแต่การร่าง แก้ไขหนังสือ ผู้บริหารลงนาม และ
ส่งออกหนังสื อไปยังหน่ว ยงานที่ต้องการได้ข้อมูล แต่ถ้ามีการใช้งานระบบสามารถสืบค้นข้อมูล ที่
ต้องการจากระบบได้ทันที
5.2 ควำมถูกต้ องและควำมเพียงพอของข้อมูลสำหรั บกำรน ำไปปฏิบัติงำนจำกระบบ
GFMIS-SOE
พบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากระบบ GFMIS-SOE รู ป แบบ Excel นั้ น ยั ง ถื อ ว่ า ง่า ยต่ อ การใช้ ง าน
เพราะสามารถคัดลอกข้อมูลไปใส่ในแบบฟอร์มที่ผู้บริหารต้องการได้อย่างสะดวก ไม่ต้องมีการพิมพ์
ข้อมูลเข้าไปใหม่อีกครั้ง ส่วนเรื่องความรู้ความเข้าใจสาหรับการใช้แบบฟอร์มของระบบ GFMIS-SOE
ส่วนผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าในแบบฟอร์ม รายงานสาหรับข้อมูล บางส่วน จึงทาให้ข้อมูล
ที่สืบค้นมาต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจและมีความสอดคล้องระหว่างรายงานที่ Export จาก
ระบบกับแบบฟอร์มที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.3 ควำมถูกต้องและควำมเพียงพอของข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE
ข้อมูล ที่ได้มาจากระบบ GFMIS-SOE เป็นข้อมูล ดิบ ซึ่งรัฐ วิส าหกิจเป็นผู้ กรอกและนาส่ ง
ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ข้อมูลดิบในระบบ GFMIS-SOE ได้แก่ ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลงบลงทุน ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน และข้อมูลคณะกรรมการ
และจาเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยระบบเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารนามา
วิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจแต่ มิ ไ ด้ ร วมถึ ง การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ระหว่ า งระบบและ
หน่วยงานอื่นปัจจุบันนี้มีบางข้อมูลทีร่ ะบบ GFMIS-SOE มีขีดความสามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลที่เป็น
ตัว เลขในระดั บ เบื้ องต้ น ได้ แ ก่ ข้ อมู ล งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ตรวจสอบการ Balance สู ต ร
คือ สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สินรวมส่วนของทุน) และข้อมูลงบลงทุน (ตรวจสอบแผนภาพรวม) แต่ยัง
ขาดการบู ร ณาการร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการรั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล เช่ น ส านั ก งานการ
ตรวจสอบเงิน แผ่น ดิน ตรวจสอบข้อมูล งบการเงิน ส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องของงบลงทุน
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หากในอนาคตสามารถทาบันทึกความร่วมมือให้มีการร่วมตรวจสอบและใช้ข้อมูลจากระบบ
ฐานเดียวกัน อาจเป็นการรวมศูนย์ข้อมูลที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ได้ จะสามารถให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนาส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE นอกจากที่ระบบ
มีการตรวจสอบให้แล้ว และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการได้เพียงตรวจสอบข้อมูล
เป็นตัวเลขเท่านั้น
ฉะนั้นการนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสอดคล้องระหว่างรายงานที่ Export จากระบบ
กับ แบบฟอร์ มที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และระบบมีขีดความสามารถที่ทาให้ข้อมูล มีความ
ถูกต้อง แม่นยา และเกิดความเชื่อมั่น ของข้อมูล ซึ่งทาให้โครงการระบบ GFMIS-SOE มีการนาไปใช้
งานแล้วทาให้เกิดประสิทธิภาพค่อนข้างมาก สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินผลโครงการมีทัศนะ
ที่กว้างขึ้นโดยให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล โดยพิจารณาจากบทบาทของ
ปัจจัยกาหนดตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความสาเร็จ แต่อย่างไรแล้วการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived
Usefulness) และทัศนคติ (Attitude) จะส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงออกทางพฤติกรรม
(Behavioral Intention)และพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก (Behavior) มากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ มี ป ระสบการณ์
โดยตรงมาเกี่ยวข้อง
5.4 จำกกำรศึกษำวิจัย
โดยการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบ GFMIS-SOE พบข้อแตกต่าง
จากงานวิ จั ย ศึ ก ษาการน าระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ สู่ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
รัฐวิสาหกิจ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS-SOE) เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
1) พรสวรรค์ พิสิฐบุต (2548) ศึกษาเรื่อง นโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS: กรณีศึกษากรมศุลกากร ด้านการเงินของส่วนราชการ โดยวัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการน านโยบายการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ด้ า นการเงิ น ของส่ ว นราชการ และ (2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านการเงิน
ของส่วนราชการ
2) พัช ริน ทร์ ศิริทรัพย์ (2558) ศึกษาผลกระทบการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลั ง
ภาครัฐแบบเล็กทรอนิกส์ GFMIS ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของหน่วยงานราชการกรณีศึกษา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพรายงานการเงิน คือ ปัจจัย
บุคลากร ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางบัญชี มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และปัจจัยระบบ GFMIS ด้านระบบการบริหาร
งบประมาณ
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3) ภัทร์วรรณ พดเจริญ (2560) ศึกษาสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) และพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และพัฒนาแนวทางการเบิก
จ่ายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พบว่า การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบ สภาพปัญหาจาก
การใช้งานระบบ และปั จจัย ความส าเร็จของการใช้ระบบ ทาให้เกิดความแตกต่างกันจากที่กล่าว
ข้างต้น เพราะการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาว่าเมื่อนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในการปฏิบัติงานจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ คือ เพื่อ 1) การนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2)
การนาระบบ GFMIS-SOE โดยบุคลากรสามารถนาข้อมูลจากระบบไปใช้ ในการปฏิบัติงานโดยตรง 3)
การนาระบบ GFMIS-SOE มาใช้ให้เกิดขีดความสามารถของระบบในนาไปปฏิบัติงาน
4) (นางสาวสุกันทา สะเอียบคง, 2558) ศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการใช้ระบบการเงินและ
บัญชีภ าครั ฐ ด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ โดยใช้แบบจาลองความส าเร็จของ ระบบสารสนเทศของ
DeLone และ McLean (2003) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการใช้
ระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์ กร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการใช้
ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ปัจจัยด้ านคุณภาพสารสนเทศ ปัจจัย
ด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ ปัจจัยด้านการใช้งานระบบและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน และสุดท้ายปัจจัยด้านประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
จากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า เกิดความแตกต่างจากงานวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่ความสาเร็จในเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของระบบ GFMIS โดยแบ่งเป็น
ปัจ จั ย ด้านคุณภาพของระบบ และการให้ บริการ แต่การวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาว่าการใช้งานระบบ
GFMIS-SOE แล้ ว เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพใน 3 มิ ติ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดอะไรบ้ า งและสามารถน าระบบ
GFMIS-SOE มาใช้เ ป็ น เครื่ องมือชนิด หนึ่ง ที่เ ป็นประโยชน์ เพื่อ ให้ ผู้ บริ ห ารได้ นามาประกอบการ
พิ จ ารณาในการตั ด สิ น ใจในการก าหนดนโยบายของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ น าไปสู่
ความสาเร็จ
5.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ปัจ จุ บั น ระบบ GFMIS-SOE ยังขาดการบูรณาการร่ว มกันกับหน่ว ยงานที่มีภ ารกิจในการ
รับผิดชอบข้อมูล เช่น สานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องของงบลงทุน หากในอนาคตสามารถทา
บันทึกความร่วมมือให้มีการร่วมตรวจสอบและใช้ ข้อมูลจากระบบฐานเดียวกัน อาจเป็นการรวมศูนย์
ข้อมูลที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ได้ จะสามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบข้อมูลที่
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนาส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
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5.6 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
1) ในอนาคตควรมีร ะบบที่ส นับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดนโยบาย
ของรัฐวิสาหกิจ เช่น ระบบที่สามารถใช้งานหลากหลายฟังก์ชันเมื่อต้องการเรียกรายงานได้ทันที
2) การมีระบบที่คอยสนับสนุนให้การดาเนินงานสะดวกขึ้นโดยข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจได้นาส่งเข้า
ระบบ GFMIS-SOE สามารถออกมาเป็นรูปแบบกราฟได้
3) ควรมีการแจ้งเตือนให้ผู้บริหารของหน่ วยงานรัฐ วิสาหกิจทราบและตรวจสอบข้อมูล ที่
บุคลากรของรัฐวิสาหกิจนาส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE นาสู่การประเมินผลเพื่อลดความเสี่ยงความ
ผิดพลาดของข้อมูล
4) การเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการระบบกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ให้
แหล่งที่มาของข้อมูลมาจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพียงแหล่งเดียวทาให้เกิด
ความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
5.7 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการใช้
งานระบบ GFMIS-SOE ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาวิจัย
กับหน่วยงานงานกลางภายนอกที่มีการใช้งานระบบ GFMIS-SOE อีกด้วย เพื่อที่จะให้ผลการวิจัยที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ป้องกันปรำบปรำบ
อำชญำกรรมของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจกองกำกับกำรสำยตรวจ กองบังคับกำรสำย
ตรวจและปฏิบตั ิกำรพิเศษ
คหัฐ บุตรเวียงพันธ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปราบอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการ
สายตรวจและปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ และเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการท างานกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราบอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการ
สายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจกอง
กากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจานวน 71 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ประกอบด้ ว ย สถิ ติ พ รรณนา (ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และ
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) ส่ว นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐ าน คือ ค่าสั มประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สั น
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านป้ อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเฝ้าระวังและตรวจตรา ด้านการสร้างแนวร่วมหรือ
เครือข่าย ด้านการเข้าถึงปัญหาของพื้นที่ ด้านการสนธิกาลัง ด้านการเข้าระงับเหตุและการจับกุม มีค่า
คะแนนเฉลี่ ย คิด เป็ น ระดับ ปานกลาง ส่ ว นระดับ ความคิดเห็ นเกี่ย วกับปั จจัยในการทางานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษมีค่าคะแนน
เฉลี่ย คิดเป็นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าใน
การทางาน ด้านการบังคับบัญชา และด้านทีมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราบอาชญากรรม, เจ้าหน้าที่ตารวจกอง
กากับการสายตรวจ, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
*

ร้อยตารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
สานั กงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการ
บังคับใช้กฎหมาย แต่ด้วยเหตุนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของตารวจในปัจจุบันมีขอบเขตกว้างขวาง
มากจนมีผู้กล่าวว่าตารวจมีหน้าที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมแทบทุกอย่างในสังคม เพื่อกาหนดให้การดาเนิน
ชีวิตของบุคคลดาเนินไปตามกฎระเบียบของสังคมเป็นการกระทาเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
ซึ่งจากหน้าที่และภารกิจที่หลากหลายดังกล่าว หากตารวจจะต้องปฏิบัติงานโดยลาพังแล้วย่อมทาให้
ประสบผลสาเร็จได้น้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่ทุกคนใน
สังคมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
ฉะนั้นการร่วมมือสนับสนุนระหว่างตารวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งทั้งในแง่ปรากฏการณ์ทางสังคมและกระบวนการปฏิบัติ
ตารวจซึ่งมีห น้ าที่ดูแลและป้องกันอาชญากรรม ควบคุมความรุนแรงและลดโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสายงานป้องกันปราบปราม มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการ
ป้องกันอาชญากรรม ซึ่งถือเป็นหน้าที่หรือภารกิจหลักที่จะต้องทาในการดาเนินงานของตารวจภายใต้
ระบบราชการไทย (Bureaucracy) สานักงานตารวจแห่งชาติก็มีข้อจากัดด้านงบประมาณเทคโนโลยี
วิทยาการตารวจและด้านบุคลากร ซึ่งขาดความพร้อมอย่างมากที่จะดาเนินงานป้องกันอาชญากรรม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนโดยรวมจากข้อจากัดดังกล่าว ระยะเวลาที่
ผ่านมาตารวจได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะควบคุม ลดปริมาณและความรุนแรงของปัญหา
อาชญากรรม แต่ปัญหาอาชญากรรมกลับมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่
เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารวางแผนอย่ า งแนบเนี ย นในการกระท าความผิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบมีความซับ ซ้อนมีความรุนแรงมากขึ้นและมีการพัฒ นามีการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม ทาให้การทางานของตารวจมีความยุ่งยากมากขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น
ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสาเร็จของงานและองค์กร
รวมทั้งความสุขของผู้ทางานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคลากรไม่ มีความพอใจในการทางาน ก็จะเป็น
มูลเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่า คุณภาพของงานลดลงส่งผลให้มีการขาดงานการ
ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกัน
ข้ามหากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทางานสูงก็ย่อมส่ง ผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ความพึงพอใจในการทางานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
และภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กร
ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการตารวจ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์และเป็นทิศทางในการพัฒนาบุคลากร
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ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อให้ มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ความตั้งใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการปฏิบัติงานอัน
เป็นผลส่งต่อไปสู่ความสาเร็จขององค์กรหรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมของ
เจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้กับเจ้าหน้าที่
ตารวจกองกากับการสายตรวจ
3. ขอบเขตของกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตและวิธีการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกำร
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้เป็ น การวิจั ยเชิง ส ารวจ เพื่อยกระดับ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบัติ ห น้า ที่
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีข้าราชการตารวจจานวน 317 คน
3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้เป็ น การวิจั ยเชิง ส ารวจ เพื่อยกระดับ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบัติ ห น้า ที่
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษาคือ
3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำระยะเวลำ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาศึกษาประมาณ 3 เดือน
โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 เมษายน พ.ศ. 2563
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 ทราบถึ ง ระดั บ ปั จ จั ย ในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจกองก ากั บ การสายตรวจ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
4.2 ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
เจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

21

4.3 ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยในการทางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ
4.4 ได้ แ นวทางบริ ห ารจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ ในการนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสามารถสรุปเป็น
หัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้
5.1 แนวคิด ทฤษฎีควำมพึงพอใจในงำน
ควำมหมำยควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
ความพึง พอใจในการปฏิบั ติง านนั้น เกี่ย วข้ อ งกับ ความรู้สึ ก ความคิด เห็ นและอารมณ์ ที่
พึงพอใจ สบายใจต่องานและนายจ้าง อันมีผลมาจากได้รับการตอบสนองความต้องการ และได้มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลากหลาย ดังนี้
กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึงความรู้สึก
ชอบหรือ พอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับ
การตอบสนองความต้องการ
เกรียงไกร เจริญพานิช (2541: 10) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึง ความรู้ สึ กหรื อเจตคติ ที่ดีข องบุค คลที่ มีต่องานที่ก าลั ง ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากปัจจั ยหรื อ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการทางาน เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมการทางาน และผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ๆ ถ้าองค์ประกอบ เหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ก็มีผลทาให้เกิดความพึงพอใจใน การทางาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2529: 359) กล่าวว่า ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เห็นช่องทาง หรือโอกาสที่ตน
จะสามารถตอบสนองแรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะทาให้ความพึงพอใจของตนดีขึ้น หรืออยู่ในระดับสูง
หากฝ่ายบริหารจัดให้คนงานได้มีโอกาสตอบสนองแรงจูงใจของตนแล้ว ความพึงพอใจของคนงานจะ
สูงและ ผลงานก็จะดีตามไปด้วย
ประภาส เกตุแก้ว (2546: 11; อ้างถึงใน Morse, 1953: 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
สภาวะ จิตที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการ
นั้นได้รับการ ตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และ
ในทางกลับกันถ้า ความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้น
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ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2535: 156) กล่ า วถึ ง ความพึ ง พอใจการปฏิ บั ติ ง านไว้ ดั ง นี้
ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เกี่ยวกั บบุคคลเช่น อายุ การศึกษา
บุ ค ลิ ก ภาพ แต่ก็ ส ามารถจั ดและสรรหา รวมทั้ งบรรจุ บุค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ งานที่ ท า ซึ่ ง ควร
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนในการทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้วย
ไพศาล อุ่นโรจน์ (2546: 23; อ้างถึงใน Good, 1973: 320) ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่า
หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลต่อ
กิจกรรม
ยงยุทธ เกษสาคร (2544: 158; อ้างถึงใน French, 1959: 356) ได้กล่าวว่า คนจะเกิดความ
พึงพอใจในการทางานได้ถ้าสถานภาพทางสังคมของคนดี ซึ่งก็หมายถึงการบริหารงานดี ทั้งนี้เพราะ
ลักษณะงานที่ดีจะก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และทาให้บุคคลสามารถปรับบุคลิกภาพของคน
เข้ากับสภาพสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานนั้น
ได้แก่ ความมั่น คงในอาชีพ เงิน เดือนหรือค่าจ้าง ความเป็นธรรม มนุษยสั มพันธ์มีส วัส ดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลสภาพการทางานดี มีความก้าวหน้า มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง ขึ้นค่าจ้างเงินเดือน
และเพิ่มพูนคุณวุฒิ งานที่ทาเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม ดังนั้น เมื่อบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ ก็ย่อมมีความพึงพอใจในการทางาน
วงเดือน ผ่องแผ้ว (2545: 11; อ้างถึงใน Davis, 1967: 81) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อความต้องการพื้นฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนองพฤติกรรม
เกี่ย วกั บ ความพึง พอใจของมนุ ษย์ เป็น ความพยายามที่จ ะขจัด ความตึ งเครี ยดหรือ ความกระวน
กระวาย หรือ ภาวะไม่สมดุลในร่างกาย เมื่อสามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปได้รับความพึงพอใจ
ในสิ่งที่ต้องการ
จากการศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุปได้ว่า ควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรได้รับกำรตอบสนองควำมมั่นคงในปัจจัยต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือ
กระตุ้นในกำรปฏิบัติงำน ทำให้เกิดกำลังใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติงำน มีควำมสุขในกำรทำงำน ซึ่ง
ส่งผลให้ผลงำนมีประสิทธิภำพ
ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความรู้สึกยินดี มีความสุข และเต็มใจในการทางาน หรือมีเจตคติทางบวก
ต่องานที่กาลังปฏิบัติอยู่ หรือทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น เป็นปัจจัยที่ทาให้บุคลากร
เกิดความพยายามกระตุ้นให้ อยากทางานจนประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ปัจจัย
ดังกล่าวมีนักวิชาการได้แสดงเจตคติไว้ ดังนี้
โชคดี รักทอง (2523: 19) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางาน
นั้นมี ดังนี้ คือ
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1) ความมั่ น คงปลอดภั ย (Security) เป็ น ความมั่ น คงในการทางาน ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจะมี
ความรู้สึกว่า เป็นองค์ประกอบที่สาคัญเป็นอันดับแรก ที่จะทาให้ตนรู้สึกพึงพอใจในการทางาน และ
ความต้อ งการความมั่น คงปลอดภัย นี้จะมากขึ้น ตามอายุผู้ ปฏิบั ติงาน นอกจากนี้ยั งพบว่า ผู้ ที่ มี
การศึกษาสูงมักจะรู้สึกมั่นคงในการทางาน มีความสาคัญน้อยกว่าผู้มีการศึกษาต่า
2) โอกาสก้าวหน้าในการทางาน (Opportunity) ได้แก่ การมีโ อกาสได้เลื่อนขั้นตาแหน่ง
การงานสูงขึ้น การมีโอกาสก้าวหน้าในการทางานที่มีจากความสามารถของตนเองนั้นย่อมทาให้เกิด
ความภาคภูมิใจ เกิดความพึงพอใจในการทางาน นอกจากนี้ยังพบว่า เพศชายมีความต้องการในเรื่องนี้
มากกว่าเพศหญิง (ตามผลงานวิจัย) แต่ความต้องการในลักษณะนี้จะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น
3) สถานที่ ท างานและการจั ด การ (Company and management) ได้ แ ก่ ขนาดของ
องค์การ ชื่อเสียง รายได้ และการจัดการประชาสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ในการทางาน ผู้มีอายุมากจะมีความต้องการในปัจจัยนี้มากกว่าผู้ที่มีอายุ
น้อย
4) ค่าจ้างหรือรายได้ (Wages) ผู้ปฏิบัติงานจัดอันดับค่าจ้างไว้ในอันดับเกือบสูงสุด แต่ยังน้อย
กว่า โอกาสก้าวหน้าในการทางานและความมั่นคงปลอดภัย องค์ประกอบนี้มักจะก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจในการทางานมากกว่าความพึงพอใจ เพศชายจะเห็นค่าจ้างเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าเพศหญิง
5) ลักษณะของงานที่ทา (Intrinsic aspect the job) องค์ประกอบนี้จะมีส่วนสัมพันธ์กับ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ หากผู้ปฏิบัติได้ทางานตามที่ตนเองต้องการหรือถนัดแล้วจะ
เกิดความพึงพอใจในการทางาน
6) การควบคุมดูแลหรือบังคับบัญชา (Supervisor) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้
เกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่องานได้ เพศหญิงมักจะให้ความสาคัญต่อองค์ประกอบนี้มากกว่า
เพศชายและจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานขาดงานหรือลาออกได้
7) ลั ก ษณะทางสั ง คม (Social aspects of the job) เป็ น ลั ก ษณะที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านรู้ สึ ก ว่ า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือต้องการให้สังคมยอมรับตนเอง หากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่า ตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมแล้ว จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางานขึ้น องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กับ
อายุและระดับงานและเพศหญิงจะให้ความสาคัญต่อองค์ประกอบนี้มากกว่าเพศชาย
8) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ได้แก่ การรับส่ งข้อมูล ต่าง ๆ คาสั่ งการทางาน
รายงานการ ติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสาคัญมากต่อการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และผู้มีการศึกษาระดับสูง จะให้ความสาคัญต่อองค์ประกอบนี้
9) สภาพการทางาน (Working condition) ได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น อุณหภูมิ แสง
สว่าง เสียง ห้องทางาน ห้องอาหาร องค์ประกอบเหล่านี้มีความสาคัญต่อเพศหญิงมากกว่า เพศชาย
แต่เพศชายจะให้ความสาคัญต่อชั่วโมงการทางานมากกว่าสภาพแวดล้อมในการทางานด้านอื่น ๆ
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10) ผลประโยชน์ตอบแทน (Benefits) ได้แก่ เงินบาเหน็จบานาญ ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สวัสดิการ วันหยุด วันพักผ่อนต่าง ๆ
ยงยุ ท ธ เกษสาคร (2544: 161) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจในการท างานของบุ ค ลากรมี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือรายได้ (Compensation) มีบทบาทสาคัญต่อ ความพึงพอใจ
ในการทางาน เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการต่ าง ๆ เช่น อาหาร เครื่อง
แต่งกาย นอกจากนี้รายได้ยังเป็นสัญลักษณ์ของสัมฤทธิ์ผล และเป็นที่มาของบุคคลที่มีคุณค่าและได้รับ
การยอมรับ
2) ลักษณะงานที่ทา (Work itself) เป็นลักษณะงานที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดความพึง
พอใจ คือความหลากหลาย และการควบคุมวิธีการทางาน และความสอดคล้องของงาน โดยทั่วไป
ลักษณะงานที่น่าพอใจ จะต้องมีปริมาณความหลากหลายไม่น้อยเกินไปเพราะจะทาให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ส่วนงานที่มากเกินไป ก็จะทาให้เกิดความเครียดของอารมณ์ งานโดยทั่วไปจะให้อานาจลูกจ้าง
ในการทางานเอง ถ้านายจ้าง เข้ามาควบคุมวิธีการทางานต่าง ๆ ทุกอย่าง ก็จะทาให้เกิดความไม่พอใจ
3) การเลื่อนตาแหน่ง (Promotion) มีผลต่อความพึงพอใจในงาน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น ท้าทายมากขึ้น มีอิสระมากขึ้น การเลื่อนตาแหน่งมีความแตกต่างกันแต่ละแห่ง
เงินเดือนเพิ่ม มากน้อยต่างกัน ซึ่งเรื่องนี้มีความสาคัญต่อระดับผู้บริหารมากกว่าคนงานทั่วไป
4) การบังคับบัญชา (Supervision) ลักษณะของผู้บังคับบัญชามี 2 แบบ ที่มีผลต่อความพึง
พอใจในงาน แบบแรก คือ การให้ลูกจ้างเป็นศูนย์กลางหรือให้สิทธิลูกจ้างมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ผู้บังคับบัญชาต้องสร้าง ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ในแบบที่สอง การกระจายอานาจการ
บังคับบัญชา โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ จะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึง
พอใจต่อหัวหน้าและการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
5) ทีมงาน (Team work) การทางานร่วมกันเป็นทีมและความสั มพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน แต่ละคน บุคคลที่ชอบจะได้มีโอกาสได้พบปะสนทนากับบุคคล
อื่นที่เขาต้องทางานด้วย ไม่ชอบงานที่พวกเขาต้องแยกออกจากคนอื่น ๆ กลุ่มทางานเป็นกลุ่มทาง
สังคมของลูกจ้างที่มีการสมาคมกันอย่างไม่เป็นทางการ บุคคลมักจะมีผู้ร่วมงานเป็นที่ปรึกษาปัญหา
ของเขาเองและเป็นที่มาของความพอใจ
6) สภาพบรรยากาศในการทางาน วัสดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง
และเสียง ตารางการทางานและความสะอาดของที่ทางาน ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อความพึงพอใจของงาน
ทั้งสิ้น
สมพงษ์ เกษมสิน (2526: 320-321) กล่าวว่า บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทางานจะ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
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1) ปั จ จั ย ที่เป็ น เงิน (Financial incentive) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน เงิน
สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล บาเหน็จ บานาญ การให้เงินรางวัล เป็นต้น
2) ปัจจัยที่ไม่ใช่เงิน (Non-financial incentive) ได้แก่ การตอบสนองความต้องการมนุษย์
ในด้านจิ ตใจ เช่น การชื่นชม การให้เกียรติ การยกย่อง การชมเชย การได้รับการยอมรับ โอกาส
ก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น จากการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติง าน กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
คือ มนุ ษย์ ต้องการความมั่นคงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ความพอใจในการจัดการ
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ลักษณะการทางานการสื่อสาร การบังคับบัญชา สภาพบรรยากาศในการทางาน
สิ่งตอบแทน โดยมีองค์ประกอบในด้านเพศ การศึกษา อายุ ความสามารถ และบุคลิกภาพ เป็นสิ่ง
กระตุ้นที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจจากการตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ต้ อ งให้ ค วามสนใจและให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรในทุ ก ๆ ด้ า น
เมื่อบุคลากรภายในองค์กรได้รับการตอบสนองตามความพึงพอใจแล้วก็จะส่งผลให้ องค์กรนั้นได้รับ
ผลผลิตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
ควำมหมำยเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538)ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ว่ามีความหมายรวมถึง ผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ พิจารณา คือ
1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทางานที่ได้ มาตรฐาน
รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม
2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทางานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม เกิดผลกาไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและให้บริการเป็นที่พอใจของ
ลูกค้า หรือผู้มารับบริการ
วิท ยา ด่า นธ ารงกู ล (2546) ได้ก ล่ าวถึง ประสิ ท ธิภ าพ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ต้นทุน
หรือจานวนทรัพยากร ที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง การวัดผลการทางานของ
องค์กรนั้ น ว่าทางานได้ป ริ มาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดี มาก น้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา
ใช้แรงงานไปมาก น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมาก น้อยแค่ไหน โดยรวมความมี ประสิทธิภาพ
จึง หมายถึง การทางานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน สามัคคี มีสันติภาพ
และความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย
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ระพี แก้ว เจริ ญ และฑิตยา สุว รรณชฎ (2510) ได้กล่ าวถึง ความหมายของประสิทธิภาพ
หมายถึง คล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
อุทัย หิรัญโต (2525) ได้กล่าวถึง คาว่า ‘ประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจ หรือการจัดการที่ได้รับ
ผลกาไรหรือขาดทุน สาหรับในการบริหารราชการ ในทางปฏิบัติวัดได้ยากมาก วิธีวัดประสิทธิภาพที่
ใช้ ใ นวงราชการจึ ง หมายถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ และประโยชน์ แ ก่ สั ง คม 8
แต่ประสิทธิภาพในวงราชการจะต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคม จึงไม่จาเป็นต้องประหยัดหรือมี
กาไร เพราะงานบางอย่างถ้าทาประหยัดอาจไม่มีประสิทธิภาพ ลักษณะการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ
คือการบรรลุเป้าหมาย แต่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือการใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด เกิดผล
อย่างรวดเร็ว งานเสร็จทันเวลา ถูกต้อง เป็นต้น
ดังนั้นความหมายของคาว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทาของแต่ละ
บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถ และความพร้ อ มพยายามทุ่ ม เทอย่ า งเต็ ม ใจในการปฏิ บั ติ ง านของตน
อย่ างคล่ องแคล่ ว ด้ ว ยความมีร ะเบี ยบ มี กฎเกณฑ์ ปฏิบั ติง านให้ เ สร็ จทั นเวลา รวดเร็ว ถู กต้ อ ง
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจากความขยัน
หมั่น เพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อ องค์กรงานจะ
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
กนัตยา เพิ่มผล (2541) ได้กล่าวถึง การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานว่า เป็นการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถและทักษะในการทางานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ อันจะทาให้ตนเองผู้อื่นและองค์การเกิดความสุขในที่สุด ซึ่งการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ารหรื อ การพั ฒ นาสั ง คม
นอกจากนั้ น การพัฒ นาตนเองกับ การพัฒ นาประสิทธิภ าพการทางานยิ่ง มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย กล่าวคือประการแรกก่อนที่คนจะเข้าสู่การทางานใน องค์การหนึ่ง ๆ นั้น บุคคลนั้น
ต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การนั้น ต้องการซึ่งบุคคลจะมีคุณสมบัติตามที่
องค์ ก ารก าหนดนั้ น ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเอง หรื อ ได้ รั บ การพั ฒ นาจากสถาบั น ต่ า ง ๆ จนมี
ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่งาน และทางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประการที่สองเมื่อบุคคลเข้า
สู่งานแล้ว ก็เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการ
ท างานให้ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทางานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของ องค์การในที่สุดนั่นเอง
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5.3 แนวคิดในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรรม
ควำมหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การป้องกันไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้น
หากเกิดขึ้นต้องสามารถปราบปรามจับกุมดาเนินคดีให้ได้ โดยทั่วไปมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงจาเป็นจะต้องศึกษาและปรับให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน สังคม และประเทศ
ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมำย
โรเบิร์ต พีล (Sir Robert Peel) ผู้ก่อตั้งกรมตารวจนครบาลแห่งกรุงลอนดอนขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1859 “บิดาของการตารวจยุคใหม่” ได้เน้นให้บุคลากรตารวจได้ตระหนักว่าการป้องกันอาชญากรรม
คืองานหลักของตารวจ และมีความสาคัญยิ่งกว่า การสืบสวนสอบสวน การจับกุมและลงโทษผู้กระทา
ผิ ด ทั ศ นะของพี ล ได้ ก ลายเป็ น พื้ น ฐานของการก่ อ ก าเนิ ด แนวทฤษฎี บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Law
Enforcement Approach) เพื่ อ ป้ อ งกั น อาชญากรรมขึ้ น ยุ ท ธวิ ธี ห ลั ก ของต ารวจในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมตามทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย ก็คือการตรวจท้องที่ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกระดูก
สันหลังของงานตารวจ สาหรับหลักใจความของทฤษฎีนี้พอสรุปได้ว่า การปรากฏตัวของตารวจย่อมมี
ผลในการยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้นจะประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะความเกรงกลัวจากการจับกุมฉะนั้น
ตารวจสายตรวจจึงต้องแต่งเครื่องแบบและรถวิทยุสายตรวจ จึงควรมีลักษณะเด่นชัด เห็นได้ง่ายเพื่อ
เป็นการข่มขวัญยับยั้งอาชญากร นอกจากนั้น การตรวจท้องที่โดยสม่าเสมอต่อเนื่องจะทาให้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความรู้สึกกว่าตารวจอยู่ทั่วไปทุกแห่งหน ด้วยเหตุนี้ ตามแนวทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย
การปรากฏตัว ของต ารวจและการกระจายกาลั งตารวจให้ ค รอบคลุ มทั่ว ทั้ง ชุ มชนจะช่ว ยป้องกั น
อาชญากรรม โดยลดช่องโอกาสสาหรับผู้ที่ตั้งใจที่จะละเมิดกฎหมาย
อนึ่ง งานตรวจท้องที่ของตารวจมีลักษณะเป็นได้ทั้งงานประจาและงานเฉพาะกิจในลักษณะ
งานประจา ตารวจสายตรวจมักได้รับการกาหนดพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรมและระงับ
เหตุร้ายภายในระยะเวลาแต่ละผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนในลักษณะงานเฉพาะกิจนั้น ตารวจสายตรวจ
ในทุ ก เขตพื้ น ที่ คื อ ก าลั งหลั ก ที่ พ ร้ อ มจะรวมตั ว ในทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง จากศู น ย์ บั ญ ชาการเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเร่งด่วน
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation) มีรากฐานมาจากนักอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโก
คือ การจั ดสภาพแวดล้ อมของเมือง ชุมชน หรือที่พักอาศัย ให้ เกิดความเสริมสร้างความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคล และง่ายต่อการมองเห็น การสังเกต และการตรวจตรา โดยไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิของ
บุ ค คล ตลอดจนการส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น คนในชุ ม ชนร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น ปั ญ หา
อาชญากรรมที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยเจ้าหน้าที่ตารวจจะมีบทบาทนา
ในการวางแผน ดาเนินการและให้คาปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ
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ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental
Design: Theory and Practice) แนวทฤษฎีนี้มีลักษณะเป็นแนวคิดรวม (Synthesis) ระหว่างทฤษฎี
บังคับใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 มิติ คือ
มิติที่ 1 สภาพแวดล้อมรูปธรรม มิติที่ 1 นี้ คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคลที่มีรูปร่างตัวตน
สัมผัสได้ และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการลดช่องโอกาสของการประกอบอาชญากรรมหรือกล่าว
อีกนั ย หนึ่ ง ก็คือ มุ่ง ขัดขวางพฤติก รรมอาชญากร โดยการควบคุ มสภาพแวดล้ อ มรูปธรรมโดยมี
มาตรการดาเนินการ เช่น
(1) มาตรการระดับชุมชน: การวางผั งเมืองและชุมชน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
การออกแบบอาคารและการสลักหมายเลขบนทรัพย์สิน
(2) มาตรการระดั บ บ้ า นเรื อ น: ความมั่ น คงของประตู ห น้ า ต่ า ง การใช้ สั ญ ญาณ
เตือนภัย การใช้อุปกรณ์ปิดเปิดเครื่องไฟฟ้าและอื่น ๆ สภาพแวดล้อมรูปธรรม มีเป้าประสงค์ในการจัด
สภาพแวดล้อม ระดับชุมชนและบ้านเรือน ให้มีลักษณะอบอุ่นปลอดภัย และเพิ่มอานาจการสังเกต
ตรวจตรา โดยเริ่มตั้งแต่การวางผังเมืองและชุมชนให้เป็นระเบียบและมีระบบ โดยจัดการใช้พื้นที่ให้
เป็นสัดส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมอาชญากรรม
มิติที่ 2 สภาพแวดล้อมนามธรรม มิติที่ 2 นี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เป็นการแสดง
ความสัมพั นธ์ร ะหว่างกัน ของสมาชิกในชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
ภายใต้คาขวัญที่ว่า “ประชาชนควรผู กสัมพันธ์เพื่อป้องกันอาชญากรรม” โดยมีมาตรการในการ
ดาเนินการ เช่น
(1) มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัย มาตรการนี้ประชาชนต้องเป็นเจ้าของผู้ดาเนินการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาร่วมด้วยและที่สาคัญก็คือ ควรสร้างกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้
รู้จักกัน และเสริมสร้างความกลมเกลียวพบปะสังสรรค์กัน อันจะนาไปสู่ความร่วมมือกันในการป้องกัน
อาชญากรรม เช่น ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าดูแลบ้านเรือนซึ่งกันและกัน
(2) มาตรการสายตรวจประชาชน จากปรัช ญาที่ว่ า “ประชาชนคือตารวจ และ
ตารวจคือประชาชน” ดังนั้นจึงถือได้ว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนเป็น
หน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจตราหมู่บ้านของตน
(3) มาตรการตรวจตราบ้านเรือน การป้องกันอาชญากรรมในเคหสถานบ้ านเรือน
ย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวเสมอและตลอดไป แต่บ้านเรือนส่วนมากไม่ได้ตั้งที่
อยู่อาศัย อย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มหรือละแวก ดังนั้นมาตรการนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อทุก
คนต้องร่วมมือกัน และเพื่อนบ้านเป็นหลักสาคัญ ต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาแทนกันในการสอดส่อง
ตรวจตราให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน
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กำรวิเครำะห์สถำนภำพอำชญำกรรม
ตารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตารวจแต่ละพื้นที่ต้องมีข้อมูล (Data) ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาอาชญากรรม (Crime Analysis) ที่เกิดขึ้น ข้อมูลคดีต่าง ๆ นั้นอาจจะมาจากคดีที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่พนักงานสอบสวนได้รับคาร้องทุกข์หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร้องเรียนของประชาชน
สื่อมวลชนเป็นต้น ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จากนั้นนาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุ (Time) โดยใช้เครื่องมือ นาฬิกาอาชญากรรมและให้ทราบ
สถานที่ที่เกิดเหตุ (Place) โดยใช้เครื่องมือแผนที่อาชญากรรม (Crime Map) ซึ่งหน่วยงานหรือสถานี
ตารวจบางแห่ งมีโ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล เมื่ อใส่ ข้อมู ล เข้ าไปก็ส ามารถ
วิเคราะห์ออกมาได้โดยสะดวก แต่หากไม่มีโปรแกรมดังกล่าวก็อาจทาได้โดยใช้ระบบบันทึกข้อมูล
ด้วยมือ เพื่อให้ทราบช่วงเวลาและใช้วิธีการปักหมุดในแผนที่ ก็จะทาให้ทราบถึงสถานที่เกิดเหตุได้
เช่นเดียวกัน สถานที่เกิดเหตุที่มักจะเกิดเหตุบ่อย ๆ ซ้า ๆ กันหลายครั้งเรียกว่า Hot Sport สาหรับ
ข้อมูลที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับความเป็นจริงให้มากที่สุด
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแล้ ว จะท าให้ ท ราบถึ ง ช่ ว งเวลา (Time) สถานที่ ที่ เ กิ ด เหตุ (Place)
พฤติกรรมของคนร้าย ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด แนวทางการวิเคราะห์สถานภาพ
อาชญากรรมมีวิธีการดังนี้
1) การวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ นาฬิกาอาชญากรรม
โดยนาข้อมูลคดีต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้มาพิจารณาเวลาที่เกิดเหตุในแต่ละคดี และปักหมุดลงในช่วงเวลา
ที่เกิดเหตุบนนาฬิกาอาชญากรรม ก็จะทาให้ทราบถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุนอกจากใช้เครื่องมือนาฬิกา
อาชญากรรมแล้ว บางครั้งหากต้องการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม คดีใดคดีหนึ่งเป็นการเฉพาะ
หรือเร่งด่วน เช่น กรณีรถหายจานวนมากหรือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น ลัก วิ่ง ชิง ปล้น เกิดขึ้น
มากผิดปกติ อาจจะใช้วิธีการตีตารางแบ่งออกเป็นช่วงเวลาแล้วพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นเป็นราย ๆ ไปว่า
เกิดเหตุในช่วงเวลาใดบ้าง ก็จะทาให้ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ได้เช่นเดียวกัน
2) การวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุคือ แผนที่
อาชญากรรม ซึ่ง ในแต่ล ะสถานี ตารวจจะต้ องมีแผนที่เขตพื้น ที่รับผิ ดชอบ ให้ น าข้อมูล คดีต่าง ๆ
ที่รวบรวมไว้มาพิจารณาหาสถานที่เกิดเหตุในแต่ละคดี และปักหมุดลงในแผนที่ที่เตรียมไว้ก็จะทาให้
ทราบสถานที่เกิดเหตุและอาจจะพบว่ามีสถานที่เกิดเหตุที่คนร้ายจะลงมือกระทาความผิดบ่อย ๆ หรือ
ซ้า ๆ กัน ซึ่งเรียกว่า Hot Sport การวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้แผนที่อาชญากรรม (Crime
Map) ท าให้ ท ราบถึ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ และจุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ บ่ อ ย ๆ หรื อ ซ้ า ๆ ที่ เ รีย กว่ า Hot Sport
(จุ ดแดงในแผนที่ ) ตารวจจะได้รั บ ประโยชน์จ ากการวิเคราะห์ ส ถานภาพอาชญากรรม กล่ าวคื อ
สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการปรั บ แผนการตรวจของต ารวจสายตรวจ
โดยจะต้องเพิ่มความเข้มในการออกตรวจในช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ อันเป็นการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกจุดและตรงประเด็น สาหรับภาคประชาชนก็มีความจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานภาพ
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อาชญากรรม หรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมเช่นเดียวกัน โดยวิธีการรับข้อมูลข่าววารเกี่ยวกับ
อาชญากรรมจากแหล่ งต่ าง ๆ เช่น การนาเสนอข่า วอาชญากรรมของสื่ อมวลชน (หนัง สื อ พิม พ์
โทรทัศน์ วิทยุ) การให้ข้อมูลจากตารวจ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ การบอกกล่าวจากเพื่อนบ้าน
หรื อ จากประสบการณ์ ที่ ต นเองได้ รั บ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ต นเองตกเป็ น เหยื่ อ
ขณะเดียวกันก็นาข้อมูลที่มีอยู่บอกกล่าว คนในครอบครัวหรือคนในชุมชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ
คนร้ายหรืออาชญากรรม สาหรั บการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมมีความสาคัญมาก หัวหน้า
หน่วยงานหรื อสถานีตารวจต้องใช้เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) จากตารวจทุกฝ่ายใน
หน่วยงานเพื่อร่วมคิดร่วมวางแผน และกาหนดแนวทางการปฏิบัติโดยจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและสร้างความเข้าใจกับตารวจทุกฝ่ายให้มีความพร้อมและเต็มใจที่จะ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้ นอย่างจริงจัง เมื่อตารวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทราบและ
เข้ า ใจเหตุ และผลตลอดจนเป้ า หมายในการทางานแล้ ว ย่ อมจะเกิ ด ผลดี โดยเฉพาะในเรื่อ งของ
ประสิทธิภาพของการทางาน
กำรดำเนินงำนป้องกันอำชญำกรรม
หลักความคิดในการป้องกันอาชญากรรม ก็คือ การดาเนินการก่อนที่จะเกิดเหตุอาชญากรรม
หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเด็นสาคัญของการดาเนินการป้องกันอาชญากรรม คือการดาเนินการเพื่อ
ไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้น ผู้จัดการตารวจจะต้องทาให้กระบวนการป้องกันอาชญากรรมดาเนินต่อไป
ด้วยดี ตามแนวทางการหลัก โดยสังเขป ดังนี้
1) ปรั บ ทัศนคติบุคลากรตารวจ ให้เป็นไปในทางที่ดาเนินการเพื่อไม่ให้ เกิดอาชญากรรม
มากกว่ า ปล่ อ ยให้ อ าชญากรรมเกิ ด แล้ ว จึ ง แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ติ ด ตามจั บ กุ ม ผู้ ก่ อ อาชญากรรม
(ต้องสนับสนุนบุคลากรที่มีแนวคิดและมีผลงานด้านการป้องกัน)
2) ให้ความรู้แก่บุคลากรตารวจเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการป้องกันอาชญากรรมที่ถูกต้องและ
ได้ผล บางครั้งผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่า วิธีป้องกันอาชญากรรมที่แท้จริงทากันอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะได้ผล
หรือทาอย่างไรจึงจะไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ผลในทางป้องกัน ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมด้านการป้องกัน
อาชญากรรมของตารวจสมัยใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า ทดลอง วิจัย มิใช่ความรู้
ที่เกิดจากความรู้สึกหรือเนื่องจากปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น แต่เดิมเราเชื่อกันว่าการเพิ่มโทษให้รุนแรง
ขึ้น จะทาให้คนร้ายกลัวไม่กล้าทาผิดจริง ๆ แล้วเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะคนร้ายส่วนใหญ่ที่
กระทาผิด ก่อนลงมือเขาได้คิดว่างแผนไว้ก่อนหน้าแร้ว เขาไม่คิดว่าจะถูกจับได้ถ้าเขาคิดว่าจะถูกจับได้
หรื อ ท าแล้ ว ไม่ มี ท างรอดก็ จ ะไม่ ก ระท าความผิ ด นั้ น ๆ อย่ า งแน่ น อน ดั ง นั้ น การท าให้ ค นร้ า ย
หวาดระแวง รู้สึกว่าทาผิดแล้วมีทางรอดจึงเป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้องเหมาะสมกว่า ที่สาคัญ
บุคลากรตารวจต้องรู้ และเข้าใจในความคิดหรือมุมมองของคนร้าย ที่แตกต่างไปจากตารวจและ
แตกต่างไปจากประชาชนพลเมืองดี
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3) สร้างความสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไป มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อตารวจ เข้าใจตารวจเพิ่มขึ้น ไม่หวาดระแวงตารวจหรือกลัวคนร้าย ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความ
ร่วมมือช่วยเหลือของประชาน
4) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ตารวจต้องเป็น
บุคลากรมืออาชีพ มีความรู้เพียงพอที่จะช่วยเหลือและให้ข้อมูลวิธีการด้านการป้องกันอาชญากรรมที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับประชาชน ซึ่งอาจเป็นบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ประชาชนสอบถามได้โดย
ไม่เสียค่าโทรศัพท์หรือออกบริการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเรื่องของการจัดบ้านจัดชุมชน จัดสถาน
ประกอบการ โรงงานอุส าหกรรม จัด สถานศึก ษา เพื่ อป้ องกัน อาชญากรรม และหรือ จะดาเนิ น
กิ จ กรรมชี วิ ต อย่ า งไรจึ ง เป็ น การป้ อ งกั น อาชญากรรมได้ เช่ น จั ด แบ่ ง สั ด ส่ ว นของพื้ น ที่ จั ด
สภาพแวดล้ อมเพื่ อป้ องกัน แก้ ไขปัญ หาอาชญากรรม การแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ดของนัก เรี ยนใน
สถานศึกษา จะต้องมีการจัดสรรหรือแบ่งพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดเป็นพื้นที่ปิดหรือลับตาและ
งายต่อการกระทาความผิด เช่น การจัดสถานที่ห้องน้าภายในโรงเรียนมิให้เป็นแหล่งเสพยาเสพติด
กรณีธนาคารร้านทอง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม จะต้องรู้จักวิธีการจัดสถานที่ให้ดูโล่ง ปลอดโปร่ง
เพื่อให้คนร้ายรู้สึกกลัว ไม่กล้าที่จะกระทาความผิด และไม่จัดให้มีพื้นที่ลับตาให้คนร้ายเห็นช่องทางที่
จะกระทาความผิดได้โดยง่าย เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องไปอธิบายให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ
ประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันการก่ออาชญากรรมของคนร้าย ภูมิศาสตร์งานด้านตารวจ
การใช้ สั ง คมควบคุ ม วิ ธี ก ารเปลี่ ย นความคิ ด ของคนร้ า ย (360 Degree Turn Technique)
การประเมินความคิดของคนร้าย (Inside Criminal Mind X) หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยแนวคิดในการก่อ
อาชญากรรมของคนร้าย ซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก
5) ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นผู้ ช่วยให้ ความรู้ด้ านการป้องกันอาชญากรรมกับประชาชน
ทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนสร้างพื้นที่ส่วนบุคคลทางสายตาขยายวิธีการที่
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากฐานล่างและช่วยสร้างหรือยกระดับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมในความเป็นจริงถ้าป้องกันอาชญากรรมได้ดีจะมีผลทาให้เกิด
อาชญากรรมน้ อ ยลงและแม้ ว่ า จะเกิ ด อาชญากรรมบ้ า งก็ จ ริ ง แต่ จ ะจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ ง่ า ยขึ้ น
เนื่องจากระบบการป้องกันที่ดีจะมีผลต่อกระบวนการสืบสวนจับกุมผู้กระทาผิด
บทบำทของประชำชนในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม สามารถแยกออกได้เป็น
2 ชนิด ดังนี้
1) บทบาทของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่ กฎหมายมิไ ด้บังคั บ
หมายถึง การกระทาใด ๆ ของประชาชนเพื่อยับยั้งอาชญากรรมโดยกฎหมาย มิได้บังคับว่าเป็นหน้าที่
ของประชาชนโดยตรง แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนเล็งเห็นถึงประโยชน์ของตนเองหรือเห็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยส่วนรวม หรือเป็นเพราะการกระทาหน้าที่พลเมืองดี ประชาชนจึงมีความสมัครใจกระทาขึ้น
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เองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่เรียกว่า “อาสาสมัคร” การทาการใด ๆ ของประชาชนเพื่อยับยั้ง
อาชญากรรมโดยสมัครใจดังกล่าว สามารถแยกออกได้ดังนี้
(1) การไม่เปิดช่องให้มีการประกอบอาชญากรรมได้โดยสะดวกดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น องค์ประกอบของอาชญากรรมกระทาความผิดมี 2 ประเภท คือ ความเข้าใจและโอกาสในการ
กระทา หากประชาชนพยายามกระทาการใด ๆ ที่ไม่เปิดช่องโอกาสให้ผู้ประกอบอาชญากรรมแล้ว
อาชญากรรมหรือการกระทาอื่น ๆ ก็จะหมดไป ซึ่งการไม่เปิดช่องให้เกิดอาชญากรรมหรือการกระทา
ผิดนั้นอาจแยกออกได้ดังนี้
(2) การจัดกาลังป้องกันตนเอง ประชาชนมีความสมัครใจกันเองในการที่จะรักษา
ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหรือเขตชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีการจัดเวรยามป้องกันเหตุต่าง ๆ
ตลอดจนโจรผู้ร้ายบังเกิดผลดีในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นต้น
(3) การปฏิบัติของประชาชน อันเป็นการไม่เปิดช่องให้มีการประกอบอาชญากรรม
ให้สะดวก ตามปกติแล้วประชาชนโดยทั่วไปมีการปฏิบัติเป็นกิจวัตรในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเองอยู่แล้ว แต่มีประชาชนอีกจานวนไม่น้อย ยังไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นการช่วย
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้มีการเผยแพร่แนะนาประชาชนรวมทั้งแจกจ่ายเอกสารที่ระบุถึงวิธี
ที่ประชาชนจะช่วยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในคดีต่าง ๆ
(4) การป้องกันตนเองและผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 การกระทา
เพื่อป้องกันนั้น ผู้กระทาสามารถป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อื่นได้ การกระทาเพื่อป้องกันสิทธิของ
ผู้อื่นนั้น ผู้กระทาไม่จาเป็นต้องมีความสัมพั นธ์กับผู้นั้น สิทธิที่จะป้องกัน ได้แก่ สิทธิในชีวิต ร่างกาย
เกียรติยศ ทรัพย์สิน หรือสิทธิใด ๆ ก็ป้องกันได้ เช่น คนร้ายจะใช้ปืนยิงเรา เราก็ยิงคนร้ายไปเสียก่อน
หรื อ คนร้ ายกาลั ง ลั กทรั พ ย์ ร ถจั ก รยานยนต์ ของเพื่อนบ้า นเรา เราพบเห็ นเข้าจึ งท าการจั บกุ มส่ ง
เจ้ าหน้ าที่ตารวจเพื่อดาเนิ น คดี การจับกุมผู้ กระทาผิ ดนี้ เป็นการกระทาที่ช อบด้ว ยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79 ดังนั้นการป้องกันตนเองหรือผู้อื่นจึงเป็นการ
กระทาของประชาชน เพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมอย่างหนึ่งและการกระทาขั้นนี้ กฎหมายมิได้บังคับให้
ประชาชนทาเช่นนั้น แต่ประชาชนทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งเมื่อ
กระทาลงไปแล้วกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองด้วย
(1) การแจ้งความเมื่อพบการกระทาผิดอาญา กระทาโดยปฏิบัติดังนี้
- การแจ้งความในฐานะที่ตนเองเป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (7) 123 ซึ่งเรียกว่า “การร้องทุกข์”
- การแจ้งความเนื่องจากเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ฐานะเป็นพลเมืองดี เมื่อพบเห็นการ
กระทาผิดอาญาเกิดขึ้น การแจ้งความให้ตารวจทราบเพื่อให้ทาการจับกุมตัวคนร้ายมาดาเนินคดีต่อไป
แม้ผู้แจ้งไม่ใช่ผู้เสียหายก็ยังแจ้งได้ กฎหมายเรียกการแจ้งเช่นนี้ว่า “การกล่าวโทษ” เมื่อประชาชน
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แจ้งความกรณีเช่นนี้ ตารวจก็ควรจะรับแจ้งความและติดตามคนร้ายมาเพื่อดาเนินคดีต่อไป จะคิดว่า
ผู้แจ้งมิใช่ผู้เสียหายนั้นไม่ถูกต้อง
- การไปเป็นพยานเมื่อรู้เห็นการกระทาผิดอาญา จะต้องหรือไม่ต้องมีหมายเรียก คือ
การที่ประชาชนรู้เห็นการกระทาผิดอาญาแล้ว ไปเป็นพยานโดยความสมัครใจเอง โดยถือว่าเป็นหน้าที่
ของพลเมืองดีอย่างหนึ่ง และถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา เพราะคนร้ายย่อมมีความเกรงกลัว
ถูกจับกุมนาตัวไปดาเนินคดี เพื่อลงโทษตามกฎหมายของบ้านเมือง ไม่กล้ากระทาผิดความร่วมมือ
เช่นนี้เป็นที่ใฝ่หาของตารวจเป็นอย่างยิ่ง
(2) การประชาทัณฑ์
การต่อต้านอาชญากรรม โดยวิธีประชาทัณฑ์นั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นรุนแรงและผิด
กฎหมายไม่ควรกระทา แต่หากคนร้ายซึ่งถูกประชาชนรุมประชาทัณฑ์ แม้การกระทาของประชาชนใน
กรณี นี้ จ ะผิ ด กฎหมายก็ ต าม ในการทาสานวนการสอบสวนของพนั ก งานสอบสวนควรจะได้ มี
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ปรากฏในส่วนการสอบสวนด้วย เพื่อศาลจะได้ใช้ดุลยพินิจ ในการกาหนดบทลงโทษ
คนร้ายอย่างเหมาะสมต่อไป
(3) การแสดงออกโดยการยอมรับ
การแสดงออกว่า ประชาชนรังเกียจผู้ที่ประกอบอาชญากรรมไม่มีคนคบหาสมาคม
ด้วย แต่เมื่อเลิกประพฤติ หรือเลิกประกอบอาชญากรรม กลับตัวเป็นคนดีแล้ว ก็สมควรให้อภัยหรือให้
โอกาสแก่คนเหล่านั้นได้แก้ตัว
2) บทบำทของประชำชนในกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมชนิดที่กฎหมำยบังคับ
(1) การเป็นพยานตามหมายเรียก เมื่อประชาชนได้รับหมายเรียกของเจ้าพนักงานให้
ไปเป็นพยาน ผู้รับหมาย (มีชื่อตามหมายเรียก) ต้องปฏิบัติตามหมายเรียก ถ้าไม่ไปตามหมายเรียกของ
ศาล ศาลอาจจะออกหมายจับพยานไปขังไว้จนกว่าพยานจะต้องเบิกความต่อศาลตามวันเวลาที่ศาล
เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา 114 ถ้าเป็นหมายเรียกของพนักงาน
อัยการ หรือของพนักงานสอบสวน อาจถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานขัดขืนคาบังคับของพนักงาน
อัยการ หรือพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 168 ในการไปเป็น
พยาน จะต้องให้การหรือเบิกความไปตามความจริงด้วย ถ้าให้การเท็จหรือเบิกความเท็จ ก็มีความผิด
ฐานให้การเท็จหรือเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 172 และ 177
(2) การช่ ว ยเหลื อ เจ้ า พนั ก งานจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานร้ อ งขอเมื่ อ
ประชาชนพบการกระทาผิดซึ่งหน้า หรือเป็นความผิดที่ระบุไว้ท้ายประมวลกฎหมาย วิธีการพิจารณา
ความอาญา หรือเพื่อป้องกันภยันตราย ซึ่งกาลังจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ประชาชนมีอานาจที่จะช่วย
หรือไปช่วยจับกุมก็ได้ไม่มีกฎหมายบังคับไว้ แต่ถ้าหากเจ้าพนักงานร้องขอให้ประชาชนช่วยจับกุมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 82 โดยการจับกุมนั้นจะไม่เกิดอันตรายแก่ผู้จับกุม
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แล้ว ประชาชนผู้ถูกร้องขอจากเจ้าพนักงานนั้นจะไม่ยอมช่วยจับไม่ได้ หากไม่ช่วยจะมีความผิดจาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 วรรคสอง
3) ควำมร่วมมือระหว่ำงตำรวจกับประชำชนในกำรป้องกันอำชญำกรรม
ความร่วมมือระหว่างตารวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในแง่ป รากฏการณ์ทางสั งคมและกระบวนการปฏิบัติ กล่ าวคือ ในฐานะปรากฏการณ์ทางสั งคม
อาชญากรรมได้ส่งผลกระทบต่อความผาสุกปลอดภัยในการดารงชีวิตประจาวันและความมั่นคงของ
ประเทศ ปัญหาอาชญากรรมนาไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคมและเป็นหน้าที่ของทุกคนใน
สังคมไม่ได้เป็น หน้ าที่เฉพาะของบุ คลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น ส่วนการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นงานกระบวนยุ ติ ธ รรมในการสื บ สวน สวบสวนและจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด
หากเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาชน ก็ จ ะท าให้ ง านป้ อ งกั น และ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมมีประสิทธิภาพและมีจานวนลดลง อาชญากรรมมีประสิทธิภาพและมี
จานวนลดลง ถึงแม้เจ้าหน้าที่ตารวจจะผ่านการฝึกปฏิบัติมาเป็นอย่างดี การปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ล้มเหลวขึ้น ได้เพราะไม่ได้รั บ ความร่ว มมือจากประชาชน นั บเป็นภารกิจที่ส าคัญและจาเป็นของ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่จะต้องสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับประชาชน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในการป้องกันภัยจากคนร้ายในการก่ออาชญากรรม ซึ่งเป็นไปตาม
หลั กการของตารวจอาชีพ ตารวจพึงระลึ กอยู่เสมอว่า การที่ประชาชนให้ความร่ว มมือกับตารวจ
ในการแก้ ปั ญหาอาชญากรรมนั้ น เป็ นไปในรู ปอาสาสมั ครด้ ว ยความเต็ม ใจของประชาชนดังนั้ น
เพื่อเป็นหลักประกัน ในความสาเร็จแห่ งภารกิจระหว่างตารวจกับประชาชนในการรณรงค์ต่อต้าน
อาชญากรรมนั บ เป็ น ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ยวดที่ ห น่ ว ยงานต ารวจจะต้ อ งจั ด ให้ มี หน่ ว ยป้ อ งกั น
อาชญากรรมประจ าสถานี ต ารวจท้ อ งที่ (Local Crime Prevention Units) ประสานกิ จ กรรม
ปฏิบัติการแนะนาประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมภายใต้หลักการอันสาคัญต่อไปนี้
(1) ให้ถือเป็นความรับผิดชอบสถานีตารวจทุกแห่งจะต้องดาเนินการจัดตั้งประชาชน
ให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรม
อาสาสมัครเหล่านั้นเกี่ยวกับการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน หัวหน้า
สถานีจะต้องดาเนินมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบในการจัดชุดสายตรวจ
ออกลาดตระเวนทั้ งกลางวัน และกลางคืนเป็นประจาและต่อเนื่อง และหากได้รับแจ้งข่าวการก่อ
อาชญากรรมของคนร้ายจะต้องจัดชุดเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าระงับเหตุและจับกุมคนร้ายโดนทันทีหรือ
ด้วยความเร่งด่วน
(2) สถานีตารวจทุกแห่งดาเนินการเร่งรัดพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจให้มีความเข้าใจ
รอบรู้ ในปั ญหาอาชญากรรมระดับท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติภ ารกิจเพื่อส่ งเสริมพันธภาพอันดี
ระหว่างประชาชนและตารวจท้องที่ได้เป็นอย่างดี
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(3) ปัจจัยพื้นฐานในอันที่จะให้ประชาชนร่วมมือกับตารวจอย่างใกล้ชิดขึ้นอยู่กับการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันที่ทางสั งคมร่ว มกัน ระหว่างตารวจกับประชาชนก็จาต้องปฏิบัติหน้าที่
พลเมืองดี เพื่อร่วมกันสร้างความถูกต้องชอบธรรมให้บังเกิดขึ้นนักทฤษฎีสังคมวิทยา และจิตวิทยา
สังคม เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) กล่าวถึง ปัจจัยสาคัญในการแสวงหาความปลอดภัย
ร่วมกัน ไว้ว่า “สัมพันธภาพที่ดีของคนในสั งคมหมายถึง สมาชิกในสังคมมีความรู้สึกปลอดภัยในการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันและดารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี”
4) แนวทำงในกำรป้องกันอำชญำกรรมก่อนเกิดเหตุ
(1) การรักษาความปลอดภัยในบ้านและบริเวณชุมชนโดยรอบที่พักอาศัย เจ้าหน้าที่
ตารวจจะต้ องออกพบปะประชาชน ให้ ค วามรู้ และสร้า งความตระหนัก เกี่ ย วกั บการรัก ษาความ
ปลอดภัย ที่พักอาศัย หรื อเคหะสถานและชุมชนโดยรอบ โดยให้ ประชาชนเกิดความตื่นตัว ในการ
ป้องกันแบแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกัน อาทิ แนะนาประชาชนในการสร้างแนวรั้วรอบบ้านให้มี
ความแข็งแรงและยากแก่การเข้าถึงภายในบ้าน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในที่ที่มีความปลอดภัย
และมิดชิดและยากแก่การทาลาย เช่น ตู้นิรภัยหรือเซฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องประดับที่มีค่าและ
ราคาแพง เช่น เครื่องประดับ เครื่องเพชร ทองคา สร้อย แหวน นาฬิกา ไม่ควรวางไว้ในที่ที่มองเห็น
และหยิบฉวยได้ง่าย และหากมีเงินทองก็ไม่เก็บไว้ในบ้านมากเกินไป ควรจะนาไปเก็บไว้กับธนาคาร
ซึ่งนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยอีกด้วย การแนะนาประชาชนกวดขันอา
ใจใส่ในการปิดเปิดประตูหน้าต่าง ทั้งในเวลาก่อนเข้านอนหรือออกไปทากิจนอกบ้าน การระมัดระวัง
การปิดเปิดประตูรับบุคคลแปลกหน้ าและหากเจ้าของบ้านอยู่ในฐานะที่จะทาได้ก็สมควรจะแนะนา
เจ้าของบ้าน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสร้างกับความมั่นคงแข็งแรงแก่ตัวบ้าน การติดตั้งเครื่องสัญญาณ
ป้องกันหรือเตือนภัยติดไว้กับตัวบ้านหรือในที่ที่เก็บทรัพย์สินส่วนมากแนะนาประชาชนให้ระแวดระวัง
แก่เพื่อนบ้านเรือนเคียงก็โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ จะต้องแนะนาประชาชนให้มีความรอบรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
รายงานเหตุร้ายหรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยที่ประชาชนพบเห็นในละแวกที่อยู่อาศัย รวมตลอดจนการ
ปลูกฝังให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการสังเกตลักษณะพฤติการณ์ผิดปกติของบุคคลที่เข้ามาอยู่ใน
ละแวกนั้นด้วย เช่น เมื่อเห็นคนเดินแปลกหน้ามาเดินด้อม ๆ มอง ๆ แถวละแวกบ้านที่อยู่อาศัยใน
ลักษณะพิรุธ ควรจะบอกกล่าวเพื่อนบ้านได้ทราบ หรือหากเห็นสมควรก็ควรจะแจ้งตารวจไว้ด้ว ย
เพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน จะต้องมีความโอบอ้อมอารีระหว่างกัน ช่วยเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกัน
เมื่อเพื่อนบ้านไม่อยู่หรือพลั้งเผลอ ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ หรือถือว่าธุระไม่ใช่ เนื่องจากว่าจากประสบการณ์
ของต ารวจในนานาประเทศ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ว่ า การที่ ป ระชาชนมี ค วามตื่ น ตั ว ในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมร่วมกัน มีผลในการลดภัยอาชญากรรมได้มากทีเดียว
นอกจากนั้น หัวหน้าสถานีตารวจท้องที่ควรกาชับกวดขันเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ
ให้เอาใจใส่สังเกตตรวจตราระแวดระวังภัยแก่บุคคลผู้สูงอายุ เด็กหรือสตรีที่ถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่าง
เปล่าเป็นสิ่งจาเป็นที่ไม่อาจจะละเลยตรวจตราเสียได้ ทั้งในระหว่างการตรวจตรานั้น ตารวจสายตรวจ
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ได้พบเห็นประชาชนละเลย หรือมีความประมาทในการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตของตนเองและ
สวัสดิภาพ ความปลอดภัยของชุมชนแล้ว ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจที่จัดต้องทา
การชี้แจงประชาชน ให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท ซึ่งจากการสารวจ
ว่าเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน ในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินใน
ครัวเรือน ไม่ว่าโดยการขาดความระมัดระวังในการปิดเปิดประตูหน้าต่าง การละทิ้งบ้านเรือนโดยไม่มี
ผู้อยู่ดูแล หรือความประมาทในประเทศอื่น ๆ เป็นผลให้ชีวิตถูกประทุษร้ายและทรัพย์สินถูกโจรกรรม
ไปอย่างน่าเสียดาย หรือแม้แต่ในประเทศไทยปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์อยู่เสมอว่า การรับคนงาน
หรือคนทาความสะอาด ดูแลบ้านเรือนโดยไม่สืบประวัติความประพฤติให้เป็นที่แน่ชัดเสียก่อน หรือ
การปล่อยให้คนรับใช้ ดูบ้านแทนโดยลาพังในลักษณะประมาทหรือไว้วางใจมากเกินไป เป็นผลให้
เจ้าของบ้านถูกโจรกรรมหรือลักทรัพย์ได้โดยง่ายมามากแล้ว
(2) การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัย การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยในย่าน
ชุมชน หรือที่อยู่อาศัยโดยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มนั้น นับเป็นแนวการป้องกันเหตุร้ายมิให้เกิดขึ้นหรือ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่หวังผลฉับพลันทันด่วนกับเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตารวจ
มาถึง เนื่องจากว่ายามเอกชนไม่มีอานาจหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานแห่งรัฐตามนัยแห่งกฎหมาย
มหาชน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การที่มียามรักษาความปลอดภัยย่อมจะเป็นผลต่อการป้องกันเหตุร้าย
เบื้องต้น และช่วยในการให้ข่าวสารข้อมูลอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ตารวจได้เป็นอย่างดีการจัดยาม
รักษาความปลอดภัยที่นิยมปฏิบัติในปัจจุบันมีหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปตามความจาเป็น เช่น
ยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัยแก่สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน รวมถึง
การจั ดนั กสื บ เพื่อ คุ้ม กัน แก่ บุ ค คล คณะบุค คล หรื อสถาบัน การเงิน อี กด้ ว ย นั กอาชญาวิท ยาให้
ความเห็นว่า การเพิ่มจานวนความต้องการค่านิยมรักษาความปลอดภัยเอกชนนี้ เป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงขนาดและความรุนแรงของอาชญากรรม ที่มีอยู่ในสังคม จนเป็นผลให้ประชาชนจาต้องจัดให้มี
มาตรการเช่นว่านี้เป็นการชดเชยกับอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอยู่อย่างจากัด อย่างไรก็ตามได้มี
การเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญกิจการตารวจว่าไม่ว่าจะมียามเอกชน หรือมาตรการปลอดภัยที่ริเริ่มโดย
เอกชนใด ๆ ก็ตามยังถือเป็นความจาเป็นรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่นั่นเองที่จะต้องพิทักษ์
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งจะต้องกาชับตรวจตราดูแลการปฏิบัติหน้าที่ยาม
รักษาการณ์เอกชน ให้เป็นโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับอันเข้มงวดด้วย
(3) การจัดบริการคุ้มครองความปลอดภัยเคลื่อนที่ การจัดบริการคุ้มครองความ
ปลอดภั ย เคลื่ อ นที่ ทั้ ง แก่ บุ ค คล หมู่ ค ณะหรื อ สถาบั น นั บ เป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะลดความเสี่ ย งจากภั ย
อาชญากรรมโดยตรงส่ ว นหนึ่ ง อาทิ กรณีผู้ ปกครองกวดขันเอาใจใส่ การนาเด็กไปและกลั บจาก
โรงเรียน การจัดให้มีความคุ้มครองปลอดภัยแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยว บุคคลต่างด้าว และ
ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดบริการคุ้มครองความปลอดภัยในการรับเบิกเงินจากธนาคารของส่วน
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บุคคล เจ้าหน้าที่หน่วยงานธุรกิจหรือการเบิกจ่ายเงินเป็นจานวนมาก ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐควร
กาหนดมาตรการกวดขันมากเป็นพิเศษ
(4) การจัดบริการสื่อสารวิทยุเพื่อระวังภัยให้กับชุมชน นักอาชญาวิทยามีความเห็น
ว่า การติดต่อสื่อสารนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการระวังภัยให้กับประชาชน โดยพัฒนาขอบข่าย
วิทยุสื่อสารของตารวจและระบบการติดต่อสื่อสารของประชาชนทั่วไป ให้ส ามารถแจ้งเตือนหรือ
รายงานความเคลื่อนไหวของคนร้ายโดยทันที รวมถึงการแจ้งเตือนเบาะแสในการกระทาความผิดของ
โจรผู้ร้ายให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจ ดังเช่นตัวอย่าง เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นตารวจจะต้องรายงาน
สถานการณ์ของอาชญากรรมให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงการป้องกันหรือความจาเป็นที่จะต้อง
ให้เบาะแสอันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ทาการจับกุมผู้กระทาผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้
บริการขอบข่ายวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในอันที่จะรายงาน
สถานการณ์อาชญากรรม หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ด้วยกัน
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการป้องกันอาชญากรรม
(5) การปรับปรุงด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม นับเป็นการร่วมมือประสานงาน
ระหว่างงานตารวจกับองค์การที่เกี่ยวข้องในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อความสะดวกและสุขภาพ
พลานามัย สมบูรณ์แห่งการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชน เนื่องจากสภาพแวดล้อมแห่งที่อยู่อาศัยมี
ส่วนสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า ในตรอกซอยเปลี่ยวแคบ ๆ ในที่มืดหรือทาง
ถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ขาดความเป็นระเบียบซึ่งมีทางเข้าออกสลับซับซ้อนทะลุติดต่อกัน
และสภาพแหล่งเสื่อมโทรมต่าง ๆ ย่อมเปิดโอกาสให้มีการฉกชิงวิ่งราว ปล้นจี้ ลักขโมยได้ง่าย จึงถือ
เป็นความรับผิดชอบของเจ้า หน้าที่ที่จะต้องเพียรพยายามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขสภาพแวดล้อมอันเป็นพิษให้ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมแห่งบริเวณย่านที่อยู่อาศัยโดยตรง
กระบวนการที่ยึดถือเป็นกระบวนการปฏิบัติที่สาคัญ 5 ประการดังนี้ คือ
(1) เจ้ าหน้าที่ตารวจจะต้องรอบรู้ข่าวสารสถานการณ์อาชญากรรม และแหล่งที่
คนร้ า ยจะน าทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการโจรกรรมไปจ าหน่ า ยในตลาดมื ด หรื อ แหล่ ง รั บ ซื้ อ ของโจร
โดยเฉพาะบุคคลในพื้นที่ ๆ ไม่มีงานทาเป็นหลักแหล่ง แต่กลับพบว่ามีเงินใช้จ่ายจานวนมากใช้ชีวิต
หรูหราฟุ่มเฟือย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นขาใหญ่ อันธพาล หรือนักเลงประจาท้องถิ่น และผู้ที่เคย
ติดคุกแล้วพ้นโทษหรือเป็นผู้มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
(2) เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องเฝ้าสังเกตและ ติดตามความเคลื่อนไหวความประพฤติ
ของบุคคลในท้องที่ซึ่งเคยถูกจับ กุมในคดีลั กทรัพย์ห รือปล้ นทรัพย์ ทั้งจะต้องให้ความสนใจศึกษา
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม บันทึกข้อมูลเทคนิคการประกอบอาชญากรรมของบุคคลเหล่านี้เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมประเภทการกระทาผิดต่อไป
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(3) เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจจะต้ อ งส่ ง เสริ ม ประชาชน ป้ อ งกั น ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
ทรัพย์สินโดยควรแก่สถานการณ์เบื้องต้นเสียก่อน มีอาทิ การระมัดระวังเกี่ยวกับการปิดเปิดประตู
หน้าต่าง การจัดให้อุปกรณ์เสริมสร้างความมั่นคงภายในบ้านเท่าที่จาเป็น การมีสัญญาณแจ้งเหตุร้าย
ระหว่างเพื่อนบ้าน เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น การจัดบริเวณบ้านเรือนไม่ให้มีลักษณะมืดทึบมุมอับ หรือปลูก
ต้นไม้ภายในบ้าน อย่างแน่นหนามืดทึบยากต่อการสังเกตดูแลจากเจ้าหน้าที่ตารวจหรือยามรักษา
หมู่บ้าน และมีการแจ้งความเกี่ยวกับเหตุร้ายเกิดขึ้น ตารวจจะต้องอานวยความสะดวกไปถึงบริเวณที่
เกิดเหตุโดยมิชักช้า
(4) เจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการจับกุมหรือสอบสวน
ข้อเท็จ จริงในทุกครั้ งที่มีการกระทาผิดเกิดขึ้น เนื่องจากว่าการที่ตารวจทาการจับกุมผู้กระทาผิ ด
แท้จริงอย่างรวดเร็วแน่นอนนั้น เป็นสิ่งที่ผู้กระทาผิดหวั่นกลัวที่สุด
(5) วิธีการที่ตารวจสามารถ คุ้มครองป้องกันชุมชนในย่านที่อยู่อาศัยปลอดภัยจาก
ภัยอาชญากรรมได้ดีที่สุดส่วนหนึ่ง ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับปรุงวิธีการจัดสายตรวจท้องที่ป้องกันมิให้
เหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นสาคัญ
5) กำรจูงใจชุมชนแห่งท้องที่ให้ควำมตื่นตัว ในการป้องกันอาชญากรรมยิ่งขึ้น ในการนี้
เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนาประชาชนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันภัย
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจาเป็นเหมาะสมในสาระสาคัญ ดังนี้
(1) การจั ดอาสาสมัครประชาชนป้ องกันอาชญากรรม เป้าหมายหลั ก ในการจั ด
อาสาสมัครประชาชนป้องกันอาชญากรรม นอกจากเป็นการส่งเสริมประชาชนให้ตระหนักในการ
ร่วมมือกับตารวจ เพื่อป้องกันอาชญากรรมแห่งท้องที่แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อผ่อนคลายภาวะ
ความกดดันแห่งอาชญากรรม ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นการทั่วไป โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาการศึกษา
การจัดหางานให้แก่ประชาชน การจัดบริการอาสาสมัครคุมประพฤติและการสงเคราะห์แก่ผู้พ้นโทษ
(2) การรวมกลุ่มของเจ้าของบ้าน เพื่อป้องกันความปลอดภัยร่วมกันนั้น เป็นวิธีการ
ที่เจ้าของบ้านในละแวกหมู่บ้านที่อยู่อาศัย รวมกลุ่มหรือจัดตั้งชมรมเพื่อป้องกันภัยจากอาชญากรรม
ระหว่างประชาชนด้วยกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจด้วย
(3) การจัดโครงการสื่อสัมพันธ์ ระหว่างตารวจกับชุมชนในท้องที่ ลักษณะของการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับชุมชนแห่งท้องที่ มีความมุ่งหมายสาคัญที่จะป้องกันมิให้มีการ
กระทาผิดเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ตารวจทาการติดต่อพบปะสังสรรค์ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดกับ
บรรดาสมาชิกสโมสร องค์การกุศล และโรงเรียน เกี่ยวกับอาชญากรรมโดยให้มุ่งเพ่งเล็งสนใจเป็น
พิเศษ แก่เยาวชน หรือบุคคลวัยรุ่นที่มีแนวโน้มหลงใหลคลั่งไคล้ตามเจริญวัตถุ หรือไม่นาพาต่อการ
เคารพกฎหมายและระเบียบแบบแผนอันดีงามของสังคมมากเป็นพิเศษ
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(4)การจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาอาชญากรรมระหว่างตารวจกับประชาชนแห่ง
ท้องที่ นับเป็นรูปแบบประสานการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนแห่งท้องที่ได้เป็นอย่างดี
5.4 แนวคิดเครือข่ำยทำงสังคม (Brief of Social Network Concept)
แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เป็นหนึ่งในแนวคิดของศาสตร์ยุคใหม่ซึ่งได้รับ
การพัฒนาจากนักคิดทางสังคมวิทยา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้เป็นแว่นขยายในการศึกษา
สังคม ในที่นี้ผู้เขียนขอสรุปสาระสาคัญของแนวคิดดังกล่าว ดังนี้
ฐำนคติ (Assumption)
ในเครือข่ายสังคม จะประกอบไปด้วยบุคคลหรือตัวแสดง (Actor) ที่มีความสัมพันธ์ (Relation)
ซึ่งกันและกัน ตามบทบาทหรือหน้าที่ที่แต่ละคน มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งบุคคลแต่ละคนนั้นจะไม่ได้มี
เพี ย งบทบาทเดี ย ว หากแต่ จ ะมี ห ลากหลายบทบาทในชี วิ ต จริ ง บุ ค คลในเครื อ ข่ า ยสั ง คมที่ มี
ความสัมพันธ์กันอาจดาเนินไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน บุคคลส่วนใหญ่จะประพฤติ
ตามสถานภาพหรือบทบาทของบรรทัดฐานและความความหวังในสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดหรือการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่การปฏิบัติตัวในสังคมของบุคคลยังมีพื้นฐานมาจากการรับรู้และการตัดสินใจ
ระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ
ประเภทของเครือข่ำยทำงสังคม (Type of Social Network)
ในการจ าแนกประเภทของเครื อ ข่ า ยทางสั ง คม สามารถแบ่ ง ได้ ใ นหลายรู ป แบบ โดยมี
นักวิชาการหลายคนที่ได้จาแนกประเภทของเครือข่าย ซึ่งผู้เขียนขอเสนอโดยสังเขป ดังนี้
นฤมล นิราทร ได้จาแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ ดังนี้
1) จาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค และ
ประเทศ
2) จาแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายที่ทางานด้านเด็ก สตรี สาธารณสุข
เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม
3) จาแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายขอบุคคลในสังคมที่มีความ
คิดเห็นหรือสถานภาพทางสังคมร่วมกัน เช่น เครือข่ายด้านอาชีพ อาทิ ผู้ใช้แรงงาน คนขับแท็กซี่
ผู้พิการทุพลภาพ เกษตรกร เครือข่ายช่วยเหลือ ปกป้อ งและรักษาสิทธิ อาทิกลุ่มผู้รักความยุติธรรม
กลุ่ มผู้ รั กสั ตว์ กลุ่ มสนั บ สนุ น สิ ทธิส ตรี กลุ่ มต่อต้า นการค้ามนุษ ย์ กลุ่ มต่อ ต้านการใช้แรงงานเด็ ก
กลุ่มความเสมอภาพด้านเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ
4) จาแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ แบ่งได้ 2 แบบ คือ แนวตั้งและแนวนอน
(1) แนวตั้ง มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้นมีลาดับ ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ลาดับบนจะมีความสาคัญ
มากกว่าลาดับล่าง (2) แนวนอน มีโครงสร้างอยู่ในระนาบเดียวกัน มีความเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม
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นอกจากนี้ มาติน คิลดัฟและเวนพิน ไซน์ (Martin Kilduff and Wenpin Tsai, 2003: 4-8)
ได้ แ บ่ ง เป็ น 4 ประเภท คื อ (1) เครื อ ข่ า ยระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล (Individual Level Network) (2)
เครื อ ข่ า ยระดั บ หน่ ว ยธุ ร กิ จ (Business Unit Level Network) (3) เครื อ ข่ า ยระดั บ องค์ ก ร
(Organization Level Network) และ (4) เครื อ ข่ า ยระดั บ อื่ น ๆ (Other Level Network) หรื อ
ระดับระหว่างองค์กร อย่างไรก็ตาม แม้มิติของการจาแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคมดังกล่าวจะ
ค่อนข้างชัดเจน สามารถจาแนกประเภทได้ แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า บางเครือข่าย
อาจมีลั กษณะทับ ซ้อ นกัน อยู่ ในแต่ล ะมิ ติ เช่ น เครือข่า ยแรงงาน มีลั กษณะเป็ นทั้งเครือ ข่ ายด้า น
แรงงาน และเป็นเครือข่ายระดับประเทศด้วย
กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคม (Social Network Construct)
การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม
องค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่าง
องค์กรสมาชิก ต้ออาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนหน้าที่จะทาความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย
สาหรับเหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมนั้น นฤมล นิราทร กล่าวว่าเป็นเพราะ
1) ต้องการมีเพื่อนในการทางาน ต้องการมีหมู่ มีพวก
2) ต้องการทรัพยากรในการทางาน
3) ต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน
4) ต้องการความชานาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา
5) ต้องการประหยัด และ
6) ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็นเงื่อนไข
สาคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายส่วนพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ให้เหตุผลว่าการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมเกิดจาก (1) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ซ้าซ้อนหลากหลาย และ
ขยายตัว จนเกินความสามารถของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม ที่จะดาเนินการแก้ไข (2) เครือข่ายเป็น
เครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพื้นที่ทางสังคม และ (3) เพื่อให้การประสานผลประโยชน์เป็นไป
อย่างเท่าเทียม จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุผลสาคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม
คือ การมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่สามารถทาได้ด้วยตนเองโดยลาพัง แต่ต้อง
อาศัยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร อันจะส่งผลให้สามารถดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย อันเป็นการประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
5.5 บริบทหน่วยงำนที่ศึกษำ
ตารวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประวัติควำมเป็นมำ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ตารวจ 191
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 โดยใช้ชื่อว่า กองกากับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าว (กก.วส.) ต่อมาปี
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พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่อตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการแผ่นดินเป็น กองบัญชาการสาย
ตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) ต่อมาปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น กองบังคับการ
ตารวจปฏิบัติการพิเศษ (บก.ตปท.) และในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดระบบระเบียบราชการจึงได้
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานกลับมาเป็น กองบัญชาการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) จนถึง
ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีดังนี้
(1) ฝ่ายอานวยการ
(2.กองกากับการสายตรวจ
(3) กองกากับการสุนัขตารวจ
(4) กองกากับการม้าตารวจ
(5) กองกากับการศูนย์รวมข่าว
(6) กองกากับการต่อต้านการก่อการร้าย
(7) กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
(8) กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล
วิสัยทัศน์
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามวิถีพอเพียง ขจัดจุดเสี่ยง ป้องกันภัย มีวินัย สุจริต
จิตอาสา ร่วมใจให้ประชามีความสุข
ภำรกิจ
ถวายความปลอดภัยแก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระราชอาคันตุกะและบุคคลสาคัญ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาความมั่ น คงในเขตกรุ ง เทพมหานคร รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของชาติ แ ละ
บ้านเมือง
5.6 แนวคิดใหม่ในกำรป้องกันอำชญำกรรม
“การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตารวจแต่ฝ่ายเดียว
โดยวิ ธี บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ประชาชนมี ส ถานภาพเพี ย งให้ ก ารยอมรั บ กั บ ต ารวจเท่ า นั้ น ” เป็ น
แนวความคิดที่ได้รับการปฏิบัติมาช้านานแล้ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้ม”ี การปฏิวัติเงียบทางแนวคิด”
เกี่ ย วกั บ บทบาทของต ารวจและชุ มชนที่ เ รีย กกั น ว่า “ความเป็น หุ้ น ส่ ว น” (partnership) ในการ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ซึ่งเชื่อกันว่า “การป้องกันอาชญากรรมที่ประสบผลสาเร็จ ขึ้นอยู่
ชุมชนมากกว่าตารวจ” บทบาทของตารวจและประชาชนการป้องกันอาชญากรรมจึงเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวคิดเติมที่ว่า ประชาชนช่วยเหลือตารวจมาเป็น ตารวจช่วยเหลือประชาชน ตารวจจึงมีบทบาท
สาคัญในการช่วยเหลือชุมชนให้เข้ มแข็งสามารถพึ่งตนเองและใช้มาตรการควบคุมทางสังคม ในการ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น (สุพิสาร ภักตีนฤนาถ, 2556)
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5.7 ทฤษฎีตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ในราวทศวรรษที่ 1920 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ “ตารวจชุมชนสัมพันธ์” ได้รับการพัฒนาขึ้น
เกิ ด เป็ น ทฤษฎี ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โดยมี ร ากฐานแนวความคิ ด และผลการวิ จั ย ของนั ก อาชญาวิ ท ยา
กลุ่มชิคาโก หรือสานักนิเวศวิทยาอาชญากรรมภายใต้การน ของ พาร์ค (Park, 1925; อ้างถึงใน สวัสดิ์
อมรวิวัฒน์, 2532: 12-13) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้พยายามจูงใจให้นักอาชญาวิทยาทั้งหลายเห็นความสาคัญ
ของปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของเมืองที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของอาชญากร ต่อมาความคิด
เหล่ า นี้ ไ ด้ แ พร่ ห ลายได้ รั บ ความสนใจและรวมตั ว กั น ท าวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย จากการ
ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะพื้นที่ บริเวณใดที่ขาดระเบียบใน
สังคมหรือเกิดมลภาวะแตกแยกของกลไกทางสังคมที่มีหน้าที่ค้าจุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ
ขาดความร่วมแรงร่วมใจตลอดจนกาลังใจของสมาชิกในสังคมก็จะก่อให้เกิดอาชญากรรม ได้ง่ายและ
มีสถิติสูงกล่าพื้นที่อื่นจากแนวความคิดนี้เอง ต่อมาได้เกิดแนวความคิดที่เรียกว่า “หมู่บ้าน ในเมือง”
(Urban Village) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสังคม โดยจัดสภาพพื้นที่ในชุมชนให้มีลักษณะเอื้ออานวย
ต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาและป้องกัน อาชญากรรมได้มากขึ้น
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เป็นการจัดสภาพทั่วไปไม่ว่าจะในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวก บ้านให้
มีลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุมและสังเกตตรวจตรา ไม่ล่วงล้า
สิทธิเสริภาพส่วนบุคคล มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและให้ปรับบทบาท ตารวจเสียใหม่
โดยทาหน้าที่เป็นผู้วางแผน สนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่ชุมชน
หลักใหญ่ใจความของแนวคิดชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันอาชญากรรมก็คือการจัดสภาพ ทั่วไป
ไม่ว่าในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบ้านในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน บุคคลง่าย
ต่อการควบคุม สังเกตตรวจตราโดยไม่ล่วงล้าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนับสนุน 21 ส่งเสริม
ให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินทั้งของตนและบุคคล อื่นให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรม ทั้งนี้ควรได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยซึ่งสามารถดาเนินการได้ 3
แนวทาง ประกอบกัน (สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์, 2532: 12-13) คือ
1) การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาพพจน์ของตารวจที่แสดงต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
ทั้งหน่วยงานราชการและกลุ่มบุคคล เช่น ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ทั่วไป
ปรากฏออกมาดีโดยตารวจจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย
และระเบียบวิธีการดาเนินงานของตารวจในการที่จะให้บริการประชาชนบังคับการใช้กฎหมายให้
เป็นไปตามหน้าที่ของตารวจและสร้างความมั่นใจว่าตารวจจะรักษากฎหมายอย่างมีสมรรถภาพด้วย
ความเที่ยงธรรมเสมอภาค
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2) การให้บริการแก่ชุมชน สามารถดาเนินในรูปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชนหรือการจัด
กิจ กรรมเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ในชุ มชนนั้น ๆ ได้ แก่ โครงการอบรมเด็ก และเยาวชนเกี่ย วกั บ
การป้ องกัน อาชญากรรมต่าง ๆ โครงการอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการตรวจเยี่ย ม
ประชาชน สอบถามปัญหาทุกข์สุขที่ตารวจพอจะช่วยได้
3) การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับ
ประชาชน สโมสร สมาคม หรือองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจต่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน หรือช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนใดชุมชน
หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีแนวทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น แนวความคิดรวม
ระหว่างทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์โดยมีหลักมุ่งลดช่วง โอกาสสาหรับการ
ประกอบอาชญากรรม
อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ไม่ได้มองข้ามบทบาทของตารวจท้องที่ทั้งหมด ตามแนวคิดนี้ตารวจจะมี
บทบาทเป็นฝ่ายวางแผน สนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม กล่าวคือ
ตารวจตามแนวความคิดนี้จะไม่มีสภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้
ข้อเสนอที่ตามมาคือ การยกเลิกตารวจสายตรวจที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยปริยาย
ดังนั้น ถ้ามีการประยุกต์ใช้มาตรการและแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ได้พยายามแสวงหาคาตอบสาหรับการ
ป้องกันอาชญากรรมย่อมได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างมาก เนื่องจากต้องศึกษาเพื่อปรั บใช้และ
กาหนดบทบาทใหม่หมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดแรงต้านทางอย่างหนักจากตารวจ ระดับปฏิบัติการ แนวคิด
ชุมชนสัมพันธ์ได้พยายามแสวงหาคาตอบสาคัญการป้องกันอาชญากรรม ในปัจจุบัน โดยมุ่งลดช่องว่าง
และโอกาสของการประกอบอาชญากรรมที่เกิดในชุมชน ซึ่งนับว่าได้ มีคุณค่ายิ่ง
5.8 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เรณู สุ ขฤกษกิจ (2554) ได้ทาการศึกษาวิ จัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผ ลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.7 อายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 47.2 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.3 ปฏิบัติงานในตาแหน่งชั่วคราว คิดเป็น
ร้อยละ 24.2 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 37.1 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 และระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านจูงใจ พบว่า ด้านจูงใจมากที่สุดคือ
ลักษณะงาน รองลงมาคือด้านความสาเร็จและด้านความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นปัจจัยด้านค้าจุน ด้านที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านสถานะทางอาชีพ รองลงมาคือด้าน
ความเป็นส่วนตัว และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนด้ านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
พบว่า บุคลากรของบริษัทมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพบว่า
ปัจ จั ย ส่ ว นบุ คคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ปัจจัยจูงใจมีความสั มพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัย จูงใจด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์
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มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านความสาเร็จ ปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัยค้าจุนด้านเงินเดือนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านสถานะทางอาชีพ
ประพันธ์ แกลงกระโทก, ธัชชัย ปิตะนีละบุตร และอิสรา อ่อนน้อม (2559) ได้ทาการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัด
ตารวจภูธ รจั งหวัด สงขลา ผลการศึก ษาพบว่า 1) ปั จจั ยภายในมีผ ลต่ อการปฏิบั ติง าน ด้ านการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัด ตารวจภูธรจังหวัดสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ปั จ จั ย ด้ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในภาพรวมกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการปราบปรามยาเสพติ ด ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน ส่วนปัจจัยผู้บังคับบัญชาในด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการกับการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กันเพียง 3 ด้าน คือ
ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ และปัจจัยด้านกฎหมายกับการปฏิบัติงานด้าน
การปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน 2)
ผลการสั มภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในสังกัดตารวจภูธ ร
จังหวัดสงขลา เห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีความสาคัญในการสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่
ตารวจผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ยาเสพติดในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสงขลา และสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน จัดให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเพื่อให้ทัน ต่อสถานการณ์ แต่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน
ทาให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดไม่ดีเท่าที่ควร สถานที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากในบางพื้นที่เป็นที่สถานที่ปิด
เส้นทางเข้าซับซ้อนทาให้ยากต่อการเข้าตรวจสอบ หรือเป็นที่โล่งแจ้ง มองเห็นได้ในระยะไกล ทาให้
ผู้กระทาความผิด สามารถหลบหนีได้ทันก่อนที่จะถูกจับกุม อีกทั้งในปัจจุบันการค้ายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดสงขลามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทาให้ ยากต่อการจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนาตัว
ผู้กระทาความผิดมาลงโทษ
ธั น ย์ ช นก สุ ข เกษม (2556) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมแก่นั กท่องเที่ย วของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เด่นคือการนาอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตมาร่วมดาเนินงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทั้งในมาตรการป้องกันและ
การปราบปรามอาชญากรรม โดยการลงพื้นที่กับสายตรวจทั้งสายตรวจรถยนต์และสายตรวจเดินเท้า
เพื่อคอยอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ทั้งการให้
ข้อมูลและการแนะนาต่าง ๆ ในการออกตรวจพื้นที่ตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ออกตรวจตามวง
ล้อของนาฬิกาอาชญากรรมที่มาจากผลการวิเคราะห์การเก็บรวบรวมจากช่วงที่เกิดอาชญากรรมมาก
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ที่สุ ดเนื่องจากกาลังตารวจท่องเที่ยวมีน้อย ส่ วนในการปราบปรามอาชญากรรมตารวจท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตจะดาเนิ นงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ได้ซึ่งความรวดเร็วในการจับกุมผู้กระทาผิด
ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตารวจท่องเที่ยวนั้นได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) และหลักความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) กับชุมชน
ในการให้ความร่วมมือของชุมชนมีความสาคัญอย่างยิ่งในดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยว
ซึง่ ตารวจท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ตต้องอาศัยข้อมูลเบาะแสสาคัญทีม่ าจากประชาชนในชุมชน
มณฑณ บรรฑิตย์ และฐิติมา โห้ลายอง (2560) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม: กรณีศึกษาการตรวจเยี่ยมชุมชนของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธร
บางพลี ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม: กรณีศึกษาการตรวจ
เยี่ยมชุมชนของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรบางพลี ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเข้าถึงปัญหาของพื้นที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ในส่วนของผลการศึกษาเปรียบเทียบเทียบระดับประสิทธิภาพ
เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันตามอายุ และระดับการศึกษา
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แต่ไม่แตกต่างกันตาม เพศ อาชีพ และรายได้รวมต่อเดือน
ยงยุทธ อาจกมล (2559) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมและการดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่เกาะเมืองอยุธยายังมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี พฤติกรรมการกระทาผิด
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นการแสวงหา
มาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจึงมีความจาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา เพื่อให้ปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลงที่สุด การใช้มาตรการการ
นาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชนเพื่อสร้า งความสัมพันธ์อันดีในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงไม่มากก็น้อย ความเข้าใจ
อัน ดีร ะหว่างตารวจกับ ประชาชนเป็นวิธีการเอื้ออานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจและ
ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงสาเหตุที่มาของปัญหาโดยการให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาตลอดจนการบูรณาการการทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ มีการเสนอปัญหาร่วมกัน ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมวางแผน การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการควบคุมและป้องกันอาชญากรรมรวมทั้งการนาทรัพยากรในพื้นที่เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ คือ 1) ร่วมรับรู้ถึงปัญหา
ในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ตารวจในเรื่องการป้องกัน
อาชญากรรมในพื้นที่ 3) ร่ วมสอดส่องดูแลตรวจตราและเฝ้ าระวังบริเวณชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ 4) ร่วมเข้าอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมตามที่เจ้าหน้าที่ตารวจจัดให้ เช่น สมาชิก
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แจ้งข่าวอาชญากรรม อาสาสมัครตารวจชุมชนประจาตาบล อาสาจราจร เป็นต้น 5) ร่วมดาเนินการ
ให้ความรู้การป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่ 6) ร่วมติดตามประเมินผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จที่แท้จริงของทางเลือกของมาตรการนี้
คือ การให้ความสาคัญของการร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่เข้ามาร่วมวางแผน
เสนอแนะแนวทางในการป้องกันปรามปรามอาชญากรรมในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา เพื่อทาให้ปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ลดลงไม่มากก็น้อย
สุเทพ มูสิมูล (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรปากน้าอาเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรปากน้า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านความศรั ทธาต่อการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ส่ ว นการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของ
ประชาชนพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อผลการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรปากน้าไม่แตกต่างกัน แต่
ประชาชนที่มีอาชีพและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความคิดเห็นต่อผลการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรปากน้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
สิ ท ธิ พ ร เขาอุ่ น (2553) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ผลการศึกษาพบว่า บริบท รูปแบบ ลักษณะ
และประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแล้วการกระทา
ผิด ทุกประเภทเป็นการกระทาร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ การกระทาความผิดมีอยู่
หลายประเภท แต่ที่พบเป็นส่วนมากมี 6 อย่าง คือ 1) การค้ามนุษย์-หญิงขายบริการ 2) การฟอกเงิน
3) การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 4) การลักลอบค้ายาเสพติด 5) การปลอมแปลงเอกสาร
6) อาชญากรรมเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบอาชญากรรมอื่น ๆ มีอยู่บ้างแต่ไม่มาก เช่น
การค้าอาวุธและการก่อการร้ายข้ามชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติใน
พื้น ที่ เขตเมื อ งพัท ยา สาเหตุ ส าคั ญมาจากความไม่ชั ด เจนของนโยบายและกฎหมายที่เ กี่ ยวข้ อ ง
จึงพบว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เขตเมืองพัทยามี
ประสิ ทธิ ภ าพอยู่ ใ นระดับ ต่าส่ ว นแนวทางแก้ไขนั้น รัฐ จะต้ องก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนทั้ งใน
ระดับ ชาติและระดับท้ องถิ่นออกกฎหมายให้ส อดคล้องกับสถานการณ์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายต้อง
ร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ปรีชา สาวม่วง (2553) ได้ทาศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นา
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจในเขตท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้นาชุมชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าเมื่อพบการกระทาความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมจะให้ความร่วมมือกับ
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เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเป็นผู้
ประสบเหตุที่ได้รับภัยจากโจรผู้ร้าย สาหรับแนวทางป้องกันประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ การเฝ้า
ระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยง การจัดเวรยาม การสร้างกฎและตั้งกติกา การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท และ
การแจ้งเบาะแสคนร้าย และส่วนใหญ่ประชาชนก็ไม่เคยเป็นผู้ประสบเหตุร้าย สาหรับผู้นาชุมชนมี
ความวิตกกังวลเพียง เล็กน้อยเกี่ยวกับการประสบภัยจากโจรผู้ร้ายประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 2)
ในด้านทัศนคติของผู้นาชุมชนที่มีต่อการป้องกันอาชญากรรม พบว่า ผู้นาชุมชนให้ความสนใจเป็น
อย่างมากต่อข่าวสารที่เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมและการป้องกันปราบปรามและมีความมั่นใจบ้าง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตารวจ แต่จะมีความมั่นใจเป็นอย่าง
มากถ้าหากเจ้าหน้าที่ตารวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้นาชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและพบว่าผู้นาชุมชนส่วนใหญ่ได้ร่วมกับประชาชนจัดตั้งเวรยามเพื่อเป็นการป้องกันโจร
ผู้ร้านในชุมชน 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือของผู้นาชุมชน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ภูมิลาเนาเดิม ศาสนา จานวน
สมาชิกในครัวเรือน ที่อยู่อาศัยในเขตและนอกเขตเทศบาลตาบลวังผา ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งปัจจุ บัน การมีป ระสบการณ์ในการอบรมหรือเข้าร่ว มกิจกรรม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
อาชญากรรม มีความสัมพันธ์ในการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 กับความร่วมมือของผู้นาชุมชนใน
การป้องกันอาชญากรรมเกือบทุกประเด็นจาก 11 ประเด็น ยกเว้น 3 ประเด็น คือ ระดับการศึกษา
ภูมิลาเนาเดิม และเขตที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแต่อย่างใด 4) ปัญหา
อุปสรรคในด้านความร่วมมือของผู้นาชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมพบว่า ผู้นาชุมชนได้ให้ความ
ร่วมมือกับภาคราชการในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมน้อยกว่าเท่าที่ควร เช่น การให้
ความร่วมมือในการตรวจค้นหรือตรวจยึด การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม การช่วย
ระงับเหตุหรือจับกุม การเป็นพยานและการแจ้งเหตุคนร้ายกาลังทาความผิดเหตุผลที่ผู้นาให้ความ
ร่วมมือน้อยจะเป็นเพราะการปฏิบัติดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงหรือเป็นการปฏิบัติที่มีความ
ยุ่งยาก
บรรจงศั ก ดิ์ ภู ท ะวั ง (2552) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งแผนงานการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมในเขตสถานที่ท่องเที่ยวอาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า การนา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและภาคสนามมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตามความสาคัญพบว่า
เจ้าหน้าที่ตารวจทราบแผนงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจาก
มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ต่ ผู้ น าชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ท ราบ เนื่ อ งจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจการปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ในเขตสถานที่ท่องเที่ยวอาเภอสหัสขันธ์ ได้ก่อให้เกิดโครงการเพิ่มขึ้น 2 โครงการ คือ โครงการจัดตั้ง
ศู น ย์ บ ริ ก ารและรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและโครงการเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยให้ความชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน ซึง่ แต่เดิมเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยสรุป จากการ
ปฏิบัติตามแผนงานการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานที่ท่องเที่ยวอาเภอสหั สขั นธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีคดีอาญาเกิดขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมี
ความพึงพอใจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรอาเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการ
ป้องกันอาชญากรรม ได้ดังนี้คือ การบังคับใช้กฎหมาย
กรอบแนวคิดทำงกำรศึกษำ
ปัจจัยในกำรทำงำน
- ค่าตอบแทน
- ลักษณะงานที่ทา
- ความก้าวหน้าในการทางาน
- การบังคับบัญชา
- การติดต่อสื่อสาร
- ทีมงาน
- ผลประโยชน์ตอบแทน

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำม
- การประชาสัมพันธ์
- การเฝ้าระวังและตรวจตรา
- เครื่องมือช่วยปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
- การสร้างแนวร่วมหรือเครือข่าย
- การเข้าถึงปัญหาของพื้นที่
- การสนธิกาลัง
- การเข้าระงับเหตุและการจับกุม

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดทางการศึกษา
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปั จจั ยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติห น้าที่ป้องกันปราบปราบ
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกาหนดสาระสาคัญในการดาเนินการ
ตามลาดับดังนี้
6.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากร คือ ข้าราชการตารวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน 317 คน
2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก การค านวณโดยสู ต รของ Taro Yamane
กาหนดค่า ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ดังนี้
n = N ÷ (1 + Ne2)
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โดย
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนประชากรทั้งหมด คือ 317
E คือ ค่าความคลาดเคลื่อน คือ 0.05
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง = 317 ÷(1+317*0.052 )
= 176.847978
ปัดเป็นจานวนเต็ม คือ 177 คน
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อนามาเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3) เสนอแบบสอบถามให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านเนื้อหา
ภาษา สานวนที่ใช้ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัคค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้อง
มากกว่า 0.70 ถ้าน้อยกว่าจะตัดข้อนั้นทิ้ง
5) จัดทาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
6.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการตารวจกองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สานักงานตารวจแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 177 คน โดยส่ง
แบบสอบถามทางไลน์กลุ่ม และนาแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม จากนั้นนาไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จานวน 177 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
6.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปของกลุ่ มตัว อย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) จึงใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจกแจง
ความถี่และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
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2) แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 8283)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยมาก
3) แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม ลั กษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ก ารหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนน เช่นเดียวกับข้อ 3.4.2
4) การทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เนื่องจากลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณ
ค่ า (Rating Scale) ทั้ ง ตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตาม ดั ง นั้ น จึ ง ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient)
โดยพิจารณาระดับน้าหนักความสัมพันธ์ (Determining the strength of the relationship)
ตามคาแนะนาของ Cohen (1988) ดังนี้
R = .10 to .29 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย
R = .30 to .49 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
R = .50 to 1.0 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับมาก
6.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยในการทางานด้านลักษณะงานที่ทา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
สมมติฐำนที่ 3 ปัจจัยในการทางานด้านความก้าวหน้าในการทางาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
สมมติฐำนที่ 4 ปัจจัยในการทางานด้านการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
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สมมติฐำนที่ 5 ปัจจัยในการทางานด้านการติดต่อสื่อสารค่าตองแทน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
สมมติฐำนที่ 6 ปัจจัยในการทางานด้านทีมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
สมมติ ฐ ำนที่ 7 ปั จ จั ย ในการท างานด้ า นผลประโยชน์ ต อบแทน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราบ
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยนาเสนอเรียงลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการทางาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
7.1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจกองกำกับกำรสำยตรวจ กองบังคับกำรสำยตรวจ
และปฏิบัติกำรพิเศษ
ตารางที่ 7.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
N = 71
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
65
6
71

ร้อยละ
91.50
8.50
100.00

จากตารางที่ 7.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ
91.50 และเป็นเพศหญิง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ตารางที่ 7.2 แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
N = 71
อำยุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-40 ปี
31-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม

จำนวน
9
31
15
16
71

ร้อยละ
12.70
43.70
21.10
22.50
100.00

จากตารางที่ 7.2 จะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี มีจานวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 22.50 และอยู่ในช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.70
ตารางที่ 7.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
N = 71
วุฒิกำรศึกษำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม

จำนวน
14
8
34
15
0
71

ร้อยละ
19.70
11.30
47.90
21.10
0.00
100.00

จากตารางที่ 7.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีมีจานวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.90 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 21.10และจานวนน้อยที่สุด คือ ปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 11.30

53

ตารางที่ 7.4 แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับชั้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
N = 71
ระดับชั้น
ประทวน
สัญญาบัตร
รวม

จำนวน
49
22
71

ร้อยละ
69.00
31.00
100.00

จากตารางที่ 7.4 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นประทวน จ านวน 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและเป็นระดับชั้นสัญญาบัตรจานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.00
ตารางที่ 7.5 แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามชั้นยศของผู้ตอบแบบสอบถาม
N = 71
ชั้นยศ
ส.ต.ต.-ส.ต.อ.
จ.ส.ต.-ดาบตารวจ
ร.ต.ต.-ร.ต.อ.
พ.ต.ต.-พ.ต.อ.
รวม

จำนวน
17
35
16
3
71

ร้อยละ
23.94
49.30
22.54
4.23
100.00

จากตารางที่ 7.5 จะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชั้นยศ จ.ส.ต.-ดาบตารวจ มีจานวนมากที่สุด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.30 ของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด, รองลงมามี ชั้ น ยศ ส.ต.ต.-ส.ต.อ.
คิดเป็นร้อยละ 22.54 และมีชั้นยศ พ.ต.ต.-พ.ต.อ. มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.23
ตารางที่ 7.6 แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามหน่วยของผู้ตอบแบบสอบถาม
N = 71
หน่วย
1
2
3
รวม

จำนวน
25
21
25
71

ร้อยละ
35.20
29.60
35.20
100.00
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จากตารางที่ 7.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่หน่วยที่ 1 และ 3 คิดเป็นร้อยละ
35.20 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, และจานวนน้อยที่สุด คือ หน่วยที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 29.60
ตารางที่ 7.7 แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
N = 71
ประสบกำรณ์
ไม่เกิน 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
15 ปี ขึ้นไป
รวม

จำนวน
4
20
13
34
71

ร้อยละ
5.63
28.17
18.31
47.89
100.00

จากตารางที่ 7.7 จะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป
มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.89 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมามีประสบการณ์ใน
การปฏิบั ติงาน 5-10 ปี คิดเป็ น ร้ อยละ 28.17 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี
มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.63
7.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจกองกำกับกำรสำย
ตรวจกองบังคับกำรสำยตรวจและปฏิบัติกำรพิเศษ
ตารางที่ 7.8 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสาย
ตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ปัจจัยในกำรทำงำน
ค่าตอบแทน
ลักษณะงานที่ทา
ความก้าวหน้าในการทางาน
การบังคับบัญชา
การติดต่อสื่อสาร
ทีมงาน
ผลประโยชน์ตอบแทน
รวมเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
2.37
3.45
2.66
3.14
3.11
3.49
2.37
2.94

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
0.989
น้อย
0.824
ปานกลาง
1.027
ปานกลาง
0.883
ปานกลาง
0.887
ปานกลาง
0.860
ปานกลาง
1.099
น้อย
1.036
ปำนกลำง
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จากตารางที่ 7.8 พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจกอง
กากับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.94 คิดเป็น
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทีมงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49 คิดเป็น
ระดับปานกลาง รองลงมา คือ ลักษณะงานที่ทา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.45 คิดเป็นระดับปานกลาง
7.3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจกองกำกับกำรสำยตรวจ กองบังคับกำรสำยตรวจและปฏิบัติกำรพิเศษ
1) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ตารางที่ 7.9 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
นโยบายและการปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชัดและเป็น
รูปธรรม
ใช้สื่อที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
การประชาสั มพั นธ์ การป้ องกั นและปราบปรามให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
รวมเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
3.28

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
0.848
ปานกลาง

3.52

0.826

มาก

3.34

0.631

ปานกลาง

3.51

0.791

มาก

3.41

0.781

ปำนกลำง

จากตารางที่ 7.9 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.41 คิดเป็นระดับปานกลาง
โดยเรื่ องที่ค่าคะแนนเฉลี่ ย มากที่สุ ด คือ ใช้สื่ อที่หลากหลายในการประชาสั มพันธ์การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นระดับ
มาก
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2) ด้ำนกำรเฝ้ำระวังและตรวจตรำ
ตารางที่ 7.10 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ ด้านการเฝ้าระวังและตรวจตรา
ด้ำนกำรเฝ้ำระวังและตรวจตรำ
การเฝ้ า ระวั งและตรวจตรามี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจเฝ้ า สั ง เกตและติ ด ตามความ
เคลื่ อนไหวความประพฤติ ของบุ คคลที่ มี ประวั ติ
อาชญากรรม
เครือข่ ายสังคมและประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่ว ม
สอดส่ อ งดู แ ลตรวจตราและเฝ้ า ระวั ง ร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารตรวจตราท้ อ งที่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าย
รวมเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
3.38

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
0.684
ปานกลาง

3.51

0.772

มาก

3.41

0.667

ปานกลาง

3.59

0.645

มาก

3.47

0.659

ปำนกลำง

จากตารางที่ 7.10 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการเฝ้าระวังและตรวจตรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.47 คิดเป็นระดับ
ปานกลาง โดยเรื่ องที่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ การปรั บปรุ งวิธี การตรวจตราท้ องที่ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.59 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ
เจ้าหน้าที่ตารวจเฝ้าสังเกตและติดตามความเคลื่อนไหวความประพฤติของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นระดับมาก
3) ด้ำนเครื่องมือช่วยปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
ตารางที่ 7.11 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ ด้านเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ด้ำนเครื่องมือช่วยปฏิบัติงำนที่มปี ระสิทธิภำพ
มีการนาอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
อุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ที่นาเข้ามาช่วยในการ

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
3.55
0.789
มาก
3.63

0.779

มาก
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ด้ำนเครื่องมือช่วยปฏิบัติงำนที่มปี ระสิทธิภำพ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีความเพียงพอ
อุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านในการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม
รวมเฉลี่ย

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
3.63

0.797

มาก

3.61

0.786

มำก

จากตารางที่ 7.11 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.61
คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ อุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ที่นาเข้ามา
ช่วยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีความเพียงพอและอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63
คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ มีการนาอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นระดับมาก
4) ด้ำนกำรสร้ำงแนวร่วมหรือเครือข่ำย
ตารางที่ 7.12 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ ด้านการสร้างแนวร่วมหรือเครือข่าย
ด้ำนกำรสร้ำงแนวร่วมหรือเครือข่ำย
นโยบายด้ านการสร้ างแนวร่ วมและเครื อข่ ายในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชัดและเป็ น
รูปธรรม
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นแนวร่วมและเครือข่ายใน
การป้ องกั นและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชั ดและ
เป็นรูปธรรม
ให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมและเครือข่ายใน
การป้ องกั นและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชั ดและ
เป็นรูปธรรม
รวมเฉลี่ย

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
3.37
0.779
ปานกลาง

3.37

0.779

ปานกลาง

3.42

0.730

ปานกลาง

3.38

0.760

ปำนกลำง

58

จากตารางที่ 7.12 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการสร้างแนวร่วมหรือเครือข่าย มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.38 คิดเป็น
ระดับปานกลาง โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมและ
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชัดและเป็นรูปธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.42
คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมา คือ นโยบายด้านการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมเด่นชั ดและเป็ นรู ปธรรมและให้ ภาคประชาสั งคมเข้ ามาเป็นแนวร่ วมและ
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชัดและเป็นรูปธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.37
คิดเป็นระดับปานกลาง
5) ด้ำนกำรเข้ำถึงปัญหำของพื้นที่
ตารางที่ 7.13 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ ด้านการเข้าถึงปัญหาของพื้นที่
ด้ำนกำรเข้ำถึงปัญหำของพื้นที่
ประชาชนรับรู้ถึงปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม
ประชาชนร่วมสอดส่องดูแลตรวจตราและเฝ้าระวัง
บริเวณชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ประชาชนร่ ว มเข้ า อบรมเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
อาชญากรรมตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจจั ด ให้ เช่ น
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม อาสาสมัครตารวจชุมชน
ประจาตาบล อาสาจราจร เป็นต้น
ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
รวมเฉลี่ย

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
3.41
0.748
ปานกลาง
3.37

0.797

ปานกลาง

3.31

0.667

ปานกลาง

3.18

0.723

ปานกลาง

3.38
3.33

0.663
0.722

ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 7.13 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการเข้าถึงปัญหาของพื้นที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.33 คิดเป็นระดับ
ปานกลาง โดยเรื่ องที่ค่าคะแนนเฉลี่ ยมากที่สุ ด คือ ประชาชนรับรู้ถึงปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมา คือ ประชาชนร่วม
ติดตามประเมินผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.38 คิดเป็นระดับปาน
กลาง
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6) ด้ำนกำรสนธิกำลัง
ตารางที่ 7.14 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ ด้านการสนธิกาลัง
ด้ำนกำรสนธิกำลัง

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
การสนธิกาลังกับตารวจในพื้นที่เพื่อปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
3.35
0.864
ปานกลาง
ตารวจมีการสนธิกาลังกับทหารในการกวาดล้างปัญหาอาชญากรรม
3.11
1.076
ปานกลาง
ต ารวจมี การสนธิ ก าลั งกั บ ฝ่ า ยปกครองในการกวาดล้ า งปั ญหา
2.82
1.073
ปานกลาง
อาชญากรรม
รวมเฉลี่ย
3.09
1.028
ปำนกลำง

จากตารางที่ 7.14 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการสนธิกาลัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.09 คิดเป็นระดับปานกลาง
โดยเรื่ อ งที่ค่ าคะแนนเฉลี่ ย มากที่สุ ด คือ การสนธิก าลั งกับ ตารวจในพื้ นที่เ พื่อปราบปรามปั ญหา
อาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.35 คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมา คือ ตารวจมีการสนธิกาลังกับ
ทหารในการกวาดล้างปัญหาอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11 คิดเป็นระดับปานกลาง
7) ด้ำนกำรเข้ำระงับเหตุและกำรจับกุม
ตารางที่ 7.15 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษด้านการเข้าระงับเหตุและการจับกุม
ด้ำนกำรสนธิกำลัง
การกาหนดพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรมและ
ระงับเหตุร้ายให้ตารวจสายตรวจอย่างเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ตารวจมีความพร้อมในการเข้าระงับเหตุและจับกุมใน
ทุกสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ตารวจมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพและ
เพียงพอ ในการเข้าระงับเหตุและจับกุมในทุกสถานการณ์
การประสานงานกับผู้นาชุมชนในการช่วยระงับเหตุหรือจับกุม
รวมเฉลี่ย

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
คิดเป็นระดับ
ค่ำเฉลี่ย ( ̅)
3.48
0.734
ปานกลาง
3.39

0.665

ปานกลาง

3.48

0.652

ปานกลาง

3.41
3.44

0.729
0.693

ปานกลาง
ปำนกลำง
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จากตารางที่ 7.15 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการเข้าระงับเหตุและการจับกุม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.44 คิดเป็น
ระดับปานกลาง โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การกาหนดพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกัน
อาชญากรรมและระงับเหตุร้ายให้ตารวจสายตรวจอย่างเหมาะสมและเจ้าหน้าที่ตารวจมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในการเข้าระงับเหตุและจับกุมในทุกสถานการณ์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.48 คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมา คือ การประสานงานกับผู้นาชุมชนในการช่วยระงับเหตุ
หรือจับกุม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นระดับปานกลาง
7.4 กำรทดสอบสมมุติฐำน
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 0 : ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 1 : ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H 0 )
และยอมรับสมมติฐานรอง ( H 1 ) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 7.16 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทนกับ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้ำนค่ำตอบแทน

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่ ้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรม
Pearson Correlation
1
0.349**
Sig. (2-tailed)
0.003
N
71
71
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 7.16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับ
การสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่า ยของเพี ย ร์ สั น พบว่ า มี ค่ า Probability (p) เท่ า กั บ 0.003 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก ( H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H 1 ) และค่า Pearson Correlation มีค่า เท่ากับ
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0.349 หมายความว่า ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยในการทางานด้านลักษณะงานที่ทา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 0 : ปัจจัยในการทางานด้านลักษณะงานที่ทา ไม่มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 1 : ปัจจัยในการทางานด้านลักษณะงานที่ทา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H 0 )
และยอมรับสมมติฐานรอง ( H 1 ) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 7.17 แสดงผลความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการท างานด้ า นลั ก ษณะงานที่ ท ากั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้ำนลักษณะงำนที่ทำ

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่ ้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรม
Pearson Correlation
1
0.133
Sig. (2-tailed)
0.269
N
71
71
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 7.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านลักษณะงาน
ที่ทากับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตารวจกอง
กากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า มีค่า Probability(p) เท่ากับ 0.269 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก ( H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H 1 ) และค่า Pearson Correlation มีค่า เท่ากับ
0.133 หมายความว่า ปัจจัยในการทางานด้านลักษณะงานที่ทา ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐำนที่ 3 ปั จ จั ย ในการทางานด้า นความก้ าวหน้า ในการทางานมี ความสั มพันธ์กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
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H0 :

ปั จ จั ย ในการท างานด้ า นความก้ า วหน้ า ในการท างาน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 1 : ปัจจัยในการทางานด้านความก้าวหน้าในการทางาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H 0 )
และยอมรับสมมติฐานรอง ( H 1 ) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 7.18 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านความก้าวหน้าในการทางานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในกำร ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่ ้องกันปรำบปรำม
ทำงำน
อำชญำกรรม
Pearson Correlation
1
0.570**
Sig. (2-tailed)
0.000
N
71
71
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 7.18 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการท างานด้ า น
ความก้าวหน้าในการทางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
เจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า มีค่า Probability(p) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก ( H 0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง ( H 1 ) และค่ า Pearson
Correlation มีค่า เท่ากับ 0.570 หมายความว่า ปัจจัยในการทางานด้านความก้าวหน้าในการทางาน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 4 ปัจจัยในการทางานด้านการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 0 : ปัจจัยในการทางานด้านด้านการบังคับบัญชา ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 1 : ปัจจัยในการทางานด้านการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
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ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H 0 )
และยอมรับสมมติฐาน รอง ( H 1 ) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 7.19 แสดงผลความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการท างานด้ า นการบั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้ำนกำรบังคับบัญชำ

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่ ้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรม
Pearson Correlation
1
0.342**
Sig. (2-tailed)
0.004
N
71
71
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 7.19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านการบังคับ
บัญชากับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตารวจกอง
กากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า มีค่า Probability(p) เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ( H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H 1 ) และค่า Pearson Correlation มีค่าเท่ากับ
0.342 หมายความว่า ปัจจัยในการทางานด้านการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 5 ปัจจัยในการทางานด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 0 : ปัจจัยในการทางานด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 1 : ปัจจัยในการทางานด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H 0 )
และยอมรับสมมติฐานรอง ( H 1 ) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏในตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 7.20 แสดงผลความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการท างานด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่ ้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรม
Pearson Correlation
1
0.224
Sig. (2-tailed)
0.060
N
71
71
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 7.20 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการทางานด้ า นการ
ติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่
ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า มีค่า Probability(p) เท่ากับ 0.060 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก ( H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H 1 ) และค่า Pearson Correlation มีค่า
เท่ า กั บ 0.224 หมายความว่ า ปั จ จั ย ในการท างานด้ า นลั ก ษณะงานที่ ท า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 6 ปัจจัยในการทางานด้านทีมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 0 : ปัจจัยในการทางานด้านทีมงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 1 : ปัจจัยในการทางานด้านทีมงาน มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H 0 )
และยอมรับสมมติฐาน รอง ( H 1 ) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏในตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 7.21 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านทีมงานกับ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้ำนทีมงำน

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่ ้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรม
Pearson Correlation
1
0.266**
Sig. (2-tailed)
0.025
N
71
71
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 7.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านทีมงานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการ
สายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน พบว่า มีค่า Probability(p) เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
( H 0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H 1 ) และค่า Pearson Correlation มีค่าเท่ากับ 0.266 หมายความ
ว่า ปัจจัยในการทางานด้านทีมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ ำนที่ 7 ปั จ จั ย ในการท างานด้ า นผลประโยชน์ ต อบแทน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 0 : ปัจจัยในการทางานด้านผลประโยชน์ตอบแทน ไม่มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
H 1 : ปัจจัยในการทางานด้านผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จะใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H 0 )
และยอมรับสมมติฐาน รอง ( H 1 ) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏในตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 7.22 แสดงผลความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานด้านผลประโยชน์ตอบแทนกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้ำนผลประโยชน์
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่ ้องกันปรำบปรำม
ตอบแทน
อำชญำกรรม
Pearson Correlation
1
0.228
Sig. (2-tailed)
0.056
N
71
71
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตารางที่ 7.22 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการท างานด้ า น
ผลประโยชน์ ตอบแทนกับ ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติห น้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
เจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า มีค่า Probability(p) เท่ากับ 0.056 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่ น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลั ก ( H 0 ) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง ( H 1 ) และค่ า Pearson
Correlation มีค่า เท่ากับ 0.228 หมายความว่า ปัจจัยในการทางานด้านผลประโยชน์ตอบแทน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
8. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราบ
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปราบอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการ
สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจานวน 71 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
8.1 สรุปผลกำรวิจัย
1) ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถาม
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50 และเป็นเพศ
หญิง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 30-40
ปีมีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ
50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.50 และอยู่ในช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
12.70 มีวุฒิ การศึ กษาสู งสุ ด ปริญญาตรี มี จานวนมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 47.90 ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 21.10 และจานวนน้อยที่สุด
คือ ปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 11.30 เป็นระดับชั้นประทวน จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ
69.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและเป็นระดับชั้นสัญญาบัตรจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
31.00 ชั้นยศ จ.ส.ต.-ดาบตารวจ มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.30 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด, รองลงมามีชั้นยศ ส.ต.ต.-ส.ต.อ. คิดเป็นร้อยละ 22.54 และมีชั้นยศ พ.ต.ต.-พ.ต.อ. มีจานวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.23 อยู่หน่วยที่ 1 และ 3 คิดเป็นร้อยละ35.20 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด, และจานวนน้อยที่สุด คือ หน่วยที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 29.60 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
15 ปีขึ้นไปมีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.89 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมามี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.17 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ไม่เกิน 5 ปีมีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.63
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจกอง
กากับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.94 คิดเป็นระดับปานกลาง
โดยปัจจัยที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทีมงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นระดับปานกลาง
รองลงมา คือ ลักษณะงานที่ทา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.45 คิดเป็นระดับปานกลาง
3) ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(1) ด้านการด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.41
คิ ด เป็ น ระดั บ ปานกลาง โดยเรื่ อ งที่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ใช้ สื่ อ ที่ ห ลากหลายในการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นระดับมาก
รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราม ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นระดับมาก
(2) ด้านการเฝ้าระวังและตรวจตรา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการเฝ้าระวังและตรวจตรา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม 3.47 คิดเป็นระดับปานกลาง โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับปรุงวิธีการตรวจ
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ตราท้องที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.59 คิดเป็นระดับมาก
รองลงมา คือ เจ้ าหน้ าที่ตารวจเฝ้าสั งเกตและติดตามความเคลื่ อนไหวความประพฤติของบุคคลที่มี
ประวัติอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นระดับมาก
(3) ด้านเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านเครื่องมือช่ว ยปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ
อุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ที่นาเข้ามาช่วยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีความเพียงพอ
และอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ มีการนาอุปกรณ์และเครื่องมือ
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นระดับมาก
(4) ด้ า นการสร้ า งแนวร่ ว มหรื อ เครื อ ข่ า ย พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการสร้างแนวร่วมหรือเครือข่าย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.38 คิดเป็นระดับปานกลาง โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ภาค
ประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมและเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชัดและเป็น
รูปธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.42 คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมา คือ นโยบายด้านการสร้างแนวร่วม
และเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชัดและเป็นรูปธรรมและให้ภาคประชา
สั งคมเข้ามาเป็ นแนวร่ วมและเครื อข่ายในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมเด่นชั ดและเป็ น
รูปธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.37 คิดเป็นระดับปานกลาง
(5) ด้านการเข้าถึงปัญหาของพื้นที่ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการเข้าถึงปัญหาของพื้นที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม 3.33 คิดเป็นระดับปานกลาง โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาชนรับรู้ถึงปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.41 คิ ด เป็ น ระดั บ ปานกลาง
รองลงมา คือ ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.38 คิดเป็นระดับปานกลาง
(6) ด้ านการสนธิ กาลั ง พบว่า ระดั บความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการสนธิกาลัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.09 คิดเป็น
ระดั บ ปานกลาง โดยเรื่ อ งที่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ การสนธิ ก าลั ง กั บ ต ารวจในพื้ น ที่ เ พื่ อ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.35 คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมา คือ ตารวจ
มีการสนธิกาลังกับทหารในการกวาดล้างปัญหาอาชญากรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11 คิดเป็นระดับ
ปานกลาง
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(7) ด้ า นการเข้ า ระงั บ เหตุ แ ละการจั บกุ ม พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการเข้าระงับเหตุและการจับกุม
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย รวม 3.44 คิ ด เป็ น ระดั บ ปานกลาง โดยเรื่ อ งที่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
การกาหนดพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรมและระงับเหตุร้ายให้ตารวจสายตรวจอย่าง
เหมาะสมและเจ้าหน้าที่ตารวจมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในการเข้าระงับ
เหตุและจั บ กุมในทุกสถานการณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.48 คิดเป็นระดับปานกลาง รองลงมา คื อ
การประสานงานกับผู้นาชุมชนในการช่วยระงับเหตุหรือจับกุม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นระดับ
ปานกลาง
4) การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยในการทางานด้านลักษณะงานที่ทา ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐำนที่ 3 ปั จ จั ย ในการทางานด้า นความก้ าวหน้า ในการทางานมี ความสั มพันธ์กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 4 ปัจจัยในการทางานด้านการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 5 ปัจจัยในการทางานด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทา งสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 6 ปัจจัยในการทางานด้านทีมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ ำนที่ 7 ปั จ จั ย ในการท างานด้ า นผลประโยชน์ ต อบแทน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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8.2 อภิปรำยผล
1) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ ด้านค่าตอบแทนและด้านผลประโยชน์ตอบแทนมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม น้อยกว่าด้าน
อื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการตารวจที่ได้รับ
อยู่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนถือว่าน้อยกว่ามาก และอาจไม่ค่อยจะเพียงพอต่อการดาเนินชีวิต
หรือค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยงยุทธ เกษสาคร (2544) กล่าวว่า องค์ประกอบ
หนึ่ งที่มีบทบาทส าคัญต่อความพึงพอใจในการทางานของบุ คลากรคือ ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรื อ
รายได้ (Compensation) และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า บุคคลจะ
เกิดความพึ งพอใจในการทางานส่ วนหนึ่งจะได้มาจากปั จจั ยที่เป็นเงิน (Financial incentive) ได้แก่
เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล บาเหน็จ บานาญ การให้เงินรางวัล
เป็นต้น
2) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม และค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน คิดเป็นระดับ ปานกลาง ซึ่งหมายถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการ
สายตรวจ กองบั งคับ การสายตรวจและปฏิบัติ การพิเ ศษอยู่ในระดั บปานกลาง ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของประพันธ์ แกลงกระโทก, ธัชชัย ปิตะนีละบุตร และอิสรา อ่อนน้อม (2559) ผลการศึกษา
พบว่า (1) ปัจจัยภายในมีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจใน
สังกัด ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ด้านการจัดการมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา (2) ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติ งานด้านการปราบปรามยา
เสพติดในสังกัดตารวจภูธรจังหวัด สงขลา เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญในการจัดให้เจ้าหน้าที่
ตารวจได้รับการฝึ กอบรมและพัฒ นาตนเองอยู่ตลอดเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของธั น ย์ ช นก สุ ข เกษม (2556) ผลการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวคือการนาอาสาสมัครตารวจมาร่วมดาเนินงานในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ทั้งในมาตรการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม โดยการลงพื้นที่กับ
สายตรวจทั้งสายตรวจรถยนต์และสายตรวจเดินเท้า เพื่อคอยอานวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ทั้งการให้ข้อมูลและการแนะนาต่าง ๆ ในการออก
ตรวจพื้นที่ได้ออกตรวจตามวงล้อของนาฬิกาอาชญากรรมที่มาจากผลการวิเคราะห์การเก็บรวบรวม
จากช่วงที่เกิดอาชญากรรมมากที่สุดเนื่องจากกาลังตารวจท่องเที่ยวมีน้อย ส่วนในการปราบปราม
อาชญากรรมก็จะดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ได้ซึ่งความรวดเร็วในการจับกุมผู้กระทาผิด
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ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตารวจได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหลักความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการให้ความร่วมมือของชุมชนมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเบาะแสสาคัญที่มาจากประชาชนในชุมชน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ อาจกมล (2559) ผลการศึกษาพบว่า การแสวงหามาตรการในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนั้นมีความจาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่เกาะเมืองอยุธยา เพื่อให้ปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลงที่สุด การใช้มาตรการการนาความร่วมมือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่ง
เป็ น มาตรการที่ จ ะช่ว ยให้ ปั ญหาอาชญากรรมในพื้น ที่ล ดลง ความเข้ าใจอั นดี ระหว่ างตารวจกั บ
ประชาชนเป็นวิธีการเอื้ออานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึง
สาเหตุทมี่ าของปัญหาโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการบูรณาการ
การทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ มีการเสนอปัญหาร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน การสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการควบคุมและป้องกัน
อาชญากรรมรวมทั้งการนาทรัพยากรในพื้นที่เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ คือ 1) ร่ว มรับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ 2) ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ตารวจในเรื่ อ งการป้ อ งกั น อาชญากรรมในพื้ น ที่
3) ร่วมสอดส่องดูแลตรวจตราและเฝ้าระวังบริเวณชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ 4) ร่วมเข้าอบรม
เกี่ย วกับการป้ องกัน อาชญากรรมตามที่เจ้าหน้าที่ตารวจจัดให้ เช่น สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
อาสาสมัครตารวจชุมชนประจาตาบล อาสาจราจร เป็นต้น 5) ร่วมดาเนินการให้ความรู้การป้องกัน
อาชญากรรมต่ า ง ๆ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ 6) ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้ าหน้าที่ตารวจ ปั จจั ยที่จะนาไปสู่ความส าเร็จที่แท้จริงของทางเลือกของมาตรการนี้คือ การให้
ความสาคัญของการร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่เข้ามาร่วมวางแผน เสนอแนะ
แนวทางในการป้ อ งกั น ปรามปรามอาชญากรรมในพื้ น ที่ เ กาะเมื อ งอยุ ธ ยา เพื่ อ ท าให้ ปั ญ หา
อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง
3) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยในการทางานด้านค่าตอบแทน, ด้านความก้าวหน้าในการ
ทางาน, ด้านการบังคับบัญชา, ด้านทีมงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของประพันธ์ แกลงกระโทก, ธัช ชัย ปิตะนีล ะบุตร และอิสรา อ่อนน้อม
(2559) ผลการศึ กษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ านบุ คลากรและการจั ด การมีผ ลต่อ การปฏิ บัติ ง านด้ านการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสงขลา และพบว่าผู้บังคับบัญชา
มีความสาคัญในการสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของปรี ช า สาวม่ ว ง (2553) ผลการศึ ก ษาพบว่ า การมี
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ประสบการณ์ในการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม มีความสัมพันธ์
กับความร่วมมือของผู้นาชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1) จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ด้านค่าตอบแทนและด้านผลประโยชน์ตอบแทนมีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม น้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรหาแนวทางในการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจัดโครงการหรือกิจกรรมในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และจัดกิจกรรม
ปลู ก ฝั ง ในการสร้ า งความตระหนั ก จิ ต ส านึ ก หรื อ ค่ า นิ ย มให้ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ อาชี พ
ข้าราชการ ว่าเป็นอาชีพที่ ทรงเกียรติและเป็นอาชีพที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้น
จะต้องมีความเสียสละและมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
(2) จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการสายตรวจ กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม และค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจเพิ่ม
สู ง ขึ้ น ควรศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์, ด้านการเฝ้าระวังและตรวจตรา, ด้านเครื่องมือ
ช่วยปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ, ด้านการสร้างแนวร่วมหรือเครือข่าย, ด้านการเข้าถึงปัญหาของพื้นที่,
ด้านการสนธิกาลัง และด้านการเข้าระงับเหตุและการจับกุม
(3) ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นทั้งจากข้าราชการตารวจที่
ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
(4) ควรมี ก ารฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์และการก่อ
อาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ของอาชญากร
2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของประชาชนในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในแต่ล ะพื้น ที่ เนื่ องจากสภาพปัญหาอาชญากรรมในแต่ล ะพื้นที่มีความแตกต่างกัน
เพื่อจะได้นาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในแต่ ล ะพื้น ที่ เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการป้ อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรมที่ดี
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(3) ควรทาการศึกษาวิจัย ถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในแต่ละพื้นที่
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กำรศึกษำควำมเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรภำครัฐ: กรณีศึกษำเรือ
หลวงนเรศวร กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธกำร
จิณณวัตร เติมเศรษฐเจริญ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์กรเรือหลวงนเรศวรเปรียบเทียบทับโมเดล
องค์กรสรรถนะสูง 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรเรื อหลวงนเรศวรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ทั้งนี้ เป็ น การศึ กษาด้ ว ยวิธีวิ จั ย เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมข้อ มูล จาก
เอกสาร โครงสร้างหน่วยงาน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานในเรือทั้ง
ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากนั้นนาข้อมูลทั้งสองส่วนมา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยอ้างอิงจากแนวคิดการวัดความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ด้วย High Performance Organization SCORE ของ KEN BLANCHAD และวิเคราะห์จุดอ่อนที่สุด
ตามแนวคิดโมเดลองค์กรสมรรถนะสูง และศึกษาวิธีในการแก้จุดอ่อนนั้น ๆ
คำสำคัญ: เรือฟริเกต, องค์กรสมรรถนะสูง, การรบสมัยใหม่
1. บทนำ
ด้ว ยเรื อหลวงนเรศวรเป็ นเรือรบสมรรถนะสู งของกองทัพเรือที่ได้รับการปรับปรุงระบบ
อานวยการรบในปี พ.ศ. 2558 ทาให้เรือหลวงนเรศวรเป็นเรือรบที่มีสมรรถนะทางกายภาพทางการ
รบที่ดีที่สุดในกองทัพเรือ ดังนั้นกองทัพเรือจึงมุ่งหวังให้เรือหลวงนเรศวรต้องเป็นเรือที่มีทั้งสมรรถนะ
ทางกายภาพที่ดีและมีจิตวิญญาณนของกาลังพลประจาเรือหลวงนเรศวร
เรื อ หลวงนเรศวรเป็ น เรื อ รบในสมั ย ใหม่ ที่ อ ยู่ ใ นยุ ค การรบแบบ Modern Warfare
ใช้เครื อข่ายเป็ น ศูน ย์ การในการรบโดยใช้เทคโนโลยีทาหน้าที่ แทนทั้งหมด เช่น การบรรจุลู กปืน
การหั น ปื น โดยมนุ ษย์ มีห น้ าที่ เพียงตัด สิ นใจเลื อ กหนทางปฏิบัติเท่า แตกต่า งจากเรือ รบสมัยยุ ค
สงครามเย็นที่เรือรบจะใช้การทางานของมนุษย์ในทุก ๆ ขั้นตอนทั้งการหันและกระดกปืน การพล็อต
ติดตามเป้า ด้วยความที่หลักนิยมในการรบในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกัน ทาให้หนทางการรบที่แตกต่างกัน
วัฒนธรรมของกาลังพลประจาเรือแตกต่างกัน เรือรบในยุค Modern Warfare จะเน้นผลการปฏิบัติ
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ไม่เน้นขั้นตอน เน้นความรวดเร็วในการตัดสินใจ ด้ว ยอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยใหม่มีอานุภาพรุนแรง
และแม่นยาการตัดสินใจและปฏิบัติได้เร็วย่อมได้เปรียบข้าศึก แต่เรือรบในสมัยสงครามเย็นมนุษย์
เปรียบเสมือนส่วนประกอบของเครื่องจักร ดังนั้นการทางานที่เคร่งครัดตามขั้นตอนจึงมีความสาคัญ
เพราะมีผลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
การวัดผลในกองทัพเรือในระดั บกองเรือยุทธการจะใช้การประเมิ นของกองการฝึกกองเรือ
ยุทธการในการประเมินเรือพร้อมรบสูงสุด ซึ่งจะประเมินทั้งหมด 5 สาขาประกอบด้วย สาขาช่างกล
และป้องกันความเสียหาย สาขาปฏิบัติการทางทหาร สาขาศูนย์ยุทธการและสื่อสาร สาขาการอาวุธ
สาขาเดินเรือและการเรือ เป็นประจาทุกทุ กปี และผลการประเมิน เรือหลวงนเรศวรจะได้รางวัลที่ 1
ในหลายปีที่ผ่านมา แต่ในทางตรงกันข้างเรือหลวงนเรศวร มีผู้ต้องการย้ายออกจากหน่วยงานเป็น
อัตราส่วนเทียบกับกาลังพลทั้งหมด มากกว่าเรือฟริเกตสมรรถนะสูงด้วยกัน วัฒนธรรมของคนเรือ
จะมีคายึดถือคาหนึ่งว่า “เรือคือบ้าน” ในเวลางานทุกคนทางานฝึกอย่างเต็มที่หลังจากเลิกงานคนเรือ
หรือเรียกอีกอย่างว่าชาวเรือ จะอาศัยพักที่เรือเหมือนบ้านหลังหนึ่ง ดังนั้นการดูแลบ้านกับการดูแลที่
ทางานความลึกซึ้งในความหมายย่อมต่างกัน การละเลยเอาใจใส่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่
ของตนเองเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ของชาวเรือ
ดัง นั้ น ผู้ เ ขีย นได้ศึ ก ษาแนวคิด องค์ก รสมรรถนะสู ง De Waal (2008) สรุ ป ได้ ว่ า องค์ ก ร
สมรรถนะสูงคือองค์กรที่ประสบผลสาเร็จทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันติดต่อกันเป็นระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป รวมถึงมีค วามสามารถในการปรับตัวและ
ตอบสนองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสาคัญในการบูรณาการโครงสร้างการ
จัดการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่องและให้
ความสาคัญกับคนในองค์กรเสมือนสินทรัพย์ (De Waal, 2007) องค์กรสมรรถนะสูงตามแนวคิดของ
De Waal ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (2) ปัจจัย
ด้านค่านิยมวัฒนธรรมการเปิดกว้างและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) ปัจจัยด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
(4)ปัจจัยด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (5) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการ ปัจจัยทั้ง 5 นี้จะสามารถชี้วัด
ปั ญหาขององค์เรื อหลวงนเรศวรในหลายมิติได้ ทั้งด้านการบริ ห ารและจิตวิญญาณของกาลั งพล
ชาวเรือ และทาให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาเรือหลวงนเรศวรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ดึงดูด
กาลังพลที่มีความรู้ความสามารถและปลุกจิตวิญญาณชาวเรือกลับมาได้อีกครั้ง
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 ศึกษาองค์กรเรือหลวงนเรศวรเปรียบเทียบทับโมเดลองค์กรสรรถนะสูง
2.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรเรือหลวงนเรศวรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างและการ
ค้นคว้าเอกสารคาสั่งการในเรือหลวงนเรศวรและการจัดการความรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล มีประชากรกลุ่ มเป้าหมายหลั ก คือ กาลั งพลในเรือหลวง
นเรศวร และกาลังพลเรือประเภทเดียวกัน โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกจัดเก็บโดยการจด
บันทึก
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) ภำวะผู้นำทำงทหำร
เป็ น ศิ ล ปะการจู ง ใจ และอ านวยการให้ ท หารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ส าเร็ จ โดยมี ค วามเชื่ อ ฟั ง
ความมั่นใจ ความเคารพนับถือ และความร่วมมืออย่างภักดี จากทหาร ราง กับผู้นาทางทหาร เป็นผู้ที่
รู้จักใช้คนและสิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถทาให้ทุกคนในกองทัพมีความร่วมมือร่วมใจ
เดินไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความปลอดภัยมั่นคงของประเทศชาติ สามารถทาให้กองทัพเล็ก ๆ
มีสมรรถภาพสูงได้
เนื่องจากสงครามเป็นเงื่อนไขที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากเกิดความขัดแย้งที่ใด มีมนุษย์ ที่นั่นย่อม
มีการขัดแย้ง เมื่อเกิดสงครามจาเป็นต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้าทาการรบเครื่องมือหลัก ก็คือ คนที่ทา
หน้าที่เป็นทหาร ถึงแม้อาวุธยุทโธปกรณ์อื่นสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่คนยังคงมีอยู่เช่นเดิม
จึงจ าเป็ นจะต้องเป็ น คนที่เป็ น ทหารอาชีพที่มี จริยธรรม ต้องอาศัยความซื่อสั ตย์ ความจงรักภักดี
เฉลียวฉลาด ประมาณสถานการณ์ได้ ถูกต้อง ตัดสินใจได้เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญในหลัก นิยมทาง
ทหารทุกระดับ สามารถนาหน่วยปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างรวดเร็วถู กต้อง และสามารถทาให้เกิดอานาจ
การรบที่ไม่มีตัวตน
ผู้นาทางทหารที่มีประสิทธิภาพ จะประกอบด้วย
(1) มีความสามารถ และรอบรู้ในการใช้คน และอาวุธ ให้ได้ประสิทธิภาพ สูงสุด
(2) มีความสามารถในการจัด และจัดการ ในเรื่องทรัพยากร
(3) มีความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมมือ
2) บทบำทกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
(1) บทบาทการสร้างและสนับสนุนการเรียนรู้
HRD มีบทบาทสาคัญคือการสร้างและสนับสนุนให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากร
ภายในองค์กร โดยต้องพยายามที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะกับความสนใจของ
คนแต่ละช่วงวัย อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานได้เรียนรู้โดยมีเป้าหมายการนาเอาสิ่งที่เรียนรู้
นั้นไปปรับใช้กับการทางาน โดยบทบาทนี้ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องรู้จักแนวทางและช่าชอง
กั บ การประเมิ น และวิ เ คราะห์ ค วามจ าเป็ น ในการพั ฒ นาบุ ค ล ากรด้ ว ยการท างานใกล้ ชิ ด กั บ
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ผู้บังคับบัญชาของพนักงาน (Line Manager) พร้อมกับเริ่มมีบทบาทในการเป็นวิทยากรภายในในบาง
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคุณสมบัติเชิงความรู้ ทักษะหรือพฤติกรรมพื้นฐานให้แก่พนักงานโดยไม่ต้องพึ่งพา
การว่าจ้างวิทยากรภายนอกทุกคราว เช่น การให้ความรู้เกี่ ยวกับผลิตภั ณฑ์หรือบริการขององค์กร
การแนะนาแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับคุณค่า ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
คุณสมบัติของนักพัฒนาบุคลากรหรือ HRD ในการขยับปรับตัวไปทาหน้าที่วิทยากร
- ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทาหน้าที่วิทยากรภายในเพื่อให้ความรู้ เพิ่ มพูนทักษะ
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเชื่อมโยงเข้ากับการทางานของพนักงาน
- เข้าใจถึงแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงไปของการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ อันจะ
นาไปสู่การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) บทบาทการออกแบบการเรียนรู้
HRD ยั ง คงมี บ ทบาทส าคั ญ หนึ่ ง ที่ นั ก บริ ห ารงานฝึ ก อบรมสมั ย เก่ า ต้ อ งมี คื อ
การออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้และนาไปใช้ใน
การทางานของพนักงาน ภารกิจของบทบาทนี้ได้แก่การประสานงานออกแบบหลักสูตรและคัดเลือก
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกที่ตอบโจทย์การเรียนรู้จากปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Problem-based)
ประการนี้เอง HRD จึงต้องทางานใกล้ชิดกับวิทยากรในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน
และติดตามผลเพื่อให้เกิด การถ่ายโอนความรู้ ทักษะไปใช้กับการทางาน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมใหม่ได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงกาจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้
เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(3) บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาองค์กร
งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ผลการดาเนินงานขององค์กรและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคล ด้วยเหตุ
นี้ HRD จึงมีบทบาทสาคัญในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้องค์กรเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ แนวทางและ
สภาพการณ์ที่เอื้อต่ อการเกิดผลนั้นขึ้นมาให้ได้ ในบทบาทนี้นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจาเป็นต้องมี
ความรู้ในการดาเนินธุรกิจขององค์กร มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขความขัดแย้ง รวมไปถึง
ประเด็นปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองที่มีอยู่ภายในองค์กรด้วย
(4) บทบาทสนับสนุนการสร้างผลงาน
ที่จ ริงนั้น เป้ าหมายส าคัญของการฝึกอบรมพัฒ นาพนักงานไม่ว่าในหลักสูตรหรือ
โปรแกรมใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องการให้พนักงานเกิดทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งการปรับทัศนคติและ
พฤติกรรมเพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างเกิดประสิทธิผล จึงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าเป้าหมาย
ของการพัฒนาบุคลากรนั้น อยู่ที่การปรับปรุงและพัฒ นาผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล กลุ่ ม
ที ม งาน หน่ ว ยงานและในระดั บ องค์ ก ร ในบทบาทนี้ HRD จะต้ อ งสามารถคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
(Systematic Thinking) มองเหตุ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว บุ ค คล เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ระบบและ
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กระบวนการการบริหารจัดการ หัวหน้างาน ผู้บริหารและสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างเชื่อมโยงกันเพื่อระบุสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาของผลการปฏิบัติงาน
(5) บทบาทการนาการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ในหลายองค์กร HRD จะรับมีบทบาทหน้าที่ดูแลงานพัฒนาองค์กร ที่มักเกี่ยวข้องกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ด้วย ภารกิจสาคัญในบทบาทนี้คือการเป็น
ผู้นาในการแก้ไขปัญหาข้อติดขัด หรือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานผลักดันการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลสาเร็จและคงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการไว้ ในภารกิจเช่ นนี้เอง HRD
จึงต้องเป็น ผู้ป ระสานสิบทิศด้วยการสื่อสารและการสานสร้างความสัมพันธ์อันดี มีความสามารถ
แนวโน้มจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทั้งหลายเห็นคุณค่าความสาคัญและลงมือเปลี่ยนแปลง
3) ควำมมีส่วนร่วมในองค์กร
Employee Satisfaction - ความพึ ง พอใจของพนั ก งาน: หมายถึ ง ความอิ่ ม เอม ยิ น ดี
มี ค วามสุ ข ไม่ เ ป็ น ทุ ก ข์ ใ นการกระท าตลอดจนความคิ ด เห็ น ชอบ และพึ ง พอใจกั บ เรื่ อ งต่ า ง ๆ
ซึ่งสามารถแสดงออกและไม่แสดงออกได้ ความพึงพอใจอาจเป็นบ่อเกิดของการกระทาอย่างตั้งใจให้
เกิดผลดี หรือเห็นชอบกับการกระทาอื่น ๆ แต่บางครั้งความพึงพอใจก็อาจอยู่ภายในบุคคล ซึ่งเป็น
สิทธิส่วนบุคคลที่จะเปิดเผยหรือเก็บไว้เป็นส่วนตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตามความพึงพอใจนี้ก็เป็นบ่อเกิด
ของการกระทาที่มีความสุข ความรักในการทางาน การเต็มใจที่จะทา รวมถึงความทุ่มเทในสิ่งที่ทา
อย่ างไม่รู้ สึ กว่าเป็ นทุกข์ห รือโดนบั งคับ และสามารถอยู่ กับงานหรือทางานในระยะยาวได้อย่างมี
ความสุข
Employee Engagement - การมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ ความพั ก ผั น ของพนั ก งาน: หมายถึ ง
การแสดงออกหรือกระทาการใด ๆ กับกิจกรรมตลอดจนงานต่าง ๆ ขององค์กร อย่างไรก็ตามการมี
ส่วนร่วมอาจเกิดจากความเต็มใจหรือพึงพอใจหรือไม่ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แ ล้วอาจหมายถึงความยินดีใน
การกระทาหรือร่วมมือเสียมากกว่า การมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ดีนั้นย่อมเกิดจากความพึงพอใจเป็น
พื้นฐานแรก เมื่อเกิดความพึงพอใจก็จะนาสู่การมีส่ว นร่วมตลอดจนความผู กพันกับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการทางานหรือทาประโยชน์ต่าง ๆ ให้องค์กรอย่ างมีศักยภาพได้เช่นกัน และ
การมีส่วนร่วมต่อองค์กรที่ดีนั้นย่อมทาให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจน
รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน และร่วมผลักดันให้องค์กรสู่ความสาเร็จอย่างเต็มที่ด้วยกัน
Brand Royalty/Organization Royalty - ความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือองค์กร: หมายถึง
การปลาบปลื้มไปจนถึงผูกพันกับองค์กรขั้นสูงสุดที่สามารถร่วมทุกข์ ร่วมสุข ยินดี ยินร้าย อยู่เคียงข้าง
ทั้ ง ยามสุ ข และยามทุ ก ข์ ร่ ว มกั น เผชิ ญ และแก้ ไ ขปั ญ หาในรู ป แบบได้ ตลอดจนร่ ว มกั น ยิ น ดี กั บ
ความสาเร็จด้วยความปลาบปลื้มใจอย่างแท้จริง ความจงรักภักดีนั้นยังหมายถึงการรู้สึกรักและผูกพัน
ตลอดจนหวงแหนองค์กร ต้องการจะปกป้องและเชิดชูองค์กรตามแต่สถานการณ์ที่เจอ ยอมทาทุก
อย่างเพื่อองค์กรอย่างเต็มใจและเต็มที่ ผลักดันองค์กรทุกวิถีทางให้สู่ความสาเร็จ และไม่คิดจะไปจาก
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องค์กรไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่ งการที่จะเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรได้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้เป็น
ลาดับขั้นจากความพึงพอใจในองค์กร สู่การมีส่วนร่วมและพัฒนาความผูกพัน จนเกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร ภูมิใจในองค์กร และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรในที่สุด
Employee Satisfaction

Employee Engagement

Organization Royalty

4) สมรรถนะกำรจัดกำรของผู้บริหำร
องค์กรที่จะประสบความสาเร็จในยุคใหม่ ขั้นอยู่กับสมรรถนะความสามารถของผู้บริหารและ
พนั ก งาน ในทั ศ นคติ ข อง Hellriegel, Jackson และ Slocum (2005: 14-26) ผู้ บ ริ ห ารควรมี
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถพื้นฐานของผู้บริหารใน
การส่งสารหรือสิ่งที่ตนเองต้องการ ไปยังผู้ที่อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติ โดยการสื่อสารประกอบไปด้วยทักษะ
3 ประการดังนี้
- การสื่อสารอย่างเป็นทางการ ใช้ในกรณี ต้องการติดต่อกับองค์กรอื่นอย่าง
เป็นทางการ
- การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ใช้ในกรณี ที่จะสร้างเครือข่ายสังคมของ
ตนในองค์การผ่าน Social Media
- การเจราต่อรอง ใช้ในกรณี เจราต่อรองต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน
การดาเนินงาน
(2) สมรรถนะความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน หมายถึง ความสามารถ
ในการตัดสินใจและกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ ตลอดจนตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ โดยสมรรถนะ
ความสามารถในการวางแผนและบริหารงานยังครอบคลุมไปยังความสามารถต่าง ๆ ดังนี้
- การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
- การจัดทาและบริหารแผนงานโครงงาน
- การบริหารเวลา
- การจัดการงบประมาณและบริหารด้านการเงิน
(3) สมรรถนะความสามารถในการทางานเป็นทีม หมายถึงความสามารถในการ
ทางานที่ ต้ องการประสานงานและรับ ผิ ด ชอบร่ว มกั น เป็ นกลุ่ ม เป็น ผลส าเร็จ ของงาน สมรรถนะ
ความสามารถในการทางานเป็นทีมครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ
- ความสามารถในการออกแบบทีมอย่างง่ายและเหมาะสม
- ความสามรถในการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อกับการทางาน
- ความสามารถในการบริหารทีมอย่างเป็นพลวัตร
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(4) สมรรถนะความสามารถในการทางานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การมีความรู้
อย่างถ่องแท้ของผู้บริหาร และเข้าใจในภาพรวมขององค์กร ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อให้
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สมรรถนะความสามารถในการทางานเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุม
3 ประการคือ
- ความรู้ความเข้าใจของอุตสาหกรรมที่ธุรกิจนั้นทาอยู่
- ความรู้ความเข้าใจของธรรมชาติองค์การ
- ความรู้ความสามารถในการทางานเชิงยุทธศาสตร์
(5) สมรรถนะความสามารถในการตระหนั ก รู้ ถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ สั ง คมโลก
หมายถึง การใช้ป ระโยชน์ ของการเชื่อมต่ อกับสั งคมโลก ในการเมือง การค้า เทคโนโลยี ให้ เป็ น
ประโยชน์สูงสุดของการจัดการองค์ กร สมรรถนะความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงกับ
สังคมโลกครอบคลุม 2 ประการคือ
- ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม
- มีทัศนคติเปิกกว้างต่อวัฒนธรรม
(6) สมรรถนะความสามารถในการจัดการตนเอง หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การงานและเรื่องอื่น ๆ ของตนเอง อันประกอบด้วย
- การเป็นผู้มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสาเร็จ
- เป็นผู้จัดความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวได้
- ความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
- เข้าใจตนเองรู้เป้าหมายของการดาเนินชีวิตของตนเอง
5) คุณลักษณะขององค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในภำครัฐกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรภำครัฐของไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้นารูปแบบของ
MBNQA TQA มาปรับใช้และพัฒนาภายใต้ชื่อ Public Management Quality Award หรือเรียกชื่อ
ย่อว่า PMQA
อย่างไรก็ตามเริ่มแรก HPO อย่างเป็นรูปธรรมในภาครัฐเป็น model ต้นแบบที่เกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังที่มีการออก พ.ร.บ. The Government Performance and results
Act (GPRA) เมื่ อ ปี ค.ศ.1993 โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ มลรั ฐ ต้ อ งจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและตรวจชี้วัดผลงานประจาปี ตัวแบบนี้ให้ความสาคัญต่อการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม ค่านิยม และพฤติกรรมการทางานของข้าราชการ (Tressie Wright Muldmow, 2002:
341-354) ภายหลังได้มีหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นวินเซอร์ที่มลรัฐคอนเนกติกัต โดยพัฒนาตัว
แบบที่เรียกว่า Winsor’s HPO Model ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ ภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการมี ส่วนร่วม ความคิดเชิงยุทธศาสตร์และระบบค่านิยม ที่ทาให้การปฏิบัติงาน
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ของพนักงานมีคุณภาพสูง (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551: 90-91) การพัฒนา HPO ในภาครัฐยังจา
เป็นต้องพัฒนาภายใต้ภารกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบราชการเอง

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาให้ผู้ วิจัยได้ร วบรวมและกาหนด
กรอบแนวคิดในการวัดความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของเรือหลวงนเรศวร ได้ดังนี้
ควำมสำมำรถในกำร...
 การแบ่งปันข้อมูลและการเปิดกว้างในการสื่อสาร
 การบังคับใช้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ของ
องค์การ
 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 ความมุ่งผลสาฤทธิ์ไปยังผู้รบ
ั บริการ
 การแบ่งอานาจและความมีส่วนร่วม
 โครงสร้างและการจัดการ
 ผู้นาองค์กร
ผลลัพธ์การดาเนินการ
 ประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
 ประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าช
เครื่องมืาลั
อทีงพลในหน่
่ใช้กำรกำรศึ
 พัฒ3.3
นาการของก
วย กษำ

ควำมเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของหน่วย
เรือหลวงนเรศวร
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การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจับเชิงคุณภาพเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความลาเอียง
ในการยกย่องให้หน่วยตนเองมีคุณลักษณะดีเกินความเป็นจริงจึงใช้ในลักษณะการเลือกกลุ่มประชากร
คือที่อยู่ทั้งหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้
ระดับนายทหารสัญญาบัตร
ผู้มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 5 ปี ปฏิบัติงานในเรือหลวงนเรศวร 2 นาย
ผู้มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 5 ปี ปฏิบัติงานในเรือกองเรือฟริเกตที่ 2 2 นาย
ระดับนายทหารชั้นประทวน
ผู้มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี ปฏิบัติงานในเรือหลวงนเรศวร 2 นาย
1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้วยการใช้ประเมินค่าความเห็นด้วยใน 7 ระดับ กาหนดให้
มีทั้งหมด 7 มิติในการเป็นองค์สมรรถนะสูงและแต่ละมิติจะมีคาถาม 2 ข้อ เมื่อได้ผลคะแนนจะมา
จาแนกในแต่ละมิติ โดยเกณฑ์การวัดในแต่ละมิติดังนี้
12-14 คะแนน หมายความว่า เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในมิตินั้น ๆ
9-11 คะแนน หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
น้อยกว่า 8 คะแนน หมายความว่า ต้องให้ความสนใจและพัฒนา
ข้อมูลที่เตรียมไว้สาหรับสอบถามข้อมูลมีดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชั้นยศ........................................................................................................................................
สถานที่ทางาน...........................................................................................................................
ประสบการณในการทางาน.......................................................................................................
วัน/เดือน/ปี..............................................................................................................................
สถานทีส่ ัมภาษณ์…………...........................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย ตามแบบ HPO Score Quiz ของ Ken Blanchard โดยก าหนดระดั บ
ความเห็นด้วย ดังนี้
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2 = ไม่เห็นด้วย
3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
4 = เป็นกลาง
5 = ค่อนข้างเห็นด้วย
6 = เห็นด้วย
7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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คาถามในแต่ละมิติ
(1) การแบ่งปันข้อมูลและการเปิดกว้างในการสื่อสาร
- กาลังพลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- กาลังพลรับทราบถึงการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
(2) การบังคับใช้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ขององค์การ
- ผู้บังคับบัญชาได้คอยสนับสนุนและผลักดันให้กาลังพลปฏิบัติติตามวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมขององค์การ
- กาลังพลมีเต็มใจปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การและค่านิยมขององค์การ
(3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- กาลังพลมีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง
- มีการพัฒนาแนวทางในการทางานใหม่ ๆ ที่ยังคงมาตรฐานเดิมแต่การทางานง่ายยิ่งขึ้น
(4) ความมุ่งผลสาฤทธิ์ไปยังผู้รับบริการ (ในที่นี้หมายถึงความมั่นคงของชาติทางทะเล)
- กาลังพลทุกนายในองค์การยังคงมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- องค์กรสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในด้านความมั่นคงของชาติทางทะเล
(5) การแบ่งอานาจและความมีส่วนร่วม
- กาลังพลทุกนายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจงานต่าง ๆ
- การปฏิบัติงานเป็นทีมจะช่วยให้การทางานสาเร็จได้ดี
(6) โครงสร้างและการจัดการ
- การแบ่งแผนกในเรือมีความเหมาะสม
- การแบ่งแผนกในเรือทาให้กาลังพลสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
(7) ผู้นาองค์กร
- ผู้บังคับบัญชาองค์ทางานเพื่อกาลังพลมากกว่ากาลังพลทางานเพื่อผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาองค์การเปิดโอกาสให้กาลังพลทุกระดับเข้าถึงได้ง่าย
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
คือการซักถามปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวโยงกับผลคะแนนในตอน
ที่ 2 และสามารถแก้ปัญหาในได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น คาถามที่ใช้คือ
“ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีปัญหาในเรื่องใดที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็น
ปัญหาสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อหน่วยงาน”
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ตอนที่ 4 ลักษณะที่โดนเด่นหรือจุดแข็งเรือหลวงนเรศวร
คือการซักถามปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวโยงกับผลคะแนนในตอน
ที่ 2 และสามารถรับรู้จุดแข็งของหน่วย คาถามที่ใช้คือ
“ท่านคิดว่าจุดแข็งของเรือหลวงนเรศวรคืออะไร “
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้สัมภาษณ์จะถามเหตุผลของการโหวตคะแนนที่ออกมาในมิติที่มี
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนน้อยที่สุด
3) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์คาสาคัญ (Key Word) ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาวิเคราะห์ และเรีย บเรี ย งในมีความสอดคล้ องของแต่ล ะขั้นตอนในการเก็บรวมรวมข้อมูล และ
นาเสนอในรูปแบบพรรณนาและกราฟแสงดงกลุ่มคะแนนของผลจากตอนที่ 2
4. ผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ได้ผลดังนี้
4.1 ผลระดับควำมเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตำม HPO Score Model

เรือหลวงนเรศวรมีระดับความเป็นองค์สมรรถนะสูงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มิติที่ได้คะแนนสูง
ที่สุ ด 2 ล าดับคือ มิติความมุ่ งผลสั มฤทธิ์ไปยังผู้ รับบริการและโครงสร้างและการจัดการ มิติที่ได้
คะแนนน้อยทีสุดคือผู้นาองค์กร
4.2 ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกสำมำรถสรุปปัญหำในองค์กรที่ขัดต่อกำรเป็นองค์สมรรถนะ
สูงและปัจจัยที่ส่งในกำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ได้ดังนี้
1) ปั ญ หาในมิ ติ ด้ า นผู้ น าองค์ ก ร ด้ ว ยความแตกต่ า งทางยุ ค สมั ย หรื อ ช่ อ งว่ า งทาง
Generation ทาให้การสื่อสารวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชามายังผู้ใต้บังคับบัญชาก่อให้เกิดความ
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เข้าใจผิดพลาด ด้วย Mindset ของผู้บังคับบัญชาใน Generation X แต่ในระดับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
อยู่ ใ นระดั บ Generation Y เป้ าประสงค์ แ ละแนวทางการท างานที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ ใ นบางครั้ ง
การสั่งงานที่เต็มไปด้วยระเบียบที่เคร่งครัดมากเกินไปทาให้ผู้ใ ต้บังคับบัญชามีความกดดันมากขึ้น
แต่ด้วยวัฒนะธรรมของทหารเรือในปัจจุบันที่ขาดความกล้าแสดงออกประกอบกับระเบียบที่ถูกเขียน
ไว้ว่าการขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชามีโทษทางวินัยร้ายแรง จึงทาให้ไม่มีใครกล้าแสดงออกถึ งความไม่เห็น
ด้วยในคาสั่งต่าง ๆ แต่เมื่อถึงวาระโยกย้ายเลยทาให้กาลังพลหลายนายเกิดกว่ากึ่งหนึ่งมีความประสงค์
ที่จะย้ายออกจากเรือหลวงนเรศวร
2) ปัญหาด้านความก้าวหน้าของนายทหารประทวน เรือหลวงนเรศวรในกองเรือยุทธการนั้น
ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือที่มีบุคคลากรที่เก่งที่สุ ดในกองทัพรวมกันอยู่ แต่ในทางตรงกันข้ามอัตราการสอบ
เลื่อนชั้นยศของนทหารชั้นประทวนกลับมีตัว เลขที่น้อยกว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานบก เช่น
กองบั ญชาการ กองสนั บสนุน เป็นต้นเนื่องจากผู้ มีอานาจตัดสินใจในการเลื่อนตาแหน่งนั้นอยู่ใน
กองบัญชาการ และกองบัญชาการยังเป็ นผู้ออกข้อสอบสาหรับเลื่อนฐานะ ทาให้เกิดปัญหาของกาลัง
พลในเรือ ไม่มีแรงจูงใจในการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองเพราะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ไม่ส ามารถทา
คะแนนได้มากกว่าผู้ที่เข้าถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงและตัวผู้จัดทาข้อสอบได้ ตรงกันข้ามในประเทศที่มี
กองทัพที่ยิ่งใหญ่ เช่น กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ปฏิบัติงานบนเรือจะมีโอกาสได้ก้าวหน้าได้
รวดเร็วกว่า ผู้ปฏิบัติงานบนบก
3) จุ ดเด่น ของเรื อหลวงนเรศวร คื อประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบั ติง านที่ ยัง คงมาตรฐานใน
ระดับสูงที่สุดในกองเรือยุทธการเป็นเวลา 3 ปีซ้อน ซึ่งการันตีด้วยผลงานรางวัลเรื อพร้อมรบสูงสุด
ผลรางวัลชนะเลิศการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยเรือ (KM) เพราะเรือหลวงนเรศวรเป็นเรือที่มีความ
พร้อมในด้านยุทโธปกรณ์ที่ยังใหม่และมีความทันสมัยทาให้มีโอกาสได้ออกฝึกร่วมกับนานาประเทศอยู่
เป็นประจา ทาให้กาลังพลในเรือปฏิบัติงานกันอย่างเป็นมาตรฐาน มีความพร้อมเพียงและมีความ
สามัคคีกันในการทางานเป็นทีม และมีผู้บังคับบัญชาที่มุ่งมันในการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ มีความ
ชัดเจนในวิสัยทัศน์ และวัต ถุประสงค์ของหน่วยงาน และทีมงานผู้บังคับบัญชาที่มีไหวพริบในการ
ตัดสินใจ เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยข้อมูลดังนี้เรือหลวงนเรศวรนั้นเป็นเรือที่มีความพร้อมหาก
ได้รับการพัฒนาอีกเล็กน้อยจะถือว่าจัดเป็นองค์กรภาครัฐแห่งหนึ่งที่มีความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้
5. ข้อเสนอแนะได้จำกกำรวิจัย
1) การที่ผู้นาองค์กรที่มีความเข้าใจเรื่อง Generation และมีความยืดหยุ่นในระเบียบจะทา
ให้องค์กรมีจิตวิญญาณและการทางานจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) การสร้ างหนทางในการเจริญก้าวหน้าของนายทหารประทวนที่ชัดเจนจะทาให้ดึงดูด
บุคคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมทางานมากขึ้น
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3) การที่ เรื อรบได้ ออกปฏิบัติ ราชการอยู่บ่อยครั้ งเป็นแรงผลั กดัน ในการสร้างความเป็ น
มาตรฐานของการทางานและเพิ่มความสามัคคีในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
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การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรม
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การพัฒนา และปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูง
ที่สุด คือ ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ( ̅ =3.79, S.D.=0.567) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการ
บริห ารผลการปฏิบัติงาน ( ̅ =3.77, S.D.=0.626) และปัจจัยด้านการพัฒ นาสายอาชีพ ( ̅ =3.58,
S.D.=0.645) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน ดังนั้น องค์การจึงจาเป็นต้ องส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ความคิด การกระทา ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการ
ทางาน เมื่อบุคลากรมีศักยภาพความสามารถที่สูงขึ้น ย่อมสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับ
องค์การมากขึ้น ก็จะส่งผลให้องค์การนั้นประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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Human resource development that affect to work efficiency
A case study of the Department of Labour Protection and
Welfare Ministry of Labour.
Chirawat Plabsawat*
Abstract
Human resource development research that can affect to work efficiency, a
case study of the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.
The objective is to study the personal factors that affect to work efficiency including,
performance management factors, training and development factors, and career
development factors that affect to work efficiency.
The results show that human resource development that has the highest
effect on work efficiency is the training and development factor ( ̅ = 3.79 , SD =
0.567) followed by the performance management factor ( ̅ = 3.77 , SD = 0.626) and
career development factors ( ̅ = 3.58 , SD = 0.645) respectively. And when
considering the relation of human resource development that affects to work
efficiency, it is found that all 3 aspects of human resource development have a
positive relation to work efficiency at a high level and in the same direction.
Therefore, the organization must be promote and support continuously and entirely
to the development of human resources for personnel to improve themselves such
as knowledge, skills, ideas, performance, as well as attitudes and proper behavior in
the workplace. When personnel have both competency and potential they can
create tremendous effect productivity for the organization and can completely
achieve its goals.
Keywords: Human resource development, work efficiency
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1. บทนำ
ในสภาวการณ์ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งสภาพแวดล้ อ มภายนอกขององค์การ เช่น สั งคม การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น และ
สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ เช่น โครงสร้างขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงอัตรากาลังคนขององค์การ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ทาให้
องค์การหลายแห่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการทางาน อัตรากาลังคนของแต่ละ
หน่ ว ยงานจะถูก จ ากั ดให้ ล ดน้ อ ยลง การที่จ านวนบุ ค ลากรถูก จ ากั ดให้ น้อ ยลง อาจส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ต้องการ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมา ส่ ง ผลกระทบต่อ ความส าเร็จ ขององค์ก าร ซึ่ง หน่ว ยงานภาครัฐ ของไทยก็ กาลั งเผชิ ญกั บ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิตอลที่ทันสมัย มีการปฏิรูปปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐจาเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องมีทรัพยากรที่เป็นปัจจัย
ส าคั ญ อย่ า งน้ อ ย 4 ประการ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า 4M ได้ แ ก่ คน (Man) เงิ น (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์
(Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สาคัญและมี
ค่าที่สุดขององค์การ เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพจะสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการบริ ห ารทรั พ ยากรอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resource Development) คื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบขององค์ ก ารที่ ท าให้
บุคลากรขององค์การมีการปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความคิด การกระทา
ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ส่งผลต่อความสาเร็จความเจริญก้าวหน้าต่อตัวบุคลากรเองและ
องค์การโดยรวม ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management) การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา (Training & Development) และการพั ฒ นาสาย
อาชีพในองค์การ (Career Development) ฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุ ษย์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงได้อย่างทันท่ว งที การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะไม่ว่าองค์การจะปรับเปลี่ ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด ต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความสาเร็จขององค์การอย่าง
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ยั่งยืนนั้ นอยู่ที่ "คุณภาพของคน" ในองค์การ เพราะถ้าบุคลากรในองค์การยิ่งมีความสามารถและ
ศักยภาพมากขึ้น องค์การก็ย่อมจะบรรลุเป้าหมายขององค์การได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน
ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การตรวจคุ้ ม ครองแรงงาน การตรวจความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน การกาหนดมาตรฐานแรงงาน สวัสดิการแรงงาน และด้านแรงงาน
สัมพันธ์ มีการส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งทางกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเน้นการสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางาน และ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีบุคลากรหลัก
ในการขับเคลื่อนองค์การ คือ “ข้าราชการ” เนื่องจากในปัจจุบันทางกรมสวัส ดิการและคุ้มครอง
แรงงานมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นและมีภารกิจที่หลากหลาย ทาให้ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้มีนโยบายในการเสริมสร้าง
พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล แต่การดาเนินการด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนและมีข้อจากัดอยู่บ้าง ซึ่งแม้ทาง
องค์ ก ารจะมี ท รั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอ มี ก ารจั ด การองค์ ก ารที่ ดี แต่ ห ากบุ ค ลากรขาดความรู้
ความสามารถ ย่อมทาให้องค์การไม่สามารถบรรลุภารกิจตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้
ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารในการพิจารณาปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 แนวคิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ในการศึกษาความหมายของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ส ามารถพิจารณาได้ในหลายมิติ
ซึ่ ง ค าว่ า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Development) นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้
ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
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พลอย สืบวิเศษ เห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการพัฒนาพนักงาน
ทีมงานขององค์การ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานหรือทีมงานให้มีคาวามรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะตามที่องค์การต้องการ และสามารถนาศักยภาพที่ได้รับการพัฒนานั้นไปปรับ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามสายอาชีพให้มีผลการดาเนินที่ดีขึ้นทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์การ โดยมีระบบการ
ประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับและนาไปพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีลักษณะเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องเป็น ระบบและมี
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ
ธัญญา ผลอนันต์ กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาพนักงานเป็น
กรรมวิธีเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทางานของพนักงานแต่ละคน ทั้งในด้านความคิด การกระทา
ความสามารถ ความรู้ ความชานาญ และทัศนคติ นับรวมถึงการทาให้ส มรรถนะเชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงานมุ่งไปในแนวทางเดียวกับองค์กร
จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นักวิชาการทั้งหลายได้ให้คาจากัดความไว้
นั้น ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เป็ น ระบบขององค์ ก ารที่ ท าให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทางด้ า นความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ ความคิด การกระทา ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีส่งผลต่อความสาเร็จความ
เจริญก้าวหน้าต่อตัวบุคลากรเองและองค์การโดยรวม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการ
แสดงศักยภาพของบุคลากร ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทางาน องค์การมีการพัฒนาต่อไป สาหรับ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตของบุคคล ที่จะต้องทาอย่างเป็นกระบวนการ
ทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนพยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การมีส่วนแบ่งในตลาด ความเป็นอยู่ทางสังคม
หรือแม้ว่าในการป้องกันประเทศก็ตาม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นได้คือ การมี
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดเลือกและวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ให้แก่องค์การ ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่สาคัญขององค์การ หลังจากนั้นการฝึกอบรมและการพัฒนาถือ
ว่าเป็นสิ่งจาเป็นในการให้ความรู้ในงานที่ปฏิบัติแก่พนักงานขององค์การและการเพิ่มทั กษะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพ องค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสาคัญที่องค์การจะต้องทาความ
เข้าใจเพื่อนาไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การได้ องค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561) มี 3 องค์ประกอบ คือ การบริหารผลการปฏิบั ติงาน (Performance
Management) การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา (Training & Development) และการพั ฒ นาสาย
อาชีพในองค์การ (Career Development)
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3.2 แนวคิดประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบั ติงานขององค์การใด ๆ นั้น ความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการนา
องค์การไปสู่เป้าหมายและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสาคัญ ดังนั้น
ผู้นาองค์การที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นสาหรับองค์การต่าง ๆ และเป็นกุญแจหลักในการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และทาให้เกิดทุนทางปัญญาดังคากล่าวของ John C. Maxwell ว่า
“ความสามารถในการเป็นผู้นามักจะเป็นตัวกาหนดความมีประสิทธิภาพขององค์การและของบุคคล”
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการทางาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว้ดังนี้
เอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่
เน้นการให้ความสาคัญกับการใช้เวลา การใช้เงิน และการใช้คนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ซึ่งคานึงถึง
ความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภ าพการทางาน หมายถึง เป็นการ
ปฏิบัติงานหรือบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม คุ้มค่าและใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุด ในขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด (Efficiency is Do Things Right)
จากความหมายของประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Work
Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานหรือบริการที่ถูกต้องรวดเร็ ว ใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม
มีกระบวนการบริหารโดยมีการจัดการความรู้ เช่น การหาข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้มีความประหยัด ถูกต้อง คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ไม่สิ้นเปลือง เพิ่มผลผลิต
หรือผลงานที่ทาได้เพื่อให้ได้ผลงานมากที่สุด
จากแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เน้นประเด็ น
การพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ราชการ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้คาอธิบายหลักการตามแนวคิดของนักวิชาการที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ดังนั้นจึงมีประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงาน ดังนี้
1) คุณภาพงาน หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อยและเชื่อถือ
ได้ มีความละเอียดรอบคอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด
2) ปริมาณงาน หมายถึง ปริมาณงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมายแต่ละตาแหน่ง งานที่ทา
สาเร็จมีปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ได้รั บมอบหมาย งานที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามความ
คาดหวังของหน่วยงาน
3) เวลา หมายถึง การปฏิบัติงานมีการวางแผนก่อนดาเนินการ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติมีความ
เหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จทันเวลาที่กาหนด
4) การใช้ทรัพยากร หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และ
มีการดูแลบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
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3.3 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
นักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานไว้
ดังนี้
บุ ญ อนั น ต์ พิ นั ย ทรั พ ย์ (2561) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านว่ า
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรม โดยเริ่มที่การตกลงระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่
จะใช้วัด โดยสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2553) ให้ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานว่า หมายถึง
การบริ ห ารผลงานเป็ น กระบวนการบริห ารพฤติ กรรมและผลลั พธ์ของงานเจ้าพนักงานแต่ล ะคน
เพื่อให้พนักงานมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของหน่วยงานและองค์การ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) พัฒนามาจากการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เกิ ด พร้ อ มกั บ แนวคิ ด การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมี พื้ น ฐานความคิ ด ว่ า
การบริหารงานและการบริหารคนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและต้องมีการบริหารอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการองค์การ เพราะเมื่อระบบได้ถูกจัดวางอย่างดีแล้วผลที่ตามมาก็จะดี
ตามไปด้วย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า แม้จะมีระบบที่ดีเพียงใดแต่หากไม่สามารถตรวจสอบหรือ
วัดผลได้ ก็ไม่อาจดึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความพยายามที่จะวัดประสิทธิภาพของผลงานแต่ละบุคคลให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่า บุคลากรในองค์การนั้นมีความเชี่ยวชาญหรือชานาญงานในด้านใด
ใครสามารถผลิตผลงานใดให้มีคุณภาพในระดับดีเยี่ย ม ใครจาเป็นได้รับการพัฒนาในด้านใด พัฒนา
อย่างไร หรือผลงานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่องานอย่างไร การบริหารผลการปฏิบัติงานจึงเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารที่สร้างความเชื่อมโยงและความชัดเจนให้กับเป้าหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับใน
องค์การ เพื่อให้องค์การปฏิบัติงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (ปรีชา วัชราภัย, 2553)
การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ที่เน้น
การช่วยเหลือและปรับปรุงให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนปฏิบัติงานในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานและ
องค์การ ดังนั้นการปฏิบัติงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้วย
การยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งจริ ง จั ง และจริ ง ใจ มี บู ร ณาการเป้ า หมายในการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ป ฏิบั ติงานแต่ล ะคน ให้ สอดคล้ องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การที่จะทาให้
เป้าหมายขององค์การบรรลุผลการบริหารผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน
หน่วยงาน และองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.4 กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
การฝึ ก อบรม (Training) หมายถึ ง ความพยายามในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ
พนักงานในการทางาน รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ความหมายโดยทั่ว ไปจึงหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงความรู้เฉพาะ ทักษะ ทัศนคติ หรือพฤติกรรม เพื่ อที่จะให้การฝึกอบรมมีประสิทธิผล
การฝึ กอบรมจึ งเกี่ย วข้องกับ ประสบการณ์การเรียนรู้ มีการวางแผนกิจกรรมองค์การ โดยมีการ
ออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการที่กาหนด ดังนั้นการสื่อในความหมายที่สมบูรณ์ การฝึกอบรม
จะต้องออกแบบให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ และขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาพนักงานด้วย บ่อยครั้งคาว่า “การฝึกอบรม” มักจะสับสนกับคาว่า “พัฒนา” (บุญอนันต์
พินัยทรัพย์, 2561)
การพัฒนา (Development) หมายถึง โอกาสในการเรีย นรู้ที่องค์การวางแผนพัฒนาเพื่อให้
พนักงาน/แรงงานเติบโต ดังนั้นโอกาสในการพัฒนาจึงมีไม่จากัดในการพัฒนาพนักงาน/แรงงานในการ
ทางาน เช่น บริ ษัทฟอร์ ด มีการกาหนดว่านักวิเคราะห์ ที่เข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการพัฒ นาตาม
หลักสูตรมาตรฐานของฟอร์ดที่ใช้ในคู่มือ เนื้อหาของการฝึ กอบรมต้องการให้นักวิเคราะห์ระบบสวม
บทบาทการวิเคราะห์ตามมาตรฐานของฟอร์ดได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ระบบต้อง
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร “Self-Awareness” ด้วย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ทาปัจจุบัน
(บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561)
Nadler (1984) อธิบ ายความแตกต่าง คาว่า “การฝึกอบรม” และ “การพัฒ นา” ว่าการ
พัฒนา เป็นการมุ่งเป้าหมายในระยะยาวเพื่อช่วยให้พนักงาน/แรงงานเตรียมตัวสาหรับอนาคต เพื่อจะ
ทางานตามต้อง ส่วนการฝึกอบรม มักจะมุ่งเป้าไปในช่วงที่ต้องการทันที เพื่อช่วยให้พนักงาน/แรงงาน
มีทักษะที่ต้องการตามที่องค์การต้องการในขณะนั้น องค์การที่มีประสิทธิภาพจะเชื่อมการฝึกอบรม
และการพัฒนาสายอาชีพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในยุคใหม่ ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายขององค์การสมัยใหม่ที่มุ่ง
ประสบความส าเร็ จ ขององค์ ก ารในการแสท่ า มกลางการแข่ ง ขั น ในปั จ จุ บั น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ คื อ
ต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับองค์การ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของ
พนั กงานทุกระดับ ให้ผ ลั กดัน องค์การไปสู่ความส าเร็จได้ การฝึ กอบรมเป็นการพัฒนารายบุคคล
(Individual Development) หมายถึ ง กระบวนการหรื อ กลุ่ ม ของกลุ่ ม กิ จ กรรมที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้
เพื่ อ ให้ ปั จ เจกบุ ค คลได้ เ รี ย นรู้ แ ละมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี เกิ ด จากการที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
ผู้บังคับบัญชา กาหนดความจาเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ (สานักงาน ก.พ., 2549) ดังนั้นการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้
คนเกิดการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสริมให้มีแนวคิดที่ก้าวหน้า เพื่อทาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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3.5 กำรพัฒนำสำยอำชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
การพัฒ นาสายอาชีพ (Career Development) ได้มีก ารใช้ค าที่ แตกต่า งกั นออกไป เช่ น
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาอาชีพงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน การพัฒนาทางอาชีพ เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้คาว่า การพัฒนาสายอาชีพ ซึ่งได้มีผู้นิยามไว้
ดังนี้
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2561) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาสายอาชีพ หมายถึง กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานมีการวางแผนพัฒนาอาชีพ โดยมีการจัดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเติบโตและก้าวหน้าในงาน รวมทั้งการวางแผนสืบทอด
ตาแหน่ง
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2547) อธิบายว่า การพัฒนาสายอาชีพ เป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถที่ จ ะเติ บ โตตามสายงานนั้ น โดยในแง่ ข ององค์ ก าร จะต้ อ งพั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถรับผิดชอบงานในตาแหน่งที่สูงขึ้นไปได้ โดยจัดให้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ในแง่ของพนักงานเองก็ต้องมีการตระเตรียมตน โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง การพัฒนาทักษะการทางานของตน หาประสบการณ์จากการหมุนเวียนงาน ซึ่งมีตาแหน่งว่าง
ลงพนักงานผู้นั้นย่อมมีโอกาสได้รับการเลื่อนตาแหน่งมากกว่าคนอื่น
สรุ ป ได้ว่า การพัฒ นาสายอาชีพ หมายถึง การที่บุคลากรได้รับการพัฒ นาในด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในอาชีพที่ทาอยู่ ทาให้ได้รับ
การเลื่อนตาแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นหรือโอนย้ายไปยังตาแหน่งอื่น โดยได้รับมอบหมายงานที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาสายอาชีพนี้อาจจะเป็นการจัดการโดยตัวบุคคลเอง องค์การจัด
ให้ หรือจัดร่วมกันก็ได้ ซึ่งการพัฒนาสายอาชีพจะประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือการวางแผน
อาชีพ (Career Planning) และการจัดการอาชีพ (Career Management) (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์,
2547) ดังนี้
การวางแผนอาชีพ (Career Planning) การวางแผนอาชีพของพนักงาน ซึ่งองค์การจะต้อง
สารวจพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความสนใจในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน 2) ขีดความสามารถ
เฉพาะตัว ของพนั กงานเป็ น อย่ างไร 3) ศึกษาและส ารวจตาแหน่ง ต่าง ๆ ในองค์ก าร 4) กาหนด
จุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์การต้องการ เพื่อประสานให้เป็นจุดเดียวกัน 5) ฝึกอบรมและพัฒนา
สาหรับพนักงานนั้น ๆ ให้ตรงกับทิศทางที่บริษัทจะมุ่งไป 6) ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
การจัดการอาชีพ (Career Management) การจัดการอาชีพของพนักงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
องค์การที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับแผนความก้าวหน้าของพนักงานทุกตาแหน่งในองค์กร ซึ่งเป็นหน้าที่
ของฝ่ายบุคคลโดยตรง แต่นอกจากจะเป็นหน้าที่ขององค์การแล้ว พนักงานก็จะต้องให้ความร่วมมือ
ด้วยจึงจะดาเนินการไปได้ด้วยดี โดยการจั ดการเกี่ยวกับหน้าที่งานของพนักงาน มีดังนี้ 1) การจัดทา
ผังทดแทน 2) การจัดทาสายความก้าวหน้าของตาแหน่งงานในองค์การ 3) การประกาศตาแหน่งงาน
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ว่างในองค์กร (Job Posting) 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5) การให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับหน้าที่งาน (Career Counseling)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาสายอาชีพ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน
คือ การวางแผนอาชีพ (Career Planning) และการจัดการอาชีพ (Career Management) ซึ่งทั้ง
สองส่วนนี้จะเป็นกระบวนการสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาสายอาชีพขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้น มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
หรือรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น และจะส่งผลให้พนักงานได้รับการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในงานต่อไป
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ส่ งผลต่อประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติง าน กรณี ศึกษากรมสวัส ดิการและคุ้ม ครอง
แรงงาน โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และระยะเวลาปฏิบัติงาน)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ด้านการ
ฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา และด้ า นการพั ฒ นาสายอาชี พ ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบั ติงาน ประกอบด้ว ย 4 ด้าน คือ ด้า นคุ ณภาพของผลงาน ด้ านปริม าณงาน ด้า นเวลา และ
ด้านการใช้ทรัพยากร
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังภาพที่ 4.1
ปัจจัยส่วนบุคคล






เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่ง
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 การฝึกอบรมและการพัฒนา
 การพัฒนาสายอาชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
 คุณภาพของผลงาน
 ปริมาณงาน
 เวลา
 การใช้ทรัพยากร
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5. วิธีกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่
ปฏิบัติงานในสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 จานวน 141 คน
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะปั จ จั ยส่ ว นบุค คลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ระดับตาแหน่ง และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา และด้านการพัฒนาสายอาชีพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ของผลงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยผู้ ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยด้ว ย
ตนเองทั้ ง หมด และน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น มาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และน าข้ อ มู ล เข้ า ไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และนาเสนอผลการศึกษา โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
ค่า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้กั บ ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ตอบแบบสอบถาม และค่ าเฉลี่ ย (Mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การใช้สถิติ t-test กับตัว
แปรด้า นเพศ และการใช้ ส ถิ ติ ANOVA หรื อ F-test กับ ตัว แปรด้านอายุ ระดั บการศึ กษา ระดั บ
ตาแหน่ง และระยะเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้ LSD (Least-Significant Different) และในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการทางาน จะใช้สถิติสหสัมพันธ์
อย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และใช้ ก าร
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
6. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ที่ส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบัติ งาน
กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
4) ระดับตาแหน่งที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
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5) ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐำนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2) การฝึกอบรมและการพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3) การพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
7. ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการศึกษาได้นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
อธิบายซึ่งแบ่งผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวนคน

ร้อยละ (%)

รวม

54
87
141

38.30
61.70
100

น้อยกว่า 30 ปี
ระหว่าง 30-40 ปี
ระหว่าง 41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

18
72
37
14
141

12.77
51.06
26.24
9.93
100

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

6
96
39
141

4.25
68.09
27.66
100

ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
ชานาญการ/ชานาญงาน
ชานาญการพิเศษ/อาวุโส
รวม

86
45
10
141

61.00
31.90
7.10
100

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ

ระดับกำรศึกษำ

ระดับตำแหน่ง

100
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวนคน

ร้อยละ (%)

40
40
26
35
141

28.37
28.37
18.44
24.82
100

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
น้อยกว่า 3 ปี
ระหว่าง 3-6 ปี
ระหว่าง 6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
เพศ พบว่า ประชากรเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.70) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 38.30)
อายุ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี (ร้อยละ 51.06) รองลงมามีอายุ
ระหว่ าง 41-50 ปี (ร้ อยละ 26.24) อายุ น้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 12.77) และอายุมากกว่ า 50 ปี
(ร้อยละ 9.93) ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี (ร้อยละ 68.09)
รองลงมาจบการศึ ก ษาสู ง กว่ าปริ ญ ญาตรี (ร้อ ยละ 27.66) และจบการศึ ก ษาต่ากว่ า ปริ ญ ญาตรี
(ร้อยละ 4.25)
ระดับตาแหน่ง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน (ร้อยละ
61.00) รองลงมาเป็นตาแหน่งระดับชานาญการ/ชานาญงาน (ร้อยละ 31.90) และเป็นตาแหน่งระดับ
ชานาญการพิเศษ/อาวุโส (ร้อยละ 7.10)
ระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี และ
ระหว่าง 3-6 ปี มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 28.37) รองลงมาปฏิบัติงานมามากกว่า 10 ปี (ร้อยละ
24.82) และระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 18.44)
7.2 ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา
ด้านการพัฒนาสายอาชีพในองค์การ
รวม

ค่ำเฉลี่ย
3.77
3.79
3.58
3.71

ควำมเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
.626
.567
.645
.563

ระดับ
ควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มำก

ผลการวิเคราะห์ ด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา
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(ค่าเฉลี่ย 3.79) ด้านการบริ หารผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.77) และด้านการพัฒนาสายอาชีพ
(ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
7.3 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ด้านคุณภาพของผลงาน
ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลา
ด้านการใช้ทรัพยากร
รวม

ค่ำเฉลี่ย
3.99
3.97
4.04
3.86
3.96

ควำมเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
.569
.608
.561
.610
.520

ระดับ
ควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นเวลา (ค่ า เฉลี่ ย 4.04),
ด้านคุณภาพของผลงาน (ค่าเฉลี่ย 3.99), ด้านปริมาณงาน (ค่าเฉลี่ย 3.97) และด้านการใช้ทรัพยากร
(ค่าเฉลี่ย 3.86) ตามลาดับ
7.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้ำนคุณภำพ
ของผลงำน
√
√
√

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ด้ำน
ด้ำนเวลำ
ด้ำนกำรใช้
ปริมำณงำน
ทรัพยำกร

เพศ
อายุ
√
√
ระดับการศึกษา
√
ระดับตาแหน่ง
√
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
√
√
√
หมำยเหตุ √ หมายถึง การสรุปสมมติฐานมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ภำพรวม

√
√
√

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1.1 พบว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม และด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านการใช้ทรัพยากรที่ไม่แตกต่างกัน แต่เพศที่
แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของผลงานที่แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1.2 พบว่ า อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม และด้านคุณภาพของผลงาน ด้านเวลา ด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน
แต่อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงานที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในภาพรวม และด้านคุณภาพของผลงาน ด้านการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน แต่ระดับ
การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นปริ ม าณงาน ด้ า นเวลาที่ ไ ม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 พบว่า ระดับตาแหน่ งที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในภาพรวม และด้านคุณภาพของผลงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาที่ไม่แตกต่างกัน
แต่ ร ะดั บ ต าแหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการใช้ ท รั พ ยากรที่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1.5 พบว่ า ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม และด้านคุณภาพของผลงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาที่
แตกต่างกัน แต่ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการใช้
ทรัพยากรที่ไม่แตกต่างกัน
ผลกำรทดสอบสมมติ ฐ ำนที่ 2 การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนคุณภำพ
ด้ำน
ด้ำนเวลำ
ด้ำนกำรใช้
ของผลงำน
ปริมำณงำน
ทรัพยำกร
ด้ า นการบริ ห ารผลการ
√
√
√
√
ปฏิบัติงาน
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ด้านการฝึกอบรมและการ
√
√
√
√
พัฒนา
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ด้านการพัฒนาสายอาชีพ
√
√
√
√
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
หมำยเหตุ √ หมายถึง การสรุปสมมติฐานมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

ภำพรวม
√
สูง
√
สูง
√
สูง

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 พบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลักษณะทิศทางเดียวกัน และในด้านภาพรวม ด้านคุณภาพของ
ผลงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่ วนด้านการใช้ทรัพยากร
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 พบว่า การฝึกอบรมและการพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลักษณะทิศทางเดียวกัน และในด้านภาพรวม และด้านปริมาณงาน
มีความสั มพัน ธ์อยู่ ในระดับ สู ง ส่ ว นด้านคุณภาพของผลงาน ด้านเวลา และด้านการใช้ทรัพยากร
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 2.3 พบว่า การพัฒ นาสายอาชีพ มีความสั มพันธ์เชิ งบวกต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลักษณะทิศทางเดียวกัน และในด้านภาพรวม ด้านคุณภาพของผลงาน
ด้ า นปริ ม าณงาน และด้ า นการใช้ ท รั พ ยากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ส่ ว นด้ า นเวลา
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
7.5 กำรศึกษำตัวแปรที่มีอิทธิพลใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis)
ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
β
b
Std. Error
t
ค่าคงที่ (Constant)
1.659
.200
8.300
ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
.371
.072
.446
5.163
ด้านการพัฒนาสายอาชีพ
.253
.070
.314
3.630
2
R = .706, R = .498, S.E est = .371, b = 1.659
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

p
.000**
.000**
.000**

การศึก ษาตัว แปรที่มี อิท ธิพ ลใช้ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 2
ตัว แปร ได้แก่ ด้านการบริ หารผลการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒ นาสายอาชีพ เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ .446
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาสายอาชีพ มีค่าเท่ากับ .314
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนาสายอาชีพ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้ามี
องค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้มากขึ้น จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย และเมื่อนาตัวแปร
อิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.706 มีอานาจ
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.498 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 49.80
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8. อภิปรำยผล
การศึกษาวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ที่ส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบัติ งาน
กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้าน ดังนี้
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
3.71) และพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ การฝึ กอบรมและพัฒนา การบริห ารผลการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาสายอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.79, 3.77 และ 3.58 ตามล าดับ) เนื่องจากการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก าร ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ ความคิด การกระทา ตลอดจนทัศนคติและพฤติ กรรมที่ดี องค์ก ารจึงจาเป็นต้อ ง
ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ อย่ างต่ อเนื่ องและรอบด้า น เพื่ อส่ ง ผลให้
บุคลากรมีความเจริ ญก้าวหน้ า เมื่ อบุคลากรมีศักยภาพความสามารถที่สู งขึ้น ย่อมสามารถสร้าง
ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์การมากขึ้น ก็จะส่งผลให้องค์การนั้นประสบความสาเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา ป้องศรี กับสุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2559) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ความสั มพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดที่ทาการปกครองอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการวางแผนและพัฒนาอาชีพ ทั้ง 3 ด้านอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.96) และพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ด้านเวลา ด้านคุณภาพของผลงาน ด้านปริมาณ
งาน และด้านการใช้ทรั พยากร (ค่าเฉลี่ย 4.04, 3.99, 3.97 และ 3.86 ตามลาดับ) เนื่องจากความ
สมดุลของการปฏิบัติงานภายในองค์การ และความเหมาะสมของการบริหารจัดการที่มีการกาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ทาให้บุคลากรทราบถึงระเบียบทางราชการ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และเป้าหมายความสาเร็จขององค์การ ส่งผลให้การทางานได้ทันต่อเวลา และยังสามารถ
ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ได้ อ ย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา กับคารณ
โชธนะโชติ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ ป ฏิ บั ติง านตาแหน่ งประเภทสนั บสนุ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ผลการวิจั ยด้ านประสิ ท ธิภ าพ
การปฏิบัติงาน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านประกอบด้วย ด้านค่าใช้จ่าย เวลาปฏิบัติงาน ปริมาณงาน และคุณภาพงาน อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ข้าราชการที่มีเพศ และระดับ ตาแหน่ งที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะส่งผล
ต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เนื่ อ งจาก
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ทางาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน และข้าราชการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกันส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไป โดยข้าราชการที่มีอายุและมีระยะเวลาการทางานที่
มากกว่า จะมีความคิดเห็นที่มากกว่าข้าราชการที่มีอายุและระยะเวลาการทางานที่น้อยกว่าเกือบทุ ก
ด้าน และจะเห็ นได้ว่าข้าราชการที่มีอายุและมีประสบการณ์ที่มากกว่า จะมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดี มีมาตรฐานตามคุณภาพของผลงาน ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย และเสร็จทันเวลาที่
กาหนด และยังมีการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่ประหยัดและคุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้ น
หน่วยงานควรเน้นให้ข้าราชการที่มีความอาวุโสให้ดารงในตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อสามารถให้คาปรึกษา
แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ ๆ ได้ และในส่วนของระดับการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษามากกว่า
จะมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการท างานที่ ม ากกว่ า ผู้ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาน้ อ ย ดั ง นั้ น
ทางหน่วยงานควรส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา เช่น ให้ทุน
ศึกษาต่อ หรือหาที่ปรึกษาคอยแนะแนวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เป็นต้น ซึ่งการให้การศึกษา
เป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษณชัย ธนะวังน้อย
(2554) ที่ไ ด้ศึ กษาเรื่ อ ง ความสั ม พันธ์ ระหว่า งการจัด การทรั พยากรมนุษย์ กับ ประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของผู้ ป ฏิบั ติงานเครื อเบทาโกร ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่ว นบุคคลกับประสิทธิภาพการ
ทางาน พบว่า อายุ ประสบการณ์ทางาน และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานที่แตกต่างกัน
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ าน พบว่ า การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ทั้ง 3 ด้า น คื อ ด้า นการบริห ารผลการปฏิบั ติงาน
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา และด้านพัฒนาสายอาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 เนื่องจากด้าน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินผลของการ
ทางาน ซึ่งผลของการประเมินเป็นการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
ก่อนการพัฒนา โดยเน้น การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยการ
ประเมินผลงานจะเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ส่วนด้านการฝึกอบรมและการ
พัฒนา เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของบุคลากรใน
องค์การ เพื่อสามารถนาความรู้เหล่านี้มาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรและ
องค์การเกิดการเปลี่ ย นแปลงภายใน นาไปสู่ การพัฒ นาองค์การในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การ
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ฝึกอบรมและการพัฒนายังสามารถสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์การได้ สร้างการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา เช่น การแบ่งปันความรู้ การระดมสมอง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการทางานให้
เกิดแนวคิดใหม่และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนด้านการพัฒนาสายอาชีพ เป็นกิจกรรมที่มี
เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับโครงสร้างองค์การในปัจจุบัน
และในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงด้านกาลังคนที่อาจจะขาดแคลนในตาแหน่งที่สาคัญ องค์การจึงต้อง
มีการวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรแต่ละคน รวมถึงจะต้องมีการวางแผนสืบทอด
ตาแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการโยกย้ายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความตื่นตัวและมี
ความสามารถในการทางานที่หลายหลายได้ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน ล้วนแต่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอรอุมา ป้องศรี กับสุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ทาการปกครองอาเภอ
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน
9. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรมีการแจ้งวิธีการประเมินผลให้ทราบก่อน
ล่วงหน้า และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมและโปร่งใส ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน และหน่วยงานควรมีการกาหนด
ค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเพียงพอต่อค่าครองชีพ มีการยกย่อง
ชมเชย และการให้รางวัล เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและสร้างขวั ญกาลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
อีกทั้งหน่วยงานควรนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผ่าน ๆ มา นามาปรึกษาหารือกัน มองหาจุด
แข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไปในอนาคต
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา หน่วยงานได้มีการอบรมปฐมนิเทศแก่บุคลากรเข้าทางาน
ใหม่ เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักหน่วยงานและทราบลักษณะงานที่จะได้รับมอบหมาย ส่วนการฝึกอบรม
หน่วยงานควรมีการสารวจความต้องการของบุคลากร เพื่อจะได้ทราบว่าบุคลากรต้องการความรู้หรือ
ทักษะใดเพิ่มเติม และในการฝึกอบรมควรใช้วิธีการปฏิบัติงานจริงในการอบรม หน่วยงานควรจัดสรร
ทรัพยากรในการฝึกอบรมให้เพียงพอต่อจานวนบุคลากร อีกทั้งยังควรสนับสนุนให้ บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการเตรียมความพร้อมความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่ อพัฒนา
คนให้ตรงกับความต้องการในอนาคต ใช้รองรับสาหรับการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
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ด้านการพัฒนาสายอาชีพ หน่วยงานได้มีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และรอบด้าน และบุคลากรส่วนใหญ่ก็ทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่งงานที่ตนเองทาอยู่
แต่หน่วยงานควรจัดหาเอกสาร คู่มือ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร และควร
จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสายอาชีพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานควรมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานและการโยกย้ายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความตื่นตัวและมีความสามารถในการทางานที่
หลายหลายได้ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานได้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย
จำกัด (มหำชน) ปี 2562 กรณีศึกษำ กลุ่มข้ำรำชกำรทหำร
ฉัตรชัย ดวงแก้ว*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ภาคเรือนของกลุ่มลูกหนี้
บริ ษัท บั ตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษาข้าราชการทหาร และ 2) เพื่อนาเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลู กหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย ปี 2562
กรณี ศึ ก ษาข้ า ราชการทหาร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท
บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ถูกที่ระงับ การใช้งานและกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาลทั้งหมดจากทั่ว
ประเทศในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร จานวน 18,319 ราย สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ T-test และ One-way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี แต่งงานแล้ว มีภูมิลาเนาอยู่
ภาคกลางของประเทศไทย รายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 200,001-300,000 บาท จานวนหนี้ที่ค้าง
ช าระต่ากว่า 100,000 บาท โดยปัจจัยที่ส่ งผลต่อการก่อหนี้ภ าคครัว เรือนของกลุ่ มลู กหนี้ พบว่ า
ด้า นค่ าใช้ จ่ า ยพื้ น ฐานในการครองชี พ ของข้ า ราชการทหาร มีร ายได้ไ ม่ เ พีย งพอต่อ การดารงชี พ
โดยเฉพาะข้าราชการทหารระดับทหารชั้นประทวนถึงนายพัน ส่วนใหญ่หารายได้จากส่วนอื่น และ
ค่าตอบแทนทางราชการไม่เพียงพอ ด้านความต้องการข้าราชการทหารต้องการมีบ้านพักอาศัยเป็น
ของตน รวมทั้ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกในครอบครั ว ฯลฯ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน ส่งผลให้รายได้จากเงินเดือนไม่เพียงพอ ด้านค่านิยม มีค่านิยมที่ว่าการครอบครอง
ทรัพย์สิน เงินทองเป็นสิ่ งสาคัญ อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นที่ยอมรับ
ทางสังคม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจทาให้เกิดการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อ เงินเดือนไม่เพียงพอส่งผลให้เกิด
ภาระหนี้สิน ด้านพฤติกรรม ข้าราชการทหารมีพฤติกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ซื้อสินค้าเงินผ่อน และ
มีการเสี่ยงโชคการพนัน ส่งผลให้เกิดภาระหนี้สิน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
เพื่อให้ข้าราชการทหารบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันการเงิน ควรขอความร่ว มมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานให้มีกลไกลตรวจสอบการกู้ยืม และผ่อนชาระ และควรจัดให้

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: yok.chatchai@gmail.com
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มีหน่วยงานด้านสวัสดิการเข้ามาดูแลปัญหาหนี้สินของข้าราชการทหาร เพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่แท้จริง
คำสำคัญ: หนี้, ลูกหนี้, ข้าราชการทหาร
1. บทนำ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสภาพสังคมเศรษฐกิจโลกที่มีเงินสดเป็น
เครื่ อ งมือ ส าคั ญที่ใ ช้เป็ น สื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยนทางเศรษฐกิจ ปัจ จุบัน พฤติก รรมของมนุษ ย์
เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ก ารใช้ เ งิ น สดเป็ น สื่ อ กลางในการท าธุ ร กรรมน้ อ ยลง เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า
ด้านเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล ระบบโทรคมนาคม ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางการเงิน ทาให้
การเลือกชาระค่าสินค้าและบริการการเดินทาง แม้กระทั่งการบริจาค สามารถดาเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งรวดเร็วและง่ายดายขึ้น โดยสามารถดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Mobile Banking เป็นต้น โดยทัศนคติการชาระเงินของผู้บริโภคจาก
การส ารวจของวีซ่า พบว่า ผู้บ ริ โภคชาวไทยนิยมทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านช่องทางบัตรเครดิต
บั ตรเดบิ ต หรื อ Mobile Banking คิดเป็ นร้อ ยละ 57 โดยผู้ ใ ช้จ่ายผ่ านช่องทางดั งกล่ า วมากกว่ า
ร้อยละ 60 ที่สามารถดาเนินชีวิตภายในหนึ่งวันโดยไม่ต้องใช้เงินสด และมีมากถึง ร้อยละ 45 ที่ไม่ต้อง
ใช้เงินสดเลยมากกว่าสามวัน (มัทยา ศรีพนา, 2562)
พฤติกรรมการใช้จ่ายในสังคม เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจัยพื้นฐาน
ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริ โภค เครื่ องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย และยารักษาโรค นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายอื่นที่ ส่งผลต่อการก่อหนี้อีกมากมาย เช่น การท่องเที่ยว รถยนต์ เครื่องประดับ สิ่งอานวย
ความสะดวก หรือ สินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น และจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับ การขยายตัวของร้านค้าแบบก้าวกระโดด เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของคนเพิ่มสูงขึ้น (วรางคณา บัวล้อม, 2558)
ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนของไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสองประการ คือ ประชาชนมีการนา
เงินในอนาคตมาใช้จ่ายเพื่อมาบริโภคมากขึ้น และเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ สะท้อนได้จาก
หนี้ ภาคครั วเรื อนที่สู งขึ้น บ่งชี้ถึง ความเปราะบางทางการเงินภาคครัวเรือนที่ขาดภูมิคุ้มกันและ
อ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ การไม่สามารถชาระหนี้ตามกาหนด หากประสบปัญหารายได้
ลดลงหรื อมีร ายจ่ ายฉุกเฉิน จะเห็ นได้ว่าการก่อหนี้เกินตัว จะมีข้อเสี ยมากกว่าข้อดี โดยหากภาค
ครัวเรือนไทยมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง เช่น มีเงินออมเพียงพอ หรือมีการวางแผนทางการเงินที่ดี
การก่อหนี้ก็จะไม่สร้างปัญหาต่อเศรษฐกิจแต่กลับจะเกิดประโยชน์มากขึ้น จากรายงานเงินให้กู้ยืมแก่
ภาคครัวเรือนของสถาบันการเงิน พบว่า ภาคประชาชนมีหนี้สินจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดย ปี 2560
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ภาคครัวเรือนมีการกู้ยืม 47,251,530 ล้านบาท ปี 2561 มีการกู้ยืม 49,942,675 ล้านบาท และ
ปี 2562 มีการกูย้ ืมเพิ่มขึ้นเป็น 52,776,238 ล้านบาท
บัตรเครดิต คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้แก่ผู้บริโภคตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกาหนด เพื่อใช้ชาระค่าสินค้าและบริการ หรือ
ธุรกรรมอื่นแทนการชาระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสดเมื่อต้องการ ประโยชน์จากการใช้งานบัตร
เครดิตมี 3 ด้าน คือ 1) ความสะดวกและปลอดภัยมากกว่าการพกเงินสด เพื่อชาระค่าสินค้าหรือ
บริการที่มีราคาสูง 2) การได้รับสินค้าหรือบริการก่อน คอยชาระคืนในภายหลัง 3) การได้รับสิทธิ
ประโยชน์ จ ากการใช้บั ตรเครดิ ต เช่ น ส่ ว นลดจากร้ านค้า คะแนนสะสม ของสมนาคุณ เป็น ต้ น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) ด้วยประโยชน์ต่าง ๆ ทาให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตเกิด การแข่งขันและการสร้างกลยุทธ์
เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการมากที่สุด (วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม, 2557)
จากข้อมูลสถิติการใช้บัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ปริมาณการใช้จ่ายรวม
และยอดสินเชื่อคงค้างในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จากการแข่งขันของธุรกิจบัตรเครดิต
ส่งผลให้จานวนบัตรเครดิตและวงเงินการให้สินเชื่อของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น หากผู้ใช้บัตรเครดิตโดยขาด
ความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้เสียได้ และย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน
อย่างแน่นอน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)
ข้าราชการทหาร ได้แก่ บุคคลที่เข้ารับราชการทหารประจาการ ข้าราชการกลาโหม และ
พลเรือนที่บรรจุในอัตราทหาร ในหน่วยงานทางการทหารซึ่งสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพไทย
จาแนกตามเหล่าทัพ ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ เนื่องจากข้าราชการทหารเป็น
บุคลากรของภาครัฐจึงนับว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงของรายได้ รวมถึงได้ รับสวัสดิการ เงินเบี้ยเลี้ยง
เงินประจาตาแหน่ง แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารจานวนมากประสบปัญหาหนี้สิน
โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของข้าราชการชั้นผู้น้อย (คะเนดี ไพศาลนันทร์ , ม.ป.ป.) โดยภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการทหารเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้า นเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย
ในครัวเรือนมีส่วนในการเกิดภาวะหนี้สินจากความต้องการวัตถุต่าง ๆ ตามกระแสการบริโภคนิยม
เช่ น โทรทัศ น์ สมาร์ ท โฟน รถยนต์ หรื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกในบ้า น เป็ น ต้ น หรือ จากการที่
ข้าราชการทหารหนึ่งคนต้องทางานหาเลี้ยงสมาชิกทั้งครอบครัว ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
จึงเกิดเป็ นภาวะหนี้ สินตามมา (นุ กูล ตรีเจริญ , 2548) ปัญหาหนี้สินของข้าราชการทหาร จึงเป็น
ปัญหาสาคัญ พบว่า ปัจ จัยที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเกินตัว ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ภูมิลาเนา
จานวนผู้ร่วมอาศัย และระดับความรู้ทางด้านการเงินข้าราชการทหาร ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ปี 2562 กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการทหารเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการก่อภาระหนี้ภาคครัวเรือนของ
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ข้าราชการทหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ข้าราชการทหารอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บริ ษั ท
บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการทหาร
2.2 เพื่อนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บริษัท
บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการทหาร
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการทหาร
3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) กลุ่มข้าราชการทหารควรเป็นอย่างไร
4. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับภำระหนี้สิน
1) พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2556) ได้ ใ ห้
ความหมายของหนี้ ไ ว้ ว่ า หนี้ หมายถึ ง เงิ น ที่ ผู้ ห นึ่ ง ติ ด ค้ า งอยู่ จ ะต้ อ งใช้ ใ ห้ แ ก่ อี ก ผู้ ห นึ่ ง หนี้
(ทางกฎหมาย) หมายถึง นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปซึ่งฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า เจ้าหนี้
มีสิทธิที่จะบังคับบุคคล อีกฝ่ายหนึ่งซึ่ง เรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง
สุนทร มณีสวัสดิ์ (2555: 20) ได้กล่าวไว้ว่า หนี้สิน หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย
หรือนิติสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างบุคคลสองฝ่าย เรียกว่า “เจ้าหนี้” ทรงสิทธิที่จะเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “ลูกหนี้” ชาระหนี้ โดยองค์ประกอบของหนี้มี 3 ประการ คือ 1) ต้องมีเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ 2) ต้องมีความผูกพันตามกฎหมายก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน และ 3) ต้องมี
วัตถุแห่งหนี้ หรือเป็นการยืมเงินหรือ ทรัพย์สิน ซึ่งในขณะที่ยังไม่ได้คืน ผู้ให้ยืม คือ เจ้าหนี้ ส่วนผู้ยืม
คือ ลูกหนี้
2) หนี้ ในระบบเศรษฐกิจ หนี้สิ น (Liabilities) เป็นพัน ธะผู ก พันของกิจ การที่ เกิดขึ้ นจาก
การค้า การกู้ยืม ซึ่งจะต้องชาระคืนในอนาคต (สราวุธ สายมงคล, 2550: 10-11) หนี้สินอาจเป็น
หนี้สินส่วนตัวหรือหนี้สินของครอบครัวก็ตาม เช่น หนี้เงินกู้ธนาคาร หนี้บัตรเครดิต หนี้ค้างชาระผ่อน
ส่งสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น
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(1) ค่าบิ ล ค้างช าระ (Unpaid Bill) เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และ
บริการต่าง ๆ ที่ผู้ขายยอมให้ชาระเงินภายหลัง ซึ่งจะให้เวลาชาระเงินในเวลารวดเร็ว ดังนั้น จึงควร
จัดสรรเงินให้ พร้อมที่จะชาระหนี้เมื่อมีใบเสร็จเรียกเก็บเงินมา
(2) เครดิ ต หมุ น เวี ย น (Current Credit) ส่ ว นมากเจ้ า หนี้ มั ก ให้ ว งเงิ น เครดิ ต ไว้
จานวนหนึ่ง และผู้รั บจะต้องจ่ายเงินภายในวงเงินเครดิตที่เขาอนุญาต โดยต้องช าระคืนเมื่อครบ
กาหนด หลังชาระคืนแล้วก็สามารถเบิกไปใช้ได้ใหม่ หนี้พวกนี้ ได้แก่ การกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีจาก
ธนาคาร
(3) หนี้ค่าผ่อนสินค้า (Consumer Installment Loans) เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า
เป็นเงินผ่อน โดยจะให้เวลาการผ่อนชาระเงินเป็นงวด ๆ ซึ่งควรผ่อนชาระให้ตรงตามเวลา มิฉะนั้นจะ
ถูกปรับและต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าปกติ ถ้ามียอดหนี้ค้างชาระพ้นจากกาหนดอาจถูกริบสินค้าที่ซื้อ
คืนไปได้
(4) หนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Mortgage Loan) เป็นหนี้ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เช่นการซื้อบ้านและที่ดิน ซึ่งมีอายุการชาระคืนระยะยาว ผู้กู้ควรต้องวางแผนการเงินก่อนกู้
3) สาเหตุของการเกิดหนี้ หนี้อาจมีที่มาได้หลายทางบางอย่างเป็นที่มาที่เป็นสิทธิทางหนี้
โดยตรง บางอย่างก็เป็นที่มาแห่งหนี้ที่เป็นสิทธิเยียวยาโดยรวมอาจกล่าวได้ว่าหนี้อาจมีที่มาได้ ดังนี้
(สุนทร มณีสวัสดิ์, 2555: 21)
(1) นิติกรรม เป็นที่มาสาคัญของหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิติกรรมที่มีวัตถุแห่งสิทธิ
เป็นทรัพย์สิน เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ ยน สัญญาให้ สัญญาจ้าง สัญญาค้าประกัน เป็นต้น
แต่นิติกรรมบางอย่างเป็นนิติกรรมที่ก่อตั้งสถานะของบุคคล เช่น การหมั้น การสมรส การจดทะเบียน
รับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม เหล่านี้มิได้ก่อให้เกิดสิทธิทางหนี้โดยตรง
(2) นิติเหตุ เป็นที่มาอีกทางหนึ่งของหนี้ ได้แก่ ละเมิด ลาภมิควรได้ โดยความรับผิด
ในเรื่ องละเมิ ดนั้ น เป็ น สิ ทธิ เยี ย วยา (Remedial Right) โดยกฎหมายรับรองสิ ท ธิในชีวิต ร่า งกาย
อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน และอื่น ๆ ไว้ เมื่อมีการล่วงสิทธิเหล่านี้หรือเมื่อบกพร่องต่อหน้าที่
ทาให้เกิดความเสี ยหายขึ้นก็จ ะต้องมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ทาให้ เกิดสิ ทธิเรียกร้องให้ ช ดใช้ค่า
สินไหมทดแทน
(3) เหตุอื่นนอกจากนิติกรรมและนิติเหตุ ที่เป็ นที่มาหลักของหนี้แล้ว ยังมีกรณีที่มา
ใช้สิทธิเรียกร้องในลักษณะนี้ เช่น การที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคลเมื่อไม่
ปฏิบัติตามนี้ ก็อาจเรียกเป็นตัวเงิน เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งการที่กฎหมายบัญญัติให้บุคคลต้อง
มีหน้าที่อาจบังคับทางหนี้ เช่น การเสียภาษี เป็นต้น
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4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรของมนุษย์
1) ทฤษฎีความต้องการลาดับขั้นของ Maslow (Maslow’s Need Hierarchy Theory)
ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่สุดเมื่อกล่าวถึงเรื่องแรงจูงใจ เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
ความต้องการของมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุด (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550: 91) Maslow
อธิบายความต้องการของบุคคลสามารถเรียงเป็นลาดับขั้นได้จากต่าไปสูง ดังนี้
(1) ความต้ อ งการด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ น ความต้ อ งการขั้ น
พื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม การพักผ่อน รวมถึงปัจจัยสี่
เพื่อความอยู่รอด (Survival) ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และส่วนใหญ่จะมีความต้องการ
อยู่ในระดับนี้มากที่สุด
(2) ความต้อ งการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็น ความต้ องการขั้น ที่ส อง
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว เป็นความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตการมีงานทา การมีที่พักอาศัย การได้รับการปกป้องจากภัยอันตรายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการขั้นที่สาม เกิดขึ้น
เมื่อความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว เป็นการต้องการความรัก การได้รับความ
เข้าใจ การได้มีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของ การได้รับการยอมรับจากคนอื่นและรู้สึกมีส่วนร่วมกับ
(4) ความต้องการได้รับการนับถือ (Esteem Needs) หรื อการมีคุณค่าเป็นความ
ต้องการขั้นที่สี่ เกิดเมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนอง ต้องการที่ได้รับการยอมรับจาก
คนอื่น การประสบความสาเร็จ มีเกียรติยศ หรือมีชื่อเสียง
(5) ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเอง (Self-Actualization Needs) หรื อ
ความต้องการความสาเร็จในชีวิตของตน เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของ Maslow เกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการขั้นต่ากว่าได้รับการตอบสนองแล้ว คือ ต้องการตระหนักรู้ความสามารถของตนตามสภาพที่
เป็นจริง เข้าใจถึงความสนใจความถนัดของตนเอง โดยไม่มีการบิดเบือน พิจารณาตนเองอยางมีใจเป็น
ธรรม
2) ทฤษฎี อี อาร์ จี ของ Alderfer (ERG Theory)
หลังจากได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow
นั้น Alderfer จึงนาเสนอทฤษฎี ERG โดยการจัดกลุ่มของความต้องการมาว่าคนเรามีความต้องการ 3
ประเภท (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550: 94) คือ
(1) ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) ซึ่งเป็นความต้องการทั้งหลายที่
จะต้องตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตต่อไป ได้แก่ ความต้องการทางสรีระ และความต้องการความปลอดภัย
(2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ (Relatedness Needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่จะมี
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมีความหมาย
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(3) ความต้องการเจริญงอกงาม (Growth Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะได้รับ
ยกย่องและความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3) ทฤษฎีความต้องการถือเงินของจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes)
เคนส์ (2011) ได้ขยายทฤษฎีการถือเงินสดของสานักเคมบริดจ์ โดยมีความเห็นว่า เงินเป็น
สินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่มีอรรถประโยชน์มากในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงกว่าสินทรัพย์อื่น
ดังนั้น คนเราจึงอาจต้องการถือเงินไว้ เพื่อจุดมุ่งหมายอื่น นอกเหนือจากการถือเงินเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน โดยแบ่งจุดมุ่งหมายในการถือเงินเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย (Transaction Demand for Money)
เนื่องจากในชีวิตประจาวันของทั้งครัวเรือนและธุรกิจนั้น รายรับและรายจ่ายมิได้มีความสอดคล้องกัน
อย่างสมบูรณ์ ทาให้มีความจาเป็นต้องถือเงินจานวนหนึ่งไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวันวัน
(2) ความต้องการถือเงินเพื่อสารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand for
Money) จากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือเกิดขึ้นเหตุกะทันหัน เช่นอุบัติเหตุ เป็นต้น
(3) ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกาไร (Speculative Demand for Money) โดยมี
ความเห็นว่า คนเรายังมีความต้องการถือเงินไว้เพื่อเป็นเครื่องสะสมมูลค่าหรือสะสมทรัพย์สิน
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเกิดภำระหนี้สิน
1) ปัจจัยทางด้านค่านิยม
ค่านิยม (Values) หมายถึง ความเชื่อมั่นพื้นฐาน ซึ่งนาไปสู่พฤติกรรมของบุคคลหรือสังคม
หรือความรู้สึกนิยมชมชอบหรือเห็นคุณค่าในบุคคล สิ่งของ หรือความคิดในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ค่านิยม
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวก หมายถึง สิ่งที่ดีและต้องการ ด้านลบ หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีและไม่
ต้องการ ค่านิยมช่วยให้เกิดความรักและความสัมพันธ์กันในสังคม ค่านิยมของบุคคล เช่น ค่านิยมด้าน
ความมีอิสรเสรี ความพอใจ การเคารพตนเอง ความซื่อสัตย์ การเชื่อฟัง เป็นต้น ค่านิยมของสังคม
เช่น ระบบความร่วมมือ สันติภาพ ความเป็นประชาธิปไตย เป็นต้น (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551: 65)
2) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ระบบของความหมายร่ว ม (System of Shared Meaning)
ที่ ส มาชิ ก ยึ ด ถื อ ร่ ว มกั น และเป็ น สิ่ ง ซึ่ ง แยกแยะองค์ ก ารหนึ่ ง ออกจากองค์ ก ารอื่ น ๆ ระบบของ
ความหมายร่ วมเป็ น กลุ่ มของคุณลั กษณะที่ส าคัญที่เป็นค่านิยมขององค์การ (รัตติกรณ์ จงวิศาล ,
2550: 270) สรุป ได้ว่า วัฒ นธรรมองค์การ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการ (Implicit Rules)
ในหน่ ว ยงาน ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ พ นั ก งานใหม่ ต้ อ งเรี ย นรู้ เ พื่ อ ที่ จ ะสามารถท างานในหน่ ว ยงานนั้ น ได้
เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้คือ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และหรือค่านิยม
ที่มีอยู่ร่วมกันภายในจิตใจของคนจานวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในองค์การ อีกนัยหนึ่ง คือ บรรทัดฐาน
ของกลุ่ม (Group Norms) ที่เป็ นมาตรฐานของพฤติกรรมที่กลุ่ มคาดหวังหรือสนับสนุนให้สมาชิก
ปฏิบัติตาม
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3) ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้
(1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม (cultural factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผู้ บ ริ โ ภคได้กว้างขวางที่สุ ด ลึ กล้ าที่สุ ด ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นวัฒ นธรรมหลั ก (core
culture) แล้วก็อนุวัฒนธรรม (subculture) และชั้นทางสังคม (social class)
(2) ปัจจัยทางสังคม (social factors) ปัจจัยทางสังคมที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคมีมากมาย เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพในสังคม เป็นต้น
(3) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (personal factors) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่สาคัญ ได้แก่ อายุ ครอบครัว อาชีพ รายได้ รูปแบบการดาเนิน
ชีวิต เป็นต้น
4) ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่าย
พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ (2550: 8-9) กล่าวว่า สาเหตุที่อาจก่อให้เกิดการเสียทรัพย์และเป็น
หนี้สิน คือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้าง มีค่าใช้จ่ายที่สาคัญ ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นพื้นฐานของการครองชีพ หรือที่เรียกว่าปัจจัย 4 ได้แก่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาเกียรติ หรือ ผดุงฐานะทางสังคมของข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างแต่ละระดับลดหลั่นกันไปตามแต่มุมมองของแต่ละคน
4.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เรื อ งพงษ์ วงษ์ ศ รี สุ ข (2556) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระหนี้ สิ น ของนายทหารชั้ น
ประทวนสังกัดกรมทหารม้าที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า สภาพหนี้สินของนายทหารชั้นประทวนมีจานวน
หนี้สินตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นจานวนหนี้ที่ค่อนข้างมาก ส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ภาระหนี้สิ น ได้แก่ มีค่าใช้จ่ ายในครอบครัว เป็นจานวนมาก ไม่ มีรายได้เสริม คู่ส มรสไม่มีงานทา
มีรายจ่ายมากกว่ารายรับมีการออมในครัวเรือนน้อย รายได้ของกาลังพลและครอบครัวไม่สอดคล้อง
เพียงพอกับค่าครองชีพในแต่ละเดือน และมีรายจ่ายที่จาเป็นต่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการผ่อน
ชาระสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการสันทนาการนอกบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ และงาน
สังคมต่าง ๆ มากเกินไป
ปิ ย วรรณ มหายศนั น ทน์ (2556) ได้ ศึ ก ษาสภาพหนี้ สิ น ของนายทหาร ชั้ น ประทวน
สังกัดกรมการเงินทหารบก ผลการศึกษาพบว่า นายทหารชั้นประทวนส่วนใหญ่ มีหนี้สินจากโครงการ
ช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ ของกองทัพบก เช่น หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ และพบว่า ปัจจัยการดารงชีวิต
ด้านค่านิยมและพฤติกรรมส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อสภาพหนี้สิน สาเหตุของการเกิ ดภาระหนี้สิน
เนื่องจากกาลังพลมีค่านิยมและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดหนี้สิน เช่น การบริโภคของที่มี
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ราคาแพง พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ทาให้ปัญหาหนี้สินของ
กาลังพลวนเวียนไม่จบสิ้น
วิวัฒน์ บุญทาปั๋น (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้สินของข้าราชการตารวจสถานีตารวจ
ภูธรแม่ออน อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้ค้างชาระมา
จาก 2 ปั จจั ย คือ 1) ปัจ จัย ภายใน ได้แก่ การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน การใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายฉุกเฉินในครอบครัว มีหนี้สินเกินตัวหรือรวมยอดหนี้ไว้แล้วชาระหนี้ทีเดียวโดยยอม
เสียดอกเบี้ยและค่าปรับ 2) ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล
และการเกิดอุบัติภัย
กมลรัตน์ สุขมนต์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต กรณีศึกษา ธนาคาร
แห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด มหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและศักยภาพและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณหนี้บัตรเครดิตของผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด
มหาชน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัตรเครดิตเพศหญิงจะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตน้อยกว่าเพศชาย
เนื่องจากลักษณะนิสัยของเพศหญิงมีความรอบคอบในการชาระเงินมากกว่าเพศชาย และเมื่อผู้ใช้บัตร
เครดิตมีอายุเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตลดลง เนื่องจากผู้ใช้บัตรเครดิตที่มีอายุสูงขึ้นจะมี
ความสามารถในการชาระหนี้สูงขึ้นสาหรับผู้ใช้บัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ จะมีโอกาส
เป็นหนี้บัตรเครดิตมากกว่าผู้ใช้บัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด
4.5 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ (Conceptual Framework)
ในการศึ ก ษา เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บริ ษั ท
บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการทหาร” ผู้ศึกษาได้ดาเนินกาหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล

1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภูมิลาเนา

กำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของลูกหนี้
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ปี
2562 กลุ่มข้ำรำชกำรทหำร
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5. ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตกรุงไทย
ซึ่งถูกยกเลิกการใช้งานบัตรเครดิตและอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาล โดยเป็นกลุ่มลูกหนี้
ซึ่งประกอบอาชีพ ข้าราชการทหาร จากทั่วประเทศไทย จานวน 18,319 ราย
5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เลือกใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายการลูกหนี้ที่มียอดค้างชาระ ประจาปี
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกยกเลิกการใช้งานบัตรเครดิตและอยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้น
ศาล โดยผู้ศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการทหารทั่วประเทศ จานวน 18,319 ราย
และจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับภาระ
หนี้สินทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
หนี้สิน
5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การนาข้อมูลทุติยภูมิมาดาเนินการ ดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วแยกประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์และ กรอบแนวคิด เพื่อง่าย
ต่อการวิเคราะห์
2 ) การลงรหัส (Coding) นาข้อมูลชุดที่ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้
3) การประมวลผลข้ อ มู ล (Processing) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ล งรหั ส แล้ ว มาประมวลผลด้ ว ย
โปรแกรมทางสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for Social Science) เพื่ อ ด าเนิ น การ
วิเคราะห์ข้อมูล
5.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ สถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) และ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่
ส่ ง ผลต่ อการก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้สิ น เชื่ อ บัต รเครดิต บริ ษั ท บั ตรกรุง ไทย จากั ด
(มหาชน) กรณีศึกษา กลุ่มข้าราชการทหาร
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บั ต รเครดิ ต ของบริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด
(มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มข้าราชการทหาร โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-test และ
One-way ANOVA
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5.5 สมมุติฐำนกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้
1) สมมติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการทหารที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
2) สมมติฐานข้อที่ 2 ข้าราชการทหารที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
3) สมมติฐานข้อที่ 3 ข้าราชการทหารที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
4) สมมติฐานข้อที่ 4 ข้าราชการทหารที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) แตกต่างกันจะมี
การก่อหนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ มลู กหนี้ สิ นเชื่อ บัตรเครดิต บริษั ท บัตรกรุง ไทย จ ากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน
5) สมมติฐานข้อที่ 5 ข้าราชการทหารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี(บาท) แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
6. ผลกำรศึกษำ
6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร
6.2 ปั จจั ยที่ส่ งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลู กหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มข้าราชการทหาร
6.3 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการก่อ หนี้ภ าคครัว เรือนของกลุ่ มลู กหนี้สิ นเชื่อบัต รเครดิ ต
บริษัท บัตรกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร แก่สถาบัน
การเงิน และหน่วยงานภาครัฐ
ตารางที่ 6.1 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามเพศ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
สถำนภำพ

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

17,935
384

97.90
2.10

830
2,729
4,474
7,025
3,261

4.53
14.90
24.42
38.35
17.80

121
ปัจจัยส่วนบุคคล
แต่งงานแล้ว
โสด
หย่าร้าง
ภูมิลำเนำในประเทศไทย (ภูมิภำค)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
รำยได้ต่อปี(บำท)
ต่ากว่า 100,000 บาท
100,001-200,000 บาท
200,001-300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาท
จำนวนหนี้ค้ำงชำระ (บำท)
น้อยกว่า 100,000 บาท
100,001-200,000 บาท
200,001-300,000 บาท
300,0001-400,000 บาท
มากกว่า 400,000 บาท

จำนวน (รำย)
10,819
7,094
406

ร้อยละ
59.06
38.72
2.22

4,489
7,249
2,250
1,998
976
1,357

24.50
39.57
12.28
10.91
5.33
7.41

3,251
3,582
7,463
4,023

17.75
19.55
40.74
21.96

13,212
4,031
765
181
130

72.1
22.0
4.2
1.0
0.7

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชำกร ได้แก่
เพศ พบว่า ข้าราชการทหารลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 17,935 คน คิดเป็นร้อยละ
97.90 รองลงมาเป็นเพศหญิง จานวน 384 คน ร้อยละ 2.10
อำยุ พบว่า ข้าราชการทหารลูกหนี้ส่ว นใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 7,029 ราย
คิดเป็นร้อยละ 38.35 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 4,474 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.42
อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 3,261 ราย ร้อยละ 17.80 อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 2,729 ราย
ร้อยละ 14.90 และน้อยที่สุดอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 830 ราย ร้อยละ 4.53
สถำนภำพ พบว่า ข้าราชการทหารลูกหนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้วจานวน 10,819
ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.09 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 7,094 ราย ร้ อ ยละ 38.72 และ
สถานภาพหย่าร้าง จานวน 406 ร้อยละ 2.22 ตามลาดับ
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ภูมิลำเนำในประเทศ (ภูมิภำค) พบว่า ข้าราชการทหารลูกหนี้ส่ว นใหญ่อยู่ในภาคกลาง
จานวน 7,249 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 4,489 คน
ร้ อยละ 24.50 ภาคเหนื อ จ านวน 2,250 ราย ร้อ ยละ 12.28 ภาคใต้ 1,998 ราย ร้อ ยละ 10.91
ภาคตะวัน ออก จ านวน 1,357 ราย ร้อยละ 7.41 และน้อยที่สุด ภาคตะวันตก จานวน 976 ราย
ร้อยละ 5.33
รำยได้เฉลี่ยต่อปี พบว่า ข้าราชการทหารผู้เป็นลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 200,001-300,000 บาทต่อปี จานวน 7,463 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมามีรายได้
มากกว่า 300,000 บาท จานวน 4,023 ราย ร้อยละ 21.96 รายได้ระหว่าง 100,001-200,000 บาท
ต่อปี จานวน 3,582 ราย ร้อยละ 19.55 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่ากว่า 100,000 บาท จานวน 3,251
ราย ร้อยละ 17.75
จำนวนหนี้ค้ำงชำระ พบว่า ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตส่วนใหญ่ มีจานวนหนี้ค้างชาระอยู่ที่
1-100,000 บาท จ านวน 13,212 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.12 รองลงมามี ห นี้ ค้ า งช าระระหว่ า ง
100,001-200,000 บาท จ านวน 4,031 คน ร้อยละ 22 ระหว่าง 200,001-300,000 บาท จานวน
765 คน ร้ อยละ 4.18 ระหว่ าง 300,001-400,000 บาท จานวน 181 คน ร้อ ยละ 0.99 ระหว่า ง
400,001-500,000 บาท จ านวน 67 ราย ร้ อ ยละ 0.37 และน้ อ ยที่ สุ ด มี ย อดค้ า งช าระมากกว่ า
400,000 บาท จานวน 63 ราย ร้อยละ 0.34
6.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มอำชีพข้ำรำชกำรทหำร
1) ด้านค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการครองชีพของข้าราชการทหาร ส่วนใหญ่ข้าราชการทหารมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ โดยเฉพาะข้าราชการทหารระดับนายทหารชั้นประทวน ถึงนายพัน
โดยส่วนใหญ่ต้องหารายได้จากส่วนอื่น เพราะรายได้จากเงินเดือน และค่าตอบแทนจากทางราชการ
นั้นไม่เพียงพอแก่ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
2) ด้านความต้องการ ข้าราชการทหารต้องการมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง จาเป็นที่ต้อง
ใช้ยานพาหนะในการประกอบอาชีพ ต้องการมีสิ่งอานวยความสะดวกในครอบครัว ต้องการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้ าในอาชีพ ต้องการเป็นผู้นาเทคโนโลยี แสดงให้ เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้มีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของข้าราชการทหารจึงส่งผลให้รายได้จากเงินเดือน
ไม่เพียงพอที่จะนาไปซื้อสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ครบถ้วน จึงก่อให้เกิดภาระหนี้สินของข้าราชาการทหารขึ้น
3) ด้านค่านิยม ข้าราชการทหารมีค่านิยมที่ว่าการครอบครองทรัพย์สิ น เงินทอง เป็นสิ่งที่
ส าคั ญ อี ก ทั้ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ อย่ า งสม่ าเสมอท าให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ จากคนในสั ง คม
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจทาให้เกิดการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อเงินเดือนไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดภาระหนี้สินขึ้น
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4) ด้านพฤติกรรม ข้าราชการทหารมีพฤติกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ซื้อสินค้าด้วยระบบเงิน
ผ่อน ซึ่งการซื้อสินค้าแบบผ่อนชาระมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ มีการเสี่ยงโชคการพนันทาให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้เงินเกินรายได้ของตนเอง ก่อให้เกิดภาระหนี้สินขึ้น
ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้
N

จำนวนหนี้ค้ำงชำระบัตรเครดิต (บำท)
S.D.
T,F

P

เพศ
ชาย
หญิง

17,935
384

1.36
1.45

0.675
0.794

7.164

0.007

830
2,729
4,474
7,025
3,261

1.06
1.14
1.26
1.44
1.60

0.250
0.365
0.546
0.711
0.898

274.953

0.000

10,819
7,094
406

1.41
1.30
1.32

0.713
0.616
0.640

56.202

0.000

4,489
7,249
2,250
1,998
976
1,357

1.32
1.41
1.36
1.30
1.36
1.36

0.631
0.729
0.683
0.599
0.688
0.677

14.95

0.000

3,251
3,582
7,463
4,023

1.11
1.21
1.42
1.60

0.331
0.483
0.691
0.882

414.036

0.000

อำยุ
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
สถำนภำพ
แต่งงานแล้ว
โสด
หย่าร้าง
ภูมิลำเนำ (ภูมิภำค)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
รำยได้ต่อปี (บำท)
ต่ากว่า 100,000
100,001-200,000
200,001-300,000
มากกว่า 300,000
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร พบว่า
เพศ ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิตฯ แตกต่างกัน อย่ างน้ อย 1 คู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่าเพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อการก่อหนี้สินภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร
อำยุ ที่แตกต่างกั น มี ผ ลต่อ การก่ อหนี้ ภ าคครัว เรื อนของกลุ่ มลู กหนี้สิ น เชื่อบั ตรเครดิต ฯ
แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การก่อหนี้สินภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่ อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร
สถำนภำพ ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
สินเชื่อ บัตรเครดิตฯ แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่า
สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการก่อหนี้สินภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท
บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร
ควำมแตกต่ำงของภูมิลำเนำในประเทศไทยที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตฯ แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งแสดงว่าภูมิล าเนาที่แตกต่างกันมีผลต่อการก่อหนี้สิ นภาคครัว เรือนของกลุ่ มลู กหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร
รำยได้เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิตฯ แตกต่ างกัน อย่ างน้ อ ย 1 คู่ อย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่า รายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการก่อหนี้สินภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัต รกรุงไทย
จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการทหาร
6.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มอำชีพข้ำรำชกำรทหำร แก่สถำบัน
กำรเงิน และหน่วยงำนภำครัฐ
ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจและนามาสู่การวิเคราะห์เพื่อสร้าง
ข้อเสนอแนะสาหรับเป็นแนวทางในการลดภาระหนี้สินของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตฯ กรณีศึกษา
อาชีพข้าราชการทหาร ดังนี้
1) หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มหลักสู ตรการวางแผนการบริหาร
จั ด การเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต หลั ก สู ต รการอบรมก่ อ นเข้ า บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการทหาร เพื่ อ ให้
ข้าราชการทหารบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดารงชีวิตไม่ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมใน
ปัจจุบันมากเกินไป
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2) สถาบันการเงิน ควรขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้ นสังกัด และหัวหน้าหน่วยงานให้มี
กลไกตรวจสอบในการกู้ยืม และผ่อนชาระหนี้สิน
3) ควรจัดให้มีหน่วยงานด้านสวัสดิการเข้ามาดูแลปัญหาหนี้สินของข้าราชการทหาร เพื่อให้มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
7. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
ด้านค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการครองชีพของข้าราชการทหาร ส่วนใหญ่ข้าราชการทหารมีรายได้
ไม่เพีย งพอต่อการดารงชีพ โดยเฉพาะข้าราชการทหารระดับ นายทหารชั้นประทวน ถึ งนายพั น
โดยส่วนใหญ่ต้องหารายได้จากส่วนอื่น เพราะรายได้จากเงินเดือน และค่าตอบแทนจากทางราชการ
นั้นไม่เพียงพอแก่ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ด้านความต้องการ ข้าราชการทหารต้องการมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง จาเป็นที่ต้องใช้
ยานพาหนะในการประกอบอาชีพ ต้องการมีสิ่งอานวยความสะดวกในครอบครัว ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ต้องการเป็นผู้นาเทคโนโลยี แสดงให้เห็ นว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
มีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของข้าราชการทหารจึงส่งผลให้รายได้จากเงินเดือนไม่เพียง
พอที่จะนาไปซื้อสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ครบถ้วน จึงก่อให้เกิดภาระหนี้สินของข้าราชาการทหารขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล ตรีเจริญ (2548: 41-42) ศึกษาเรื่อง ภาระหนี้สินของนายทหารชั้น
ประทวนสังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พบว่า พฤติกรรมในการบริโภค
และใช้จ่ายในครอบครัวนั้น ก็มีส่วนที่ทาให้เกิดภาวะหนี้สิน คือ ความต้องการที่จะมีสิ่งอานวยความ
สะดวกพื้นฐานไว้ใช้ในครัวเรือน
ด้านค่านิยม ข้าราชการทหารมีค่านิยมที่ว่าการครอบครองทรัพย์สิน เงินทอง เป็นสิ่งที่สาคัญ
อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอทาให้เป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม ซึ่งพฤติกรรม
ดั ง กล่ า วอาจท าให้ เ กิ ด การบริ โ ภคที่ ฟุ้ ง เฟ้ อ เงิ น เดื อ นไม่ เ พี ย งพอส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาระหนี้ สิ น ขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกองวิจัย และพัฒนา สานักงานตารวจแห่งชาติ (2545: 99-102) ศึกษา
เรื่องการสารวจค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการครองชีพข้าราชการตารวจ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการตารวจ
มีค่าใช้จ่ ายส่ ว นหนึ่ งซึ่งเป็ น ค่าใช้จ่ ายของตนเองเพื่อการปฏิบัติห น้าที่ เพื่อหวังผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน จากการสารวจพบว่าข้าราชการตารวจระดับรองผู้กากัดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉลี่ย 3,009 บาท โดยรองผู้กากับการในสายงานสอบสวนจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากที่สุดคือ 5,770
บาท แม้ในระดับพลตารวจ หรือระดับนายสิบตารวจก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นจานวนไม่น้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินเดือนของตน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ สอนไม้ (2550: 148-150)
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นานายทหารชั้นประทวน กองพลทหารราบที่ 3 กับการลดภาระหนี้สิน
ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจภายในเป็นสาเหตุของการเกิดหนี้ เพราะเป็นความต้องการจาก
แรงขับภายในของมนุษย์ที่ชอบในความสะดวกสบาย และต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมว่าตนมี

126

สั ญลั กษณ์ ทางด้านวัต ถุ และการครอบครอง ด้ว ยเหตุ ผ ลดังกล่ าวทาให้ นายทหารชั้นประทวนมี
รายจ่าย และหนี้สินเพิ่มขึ้น
ด้านพฤติกรรม ข้าราชการทหารมีพฤติกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน
ซึ่งการซื้อสินค้าแบบผ่อนชาระมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ มีการเสี่ยงโชคการพนันทาให้มี
รายได้เพิ่ มขึ้น ส่ งผลให้ เกิดพฤติกรรมการใช้เงิ นเกินรายได้ของตนเอง ก่อให้ เกิดภาระหนี้สิ นขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา ว่องวันดี (2550: 77-79) การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการตารวจ กรณีศึกษาข้ารางการตารวจส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตารวจใน
สังกัดส่วนกลางมีหนี้สินเพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาทรัพย์สินที่ซื้อด้วยเงินผ่อนซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของหนี้ เพื่ อการอุปโภคบริโภคด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน์ ศุภเมธา
นนท์ (2553: 214-231) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน
สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการ
บริโภคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเกี่ยวกับภาษีสังคม เช่น งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น
8. ข้อเสนอแนะงำนวิจัย
8.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษายังไม่ครอบคลุมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อหนี้สินภาค
ครั ว เรื อนของกลุ่ ม ลู กหนี้ สิ น เชื่อ บั ตรเครดิตฯ ควรใช้ตั ว แปรที่ล ะเอี ยด และครอบคลุ มทุก ส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้
8.2 การศึกษาในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ของข้าราชการทหารยังคงศึกษาเฉพาะ
บัตรเครดิตที่ออกจากแหล่งธนาคารเพียงแหล่งเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมในส่วน
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กำรศึกษำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
ชัชฎาพร อานวยสุวรรณ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เสนอผลการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา
และข้อจากัดของระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินและการรับเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อานวยการ
และผู้ช่วยผู้อานวยการ) จานวน 3 ท่าน ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้าสานัก และผู้ช่วยผู้อานวยการภาค)
จานวน 7 ท่าน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน (หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
การเงินอาวุโส) จานวน 9 ท่าน รวมจานวนทั้งสิ้น 19 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่า จากการนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทาให้เกิดประสิทธิภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความถูกต้อง
แม่นยา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการทางาน รวมถึงจะทาให้การรายงานผลการจ่ายเงินมีความถูกต้อง แม่นยา
2) ด้านความความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้การทุจริต และคอร์รัปชั่ นไม่เกิ ดขึ้นใน พอช.
3) ด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้องค์กรมีงบประมาณเหลือที่จะนาไปพัฒนาหรือดาเนินการในงาน
อื่น ๆ เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ องค์ กรได้ 4) ด้ านความสะดวกและรวดเร็ ว สามารถด าเนิ นการได้ ใน
ระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ขององค์กรได้
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองมากขึ้น
คำสำคัญ: ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ, ความโปร่งใส, ประหยัดค่าใช้จ่าย

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: chatchadaporn@codi.or.th
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1. บทนำ
สถาบัน พัฒ นาองค์ก รชุม ชน (องค์ก ารมหาชน) หรือ พอช. ตั้งขึ้น เมื่อ วัน ที่ 27 กรกฎาคม
2543 ตามพระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ง สถาบัน พัฒ นาองค์ก รชุม ชน (องค์ก ารมหาชน) พ.ศ. 2543
เป็น องค์ก รของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 ภายใต้ก ารกากับ ดูแ ลของ
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อมาในเดือนตุล าคม 2545 ได้ย้ายมาอยู่ภ ายใต้การกากับดูแ ล
ของรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ สถาบัน พัฒ นาองค์ก ร
ชุมชน (องค์การมหาชน) มีภ ารกิจ ในการดาเนินงาน (1) สนับสนุนและให้การช่ว ยเหลือแก่องค์ก ร
ชุม ชนและเครือ ข่า ยองค์ก รชุม ชนเกี่ย วกั บ การประกอบอาชีพ การพัฒ นาอาชีพ การเพิ่ม รายได้
การพัฒ นาที ่อ ยู ่อ าศัย และสิ ่ง แวดล้อ ม และการพัฒ นาชีว ิต ความเป็น อยู ่ข องสมาชิก ในชุม ชน
ทั้ง ในเมือ งและชนบท โดยยึด หลัก การพัฒ นาแบบองค์ร วมหรือ บูร ณาการและหลัก การพัฒ นา
ที่ส มาชิก ชุม ชนมีส่ว นร่ว มเป็น แนวทางสาคัญ ทั้ง นี้ เพื่อ เสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชนและ
ประชาสังคม (2) สนับ สนุน และให้ก ารช่ว ยเหลือ ทางการเงิน แก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์ก ร
ชุมชน (3) สนับ สนุน และให้การช่ว ยเหลือ เพื่อ การพัฒ นาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
ตลอดจนประสานงานการสนับ สนุน และให้ก ารช่ว ยเหลือดัง กล่า วจากหน่ ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน (4) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับ จังหวัด และระดับประเทศ ด้ว ยเหตุ นี้ จึงทาให้ในปีห นึ่ง ๆ พอช.
ต้องบริหารงบประมาณจานวนหลายร้อยล้านจนถึงระดับพันล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นจานวนเงินที่มาก
อาจจะมีโ อกาสเกิด ความผิด พลาดได้ หากไม่มีร ะบบการบริห ารจัด การด้า นการเงิน ที่รัด กุม ดีพ อ
ตัว อย่า งเช่น ในปี 2562 พอช. มีผ ลการอนุมัติแ ละเบิก จ่า ยงบประมาณสนับสนุน ประกอบด้ว ย
โครงการเสริม สร้า งขีด ความสามารถของชุม ชน โครงการสนับ สนุน สวัส ดิก ารชุ ม ชน โครงการ
บ้านมั่นคง และโครงการบ้านพอเพียงชนบท พบว่า มีการอนุมัติโ ครงการและงบประมาณ จานวน
เงิน 1,141.82 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินให้กับขบวนองค์กรชุมชน จานวนเงิน 808.66 ล้านบาท
จากภารกิจดังกล่าว พอช. จึงได้นาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านการเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยได้ขอใช้บริการ Corporate Banking System ของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในการเรียกดูข้อมูลด้านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
และออมทรัพย์ ดูการเคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคล
(PC) ผ่ านระบบ Computer On-Line ปัจจุบัน พอช. ได้พัฒ นาระบบการจ่ายเงินโดยนาระบบการ
จ่ายเงิน ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
โดยใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
ต่อมากระทรวงการคลังมีห นังสือด่ว นที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) โดยเริ่มให้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิ งหาคม 2559
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เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช าระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National e-payment Master Plan) และเพื่อให้ มีการ
รับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ทั้งนี้ พอช.ได้ประสาน
ไปยังกรมบัญชีกลาง สานักกฎหมาย ปรากฏว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะใช้สาหรับส่วนราชการเท่านั้น
ไม่ครอบคลุมหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน ดังนั้นจึงไม่ต้องถือปฏิบัติตาม แต่ พอช. ได้พัฒนา
ระบบการจ่ า ยเงิ น โดยน าระบบการจ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KTB Corporate Online)
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ใช้มาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2555 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจ่ า ยเงิ น ของส่ ว นราชการผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ในปี พ.ศ. 2560 พอช. ได้เพิ่มช่องทางใช้บริการในการทาธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้บริการ
KTB Biz-Payment ผ่ า นระบบ Cash Management ของธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
เพื่อรองรับ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานและขบวนองค์กรชุมชน เกิดความคล่องตั วและลดขั้นตอน
ในการทางาน ทาให้ ส ามารถปฏิบั ติงานได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น รองรับการจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
ในปี พ.ศ. 2561 พอช. ได้เพิ่ม Lane ในระบบ KTB Corporate Online เพื่อจ่ายเงินให้แก่ห้ างร้าน
บริ ษั ท เอกชน จึ ง ได้ ใ ช้ บ ริ ก ารการจ่ า ยเงิ น ค่ า ภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย การยื่ น แบบช าระภาษี ณ ที่ จ่ า ย
ประจ าเดือนให้ แก่กรมสรรพากร ผ่ านระบบ KTB e-withholding Tax ของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) และในปี พ.ศ. 2562 พอช. ได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
โดยการชาระสินค้าและบริการ ให้แก่ ห้างร้าน บริษัทเอกชน
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี และการเบิกจ่ายขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรั บ การปฏิบั ติงานด้านการเงิน สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้ว ย ผู้ บริห าร
เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า ง รวม 375 คน และขบวนองค์ ก รชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายส าคั ญ ของ พอช.
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ในปี 2562 มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขบวน
องค์ ก รชุ ม ชน จ านวนเงิ น 808.66 ล้ า นบาท และเพื่ อ ให้ ก ารท างานมี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน ที่ผ่ านมายังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมของระบบกับองค์กรอย่างจริงจัง อีกทั้งยังไม่มี
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบทั้งความคุ้มทุนและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทุกขั้นตอนก่อน
ใช้ระบบไม่ว่าจะเป็น เวลา ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ ความโปร่งใส ฯลฯ ล้วนเป็นต้นทุนที่องค์กรต้ อง
แบกรับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบั น พั ฒ นาองค์ก รชุม ชน (องค์ ก ารมหาชน) รวมถึ ง ระบบการเบิก จ่ ายงบประมาณ โดยผล
การศึกษาที่ได้มานั้ นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการด้า นการเงิน
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ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปรับปรุงพัฒนาด้านการเงินและ
บัญชีของ พอช. ต่อไป
2. ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ของสถาบั น พัฒ นาองค์กรชุม ชน (องค์การมหาชน) ซึ่ง ผู้ วิจัยได้กาหนดขอบเขตของ
การวิจัยไว้ ดังนี้
1) ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อานวยการ ผู้ช่วย
ผู้ อ านวยการ) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง (หั ว หน้ า ส านั ก /ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการภาค) และเจ้ า หน้ า ที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกีย่ วข้องกับงานด้านการเงิน (หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่การเงิน) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
การบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับระบบด้านการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
2) ขอบเขตของระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ในการศึกษา
คือ การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
3) ขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษา คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
4) ขอบเขตของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เริ่มเดือนเมษายน 2563 ถึง 30 พฤษภาคม
2563
3. วิธีกำรศึกษำ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 ส่วนหลักสาคัญคือ
1) ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 2 ประเภท ได้แก่ เอกสารชั้นต้น
และเอกสารชั้นรอง เอกสารชั้นต้น เอกสารอื่น ๆ ของหน่วยงานซึ่งได้จัดทาขึ้นสาหรับสนับสนุนการนา
นโยบายไปปฏิบัติ และภาคีอื่น ๆ ได้เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนเอกสารชั้นรอง หมายถึง เอกสาร
ตารา หนังสือ รายงานวิจัย บทความทางวิชาการต่าง ๆ
2) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล จากผู้ ที่ มี บ ทบาทเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
3) สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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4. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน)” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ผู้ วิจัยได้กาหนดพื้นที่เป้าหมาย คือ สถาบันพัฒ นาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) โดยวิ ธี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น ามาก าหนด
เป็ น ค าถามในการวิ จั ย จากนั้ น ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม ส าหรั บ น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
เขียนสรุป และนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์
ในการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากบทความ วารสาร สืบค้นข้อมูลจาก Internet
และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การเก็บ ข้ อ มูล จากการสั มภาษณ์เ ชิง ลึ ก (In-depth Interview) ด้ ว ยการเก็บ ข้อ มูล จาก
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) โดยใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ ม คือ สัมภาษณ์ผู้บริห ารที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการนาการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3) การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research)
ผ่ า นเครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ นวค าถามซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการเงิน ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและภาคสนามได้เพี ยงพอ
ต่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์บ้างแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น โดยนามาจัดหมวดหมู่ตาม
เค้าโครงเรื่องแล้วทาการสรุปผล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป หลังจาก
นั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการสัมภาษณ์ซ้าในบางประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์ ข้อมูล มากขึ้น และทาการวิเคราะห์ ข้อ มูล อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทาให้ ได้ข้อมู ล
ที่ถูกต้องและเป็นจริงมากที่สุด และผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้ากรณีการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (Interview) กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบสามเส้าด้านบุคคล
4) การวิจั ยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2563
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5. ผลกำรศึกษำ
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 19 คน จากผู้ที่มีบทบาทหรือส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
จานวนทั้งสิ้น 36 คน เป็นการศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยสามารถนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อานวยการ และผู้ช่วยผู้อานวยการ) จานวน 3 ท่าน ผู้บริหาร
ระดั บ กลาง (หั ว หน้ า ส านั ก และผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการภาค) จ านวน 7 ท่ า น รวมจ านวน 10 ท่ า น
มีประสบการณ์การทางาน 10 ปีขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน จานวน 9 ท่าน แบ่งเป็นหัวหน้างาน จานวน
3 ท่าน ประสบการณ์การทางาน 10 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส จานวน 6 ท่าน ประสบการณ์การ
ทางาน 5-10 ปีขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยได้มีข้อค้นพบต่าง ๆ ในการวิจัย ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
5.1 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ปัญหำ และข้อจำกัดของระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
ในรูปแบบองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พอช. มองหาเครื่องมือที่จะ
มาช่วยลดปัญหาในการทาธุรกรรมด้านการเงินขององค์กรเพื่อให้เกิดการสูญเสียเวลาในการทางานของ
บุ ค ลากรน้ อ ยลง จึ ง สอบถามไปที่ ธ นาคารที่ ใ ช้ บ ริ ก าร คื อ ธนาคารกรุ ง ไทยได้ รั บ ค าแนะน า
การใช้บ ริ การ Corporate Banking System ซึ่งเป็นบริการเรียกดูข้อมูล ด้ านบัญ ชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน และออมทรัพย์ สามารถดูการเคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชี
โดยใช้เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (PC) ผ่ า นระบบ Computer On-Line และในปี พ.ศ. 2555
ธนาคารแนะนาบริการ KTB Corporate Online เป็นบริการที่ธนาคารอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
รายนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยทางธนาคารมีเจ้าหน้าที่มาแนะนาพร้อมให้คู่มือมา
ศึก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร ทั้ ง นี้ มีห ลายระบบงานที่ส ามารถตอบโจทย์ ของ พอช. หลั ง จากที่ ไ ด้
ทาการศึ ก ษาการให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ แล้ ว ท้ า ยที่ สุ ด พอช. เลื อกบริ ก ารโอนเงิ น ผ่ านระบบ KTB Biz
Payment ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาก ทาให้สามารถทาธุรกรรม
การเงินและบริหารด้านการเงินต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาและนาระบบจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (Bulk Payment) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
มาใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
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ระบบบริ หารจัดการด้านการเงินของ พอช. ระบบเดิม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ
ระบบบริห ารจัดการด้านการเงินของ พอช. พบว่า ระบบเดิมเป็นการบริหารจัดการด้านการเงินใน
รูปแบบเอกสาร ซึ่งมีเอกสารค่อนข้างมาก ในการอนุมัติมีหลายขั้นตอน และในการเบิกจ่ายเงินเจ้าหน้าที่
ต้องเดินทางไปติดต่อกับธนาคารด้วยตนเอง ผู้อนุมัติต้องเข้ามาดาเนินการในที่ทางาน ทาให้เกิดความไม่
คล่องตัวในการทางานของผู้บ ริห ารที่มีภารกิจค่อนข้างมาก และยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเช็ค จัดทา
ทะเบี ย นคุ ม เช็ ค อี ก ทั้ ง การลงนามในเช็ ค จ านวนมากอาจมี ค วามคลาดเคลื่ อ นของลายเซ็ น ได้
ซึ่งส่งผลต่อการโอนหรือถอนเงิน ดังคาบอกเล่าของผู้บริหารท่านที่ 2 และท่านที่ 4
“ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินเดิม มีเอกสารจานวนมาก การดาเนินการหลายขั้นตอน
ระบบการอนุมัติจะต้องมีการลงนามโดยผู้มีอานาจผ่านระบบเอกสารเท่านั้น เจ้าหน้าที่การเงินจัดทาเช็ค
สั่งจ่าย ให้ผู้รับเงิน และผู้มีอานาจต้องลงนามในระบบเช็ค ทั้ง 2 คน และต้องใช้เวลาในการขึ้นเงินอย่าง
น้อย 3 วัน” (ผู้บริหารท่านที่ 2, สัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2563)
“ในการจ่ายเงินเป็นการสั่งจ่ายผ่านเช็คธนาคาร ซึ่งมีขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอน รวมถึงรอ
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องลงนามในเช็ค ซึ่งหากผู้ลงนามในเช็คเดินทางไปพื้นที่ก็จะต้องเดินทางเข้ามาใน
สานักงานภาค ทาให้เกิดความล่าช้า การจ่ายเช็คมีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนที่ค่อนข้างมาก และยังมีความ
เสี่ ย งต่อความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเช็ค สถาบันฯ ลงนามเช็คจานวนมาก ๆ ลายเซ็น
คลาดเคลื่อน” (ผู้บริหารท่านที่ 4, สัมภาษณ์ 21 พฤษภาคม 2563)
ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินแบบเดิม พบว่า ระบบเดิมผู้บริหารต้องลงนามในเช็ค ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะจัดเตรียมข้อมูล
และเอกสารแนบ ซึ่ ง ท าให้ ใ ช้ เ วลาค่ อ นข้ า งมาก เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งเดิ น ทางไปธนาคาร กรณี โ อนเงิ น
ต่างธนาคารต้องรอเคลียริ่งเช็คใช้เวลาประมาณ 1 วันทาการ และเมื่อมีการโอนเงินออกไปแล้วจะต้อง
เดินทางไปปรับสมุดบัญชีธนาคารอีกครั้ง เพื่อให้ทราบยอดเงินคงเหลือ ดังคาบอกเล่าของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ว่า
“ระบบเดิม คือ ระบบเช็คธนาคาร ซึ่งจะต้องลงนามเอกสารและสั่งจ่ายเช็ค เจ้าหน้าที่การเงิน
จะต้องเดินทางจาก สนง.ภาคไปธนาคาร” (บุลคากรท่านที่ 2 และ 4, สัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2563)
“เรื่องเอกสารและเวลาในการจัดทา จากเดิมต้องใช้เช็คเตรียมข้อมูลเอกสารแนบประกอบเยอะ
ซึ่งทาให้เวลาในการจัดทาเยอะตามเช่นกัน หากเป็นการโอนเงินต่างธนาคารต้องรอเคลียร์ริ่ง และจะต้อง
นาสมุดไปปรับจึงจะทราบถึงยอดเงินการจ่าย” (บุลคากรท่านที่ 9, สัมภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2563)
ระบบบริ ห ารจั ดการด้านการเงินของ พอช. ด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ผู้ วิจัย ได้สื บค้นจาก
เอกสาร พบว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน
2559 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ทั้งนี้ พอช. เป็นองค์การมหาชน แนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวจะใช้สาหรับส่วนราชการเท่านั้น ไม่ครอบคลุม พอช.
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ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห าร พอช. เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงิน และเกิดการบริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ
KTB Corporate Online กับธนาคารกรุงไทยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2561 พอช. ได้เพิ่ม
Lane ในระบบ KTB Corporate Online เพื่อ จ่ายเงินให้ แก่ ห้ างร้ าน บริษั ทเอกชน จึงได้ ใช้บ ริการ
จ่ า ยเงิ น ค่ า ภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย การยื่ น แบบช าระภาษี ณ ที่ จ่ า ยประจ าเดื อ นให้ แ ก่ ก รมสรรพากร
ผ่านระบบ KTB e-withholding Tax ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และในปี พ.ศ. 2562 พอช.
ได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยการชาระสินค้าและบริการให้แก่
ห้างร้าน บริษัทเอกชน นอกจากระบบ KTB Corporate Online พอช. ยังมีโปรแกรมระบบการเงิน
พอช. (CODI E-Finance) ซึ่งในโปรแกรมจะมีระบบสารบรรณการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบ
รับ-ส่ง จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และใช้ในการสืบค้นเอกสารการรับ -ส่งได้ จะเห็นได้
ว่า พอช. พยายามพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นุชนาฏ สุ ทธิวงษ์ (2562) ที่กล่ าวว่าทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรั บเทคโนโลยี ด้านทัศนคติ หมายถึง
ความเชื่อ ทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี การรู้สึกชอบในระบบการใช้งาน และสอดคล้องกับงานวิจัยหรรษา
วงษ์ธรรมกูล (2541) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต การบริการ การบริหาร ซึ่งจะเห็น
ได้ ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น สื่ อ กลาง
ใช้ประโยชน์ด้านการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และสามารถสืบค้นความรู้ได้จากระบบสารสนเทศ
ในด้านการบริหารจัดการจะสอดคล้องกับแนวคิดเฮนรี่ ฟาเยล Henri Fayol (อ้างถึงใน รสริน อินสว่าง,
2556) ซึ่งระบุว่าการบริหารประสบความสาเร็จ โดยเน้นภารกิจด้านการจัดการเป็นภารกิจสาคัญที่สุด
เพราะการวางแผนเป็ น กระบวนการทานายเหตุการณ์ในอนาคต การประยุกต์ใ ช้อย่างมีศิล ปะและ
เหมาะสมกับกรณี
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริหารจัดการด้านการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KTB Corporate Online) พบว่าการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีข้อดีดังนี้
1) ด้านผู้อนุมัติการจ่ายเงิน
- สามารถอนุมัติการจ่ายเงินได้สะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อรายการ
- สามารถอนุมัติการจ่ายเงินจากสถานที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- ได้ รั บ ข้ อ ความแจ้ ง เตื อ นผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (SMS) เมื่ อ มี ร ายการตั ด บั ญ ชี ต าม
รายการที่ได้อนุมัติการจ่ายเงิน โดยไม่ต้องเดินทางไปปรับสมุดบัญชีที่ธนาคารเช่นเดิม
2) ด้านผู้มีสิทธิรับเงิน
- ได้รับเงินรวดเร็ว ในเวลาไม่เกิน 5 นาที
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- ได้รั บ ข้อความแจ้ งเตือนผ่ านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์
(e-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้ เมื่อมีรายการเงินเข้าบัญชี
3) ด้านหน่วยงาน
- ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด/เช็ค ในการไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร
- ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมุดเช็ค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร
- ลดระยะเวลาในการทางาน ทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนาเวลาไปปฏิบัติ
ภารกิจอื่นได้
- สามารถเรียกดูข้อมูลการรับ-จ่ายเงิน Online Real Time
- สามารถเรี ย กดู ย อดคงเหลื อ รายการเคลื่ อ นไหวสถานะบั ญ ชี แ ละประวั ติ
การรับ-จ่ายเงินได้ทันทีที่ต้องการทุกที่ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร
4) ด้านระบบข้อมูล
- ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี
- มีฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินทาให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
จากการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ระบบ KTB Corporate Online เพิ่ ม ความสะดวก
รวดเร็ว ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร ไม่ต้องเขียนใบนาฝาก (Pay-In) สามารถทางานได้ทุก
ที่ทุก เวลา และรู้ ผ ลในเวลาอัน รวดเร็ว Download เอกสารรายงานสรุป ยอดการท ารายการ และ
ตรวจสอบรายงานได้ ทั น ที ลดภาระขั้ นตอนการจัด เก็บ เอกสารในปริ ม าณมาก เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการบริ ห ารเงิน มี ความปลอดภั ย สร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ทั นสมั ย ตรวจสอบรายการอนุ มัติ Online
ได้ มี SMS/E-mail แจ้งเตือนผู้รับโอนปลายทางทันที หากการรับโอนเงินปลายทางเป็นธนาคารกรุงไทย
เช่นเดียวกัน จะได้รับเงินในวันที่แจ้งโอนเงินทันที มีหลักฐานการจ่ายเงินที่น่าเชื่อถือ และสามารถเก็บไว้
เป็นฐานข้อมูลที่สะดวกในการค้นหา อีกทั้ง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พอช.
ได้มี การจั ดท าคู่ มือในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อให้ บุ คลากรได้ ทาการศึ กษา ท าให้ เ กิด ความรู้ ความเข้ าใจ
สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดพลาดหรือมีน้อยที่สุด
“เวลาในการทางานน้อยลง ทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร สามารถรองรับปริมาณงานของ
สถาบั น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ได้ ชุ ม ชนได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ เช็ ค น้ อ ยลง
ประหยัดเวลา สามารถทางานนอกสถานที่ได้” (ผู้บริหารท่านที่ 7, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2563)
“ทาธุรกรรมด้านการเงินผ่านมือถือ ทาให้มีความสะดวก สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ทุก
ที่ (บุคลากรท่านที่ 7, สัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2563)
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ปัญหำ ข้อจำกัดของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KTB Corporate Online) พบว่า มีข้อจากัดในการจ่ายเงิน ดังนี้
1) ด้านผู้อนุมัติการจ่ายเงิน
- เกิดความเสี่ยงในการอนุมัติจ่ายเงิน เช่น หากบุคคลอื่นทราบรหัสผ่าน (Password)
ของ Company User Authorizer จะสามารถนาไปอนุมัติการจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้องได้
- หากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถทาการอนุมัติการจ่ายเงินได้
2) ด้านระบบ
- หากเข้าระบบแล้วไม่ได้ใช้ติดต่อกันเกิน 15 นาที หรือระบบเกิดข้อผิดพลาด (error)
โดยที่ยังไม่ได้ออกจากระบบ (logout) หรือปิดโดยไม่ได้ออกจากระบบ (logout) เมื่อทาการเข้าระบบ
ใหม่ (login) จะยั งไม่ส ามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบจะล็ อคเป็นเวลา 15 นาที ซึ่งเป็นระบบ
ป้องกันความปลอดภัยของธนาคาร ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
- ช่วงสิ้นเดือนระบบจะดาเนินการได้ช้ามาก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการธนาคารหนาแน่น
- สามารถโอนเงินได้เฉพาะบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น
- กรณีใช้บัญชีธนาคารอื่น จะได้รับเงินหลังจากวันที่แจ้งโอนเงิน 2 วันทาการ และ
ไม่แสดงหน้าบัญชี ทาให้ไม่สามารถทราบชื่อบัญชีได้ ดูได้เฉพาะเลขที่บัญชีเท่านั้น
- การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือการทา
รายการไม่สมบูรณ์จะไม่มีข้อความแจ้งเตือนเพื่อกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องได้
- บัญชีต่างธนาคาร ต้องทาหนังสือถึงธนาคารให้ตรวจสอบสถานะบัญชี ก่อนการโอน
เงิน ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน ทาให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน
- โดยผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KTB Corporate Online) ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี้
“ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบก็ใช้ไม่ได้ ” สิ้นเดือนระบบล่าช้า เพราะหน่วยงานรัฐเงินเดือน
ออก และระบบจะ error (ผู้บริหารท่านที่ 6, สัมภาษณ์ 21 พฤษภาคม 2563)
“KTB Corporate Online โอนต่างธนาคาร ไม่สามารถเช็คสถานะความเคลื่อนไหวของบัญชี
ธนาคารได้ เมื่อโอนไปแล้ว ทาให้ต้องชี้แจงแก้ไข ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีบัญชีต่างธนาคาร
ต้องเสียเวลาทาหนังสือถึงธนาคารให้ตรวจสอบสถานะบัญชี ก่อนการโอนเงิน ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน
(ผู้บริหารท่านที่ 4, สัมภาษณ์ 21 พฤษภาคม 2563)
ข้อควรระวัง ผู้ใช้งานระบบ (Company User) จะต้องเก็บรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง
ไว้เป็นความลับ เนื่องจากหากมีบุคคลอื่นทราบรหัสผ่าน (Password) จะสามารถนาไปทารายการใน
ระบบ KTB Corporate Online ได้
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5.2 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินและการ
รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ได้ว่า ระบบนี้ช่วยให้ พอช. มีประสิทธิภาพการรับ
จ่ายเงิน ขององค์ กรทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทาให้บริห ารจัดการเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่บุคลากรต้องใช้ในการเดินทางไปธนาคาร รวมถึงการจัดหา
กระดาษเพื่อมาใช้ทาเอกสารนั้นลดลง ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ติน ปรัชญาพฤทธิ์ และไกรยุทธ
ธี ร ตยานั น ท์ (2537) ที่ ก ล่ า วว่ า ความหมายของประสิ ท ธิ ภ าพอาจแบ่ ง ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ
1) ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย หมายถึง การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์หรือการใช้ต้นทุนอย่าง
คุ้มค่าหรือการทาให้มากขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง 2) ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการ
บริหาร หมายถึง การทางานด้วยวิธีการหรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม หรือทางานด้วยความรวดเร็ว
หรือการทางานที่ถูกต้องตามระบบระเบียบขั้นตอนของทางราชการ 3) ประสิทธิภาพจากแง่มุมของ
ผลลัพธ์หมายถึง การทางานที่มีผลกาไร หรือการทางานให้ทันเวลา หรือการทางานอย่า งมีประสิทธิภาพ
หรือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในบรรดาข้าราชการด้วยกันหรือการทางานให้สัมฤทธิ์ผล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินและ
การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ได้ว่า ระบบนี้ช่วยให้ พอช. มีประสิทธิภาพ
การรับจ่ายเงินขององค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้การทางานด้านการจ่ายเงินรวดเร็วขึ้น ประหยัด
ต้นทุน เช่น ด้านเวลา ค่าสมุดเช็ค ค่าพาหนะไปธนาคาร ตรวจสอบสถานะทางการเงินได้ทันที ลดความ
ผิดพลาด เช่น การเขียนเช็คสั่งจ่าย ลายเซ็นผู้มีอานาจไม่เหมือนที่ ให้ธนาคารไว้ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนันท์ งามสะอาด (2551) อธิบายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการ
ดาเนินงาน ที่มีลักษณะ 1) ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร
(Resources) และประหยัดเวลา (Time) 2) เสร็จทันตามกาหนดเวลา (Speed) 3) คุณภาพ (Quality)
โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการ
ดาเนิ น งาน กระบวนการผลิ ต (Process) ที่ดีและมีผ ลผลิ ต (Output) ที่ดีดังนั้นการมีประสิ ทธิภ าพ
จึงต้องพิจารณากระบวนการดาเนินงานว่ า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซึ่งเป็นกระบวนการ
ดาเนินงานทั้งหมด
ดังคาบอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“อยู่ที่ไหนก็เบิกจ่ายได้ ประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว ทันเวลา กว่าระบบเดิม ” (ผู้บริหารท่านที่ 1,
สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2563)
“สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่ าใช้จ่าย ปฏิบัติงานด้านการเงินได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต
(บุคลากรท่านที่ 7, สัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2563)
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5.3 ควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
พอช. มีผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง และผู้ บริห ารระดับ กลาง ที่ เกี่ยวข้องกับการจ่ ายเงิน โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร จานวน 20 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 10 คน และมีเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 16 คน ได้สัมภาษณ์เชิงลึก
จานวน 9 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ การจ่ายเงินผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
เนื่องจากช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการเงินของ พอช. มีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบรายงานแบบ Online ได้ ผู้บริหารของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกาหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงาน จึงถือปฏิบัติ อันจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ พอช. มุ่งสู่การเป็น
องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป ดังคาบอกเล่าต่อไปนี้
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมด้านการเงิน ทาให้ พอช. วางแผนทางการเงินได้ (ผู้บริหารท่านที่
3, สัมภาษณ์ 21 พฤษภาคม 2563)
“พึงพอใจมากที่สุด บริหารจัดการเรื่องเวลาได้ รวดเร็วมากขึ้น ” (ผู้บริหารท่านที่ 8 และ 9,
สัมภาษณ์ 24 พฤษภาคม 2563)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน
ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) เพราะช่ว ยให้ การปฏิบัติงานด้านการเงินของ
พอช. มีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบรายงานแบบ Online
ได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน และมีความปลอดภัย
“เร็ ว กระชับ เวลา เงิน งบประมาณโอนถึ งกลุ่ มเป้า หมายได้ เร็ ว ขึ้ น ” (ผู้ บุ คลากรท่ านที่ 6,
สัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2563)
“ทาธุรกรรมด้านการเงินผ่านมือถือ ทาให้มีความสะดวก ทาธุรกรรมทางการเงินได้นทุกที่ ”
(ผู้บุคลากรท่านที่ 7, สัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2563)
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก
ฤกษ์หร่าย (2528; อ้างถึงใน วิวรรณธนี ทองสุก , 2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ
ทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาของบุคคลที่มีต่องานใน
ทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้ น มีความสุ ข ความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและมี กาลั งใจ มีความผูกพันกับหน่ว ยงาน
มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของงานที่ทา และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทางาน ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสาเร็จขององค์การอีกด้วย
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6. ข้อสรุป
6.1 สรุปผลกำรวิจัย
1) สรุประบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) จากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เกิดประสิทธิภาพใน 4
ด้านคือ 1) ความถูกต้อง แม่นยา 2) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3) ความประหยัดใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 4) ความสะดวกและรวดเร็ว และจากการนาระบบระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ใน พอช. พบว่า 1) ด้า นความถูกต้อ ง แม่น ยา ส่ ง ผลให้ เจ้าหน้ าที่ ต้องมีความ
รอบคอบ และระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ
ทางาน รวมถึงจะทาให้การรายงานผลการจ่ายเงินมีความถูกต้อง แม่นยา 2) ด้านความความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้ไม่มีการทุจริต และคอร์รัปชั่ นเกิดขึ้นใน พอช. 3) ด้านความประหยัด
ค่าใช้จ่าย ส่งผลให้องค์กรมีงบประมาณเหลื อที่จะนาไปพัฒนาหรือดาเนินการในงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรได้ 4) ด้านความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรมีเวลาในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ขององค์กรได้ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง
2) ปั ญ หา ข้ อ จ ากั ด และข้ อ ควรระวั ง ของระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KTB Corporate Online) มีข้อจากัดของระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ปัญหา อาจเกิดความเสี่ยงในการอนุมัติจ่ายเงิน
หากบุคคลอื่นทราบรหัสผ่าน (Password) ของ Company User Authorizer จะสามารถนาไปอนุมัติ
การจ่ า ยเงิ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งได้ หากไม่ มี สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต จะไม่ ส ามารถอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ได้
ด้านระบบหากเข้าระบบแล้วไม่ได้ใช้ติดต่อกันเกิน 15 นาที หรือระบบเกิดข้อผิดพลาด (error) โดยที่ยัง
ไม่ได้ออกจากระบบ (logout) หรื อปิดโดยไม่ ได้ออกจากระบบ (logout) เมื่อทาการเข้าระบบใหม่
(login) จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบจะล็อค 15 นาที ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของ
ธนาคาร แต่ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ช่วงสิ้นเดือนระบบจะดาเนินการได้ช้ามาก
เนื่องจากมีผู้ใช้บริ การธนาคารหนาแน่น ข้อจากัด แม้ว่าจะสามารถโอนเงินได้ทุกธนาคาร แต่ ทาได้
เฉพาะบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น กรณีใช้ธนาคารอื่น ๆ จะได้รับเงินหลังจากวันที่แจ้งโอน
เงิน 2 วันทาการของธนาคาร และไม่แสดงหน้าบัญชี ทาให้ไม่สามารถทราบชื่อบัญชีได้ ดูได้เฉพาะเลขที่
บัญชีเท่านั้น การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือการทารายการ
ไม่สมบูรณ์จะไม่มีข้อความแจ้งเตือนเพื่อกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีบัญชีต่างธนาคาร ต้องทาหนังสือ
ถึงธนาคารให้ ตรวจสอบสถานะบั ญชีก่อนการโอนเงิน ซึ่ง ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน ทาให้ เสี ยเวลา
ในการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง ผู้ใช้งานระบบ (Company User) จะต้องเก็บรหั สผ่าน (Password)
ของตนเองไว้เป็ น ความลั บ เนื่ องจากหากมีบุคคลอื่นทราบรหั ส ผ่ าน (Password) จะสามารถนาไป
ทารายการในระบบ KTB Corporate Online ได้

142

3) ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติง านด้านการจ่า ยเงินผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ระบบช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพบริหารจัดการเงิน ทาให้การทางานมีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา
ลดต้นทุนการจัดการด้านเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมลดลง ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด
มีรายงานย้อนหลังได้ 3 เดือน การจัดเก็บข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความโปร่งใส
ในการจ่ายเงิน โดยรวมแล้วระบบนี้ส่งผลทาให้เกิดการประหยัด รวดเร็ว ทันเวลา สามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินได้อย่างทันที ลดความเสี่ยงจากการสูญหายของเช็ค
4) ความพึงพอใจของผู้ ป ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการด้านการเงินผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) ช่วยให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเงินของ พอช. มีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
รายงานแบบ Online ได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ตรวจสอบรายการอนุมัติ Online ได้มี SMS/Email แจ้งเตือนผู้รับโอนปลายทางทันที มาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะนาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น ที่ โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ไม่ มี ก ารทุ จ ริ ต ซึ่ ง จะส่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ ห้ พอช.
มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป
6.2 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ KTB Corporate
Online ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรองรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งจากการใช้
บริ การดังกล่าว พอช. ได้รับ ความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านระบบ แต่การใช้บริการระบบ KTB
Corporate Online ในการโอนเงิน ให้ กับองค์กรชุมชน ที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น จะต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการ และมีค่าธรรมเนียมในการโอนจานวนมาก พอช. จึงมีแผนจะเพิ่มช่อง
ทางการใช้บ ริ การผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ ของ GSB Corporate Internet Banking ของธนาคาร
ออมสิน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของ พอช. ให้มีความรวดเร็ว
และประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนงบประมาณสนับสนุนให้แก่องค์กรชุมชน
6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) รั ฐ บาลต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ว ยงานของภาครั ฐ ใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
2) ภาคเอกชนควรมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร และมีความเร็ว เพื่อให้เกิดการใช้งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (โควิ ด -19)
ระบบออนไลน์เป็นสิ่งจาเป็นของประชาชน
3) รัฐบาลควรเร่งพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนโดยใช้เลขบัตรประชาชนในการติดต่อหน่วยงาน
ราชการ เพื่อลดการใช้กระดาษ และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน
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6.4 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับในประเด็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการนาการระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทางานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)
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ศึกษำผลกระทบและกำรปรับตัวของศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto
อันเนื่องมำจำกนโยบำยพลังงำนทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ
ชัยวัฒน์ ศรีคง*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบ และการปรับตัวของศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto
อันเนื่องมาจากนโยบายพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งศูนย์บริการยานยนต์
FIT Auto นั้น มีภารกิจสาคัญคือ รับผิดชอบ ดูแล และบริหารธุรกิจอันเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมเบา
รถยนต์แบบครบวงจร โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อศึกษานโยบายพลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัว ของ
ศูน ย์ บ ริ การยานยนต์ FIT Auto อันเนื่องมาจากนโยบายพลั งงานทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์
พลั ง งานไฟฟ้ า และ 3) เพื่อศึ กษาแนวทางกลยุทธ์ นโยบายของศูนย์ บริก ารยานยนต์ FIT Auto
ในการดาเนินธุรกิจ หากประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างและ
ไม่มีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีประชากรกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ พนักงาน
บริษัท ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ส่วนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ แผนกการตลาดในประเทศและ
เทคนิคหล่อลื่น รวมไปถึงลูกค้าผู้รับบริการของศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto โดยข้อมูลที่ได้จากการ
สั ม ภาษณ์จ ะถู ก จั ด เก็บ โดยการจดบัน ทึ ก และนาข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจ าแนก วิ เคราะห์ เ นื้ อหา โดยจั ด
หมวดหมู่ที่สอดคล้อง และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ นามาทาสถิติย้อนหลังเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลในแต่ละปีเพื่อประเมินแนวโน้มในปีถัดไป และนาเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ภายใน 20 ข้างหน้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง
มากในประเทศไทย เนื่องมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์ของคนไทย เพราะฉะนั้นภาครัฐจึงควรมีการกาหนดนโยบายแล
ดาเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการประชาชนในประเทศ
รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับและส่งออกได้
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ในส่วนของ ปตท. เริ่มมีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยใช้สถานีบริการน้ามัน
เดิมที่มีอยู่อย่างครอบคลุมทั่วประเทศให้สามารถบริการอัดประจุไฟฟ้าสาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้
อีกทั้ง ปตท. ยังมีความพยายามผลักดันให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจค้าปลีก อื่น ๆ มีความสามารถ
ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรให้มากยิ่งขึ้น
ในส่วนของธุรกิจ FIT Auto แม้จะได้รับผลกระทบไม่มากจากการเริ่มเข้ามามีบทบาทของ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่ก็ต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจและปรับตัวเพื่อรองรับกับ
เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจจาเป็นต้องมองหาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่ส ามารถผลิ ตและจาหน่ายได้เองเพื่อมาแทนที่น้ามันหล่ อลื่ นที่เป็นรายได้ห ลักของธุรกิจที่จะลด
น้อยลง รวมไปถึงพัฒนาความรู้ความสามารถของช่างผู้ให้บริการซ่อม ให้มีความสามารถในการดูแล
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
คำสำคัญ: พลังงานทดแทน, ปิโตรเลียม, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์, รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
1. บทนำ
สถานการณ์และความต้องการใช้ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี หรือพลังงานเชื้อเพลิงของ
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน มีความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี
โดยปี พ.ศ. 2561 มีความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงวันละ 51.8 ล้านลิตร สูงกว่าปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่
1 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และในปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงวั นละ
50.8 ล้านลิตร สูงกว่าปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 1 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้ องการใช้ พลั ง งานเชื้ อเพลิ งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2561 มี ค วามต้ อ งการใช้ พลั งงานเชื้ อเพลิ ง
วันละ 99.2 ล้านบาร์เรล สูงกว่าปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และใน
ปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงวันละ 97.9 ล้านบาร์เรล สูงกว่าปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่
1.5 ล้ านบาร์ เรลต่ อวั น เพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 1.6 โดยส านั ก งานพลั งงานสากล (International Energy
Agency: IEA) ได้คาดการความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของโลกอาจพุ่งสูงถึง 100.6 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน
การรณรงค์ ใ ห้ ป ระหยั ด พลั ง งานหรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไม่ ว่ า จะเป็ น น้ า ไฟฟ้ า หรื อ
พลังงานเชื้อเพลิง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกาลังเป็นกระแสสั งคมอย่างมาก เนื่องจาก
ทรัพยากรเหล่านี้โดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง เป็นทรัพยากรที่มีความต้องการใช้สูงแต่กลับมีอยู่อย่าง
จากัด เมื่อทรัพยากรเชื้อเพลิงดังกล่าวมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือถูกจากัดการเข้าถึงด้วยกลไก
ด้านราคา การหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงอาจเป็นหนทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีภารกิจในการสารองพลังงานเชื้อเพลิงให้เพียงพอสาหรับ
ความต้องการของประเทศ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสาหรับรถยนต์และเครื่องยนต์ทุกชนิด
ซึ่งรายได้จากการจาหน่ายพลังงานเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นดังกล่าวถือเป็นรายได้หลักของ
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องค์กร เพราะฉะนั้น พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงเป็นเสมือนภัยคุกคามและความเสี่ยง
ขององค์กร อันจะทาให้รายได้หลักลดลง ซึ่งหากประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก 100% แล้วนั้น ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงรวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นก็อาจไม่มีความจาเป็นอี กต่อไป
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดาเนินธุรกิจ รวมไปถึงกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร
ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ในนามส่วนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ ฝ่ายการตลาดใน
ประเทศและเทคนิคหล่อลื่น มีภารกิจสาคัญคือ รับผิดชอบ ดูแล และบริหารธุรกิจอันเกี่ยวกับการ
ให้ บริ การซ่อมเบารถยนต์แบบครบวงจร เช่น บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันหล่ อลื่ น ยางรถยนต์ และ
อุป กรณ์ส่ วนควบอื่น ๆ โดยในปัจ จุบันรถยนต์ ที่เข้ารับบริการของศูนย์ฯ เป็นเครื่องยนต์ประเภท
สั น ดาปภายใน หรื อรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์พลั งงานเชื้อเพลิ ง 100% ทั้ง เครื่องยนต์ เบนซิน และ
เครื่องยนต์ดีเซล สินค้าและบริการหลักของศูนย์จึงเป็นสินค้าประเภทน้ามันหล่อลื่นสาหรับเครื่องยนต์
หากแต่ในอนาคตเริ่มมีการใช้ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถ
EV (Electric Vehicle) ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto อาจต้องปรับตัวในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าและบริการหลัก การบริหารงานภายในศูนย์ฯ พนักงานช่างผู้ให้บริการซ่อม นโยบายและ
รูปแบบในการดาเนินธุรกิจ
ด้ว ยเหตุดังกล่ าว จึงเป็ น เหตุผ ลหลั กการศึกษาถึงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และ
นโยบายของหน่วยงาน หากว่าสินค้าหลักและบริการขององค์กรมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
องค์กรจะมีวิธีการรับมืออย่างไรต่อความเสี่ยงหรือภัยคุกคามดังกล่าว ที่อาจส่งผลกกระทบต่อรู ปแบบ
การดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และนโยบาย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษานโยบายพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบและแนวทางการปรั บ ตั ว ของศู น ย์ บ ริ ก ารยานยนต์ FIT Auto
อันเนื่องมาจากนโยบายพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
2.3 เพื่อศึกษาแนวทาง กลยุทธ์ นโยบายของศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ในการดาเนิน
ธุรกิจ หากประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
หากประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ศูนย์บริการยานยนต์ FIT
Auto และ ปตท. จะมีแนวทางปรับตัวในการดาเนินธุรกิจหรือนโยบายอย่างไร
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4. สมมติฐำน
4.1 ปตท. อาจเข้าสู่การดาเนินธุรกิจพลังงานประเภทอื่น ให้เป็นธุรกิจหลักและรายได้หลัก
ขององค์กร
4.2 ปตท. อาจผลักดันธุรกิจอื่นของบริษัท ให้เป็นธุรกิจหลักและรายได้หลักขององค์กร
4.3 ธุรกิจ FIT Auto อาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจนไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้
4.4 ธุรกิจ FIT Auto อาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในบางส่วน จึงต้องมี
การปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้
5. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) (ส านั ก งานส่ ง เสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ กรุ งเฮก ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ , รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า, แปลโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช , 2562) การศึกษาเรื่อง
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการใช้รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าแทนที่การใช้รถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นเป้าหมายหมายที่โดดเด่นของสหภาพยุโรป
ให้สามารถเป็นไปได้จริงในอนาคต และอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงถึงรูปแบบหรือโครงสร้างของการ
ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออกแทนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบเดิม
ปัจจุบันประเทศเนเธอร์แลนด์มียอดการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ามันเชื้อเพลิง
กว่าร้อยละ 70 สอดคล้องกับยอดการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีไม่ถึ งร้อยละ 10 โดยปริมาณ
รถยนต์พลั งงานไฟฟ้าที่มีจ านวน 28,000 คัน ในปี 2013 เพิ่มขึ้นเป็น 112,000 คัน ในปี 2017
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนใจในรถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของประชาชนเนเธอร์ แ ลนด์ รั ฐ บาล
เนเธอร์แลนด์จึงสนับสนุนนโยบายเพิ่มจานวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ได้ถึง 200,000 คัน ภายในปี
2020 และจะเพิ่มมากถึง 1,000,000 คัน ภายในปี 2025 อีกทั้งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของบริษัทที่
ให้ บ ริ ก ารด้ า นการธนาคาร การเงิ น ประกั น ภั ย และการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องเนเธอร์ แ ลนด์
(International Nederland Grope: ING) คาดการณ์ว่า ภายในปี 2035 รถยนต์ที่ขายในสหภาพ
ยุโรปจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่ผู้บริโภคยังคงไม่ปรับเปลี่ยนจากรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงไป
ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือ
(1) ผู้ บ ริ โ ภคมองว่า รถยนต์พ ลั ง งานไฟฟ้ ายั งคงมี ราคาที่สู งเมื่อ เที ยบกับ รถยนต์
พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง
(2) ผู้บริโภคมองว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถขับได้ระยะทางที่มากพอต่อการ
ชาร์จ 1 ครั้ง โดยรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีความสามารถในการเดินทางที่ระยะทาง 200-300 กิโลเมตร
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แต่ผลสารวจพบว่า ความต้องการรถยนต์ที่มีความสามารถในการเดินทางที่ระยะทาง 400 กิโลเมตร
ขึ้นไป หากมองตามความเป็นจริง ระยะทางที่ 200-300 กิโลเมตรนั้น เพียงพอต่อความต้องการในการ
เดินทางในชีวิตประจาวันแล้ว
(3) ผู้ บ ริ โ ภคมองว่ า ยั ง ไม่มี ส ถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ รถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ที่
เพียงพอและครอบคลุม ซึ่งขณะทาการวิจัย (ปี 2017) ประเทศเนเธอร์แลนด์มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพียง 112,500 จุด ซึ่งกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองสาคัญ ไม่กระจายตัว
เหมือนสถานีบริการน้ามัน อีกทั้งเวลาในการอัดประจุไฟฟ้านั้นใช้เวลานานเมื่อเทียบกับการเติมน้ามัน
โดยเวลาในการอัดประจุไฟฟ้า 20 นาที สามารถอัดประจุได้เพียง 46% ซึ่งจะวิ่งได้เป็นระยะทางเพียง
100-120 กิโลเมตร โดยประมาณ
2) (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, โครงการศึกษาการเตรียมความ
พร้อมรองรับการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตสาหรับประเทศไทย, กันยายน 2558) โครงการ
ศึกษาการเตรี ย มความพร้ อมรองรั บการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตสาหรับประเทศไทยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเพิ่มมาก
ขึ้น โดยศึกษาครอบคลุมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าในประเทศ ข้อจากัด
ทางกฎหมาย รวมไปถึงนโยบายจาเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้
เพียงพอกับทุกภาคส่วนในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาค
ครัวเรือนและภาคการผลิต
การศึกษานี้ ได้ศึกษาและรวบรวมประเภทของยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ดังนี้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้มาตั้งแต่ช่วงปี 1990 เนื่องจากเกิด
วิกฤตการณ์น้ามันแพงในปี 1990 ขึ้น ซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีหลายรูปแบบ ทั้งแบบเสียบไฟ (Plugin Electric Vehicle: PEV) รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งคันโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (All Electric
Vehicle) หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหลายแหล่งผสมกัน เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเสียบ
ไฟแบบผสม (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV)
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะขับเคลื่ อนโดยพลัง งาน
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มีส่วนประกอบหลัก คือ มอเตอร์ไฟฟ้า วงจรควบคุม และแบตเตอรี่ โดยทั่วไป
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะใช้แบตเตอรี่อยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ Sealed Battery หรือที่เรียกกันว่า
MF (Sealed or Valve regulated battery) เป็นแบตเตอรี่ที่อาศัยแผ่นใยสังเคราะห์ หรือที่เรียกกัน
ว่า Glass Mat (AGM) และเจลเซล ซึ่งคอยดูดซับและทาปฏิกิริยากับกรดซัล ฟิวริกจึงเกิดพลังงาน
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ประเภทนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องดูแลรักษาและมักจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่การรั่วซึมหรือการ
รั่วไหลของน้ากรดมักจะทาให้เกิดความเสียหายได้ และอีกประเภทหนึ่ง คือ ลิเธียมไอออน (Lithium-
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ion) เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูง ชนิดที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้าได้ เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี 1970
โดยในปัจจุบันมีใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีการเก็บประจุไฟฟ้า เช่น หุ่นยนต์ดู ดฝุ่น
หุ่นยนต์เช็ดกระจก หุ่นยนต์ตัดหญ้า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แล๊ปท๊อป แบตเตอรี่สารอง
และในรถจั ก รยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก ของแบตเตอรี่ แ บบลิ เ ธี ย มไอออน
(Lithium-ion) คือ การจ่ายไฟที่แรง สม่าเสมอ และคงที่อยู่ตลอดเวลา แม้ไฟในเวลาแบตเตอรี่ใกล้จะ
หมด อีกทั้งยังมีระยะเวลาการอัดประจุไฟฟ้าจนเต็มความจุที่เร็วกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น และยังมีอายุ
การใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นอีกด้วย
รถโดยสารไฟฟ้า มี 2 ประเภท คือ รถโดยสารไฟฟ้ าที่ ใช้ พลั งงานจากภายนอก เป็น รถ
โดยสารที่ ต้ อ งให้ แ หล่ ง พลั ง งานอื่ น จ่ า ยไฟฟ้ า ให้ แ ก่ ร ถโดยสารดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้าจะมาจากสายส่งไฟฟ้าที่สัมผัสกับอุปกรณ์รับไฟฟ้าของรถ และพลังงานไฟฟ้า
ที่ ไ ม่ มี ก ารสั ม ผั ส กั บ ตั ว รถ แต่ จ ะจ่ า ยไฟฟ้ า แบบเหนี่ ย วน าแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า อี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ
รถโดยสารไฟฟ้าที่มีแหล่งพลังงานของตั วเอง คือรถโดยสารไฟฟ้าแบตเตอรี่ เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ชนิดพิเศษเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าในการเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีเครื่องอัดประจุไฟฟ้า มี 2 ประเภท คือ การอัดประจุด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับ และแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ชาร์จไฟที่ติดมากับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น ๆ อีกประเภทหนึ่ง คือ การอัดประจุด้วยระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรง มักใช้กับการอัดประจุไฟฟ้าแบบ Fast Charge หรือ Quick Charge ซึ่งสถานีอัด
ประจุ ไ ฟฟ้ า จะปล่ อ ยกระแสไฟฟ้ าตรงโดยเชื่ อมต่ อกั บ อุป กรณ์ อัด ประจุ ไฟฟ้ าที่ ติ ดมากับ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้านั้น ๆ เช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว การอัดประจุไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 20
ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า และประเภทของแบตเตอรี่
3) (สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, การศึกษาการใช้พลังงานในรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าพร้อมข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า , 30 พฤศจิกายน 2560) การศึกษาการ
ใช้ พ ลั ง งานในรถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า พร้ อ มข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้ ง านรถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า นี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการใช้ พ ลั ง งานของรถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า จากการใช้ ง านจริ ง ใน
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยทาการวิจัยในกลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผู้บริโภคที่มีโอกาสจะใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวม
ไปถึงภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้
การวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยศึกษาลักษณะ
พฤติกรรม 3 พฤติกรรมใหญ่ ๆ คือ ขณะใช้งาน ขณะอัดประจุไฟฟ้า และขณะจอด ดังนี้
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กระประเมินพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าขณะใช้งาน โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้ง แต่
สตาร์ทไปจนถึงปิดสวิตช์ พบว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีข้อจากัดในเรื่องของระยะทางในการขับขี่ต่อ
การอัดประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง ซึ่งข้อจากัดดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการเดินทาง ลักษณะ
พฤติกรรมการขับขี่ และพฤติกรรมการปรับตัวมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
กระประเมินพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าขณะอัดประจุไฟฟ้า โดยกิจกรรมจะเริ่ม
ตั้งแต่เปิดฝาตัวรับไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถและเริ่มอัดประจุไฟฟ้า และสิ้นสุดลงเมื่อปิดฝาตัวรับไฟฟ้าที่
ติดมากับตัวรถ การอัดประจุไฟฟ้าจะอัดแบบปกติ เป็นการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับและแปลงเป็ น
กระแสตรงเข้าสู่ตัวรถ และการอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว เป็นการอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ตัวรถ
จากจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า พบว่า การอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากกว่า
เนื่องจากมีความรวดเร็วและง่ายกว่า
กระประเมินพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าขณะจอด โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เมื่อ
เข้าจอดและปิดสวิตช์รถยนต์ ข้อมูลกิจกรรมขณะจอดจะเก็บข้อมูล On-Broad และ GPS บนตัวรถ
เพื่อบันทึกกิจกรรมการใช้งาน และสถานะของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขณะจอด
การศึกษาการใช้พลังงานและพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสหรัฐเอมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
รูปแบบการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีการดัดแปลง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ที่มีการดัดแปลง และเพื่อสร้างแบบจาลองการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีการดัดแปลง ใช้วิธีการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยระบบ GPS และ CAN Bus Data Logger เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบจั ด การแบตเตอรี่
ผลการศึกษาพบว่า การใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบนถนนที่มีความหนาแน่นของการจราจรต่า และ
ใช้ความเร็วสูง ทาให้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูง ในทางกลับกัน การใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบนถนนที่มี
ความหนาแน่นของการจราจรที่สูง ต้องใช้ความเร็วต่า ทาให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่า แต่หากเป็น
การใช้รถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเลือกใช้เส้นทางที่สามารถทาความเร็วของรถ
ได้สูง เนื่องจากจะประหยัดพลังงานน้ามันเชื้อเพลิงได้มากกว่า จึงทาให้ผู้ขับขี่มองข้ามอัตราสิ้นเปลือง
ของพลังงานเชื้อเพลิงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อการวางแผนการเดินทางด้วยเช่นกัน
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ร ถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ในญี่ ปุ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า ง
แบบจาลองการใช้พลังงานในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และเพื่อสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการช่ว ย
วางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบประสิทธิภาพของการ
ฟื้นตัวในการผลิตพลังงานขณะที่รถเคลื่อนไหว จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของรถ ซึ่งหากรถเคลื่อนที่ใน
ความเร็ ว ที่ ต่ ากว่ า 5 ไมล์ /วิ น าที จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การฟื้ น ตั ว ของพลั ง งานไฟฟ้ า และการสร้ า ง
แอพพลิ เ คชั่ น ในการวางแผนเส้ น ทาง โดยใช้ ห ลั ก การเดี ย วกั บ โปรแกรมน าทางทั่ ว ไป คื อ
การคานวณหาเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องมีการระบุรายละเอียดของจานวนผู้โดยสารเพื่อ
คานวณน้าหนักรวมของรถ อุณหภูมิภายในรถ เพื่อคานวณความสามารถของการใช้พลังงานให้ มี
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ประสิทธิภาพสูงสุด โดยตัวแอพพลิเคชั่นมีความสามารถคานวณหาเส้นทางที่มีความเหมาะสมให้ไปถึง
จุดหมายได้โดยที่ไม่ต้องอัดประจุ ไฟฟ้าระหว่างทาง หรือหากเกิดกรณีจาเป็น ตัวแอพพลิเคชั่นจะ
คานวณหาเส้นทางที่มีสถานีอัดประจะไฟฟ้าระหว่างทางได้
การศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ลักษณะการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีการดัดแปลงในชีวิตประจาวัน , เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า และเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการอัดประจุ
ไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่อคัน
จะอยู่ที่ 22.3 กิโลเมตร ต่อวัน คิดเป็น 2 ใน 3 ของการใช้พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง โดยมีสาเหตุมาจาก
ความกังวลต่อรถยนต์พลั งงานไฟฟ้าสาหรับการเดินทางในระยะไกลในเรื่อง ความไม่ไว้ว างใจใน
เส้นทางและสถานีอัดประจุไฟฟ้าระหว่างทาง ผู้ใช้จึงเลื อกใช้รถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า
พฤติกรรมการอัดประจุไฟฟ้าของผู้ใช้รถร้อยละ 20.9 จะอัดประจุไฟฟ้าไม่เต็ม และผู้ใช้ส่วนมากจะไม่
นารถออกจากสถานีอัดประจุไฟฟ้าในทันทีเมื่อมีการอัดประจุไฟฟ้าจนเต็ม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอื่นที่รอคิวอัดประจุไฟฟ้าต่อ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในโปแลน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและ
สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตามการใช้งานจริงทุกประเภท
โดยศึก ษาในห้ องปฏิ บั ติ การเปรี ย บเทีย บกั บการการศึก ษาบนสภาพการจราจรจริ งบนท้ องถนน
ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบในห้องปฏิบัติการไม่มีอุปสรรคใด ๆ ความเร็วที่ได้มีความคงที่และ
ความเร็วสูง แต่การศึกษาบนสภาพการจราจรจริงบนท้องถนนจะได้ผลที่แตกต่างเนื่องจากข้อจากัด
เรื่องความเร็ว ความสูงเหนือระดับน้าทะเลในแต่ละช่วงเวลา และอุณหภูมิของรถ
5.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) ตั ว แบบเชิ ง ผสม TAM และ TPB (The Combined Theory of Planned Behavior/
Technology Acceptance Model: TAM-TPB)
ตัวแบบเชิงผสม TAM และ TPB ได้รับการพัฒนาและถูกนาเสนอโดย Taylor และ Todd
(1995) โดยเป็ น ตั ว แบบที่ น าเอาบรรทั ด ฐานของบุ ค คล (Subjective Norm) และการรั บ รู้ ถึ ง
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) จากทฤษฎีพฤติกรรมที่มา
จาการวางแผน (TPB) มาพัฒนาร่วมกันกับองค์ประกอบของตัวแบบการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
(TAM) เนื่องจาก Taylor และ Todd มองว่า ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) นั้น ไม่ได้กล่าวถึง
อิทธิพลที่มีผลของสังคม และการควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ที่นามาใช้วิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุคคลในการยอมรับและใช้เทคโนโลยี ซึ่งจากการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า อิทธิพลที่มีผลของ
สังคม และการควบคุมพฤติกรรมต่ าง ๆ ของบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในการยอมรับและ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยสาคัญ
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จากการศึ ก ษาของ Moore และ Benbasat (1991), Thompson et al. (1991) และ
Taylor และ Todd (1995) พบว่า อิทธิพลที่มีผลของสังคม ก็คือบรรทัดฐานของบุคคล (Subjective
Norm) และการควบคุม พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ก็คือการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้ปรากฎในตัวแบบการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยี (TAM) ด้วยเช่นกัน ทั้งสององค์ประกอบนี้จึงช่วยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีของบุคคลได้ ดังนั้น Taylor และ Todd จึงผนวกตัวแบบการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี (TAM) เข้ากับทฤษฎีพฤติกรรมที่มาจาการวางแผน (TPB) เพื่อให้การศึกษาพฤติกรรมการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกมิติ
การรับรู้ประโยชน์ที่
ได้รับ
การรับรู้
ว่าง่ายต่อการใช้

ทัศนคติ
ต่อพฤติกรรม
บรรทัดฐาน
ของบุคคล

ความตั้งใจ
ในการกระทา

พฤติกรรม

การรับรู้ความ
สามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม

ภาพที่ 5.1 ตัวแบบเชิงผสม TAM และ TPB
ที่มา: ณัฐกริช เปาอินทร์ (2561)
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบของผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
(1) หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
หน่ ว ยวิ เคราะห์ ส ามารถเลื อ กพิจ ารณาได้เ ป็น 3 ระดั บ คื อ ระดั บปั จเจกบุ คคล
(Individual) ระดับกลุ่ม (Group) และ ระดับระบบ (System) ซึ่งหน่วยวิเคราะห์แต่ละระดับจะเป็น
ตัวกาหนดถึงความเร่งด่วนของการเลือกชูประเด็นวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
(2) บทบาทของหน่วยวิเคราะห์ (Role of Unit of Analysis)
บทบาทของหน่วยวิเคราะห์หมายถึง หน้าที่ของแต่ละหน่วยวิเคราะห์ในแต่ละระดับ
ในประเด็น ที่ทาการศึกษา เช่น หากเลือกทาการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร หน่วยวิเคราะห์ที่เลือกทาการศึกษามีหน้าที่หรือภารกิจอย่างไร ซึ่งการศึกษาถึง
หน้าที่หรือบทบาทของหน่วยวิเคราะห์จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจถึงองค์ประกอบถัดไป หรือ “ระดับ
อานาจของหน่วยวิเคราะห์” ได้ดีมากยิ่งขึ้น

153

(3) ระดับอานาจของหน่วยวิเคราะห์ (Power Level of Unit of Analysis)
ระดับอานาจของหน่วยวิเคราะห์ จะเป็นการกาหนดความสามรถของหน่วยวิเคราะห์
แต่ละระดับที่ทาการศึกษา ว่าหน่วยวิเคราะห์นั้น ๆ จะช่วยผลักดัน หรือฉุดรั้งความสาเร็จของเรื่องที่
ทาการศึกษา โดยเริ่มจากการจั ดเรียงลาดับความสาคัญของหน่วยวิเคราะห์ที่ทาการศึกษา ระบุถึง
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยวิเคราะห์ในฐานะของผู้มีส่วนได้เสีย
(4) ระดั บ การสนั บ สนุ น ประเด็ น ที่ ส นใจศึ ก ษา (Support Level of Unit of
Analysis)
ระดับการสนับสนุนในประเด็นที่สนใจศึกษา คือ การระบุถึงระดับของการสนับสนุน
ของเรื่องที่ทาการศึกษา โดยผู้วิจัยต้องระบุในแต่ละหน่วยวิเคราะห์
หน่วยวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่

อานาจ
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
การสนับสนุน

ภาพที่ 5.2 การเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มา: ณัฐกริช เปาอินทร์ (2561)
สภำพแวดล้อม
เจ้าของบริษัท
(Owner)
จากภายใน
(Internal)
ผู้จัดหาสิ่งของ
(Supplier)

จากภายใน
(Internal)

ผู้ทาการบริหารจัดการ
(Manager)
จากภายใน
(Internal)
ลูกจ้าง
(Employee)
สภำพแวดล้อม

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้เสียในบริบทโดยทั่วไป
ที่มา: ณัฐกริช เปาอินทร์ (2561)

จากภายใน
(Internal)

ลูกค้า
(Customer)
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6. วิธีกำรศึกษำ
6.1 ศึกษาจากเอกสาร โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ นามาทาสถิติ
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลในแต่ละปี เพื่อประเมินแนวโน้มในปี
ถัดไป
6.2 ศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ที่ มี โ ครงสร้ า งและไม่ มี โ ครงสร้ า ง
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกจัดเก็บโดยการจดบันทึก
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
ทุติยภูมิ ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ 1
ผู้บริ หารระดับกลาง เนื่ องจากเป็นผู้รับนโยบายระดับองค์กรมาปฏิบัติ และเป็นผู้ มีอานาจในการ
กาหนดนโยบายระดับหน่วยงาน กลุ่มที่ 2 พนักงานช่างประจาศูนย์บริการ เนื่องจากเป็นกาลังสาคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจและรับนโยบายระดับหน่วยงานมาปฏิบัติ และกลุ่มที่ 3 ลูกค้าของศูนย์บริการ
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ พร้อมบันทึกผลการสัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ กลุ่มละ 10 คน รวม 30 คน
และกลุ่มประชากรดังกล่าวยังเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการสั ม ภาษณ์ แ ละตอบแบบสอบถามคนละประมาณ 30 นาที ในช่ ว งวั น ที่ 1-15
พฤษภาคม 2563
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสารในเรื่องพลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลือก เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และนโยบายด้านพลังงาน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น
รายงานประจาปี ของ ปตท. รายงานประจาปีของกระทรวงพลังงาน รายงานของผู้สอบบัญชีของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย วารสาร ข่าวสาร บทความ และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร โดยการเก็บสถิติย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่
จาเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสกัดคาตอบ ตีความข้อมูลคาตอบ
และนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ การบรรยายเชิงพรรณนา
7. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาแนวทางปรั บตัว ในการดาเนินธุรกิจหรือนโยบายของศูนย์บริการยานยนต์ FIT
Auto และ ปตท. หากประเทศไทยใช้ พ ลั ง งานทดแทนหรื อ รถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ผู้ ศึ ก ษาได้
ทาการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพโดยการสั มภาษณ์เชิงลึ กจากกลุ่ มตัว อย่างที่เป็น
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ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานช่างประจาศูนย์บริการ และลูกค้าของศูนย์บริการ สามารถสรุปและ
วิเคราะห์ผลการศึกษาที่ปรากฏได้ ดังนี้
7.1 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
การดาเนิ น ธุร กิจ ของ ปตท. เกี่ยวข้องกับผู้ มีส่ ว นได้เสี ยหลายกลุ่ ม เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิ ด
ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร ปตท. ได้กาหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ างสมดุล รวมถึง ปตท. ยั งมีการวิเคราะห์ แผนการดาเนินงานและโครงการในอนาคต เพื่อลด
ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ผู้ศึกษาได้ทาการแบ่งผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายด้าน
พลังงานทดแทนและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดออกเป็น 7 กลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้จัดหา
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สามารถนามาวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจได้ ดังนี้
ตารางที่ 7.1 ตารางแสดงการคานวณระดับอานาจและระดับการสนับสนุนเหตุการณ์โดยผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
ผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับอำนำจ
ระดับอานาจทาง
ระดับอานาจ
ระดับอานาจหลัง
กฎหมาย (คะแนน นอกจากทาง การคานวณกับค่า
เต็ม 100 x ค่าถ่วง กฎหมาย (คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
น้าหนัก 0.8) เต็ม 100 x ค่าถ่วง (คะแนนเต็ม 100)
น้าหนัก 0.2)
ภาครัฐ
91 x 0.8 = 72.8
72.8
ผู้บริหาร
81 x 0.8 = 64.8
64.8
ผู้ถือหุ้น
82 x 0.8 = 65.6
65.6
พนักงาน
62 x 0.2 = 12.4
12.4
ลูกค้า/ผู้ใช้รถ
69 x 0.2 = 13.8
13.8
คู่ค้า
74 x 0.2 = 14.8
14.8
ผู้ผลิต/ผู้จัดหา
75 x 0.2 = 15.0
15.0

ที่มา: ผู้เขียน

ระดับการสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม
(คะแนนเต็ม 100 x
ค่าถ่วงน้าหนัก 0.6)

ระดับกำรสนับสนุน
ระดับการสนับสนุน
อย่างไม่เป็น
รูปธรรม (คะแนน
เต็ม 100 x ค่าถ่วง
น้าหนัก 0.4)

90 x 0.6 = 54.0
84 x 0.6 = 50.4
53 x 0.6 = 31.8 52 x 0.4 = 20.8
49 x 0.6 = 29.4 45 x 0.4 = 18.0
49 x 0.6 = 29.4 40 x 0.4 = 16.0
69 x 0.6 = 47.4
78 x 0.6 = 46.8

ระดับการสนับสนุน
หลังการคานวณกับ
ค่าถ่วงน้าหนัก
(คะแนนเต็ม 100)
54.0
50.4
52.6
47.4
45.4
41.4
46.8

156

ตารางที่ 7.2 ตารางแสดงระดับอานาจและระดับการสนับสนุนเหตุการณ์โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
สมบูรณ์
ผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับอำนำจ
72.8
64.8
65.6
12.4
13.8
14.8
15.0

ภาครัฐ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
ลูกค้า/ผู้ใช้รถ
คู่ค้า
ผู้ผลิต/ผู้จัดหา

ระดับกำรสนับสนุน
54.0
50.4
52.6
47.4
45.4
41.4
46.8

ที่มา: ผู้เขียน
ระดับอานาจ (P)
Y
สูง (H)

พื้นที่หมายเลข 2

พื้นที่หมายเลข 1

พื้นที่หมายเลข 3

พื้นที่หมายเลข 4









กลาง (M)
ต่า (L)

ต่า (L) กลาง (M)

สูง (H)

X

ภาครัฐ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
ลูกค้า / ผู้ใช้รถ
คู่ค้า
ผู้ผลิต / ผู้จัดหา

ระดับการสนับสนุน (S)

ภาพที่ 7.1 กริดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มา: ผู้เขียน
จากกริ ดการวิเคราะห์ ผู้มีส่ ว นส่ วนได้เสี ยจะเห็ นได้ว่า ผู้มีส่ ว นได้เสี ยในกลุ่ ม ภาครัฐ หรือ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ผลการวิเคราะห์ตกอยู่ในพื้นที่หมายเลข 1 ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีระดับอานาจในการกาหนดนโยบายสูง และมีระดับการสนับสนุนนโยบายที่สูง ซึ่งหมายความ
ว่า ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีความสามารถในการกาหนดและผลักดันนโยบายด้านพลังงานทดแทน
และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้สาเร็จได้ในระดับที่สูง และนโยบายมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด
สาหรับผู้มีส่วนได้เสียอีก 4 กลุ่มที่เหลือ คือ พนักงาน ลูกค้า/ผู้ใช้รถ คู่ค้า และ ผู้ผลิต/ผู้จัดหา
ผลการวิเคราะห์ตกอยู่ในพื้นที่หมายเลข 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับอานาจในการกาหนดนโยบายต่า และ
มีระดับการสนับสนุนนโยบายที่ต่า ซึ่งหมายความว่า ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 กลุ่มนี้ มีความสามารถในการ
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กาหนดและผลักดันนโยบายด้านพลังงานทดแทนและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้สาเร็จได้ในระดับที่ต่า
และนโยบายมีโอกาสเป็นไปได้น้อย
โดยทั่วไปแล้ว สาหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 กลุ่ม คือ พนักงาน ลูกค้า/ผู้ใช้รถ นั้น มักมีอานาจ
ในการกาหนดนโยบายที่ต่าอยู่แล้ว เนื่องจากด้วยบริบทของพนักงาน จะเป็นผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ
ส่วนคู่ค้า และ ผู้ผลิต/ผู้จัดหา นั้น ด้วยบริบทจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จึงไม่มีอานาจในการร่วม
กาหนดโยบายหลักขององค์กร แต่จะมีอานาจในการต่อรองซึ่งจะส่งผลทางอ้อมในการกาหนดนโยบาย
ขององค์กร หากแต่ผู้ มีส่วนได้เสี ยทั้ง 4 กลุ่ มดังกล่าว จะมีความสามารถในการสนับสนุนนโยบาย
มากกว่า ซึ่งจากกริดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย แม้ผลการวิเคราะห์ตกอยู่ในพื้นที่หมายเลข 3 หากแต่
องค์กรสามารถผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 กลุ่มนี้ให้ไปตกอยู่ในพื้นที่หมายเลข 4 ได้ จะเป็นการเพิ่ม
ระดับการสนับสนุนนโยบาย และช่วยให้นโยบายมีโอกาสสาเร็จได้มากขึ้น
7.2 ภำพรวมด้ำนกำรดำเนินธุรกิจของ ปตท.
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนรายได้ของ ปตท. ผลการศึกษาปรากฎดังนี้
ตารางที่ 7.3 ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ของ ปตท.
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ธุรกิจน้ามันและการค้าระหว่างประเทศ
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
รวม

2559
52,034.95
55%
8,514.81
9%
4,730.45
5%
29,328.79
31%
94,609.00

2560
74,349.00
55%
13,518.00
10%
8,110.80
6%
39,202.20
29%
135,180.00

2561
58,627.03
49%
23,929.40
20%
8,375.29
7%
28,715.28
24%
119,647.00

2562
30,673.83
33%
31,603.34
34%
22,308.24
24%
8,365.59
9%
92,951.00

ที่มา: รายงานประจาปี 2559-2562 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
จากตารางแสดงสัดส่วนรายได้ของ ปตท. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2562 แสดงให้เห็นถึงธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนรายได้ที่สูงกว่าธุรกิจอื่น ๆ มาโดยตลอดถึงแม้จะลดลงก็ตาม แต่ก็แสดงให้
เห็นว่า รายได้หลักของ ปตท. นั้นมาจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาตินั้นมีสัดส่วนรายได้เฉลี่ยมากถึง 48% จากธรุกิจทั้งหมดของ ปตท. โดยในปัจจุบัน
สัดส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากในประเทศและต่างประเทศ เฉลี่ยเป็นสัดส่วน 70:30
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สาเหตุที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลประกอบการที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจาก
1) ความต้อ งการใช้ก๊ าซธรรมชาติใ นการผลิ ต ไฟฟ้า ที่ ล ดลง เนื่อ งจากมี การน าเชื้อ เพลิ ง
ทางเลือกอื่นเข้ามาใช้ทดแทนมากขึ้น
2) ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกปรับลดลง ส่งผลให้น้ามันเบนซินและดีเซลมีราคาถูกลงและมี
ความสะดวกมากกว่ า ขณะที่ภ าครั ฐ มีน โยบายลอยตัว ราคา NGV และปรั บเพิ่ มค่ า คุณ ภาพก๊ า ซ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาขายปลีก NGV ในภาคขนส่งปรับเพิ่มขึ้น จึงทาให้ผู้บริโภคกลับไปใช้น้ามัน
เบนซินและดีเซลมากขึ้น
3) การปรับตัวลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ในขณะที่ต้นทุนของราคาก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศไทยยังอ้างอิงจากราคาน้ามันเชื้อเพลิง แม้ปริมาณการจาหน่ายก๊าซและผลิต ภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้
จากการแยกก๊าซจะเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปตท. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายอยู่ตลอด
การจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ จะกาหนดราคาที่จะจาหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า รวมไปถึง
การบริ ห ารการขนส่ งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีอัตราผลตอบแทนตามที่ภ าครัฐ กาหนด ธุรกิจการ
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ราคาจาหน่ายจะขึ้นอยู่กับราคา
น้ามันเตาในตลาดโลกเพื่อให้มีความสามรถในการแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ ราคาขาย
ปลี ก น้ ามั น เตาในประเทศ ส่ ว นของโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ นั้ น จะจ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดโลก
สาหรั บ LPG ที่จ าหน่ ายเป็ น เชื้อเพลิ งในประเทศ เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลั งงาน
แห่งชาติ (กพช.) โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เต็มรูปแบบ
โดยราคา ณ โรงกลั่นจะประกาศราคาอ้างอิงราคานาเข้าจากราคาก๊าซตลาดโลก และค่าใช้จ่ายในการ
นาเข้าเพื่อใช้ในการกากับดูแลราคาขายปลีก LPG ในประเทศเท่านั้น
ปัจจุบันในส่วนของการส่งออก LPG จะต้องขออนุญาตภาครัฐและจะมีการเรียกเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงในอัตราคงที่ (Fixed Rate) 0.70 บาทต่อกิโลกรัม และมีการกาหนดอัตราเงิน
ส่งกองทุนหรืออัตราเงินชดเชยสาหรับ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่จาหน่ายเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิง นอกจากนี้ภาครัฐยังคงขอให้ ปตท. สนับสนุนโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา
ขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน เฉพาะกลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหารต่อไป
ในส่วนของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดาเนินธุรกิจให้บริการ งานปฏิบัติการ งานบารุงรักษา
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.
มีความยาวรวมประมาณ 4,252 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาว
ประมาณ 2,119 กิโลเมตร รวมท่อส่งก๊าซธรรมชาติผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
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โรงไฟฟ้าและไม่รวมระบบท่อจัดจาหน่า ยก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร
7.3 ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจของ ปตท.
ปตท. เผชิญความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ความเสี่ย งจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติล ดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติของแหล่งผลิตทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์ลดลง อาจส่งผล
กระทบต่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท.
เพื่อรองรับแนวโน้มการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ปตท. จึงได้จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะ
ยาวเพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีรับ -จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) แหล่งที่ 2
ที่จังหวัดระยองและก่อสร้างท่อเส้นที่ 5 เพื่อรองรับความต้องการ LNG ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการค้นหา
แหล่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่
2) ความเสี่ยงจากราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความผันผวนสูง ราคาวัตถุดิบและราคา
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ต่อต้นทุนวัตถุดิบ ทั้งในและต่างประเทศของ
ปตท. และบริ ษั ทในกลุ่ ม ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงขึ้ นลงตามตลาดโลก อาจส่ งผลกระทบต่อ ผลการ
ดาเนินงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนเหล่านี้ ปตท. ได้กาหนดการบริหารความเสี่ยงราคาเพื่อรองรับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาพลังงาน โดยมีการจัดทาแผนธุ รกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ที่หลากหลายในระดับ
ราคาน้ามันต่าง ๆ
3) ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดาเนินธุรกิจ ปตท. มีการดาเนินงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง และอาจทาให้โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของ ปตท. ได้รับ
ความเสียหาย เพื่อเป็นการปกป้องกิจกรรมที่สร้างมูลค่าตลอดสายโซ่ทางธุรกิจของ ปตท. ให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงมีการซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4) ความเสี่ยงด้านการลงทุน ปตท. มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนต่าง ๆ อาจมี
ความเสี่ ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การดาเนินโครงการล่ าช้ากว่า
แผนงานและเงินทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ปตท. ได้กาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อ
นามาใช้ในการกลั่นกรองการตัดสินใจ ติดตาม และกากับดูแลการลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม
โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีคณะกรรมการบริห ารการลงทุนทาหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรอง ติดตาม รายงานการลงทุนของ ปตท.
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7.4 ภำพรวมนโยบำยด้ำนพลังงำนทดแทนและรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ ระดับประเทศ และ
นโยบำยระดับองค์กรหรือนโยบำยของ ปตท.
นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยย้อนหลัง 3 รัฐบาล หรือประมาณ 10 ปี ย้อนหลั ง
แต่ละรัฐบาลมีนโยบายด้านพลังงานที่มีความใกล้เคียงกัน คือ มีความต้องการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและเพื่อลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
โดยเน้นที่การลงทุนเพื่อสารวจแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเพื่อให้
เป็นทางเลือกใหม่ ๆ กับประชาชน อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมไปถึงการลดปล่ อยก๊าซเรือ นกระจกเพื่อลดปัญ หาโลกร้อน อีกทั้ งยังมีการลงทุนเพื่ อ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง
เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีการปล่อยมลพิษทางอากาศในปริมาณที่สูง
7.5 ควำมพร้อมของผู้ใช้รถต่อกำรเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ
จากผลการศึกษาความพร้อมของผู้ใช้รถต่อการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีทั้งผู้ที่
พร้อมเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและผู้ที่ยังไม่มีวามพร้อมในการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า โดยกลุ่มของผู้ที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนมีแนวโน้มที่สูงกว่าในสัดส่วน 70:30 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว
สามารถอธิบายได้โดยการใช้ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยใช้ตัวแบบเชิงผสม TAM และ
TPB (The Combined Theory of Planned Behavior/Technology Acceptance Model:
TAM-TPB) ได้ดังนี้
การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ กล่าวคือ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถยังไม่รับรู้ถือประโยชน์ของรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าที่มากพอที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก เนื่องจากเทคโนโลยีรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้ายังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย แม้คนส่วนใหญ่จะรับรู้เทคโนโลยีนี้ แต่ก็รู้เพียงแค่ว่ามี
ซึ่งยังไม่รับทราบข้อมูลที่มากพอว่าการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะได้รับประโยชน์อย่างไร
อีกทั้งยังเกิดความเคยชินกับการใช้รถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง
การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ กล่าวคือ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถยังคงมองว่าการใช้รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้ายังคงมีความยากต่อการใช้งานในด้านการอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องใช้เวลานานเมื่อเทียบกับการเติม
น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที ซึ่งนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและได้รับพิสูจน์แล้ว ว่าการ
อัดประจุ ไฟฟ้ าของรถยนต์ พลั ง งานไฟฟ้ านั้น ใช้เ วลาที่นานกว่ าการเติ มน้ามันเชื้อเพลิ ง หลายเท่ า
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้
ทัศนคติต่อพฤติกรรม เป็นผลสืบเนื่องมากจากการรับรูปถึงประโยชน์ที่จะได้รับและการรับรู้
ว่าง่ายต่อการใช้ กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
บวกกับเห็นถึงความยากต่อการใช้ง านในด้านการอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องใช้เวลายาวนาน จึงทาให้เกิด
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ทัศนติทางด้านลบและไม่อยากใช้ จึงยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิม คือ เลือกที่จะใช้รถยนต์พลังงาน
เชื้อเพลิงมากกว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า
บรรทัดฐานของบุคคล กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ของคนในประเทศไทยยังคงใช้รถยนต์พลังงาน
น้ามันเชื้อเพลิงซึ่งมีการใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาที่ยาวนาน จึงส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถที่
กาลังมองหารถยนต์คันใหม่ จึงยังคงเลือกที่จะใช้รถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบอย่าง
ง่ า ยนั้ น ในอดี ต อุ ต สาหกรรมรถไฟเริ่ ม ต้ น จากการใช้ หั ว รถจั ก รไอน้ า เกิ ด เป็ น บรรทั ด ฐานของ
อุตสาหกรรมรถไฟ เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาจากหัวรถจักรไอน้าเป็นหัวรถจักรดีเซล คนรับรู้ว่าหัวรถ
จักรดีเซลมีความง่ายต่อในใช้งานมากกว่าเนื่องจากไม่ต้องคอยเติมเชื้อเพลิงถ่านหิน ก็เกิดเป็นบรรทัด
ฐานใหม่ของอุตสาหกรรม จนกระทั่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพั ฒ นาจากหัว รถจักรดีเซลเป็น
รถไฟฟ้าความเร็วสูง คนรับรู้ถึงประโยชน์ของรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่สามารถลดระยะเวลาในการ
เดินทางได้มากกว่ารถจักรดีเซล อีกทั้งยังมีระบบอานวยความสะดวกมากกว่ารถจักรดีเซล จึงเกิดเป็น
บรรทัดฐานของสังคมและของโลกในการเลือกใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่ งบรรทัดฐานในรถยนต์ก็จะมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ความตั้งใจในการกระทา เป็นผลมาจากทัศนคติต่อพฤติกรรม และบรรทัดฐานของบุคคล
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถยังมีทัศนคติในทางลบต่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า บวกกับบรรทัดฐาน
ของบุคคลที่ยังคงเลือกใช้รถยนต์พลังงานน้ามันชื้ อเพลิง ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจที่จะไม่เลือกใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
พฤติกรรม เป็นผลสืบเนื่องทั้งหมดมาจากการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ ความยากง่ายต่อการใช้
ทัศนคติ บรรทัดฐาน ความตั้งใจที่จะเลือกใช้ จนกระทั่งเกิดเป็นพฤติกรรมในการเลือกใช้
จากผลการศึกษาในกรณีนี้ อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการไม่เลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเกิด
จาก การที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถยังไม่รับรู้ถึงประโยชน์ เห็นถึงความยากลาบากในการใช้ในแง่ของการ
อัดประจุเชื้อเพลิงที่ใช้เวลายาวนาน เกิดเป็นทัศนคติทางลบ ผนวกกับบรรทัดฐานของสังคมที่มีความ
นิยมใช้รถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่เลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และเลือกใช้
รถยนต์พลังงานเชื้อเป็นพฤติกรรมปกติ
7.6 ผลกระทบต่อธุรกิจ FIT Auto และรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจในอนำคตหำกมีนโยบำย
ด้ำนพลังงำนทดแทนและรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ
ธุร กิจ FIT Auto เป็ น ธุร กิจที่ให้ บริ การดู แลรักษารถยนต์ ที่เป็นการซ่อมเบา เช่น บริการ
เปลี่ยนถ่ายน้ามันหล่อลื่น บริการการเปลี่ยนยางรถยนต์ แบตเตอรี่ เบรก โช๊คอัพ และระบบช่วงล่าง
รวมถึงอะไหล่อื่น ๆ แบบครบวงจร ในสถานีบริการบริการน้ามัน ปตท. โดยสินค้าหลักของธุรกิจคือ
น้ามันหล่อลื่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตขึ้นโดย ปตท. เอง
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จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง พบว่าสัดส่วนรายได้ของสินค้าแต่ละชนิดมีความใกล้เคียงกัน
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สามมารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7.4 ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ FIT Auto
ประเภทสินค้ำ
น้ามันหล่อลื่น
อะไหล่รถยนต์
ยางรถยนต์
บริการ

ปี 2559
42.83%
35.87%
13.21%
8.09%

ปี 2560
46.27%
33.51%
12.26%
7.96%

ปี 2561
50.41%
31.27%
9.82%
8.50%

ปี 2562
38.34%
43.75%
8.47%
9.44%

ค่ำเฉลี่ย
44.46%
36.10%
10.94%
8.50%

%กำไร/ทุน
70%
30%
20%
100%

ที่มา: ส่วนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ ฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท.
น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)
จากตารางแสดงสั ด ส่ ว นรายได้ ข องธุ ร กิ จ FIT Auto แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สิ น ค้ า ประเภท
น้ามัน หล่ อลื่ น นั้ น มีสั ดส่ ว นที่สู งกว่าสิ นค้าอื่น ๆ ทุกปี แม้ในปี 2562 จะมีสั ดส่ ว นที่ต่ากว่าอะไหล่
รถยนต์ แต่ก็มีสาเหตุมาจากการเพิ่มสินค้าและบริการอะไหล่ชนิดอื่น ๆ เข้ามาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
ของศูนย์บริการ แต่โดยเฉลี่ยแล้วยังสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ประเภทน้ามันหล่อลื่น
ยังมีสัดส่วนกาไรต่อต้นทุนที่สูงที่สุดอีกด้วย เนื่องจากสินค้าประเภทน้ามันหล่อลื่นนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาและผลิตขึ้นโดย ปตท. เอง จึงแสดงให้เห็นว่า สินค้าประเภทน้ามันหล่อลื่นนั้น เป็นสินค้าและ
บริ การหลักของศูนย์ บ ริ การ แต่ในปัจจุบันที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้ามาเป็นตัว เลื อกมากขึ้น
อาจส่งผลสินค้ าประเภทน้ามันหล่อลื่นที่เป็นรายได้หลักของธุรกิจลดลง เนื่องจากรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้านั้นไม่มีความจาเป็นต้องใช้น้ามันหล่อลื่นและน้ามันเชื้อเพลิงอีกต่อไป
ในส่วนของอะไหล่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ แบตเตอรี่ เบรก โช๊คอัพ ระบบช่วงล่าง ฯลฯ
ล้วนเป็นสินค้าที่ธุรกิจต้องมีการจัดซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นเพื่อมาจาหน่ายและให้บริการต่อ จึงมีสัดส่วน
กาไรต่อต้นทุนที่ต่า
8. สรุปผลกำรศึกษำ
8.1 ภาพรวมนโยบายด้านพลังงานทดแทนและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
1) โอกาสและความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การใช้พลังงานทดแทน และหันมาใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ภายในระยะเวลา 10-20 ข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่การใช้พลังงานทดแทน และหันมาใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 60-80% สาเหตุหลักมาจากพลังงานน้ามันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมด
ไปอาจไม่มีความมั่นคงที่เพียงพอ ซึ่งจากสถิติทั่วโลกมีการใช้ พลังงานน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมถึง
ราคาที่มีการปรับตัวที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยีด้านรถยนต์ที่ทางผู้ผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

163

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยจุดประสงค์ห ลักของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านรถยนต์คือ การเปลี่ยน
รูปแบบการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์โดยเปลี่ยนจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิงไปเป็นไฟฟ้า
เนื่องมากจากราคาพลังงานไฟฟ้าที่มีราคาถูกกว่าราคาน้ามัน อีกทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังก่อมลพิษ
ในอัตราที่ต่า
สาเหตุที่ป ระเทศไทยไม่สามารถใช้พลังงานทดแทน และพลังงานไฟฟ้าได้เต็ม 100% นั้น
เนื่องมากจาก ภาคขนส่งอาจไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่เทียบเท่า
เครื่ อ งยนต์ไ ด้ ไม่ว่ าจะเป็ น รถบรรทุ กขนาดใหญ่ หรือ อากาศยาน ซึ่ งอาจต้ องรอการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยีที่อาจใช้เวลานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะในอากาศยานหากต้องการเปลี่ยนไปเป็นอากาศ
ยานพลังงานไฟฟ้า 100% อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็ยังมีความจาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
อัตราที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในเวลาอีก 10-20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยอาจมีการหันมาใช้พลังงานทน
แทน และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่อาจเพิ่มสูงในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล โดยมีการใช้
ควบคู่ไปกับรถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากข้อกฎหมายที่ไม่มีการจากัดอายุการใช้งานของ
รถยนต์ โดยกลุ่มรถยนต์มือ 2 นั้น ส่วนมากจะยังคงเป็นรถยนต์พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง อีกทั้งในภาค
การขนส่งและภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงมีความจาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงอยู่
2) การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยจะเข้าสู่การใช้พลังงานทดแทน และหันมาใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ภาครั ฐ ควรสนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยเข้า สู่ การใช้ พ ลั งงานทดแทน และหั น มาใช้ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า แม้ว่าพลังงานน้ามันจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐ แต่เมื่อมีการสนับสนุนให้ประชาชน
หันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รายได้จากน้ามันแม้จะลดลง แต่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นการเพิ่มรายได้จาก
การจ าหน่ า ยไฟฟ้ าแทน ซึ่ ง การไฟฟ้า เองก็ อ ยู่ ใ นฐานะรั ฐ วิ ส าหกิ จสั ง กั ดกระทรวงพลั ง งาน และ
กระทรวงการคลังก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของการไฟฟ้า เช่นเดียวกับ ปตท.
8.2 แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนำคต หำกพฤติกรรมกำรเลือกใช้พลังงำนที่
เปลี่ยนจำกน้ำมันไปเป็นพลังงำนชนิดอื่น
สัดส่วนรายได้ของ ปตท. รายได้หลักมาจากกาไรของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ ร้อยละ 33 ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมสัดส่วนร้อยละ 34 กาไรจากธุรกิจอื่น ๆ รวมถึง
ธุร กิจ น้ ามัน และค้าปลี ก ธุร กิจ การค้าระหว่างประเทศมีสั ดส่ ว นรวมกันประมาณร้อยละ 24 และ
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นสัดส่วนร้อยละ 9 จะเห็นได้ว่า รายได้หลักของ ปตท. มาจากธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติและธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่ง ปตท. เองพยายามผลักดันให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้
เป็นรายได้หลัก เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีข้อดีหลายประการ คือ
1) ประเทศไทยสามารถขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและผลิตได้ทั้งกระบวนการ
2) มีต้นทุนการผลิตที่ต่า ส่งผลให้ราคาจาหน่ายถูกกว่าน้ามันเชื้อเพลิง
3) มีความปลอดภัยสูง
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4) มีระบบการขนส่งทางท่อที่ครอบคลุม
ประเทศไทยสามารถขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและผลิตได้เอง 100% ซึ่งแตกต่างจากพลังงาน
น้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาผ่านกระบวนการกลั่นเป็นพลั งงานชนิดอื่น ๆ
จึงทาให้พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงมีต้นทุนที่สูง ส่งผลให้ราคาขายปลีกสูงตามไปด้ว ย อีกทั้งระบบท่อ
ขนส่งก๊าซธรรมชาตินั้น ปตท. ก็มีความพร้อมอยู่แล้ว
นอกจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว ปตท. มีการลงทุนกับ
ธุรกิจพลังงานอื่น คือ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด
(มหาชน) (GPSC) ดาเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ไอน้า และน้าปราศจากแร่ธาตุ ให้ลูกค้า
อุตสาหกรรม และดาเนินการผลิตไฟฟ้าอิสระกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท
ผลิตไฟฟ้าและน้าเย็น จากัด (DCAP) ดาเนินการผลิตไฟฟ้าและน้าเย็นเพื่อจาหน่ายให้กับท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จากัด (TP) ดาเนินการผลิตไฟฟ้าจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่
กฟผ. และจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าให้ลูกค้าในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ และธุรกิจถ่านหิน โดย ปตท.
มีการลงทุนในธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียผ่าน บริษัท Sakari Resources Limited (SAR)
ถือ หุ้ น ผ่ า น บริ ษัท ปตท. โกลบอล เมเนจเม้น ท์ จากัด (PTT Global Management Company
Limited: PTTGM) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท แกนกลางรองรั บ การลงทุ น ของ ปตท. ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และบริษัท PTT Mining Limited: PTTML)
8.3 ควำมพร้อมของผู้ใช้รถต่อกำรเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ
ด้านความพร้ อ มของผู้ ใช้ รถต่อการเปลี่ ยนไปใช้ร ถยนต์ พลั ง งานไฟฟ้า นั้น มี ทั้งผู้ ที่พ ร้อ ม
เปลี่ยนไปใช้ และผู้ที่ยังไม่มีความพร้อม ดังนี้
1) สาหรับผู้ที่มีความพร้อมเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากมองถึงความคุ้มค่าใน
ระยะยาว และด้วยกระแสการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายมีการ
วิจัยและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา โดยสาเหตุหลักของความพยายามเปลี่ยนรถยนต์
พลั งงานน้ ามัน ไปเป็ นรถยนต์พลั งงานไฟฟ้า คือ พลั งงานน้ามันเป็นพลั งงานที่สิ้ นเปลืองที่ใช้แล้ ว
หมดไป ก่อมลพิษสูง อีกทั้งต้นทุนการผลิตและราคาจาหน่ายที่สูง การลงทุนสาหรับรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าจะมีความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่า
2) สาหรับผู้ที่ยังไม่มีความพร้อมเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีหลายสาเหตุ ประกอบ
ไปด้วย
(1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนที่
น้อยมากเมื่อเทียบกับสถานีบริการน้ามัน
(2) ราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ยังค่อนข้างสูง และในขณะนี้เทคโนโลยีนี้ยังมีอยู่ใน
เฉพาะแบรนด์รถยนต์ระดับ Hi-End เช่น Mercedes Benz หรือ BMW
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(3) ข้อมูลของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ยังมีไม่มากพอ ไม่ว่าจะเป็น สมรรถนะของรถ
ที่ชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ งข้ อ ดี ข้ อเสี ย เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บรถยนต์พ ลั ง งานเชื้ อเพลิ ง ความคุ้ ม ค่ าในระยะยาว
ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ระยะทางและความเร็วที่สามารถวิ่งได้ต่อการอัดประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง
(4) ระยะเวลาในการอัดประจุไฟฟ้าแต่ละครั้งใช้เวลานานหลายชั่วโมง ซึ่งไม่ตอบ
โจทย์กับการเดินทางไกล
8.4 ผลกระทบต่อธุรกิจ FIT Auto และรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจในอนำคตหำกมีนโยบำย
ด้ำนพลังงำนทดแทนและรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ
สาหรับ ธุร กิจ FIT Auto นั้น ในอนาคตหากมีนโยบายด้านพลัง งานทดแทนและรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบในบางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งธุรกิจ ส่วนที่จะเกิดผลกระทบก็คือส่วน
ของการจาหน่ายน้ามันหล่อลื่น เนื่องจากเมื่อรถยนต์เปลี่ยนไปใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้ว ระบบ
เครื่องยนต์ก็จะหายไปทั้งระบบ ไม่ ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ อะไหล่สาหรับเครื่องยนต์ ส่วนประกอบ
สาหรับเครื่องยนต์ หากแต่อะไหล่อื่น ๆ ของรถยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ยางรถยนต์ เบรก โช๊คอัพ
ระบบช่ว งล่าง หรือส่ว นประกอบอื่น ๆ ดังนั้นศูนย์บริการ FIT Auto จะยังสามารถดาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้
แม้ธุรกิจ FIT Auto จะได้รับผลกระทบในส่วนของน้ามันหล่อลื่นส่วนเดียว แต่น้ามันหล่อลื่น
นั้นเป็นสินค้าหลัก และเป็นผลิตภัณฑ์ของ ปตท. เอง เท่ากับว่า ธุ รกิจ FIT Auto จะไม่มีสินค้าอะไรที่
เป็นของตัวเองเลย เนื่องจากอะไหล่อื่น ๆ เป็นสินค้าประกอบที่ต้องมีการซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น มาเพื่อ
จาหน่ายและให้บริการต่อ ดังนั้น ธุรกิจ FIT Auto จึงจาเป็นต้องหาสินค้าชนิดอื่น ที่ผลิตและจาหน่าย
เองเพื่อคงความเป็นตัวตนไว้
ในด้านความพร้ อมรั บ มือ ต่อการเปลี่ ย นแปลงและการให้ บริการในด้ านพนั กงานช่างนั้ น
พนักงานช่างยังขาดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
เนื่องจากช่างที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการนั้นจบการศึกษา หรือเป็นนักศึกษาฝึกงานในภาควิชาช่างยนต์
ดังนั้น จึงยังไม่สามารถตอบสนองและให้บริการซ่อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแก่ลูกค้าที่นารถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าแบบไฮบริดที่เข้ารับบริการกับทางศูนย์ จึงควรวางแผนจัดอบรมหรือมีการส่งพนักงานช่างของ
ศูนย์บริการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
9. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากศึกษาเอกสารและการสั มภาษณ์กลุ่ มตัว อย่าง ผลการศึกษาที่ได้มีความใกล้ เคียงกับ
การศึกษาของทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย ผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อมั่นที่มากพอในการ
เปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แม้ว่าจะมีการใช้รถยนต์แบบไฮบริดบ้างแล้วก็ตาม แต่รถยนต์ระบบ
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ไฮบริดก็ยังคงใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานหลัก ส่วนพลังงานไฟฟ้านั้นเป็นผลพลอยได้จากการ
ขับเคลื่อนรถยนต์
ด้านความเชื่อมั่นต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถ เป็นปัญหา
ใหญ่ที่พบในทุกประเทศที่มีการเริ่มใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า คือ เรื่องการอัดประจุไฟฟ้าที่ใช้เวลานาน
หลายชั่วโมง ซึ่งปัญหานี้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้รถ
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นปัญหาอันดังต้น ๆ ที่พบได้ทุกประเทศ
ที่เริ่มมีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยยังมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ยั งมี ไม่ มากพอและไม่ ครอบคลุ ม ทุก พื้นที่ ของประเทศ ซึ่ งแตกต่ างจากสถานีบ ริก ารน้ามั นที่ มีอ ยู่
กระจายทั่วไปทุกพื้นที่ วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มีความคล้ายคลึงกัน คือ ใช้สถานีบริการน้ามันเดิมที่
มีอยู่อย่างครอบคลุม ปรับปรุงโดยติดตั้งหัวจ่ายไฟฟ้าไว้ตามสถานีบริการน้ามัน โดยในระยะแรกของ
การเริ่มต้นติดตั้งหัวจ่ายไฟฟ้าตามสถานีบริการน้ามัน จึงเริ่มจากการติดตั้งในเมืองหลักก่อน แล้วจึง
เริ่มมีการขยายไปตามเมืองรองเพื่อให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยในประเทศไทยก็มีการติดตั้งหั ว
จ่ายไฟฟ้าสาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยพื้นที่นาร่องก็คือสานักงานใหญ่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
สานั กงานใหญ่บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จากนั้นเริ่มมีการขยายไปตามโรงแรม สถานศึกษา
โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ และในสถานีบริการน้ามันในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนโดยเอกชนทั้งหมดเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของธุรกิจนั้น ๆ
ผลการศึกษา สามารถตอบสมมุติฐานได้ ดังนี้
9.1 จากสมมุติฐานที่ 1 ปตท. อาจเข้าสู่การดาเนินธุรกิจพลังงานประเภทอื่น ให้เป็นธุรกิจ
หลักและรายได้หลักขององค์กร ปตท. ผลการศึกษาพบว่า ปตท. มี การลงทุนกับธุรกิจพลังงานอื่น คือ
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (GPSC)
ดาเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ไอน้า และน้าปราศจากแร่ธาตุ ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และ
ดาเนินการผลิตไฟฟ้าอิสระกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้า
เย็น จากัด (DCAP) ดาเนินการผลิตไฟฟ้าและน้าเย็นเพื่อจาหน่ายให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จากัด (TP) ดาเนินการผลิตไฟฟ้าจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจาหน่าย
ไฟฟ้าและไอน้าให้ลูกค้าในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ และธุรกิจถ่านหิน โดย ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียผ่าน บริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ถือหุ้นผ่าน บริษัท
ปตท. โกลบอล เมเนจเม้ น ท์ จ ากัด (PTT Global Management Company Limited: PTTGM)
ซึ่งเป็นบริษัทแกนกลางรองรับการลงทุนของ ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท PTT
Mining Limited: PTTML)
แม้ว่า ปตท. จะมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานประเภทอื่น แต่ก็ไม่ได้ผลักดันให้เป็นธุรกิจหลัก
โดยเฉพาะในธุรกิจถ่านหินที่มีผลประกอบการที่ลดลง เนื่องมาจากนโยบายการลดการใช้ถ่านหินเพื่อ
ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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9.2 จากสมมุติฐานที่ 2 ปตท. อาจผลักดันธุรกิจอื่นของบริษัท ให้เป็นธุรกิจหลักและรายได้
หลักขององค์กร ผลการศึกษาพบว่า ปตท. พยายามผลักดันให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นรายได้หลักของ
องค์ ก ร เนื่ อ งจากธุร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาตินั้ น เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ปตท. สามารถขุ ด เจาะและผลิ ต ได้ เ องทั้ ง
กระบวนการ จึงทาให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับ ปตท. เป็นอันดับต้น ๆ จากธุรกิจทั้งหมด
อีกทั้งยังสามารถจาหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าน้ามันเชื้อเพลิง สืบเนื่องจากการที่สามารถผลิตได้เองทั้ง
กระบวนการ ทาให้ต้นทุนการผลิตต่า ซึ่งต่างจากพลังงานน้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องมีการซื้อน้ามันดิบจาก
ต่างประเทศมาผ่านกระบวนการกลั่นเป็นพลังงานชนิดอื่น ๆ จึงทาให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง ส่งผลให้
ราคาของน้ามันเชื้อเพลิงสูงตามไปด้วย
9.3 จากสมมุติฐานที่ 3 ธุรกิจ FIT Auto อาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจน
ไม่ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ และสมมุ ติฐ านที่ 4 ธุ ร กิ จ FIT Auto อาจได้ รั บ ผลกระทบจาก
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในบางส่วน จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้ผลการศึกษาพบว่า
ธุรกิจ FIT Auto จะได้รับผลกระทบในส่วนของยอดขายน้ามันหล่อลื่นเท่านั้น แต่ยังสามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากสิ่งที่จะหายไปจากรถยนต์ประเภทสันดาปภายใน คือ เครื่องยนต์ และเมื่อไม่มี
เครื่องยนต์ จึงไม่ต้องใช้น้ามันหล่อลื่น แต่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังคงมีส่วนประกอบอื่นเหมือนกับ
รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น ยางรถยนต์ เบรก โช๊คอัพ ระบบช่วงล่าง ซึ่งธุรกิจ
FIT Auto ยังมีการให้บริการส่วนนี้ต่อไปได้เป็นปกติ แต่ต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ในอนาคต
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) ด้ว ยกระแสการอนุ รั กษ์พ ลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ มที่ทั่ ว โลกให้ ความส าคัญ ภาครั ฐ ควร
สนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนและลงทุนเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและยอมรับถึงประโยชน์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
2) ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนหั นมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยใช้นโยบายทางภาษี
เป็นเครื่องมือเพื่อจูงในการให้ผู้บริโภคเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้จากการผลิตภายในประเทศ
หรือนาเข้าจากต่างประเทศก็ตาม
3) ภาครัฐควรร่วมมือกับ ปตท. และการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย อย่างจริงจังเพื่อเร่งพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีตัวเลือก
เกิดความมั่นใจ และตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามายิ่งขึ้น
10.2 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ FIT Auto
1) ธุรกิจ FIT Auto ควรหาผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถผลิตและขายได้ เองเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์
น้ามันหล่อลื่นที่จะลดลงหรือหายไปเลยในอนาคต
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2) ธุรกิจ FIT Auto ควรเริ่มมีการจัดอบรม หรือส่งพนักงานช่างของศูนย์บริการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กบั พนักงานช่างประจาศูนย์บริการ
3) ธุรกิจ FIT Auto ควรเริ่มลงทุนให้ศูนย์บริการยานยนต์ทุกศูนย์บริการมีความสามารถใน
การให้บริการซ่อมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและอัดประจุไฟฟ้าได้อย่างน้อยศูนย์บริการละ 1 ช่องบริการ
10.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งถัดไป
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน ผู้ศึกษาได้รับข้อเสนอแนะที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ที่อยู่นอกเหนือจากหัวข้อการสัมภาษณ์ดังนี้
1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน แม้ว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนจะ
ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่กลับยังไม่มีผลการศึกษาที่มากพอจนทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
2) ควรมีการศึกษาถึงข้อจากัดและหาแนวทางหรือทางออกด้านการ Supply พลังงานไฟฟ้า
ที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการอัดประจุไฟฟ้าพร้อมกันใน
ช่วงเวลากลางคืน
3) ควรมีการศึกษาเพื่อวางหลักสูตรรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ตลาดแรงงานในอนาคตมีองค์ความรู้ด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4) ควรมีการศึกษาผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มชุมชนและสังคมที่มีผลต่อธุรกิจ เนื่องจาก
ธุรกิจประเภทพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นส่งผลต่อสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
5) ควรมี การศึกษาผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ยเพิ่มเติมที่ เป็น กลุ่ ม ของคู่แข่ งทางธุร กิจ ศึกษานโยบาย
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าของคู่แข่ง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนิน
ธุรกิจ FIT Auto
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สำเหตุและผลกระทบของกำรก่อหนี้ในระบบจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ของ
ข้ำรำชกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ในสังกัด กองบังคับกำรอำนวยกำร
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน (บก.อก.บช.ตชด.)
ชัยวัฒน์ สวนกระจ่าง*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงสาเหตุของการก่อหนี้ในระบบ จากสถาบัน
การเงิ น ต่ า ง ๆ ของข้ า ราชการต ารวจตระเวนชายแดน ในสั ง กั ด กองบั ง คั บ การอ านวยการ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.) 2) ศึกษาถึงผลกระทบของการก่อหนี้ใน
ระบบ จากสถาบันการเงิน ต่าง ๆ ของข้าราชการตารวจ-ตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการ
อานวยการ กองบั ญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.) และ 3) ให้ ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน ในการนาไปกาหนดนโยบายหรือมาตรการ ในการป้องกันไม่ให้ข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.)
ก่อหนี้ที่อาจเกิดปัญหาในอนาคต หรือเพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือ ข้าราชการตารวจ-ตระเวนชายแดน
ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.)ที่ก่อหนี้
จากสถานบันการเงินต่าง ๆ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 200 นาย ประกอบไปด้วย ข้าราชการ
ตารวจฯ เพศชาย 153 นาย เพศหญิง 47 นาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ระดับการศึ กษา
ปริญญาตรี มีรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน โดยในกลุ่มประชากรตัวอย่าง มีการก่อหนี้จาก
สถาบั นการเงิน แล้ว จานวน 172 นาย ยังไม่ก่อหนี้ จานวน 28 นาย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะก่อหนี้ใน
อนาคต เพื่อการเช่า/ซื้อ ที่อยู่อาศัย เป็นลาดับที่หนึ่ง และเพื่อเช่า/ซื้อ ยานพาหนะ เป็นลาดับที่สอง
สาหรับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ก่อหนี้แล้วจานวน 172 นาย มีสาเหตุของการก่อหนี้โดยเรียง
จากสาเหตุ ที่ มี ก ารตอบแบบสอบถามมากสุ ด ไปหาน้ อ ยสุ ด ได้ แ ก่ เพื่ อ เช่ า /ซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ,
เพื่อการศึกษา, เพื่อเช่า/ซื้อ ยานพาหนะ, เพื่อผ่อนช าระค่าสินค้าอุปโภคบริโ ภค, เพื่อใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉิน, เพื่อความคล่องตัว, เพื่อการรักษาพยาบาลและสุขภาพ, เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน, เพื่อการ
ผ่อนชาระสินค้าฟุ่มเฟือย, เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ, เพื่อความงาม, เพื่อแต่งงาน และเพื่อลงทุนใน
อาชีพการเกษตร ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ได้ก่อหนี้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน
จากัด เป็นสินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้าประกัน จานวนหนี้สิน 1,000,001-2,000,000 บาท จ่ายชาระหนี้สิน
*

ร้อยตารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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10,001-20,000 บาท/เดือน เป็นการจ่ายชาระหนี้สิน ตามกาลังที่จ่ายได้ และเมื่อจ่ายชาระหนี้แล้ว
มีเงินคงเหลือ 3,001-5,000 บาท/เดือน และส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย
และหากว่ารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จะใช้วิธีการหาเงินพิเศษเพิ่มเติม
ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ก่อหนี้แล้วในด้านแรงจูงใจ ที่ส่งผลให้เกิดการก่อหนี้
ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ พบว่าแรงจูงใจทางสังคม/บุคคล มีผลระดับน้อย ด้านแรงจูงใจจาก
สถาบันการเงิน มีผลระดับปานกลาง และในด้านแรงจูงใจภาครัฐและเอกชนมีผลระดับน้อย และเมื่อมี
การก่อหนี้แล้วพบว่า เกิดความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ, สถานภาพ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการก่อ
หนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ สาหรับ อายุ, จานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ต่อเดือน
ไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
คำสำคัญ: สถาบันการเงิน, ก่อหนี้ในระบบ, สินเชื่อ
1. บทนำ
สานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทาสรุปผลที่สาคัญของการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ของปี พ.ศ. 2562 แต่ละประเด็นสาคัญดังนี้ (สานักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)
1) ด้านรายได้ครัวเรือน
ครัวเรือนทั่วประเทศไทย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 26,371 บาท เป็นรายได้ที่มาจากการทางาน
ร้อยละ 71.20 สาหรับรายได้ที่ไม่เกิดจากการทางานคิดเป็น ร้อยละ 28.80
2) ด้านค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ครัวเรือนทั่วประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 21,236 บาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ร้อยละ 33.70, ค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 20.80,
ค่าใช้จ่ายจาพวกยานพาหนะและการเดินทาง ร้อยละ 17.40, ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่ม และ
รองเท้า ร้อยละ 6.10, ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ร้อยละ 3.60, ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ร้อยละ 1.60,
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและค่ายาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ 1.40, ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง
การจัดงานพิธี และงานทางศาสนา ร้อยละ 1.00 และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
ได้แก่ ค่าภาษีของขวัญ ค่าเบี้ยประกันภัย สลากกินแบ่งรัฐบาล ดอกเบี้ย ร้อยละ 13.40
3) ด้านหนี้สินครัวเรือน
ครัวเรือนทั่วประเทศไทยพบว่า ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 53.70 ครัวเรือนที่มีหนี้สิน
ร้อยละ 46.30 โดยเป็ นหนี้สิ น เฉลี่ ยต่อครัว เรือน 167,913 บาท สาหรับหนี้สิ นจานวนดังกล่าวนี้
เป็นการก่อหนี้สินเพื่อใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 77.00 และมีการก่อหนี้เพื่อการลงทุนและอื่น ๆ ร้อยละ
23.00
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4) ด้านการก่อหนี้ในระบบ และนอกระบบ ห้วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี พ.ศ. 2562
ครัวเรือนทั่วประเทศเป็นหนี้ ประมาณ 10 ล้าน ครัวเรือน ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.30 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ได้ก่อหนี้และเป็นหนี้ในระบบเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 91.00
และครัวเรือนที่ก่อหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ร้อยละ 3.70 และสาหรับครัวเรือนที่ก่อหนี้นอก
ระบบเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 5.30 เป็นเหตุให้เงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้สินในระบบ สูงกว่าหนี้สินนอกระบบ
จานวน 76 เท่า (165,737 บาท และ 2,177 บาท) ตามลาดับ
5) การเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้
การเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงหนี้สินต่อรายได้ พบว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 25522562 ค่าเฉลี่ยของรายได้ยังคงมากกว่าค่าใช้จ่ายในการยังชีพ และยังพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2562
รายได้และค่าใช้จ่ายมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย รายได้เพิ่มขึ้นจาก 20,903 บาท ในปี พ.ศ. 2552 เป็น
26,946 บาท ในปี พ.ศ. 2560 สาหรับค่าใช้จ่าย มีการเพิ่มขึ้นจาก 16,205 บาท ในปี พ.ศ. 2552 เป็น
21,437 บาท ในปี พ.ศ. 2560 และสาหรับในปี พ.ศ. 2562 ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายมีการปรับตัวลดลง
จากปี 2560
เมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2562 พบว่ารายได้ยังสูงกว่าค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็ น ในการยั งชีพอยู่ 5,135 บาทต่อครัว เรื อน หรือประมาณ 1,834 บาทต่อคน (ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.8 คน) โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนใหญ่ถูกนาไปชาระหนี้ เช่น หนี้เพื่อการซื้อ/เช่า
ซื้อบ้าน/หรือที่ดิน, หนี้อุปโภคบริโภค และรายได้ส่วนที่เหลือ จากการชาระหนี้และไม่ได้ถูกใช้สอยไป
จะมีการเก็บไว้สาหรับการออม เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ทาให้เห็นว่าภาคครัวเรือนทั่วประเทศ มีหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนในจานวนที่สูงมาก ขณะเดียวกันสานักงานตารวจแห่งชาติก็ได้ตระหนักถึงปัญหา
หนี้สิน เป็นปัญหาใหญ่ที่มีความสาคัญเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คาสั่งถึงจเรตารวจแห่งชาติ
รอง ผบ.ตร.ฯ, ผู้ช่วย ผบ.ตร.ฯ, ผบช.หรือตาแหน่งเทียบเท่า, ผบก.หรือ ตาแหน่งเทียบเท่า ในสังกั ด
สานักงาน ผบ.ตร. เรื่ อง มาตรการป้องกันและปัญหาหนี้สินข้าราชการตารวจและลู กจ้างประจา
ตร. ใจความว่าให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ในการช่วยเหลือข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจา ตร.
ที่มีปัญหาในการชาระหนี้ให้สามารถกลับมาชาระหนี้ได้ตามปกติ และป้องกันการมีภาระหนี้สินจนเกิน
กาลังความสามารถในการชาระหนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาชับให้ทุกหน่วย จัดทาโครงการ
แก้ไขบัญหาหนี้สินข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจา ตร. สาหรับผู้ที่มีหนี้วิกฤติหรือมีปัญหาในการ
ชาระหนี้ โดยให้พิจารณาเชิญเจ้าหนี้ทุกรายเข้าร่ว มเจรจาตกลงแก้ไขปัญหาการชาระหนี้ ของลูกหนี้
แต่ละราย พร้อมทั้งขอความร่ วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่ลูกหนี้เป็นสมาชิกเข้าร่ว ม
เจรจาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลายเป็นลาดับแรก
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“ให้สารวจผู้มีหนี้วิกฤติหรือมีปัญหาในการชาระหนี้ เพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานออกหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนตรง
ตามความเป็นจริง ในการใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน ผู้บังคับบัญชาที่ให้การรับรอง
การกู้ของข้าราชการตารวจ ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และคานึงถึงศักยภาพในการชาระหนี้เป็น
ข้อมูล ประกอบการรั บ รองด้ว ย เพื่อ ป้องกั นการเกิดปั ญหาการช าระหนี้ ในอนาคต นอกจากนี้ใ ห้
จเรตารวจตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจา ตร. ของ
ทุกหน่วยงาน ในการตรวจราชการประจาปี ” หนังสือดังกล่าวระบุ (“บิ๊กแป๊ะ กาชับให้ผู้บังคับบัญชา
หามาตรการแก้หนี้ตารวจ”, 2562)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลของข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดน ในสังกัด กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บก.
อก.บช.ตชด.) ว่ามีสาเหตุใดบ้างที่ที่ให้ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว
ข้างต้น ก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ อีกทั้งการก่อหนี้ดังกล่าวทาให้ข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดนสามารถจัดการปัญหาหนี้สินที่ก่อได้หรือไม่ โดยหนี้ สินที่มีอยู่นั้น ส่งผลกระทบต่อตัว
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในด้านใดบ้าง
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการก่อหนี้ในระบบ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(บก.อก.บช.ตชด.)
2.2 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการก่อหนี้ในระบบ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(บก.อก.บช.ตชด.)
2.3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะหน่วยงาน ในการนาไปกาหนดนโยบายหรือมาตรการ ในการป้องกัน
ไม่ให้ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ก่อหนี้ที่อาจเกิดปัญหาในอนาคต หรือเพื่อให้ คาแนะนา
ช่วยเหลือ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ที่ก่อหนี้จากสถานบันการเงินต่าง ๆ
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้ นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุและผลกระทบจากการก่อหนี้ในระบบ
จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างโดยการสุ่มจากข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสั ง กั ด กองบั ง คั บ การอ านวยการ กองบั ญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.)
ที่มีกาลังพลในภาพรวม จานวน 390 นาย โดยในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. มีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชา จานวน 9 หน่วยงาน ดังนี้
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1) สานักงานผู้บังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (สง.ผบก.อก.บช.
ตชด.)
2) ฝ่ายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.1
บก.อก.บช.ตชด.)
3) ฝ่ายอานวยการ 2 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.2
บก.อก.บช.ตชด.)
4) ฝ่ายอานวยการ 3 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.3
บก.อก.บช.ตชด.)
5) ฝ่ายอานวยการ 4 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.4
บก.อก.บช.ตชด.)
6) ฝ่ายอานวยการ 5 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.5
บก.อก.บช.ตชด.)
7) ฝ่ายอานวยการ 6 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.6
บก.อก.บช.ตชด.)
8) ฝ่ายอานวยการ 7 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.7
บก.อก.บช.ตชด.)
9) ฝ่ายอานวยการ 8 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ฝอ.8
บก.อก.บช.ตชด.)
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 เพื่อให้ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ในการกาหนด
นโยบายหรือมาตรการ ในการป้องกันไม่ให้ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ก่อหนี้ที่อาจเกิดปัญหา
ในอนาคต
4.2 เพื่อให้ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ในการกาหนด
นโยบายหรือมาตรการ เพื่อช่วยเหลือหรือให้คาแนะนา ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ที่ก่อหนี้
จากสถาบันการเงินต่าง ๆ
5. นิยำมคำศัพท์
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และดาเนินธุรกิจในรูปแบบ
รับบริการเงินฝากจากผู้ออม และปล่อยเงินฝากที่รับฝากจากผู้ออม ให้กับลูกค้าของสถาบันการเงิน
ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
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ก่อหนี้ในระบบ หมายถึง การกู้เงินจากสถาบันการเงินที่จดทะเบียนตามกฎหมาย โดยจัดทา
สัญญาการกู้เงิน ระบุระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย จานวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นรายปีหรือรายเดือน
สิ น เชื่ อ หมายถึ ง การบริ ก ารของสถาบั น การเงิ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ต่ อ สถาบั น การเงิ น
ด้ว ยความเชื่อใจที่มีต่อลูกค้าให้ ยื มเงินไปใช้ก่อน และชดใช้กลั บคืนให้ กับสถาบันการเงิน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยชดใช้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ย
6. กำรทบทวนวรรณกรรม
การก่ อ หนี้ ใ นระบบจากสถาบั น การเงิ น ต่ า ง ๆ สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า เป็ น การกู้ ยื ม เงิ น
ในระบบจากสถานบันการเงินโดยทางอ้อม ผ่านทางคนกลางหรือตัวกลาง โดยตัวกลางที่ว่านี้ ได้แก่
ธนาคาร เป็ น ต้น ลั กษณะของการดาเนิ นการของธนาคาร จะกระทาด้ว ยการระดมเงิน ฝากจาก
ประชาชนที่เป็นลูกค้า หรือที่เราเรียกกันว่าผู้ออมหรือผู้ฝากเงิน เมื่อมีการนาเงินมาฝากไว้ที่ธนาคาร
ธนาคารจะใช้เงินที่ระดมจากผู้ออม ไปให้กับลูกค้าของธนาคารที่มีความสนใจต้องการเงินทุนไปใช้จ่าย
กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า สินเชื่อหรือเงินกู้
การก่อสิ น เชื่อหรื อกู้เงิน จากสถาบันการเงิน จะต้องมีลั กทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ มีการทา
สั ญ ญาเงิ น กู้ มี ก ารระบุ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ จากผู้ กู้ เ อาไว้ ชั ด เจน ท าให้ ผู้ กู้ เ งิ น ได้ รั บ
อรรถประโยชน์ จ ากการอุ ป โภคบริ โ ภคสิ น ค้ า บริ ก ารต่ า ง ๆ ในขณะที่ ตั ว เองยั ง ไม่ มี เ งิ น เพี ย งพอ
(เพลินพิศ สัตย์สงวน, 2554)
ความหมายของสิ น เชื่ อ สามารถแบ่ ง ออกได้ ห ลายลั ก ษณะ เช่ น ในด้ า นของการค้ า มี
ความหมายว่ า การที่ ผู้ ข ายมี ค วามเชื่ อ ใจต่ อ ผู้ ซื้ อ และยิ น ยอมมอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารในอนาคต
ก่อให้เกิดการเป็นหนี้ ทาให้เกิดลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามมา, ในด้านของผู้บริโภค สินเชื่อมีความหมายว่า
การที่ลูกค้าสามารถได้สินค้าหรือบริการไปใช้ก่อน โดยจะมีการนาเงินสดมาชาระค่าสินค้าหรือบริการ
ในภายหลัง และในด้านของสถาบันการเงิน สินเชื่อมีความหมายว่า การบริการของสถาบันการเงินที่
ก่อให้เกิดรายได้ต่อสถาบันการเงิน มีความสาคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อระบบธุรกิจของ
ชุมชนเป็นอย่างยิ่งด้วย
สินเชื่อ มีกระบวนการหลังจากที่ตกลงใจในการทาสินเชื่อออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) รายการสินเชื่อ เป็นการตกลงของบุคคล 2 ฝ่ายที่จะทาธุรกรรมกัน โดยมีสัญญาในการทา
ธุรกรรม ระบุเงื่อนไข รวมถึงระยะเวลาในการชาระเงินคืน
2) สถานะทางสินเชื่อ เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการเมื่อมีการตกลงปลงใจกันแล้วว่าจะให้สินเชื่อ
แก่ลูกค้า สถานะทางสินเชื่อคือการระบุ ตรวจสอบ สถานะทางสินเชื่อของลูกค้าที่มีความประสงค์ ที่จะ
ทาสินเชื่อ ว่ามีคุณลักษณะเหมาะสม และเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า จะสามารถชดใช้เงินที่ดาเนินการทา
สินเชื่อได้ในอนาคตแน่นอน
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3) ตราสารสินเชื่อ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ในการจัดทาหลักฐานทางสินเชื่อ เพื่อให้แต่ละฝ่าย
ยอมรับข้อตกลงกันตามเงื่อนไข ระยะเวลา ทีผ่ ู้ปล่อยสินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อได้ทาร่วมกัน
สินเชื่อที่มีการตกลงทาสัญญาและระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนแล้วนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 8
ประเภท ได้แก่
1) สินเชื่อเพื่อการเคหะ คือ สินเชื่อที่สถาบันการเงินให้บริการปล่อยเงินกู้แก่ลูกค้า เพื่อนาไป
ซื้อที่อยู่อาศัย เช่น บ้านจัดสรร คอนโนมิเนียม เป็นต้น เมื่อมีการจ่ายชาระคืนให้แก่สถาบันการเงิน
จะเป็ น ในรู ป แบบการผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้ น พร้ อ มดอกเบี้ ย เป็ น รายเดื อ น เท่ า ๆ กั น ทุ ก เดื อ น
ตามระยะเวลา จานวนเงินที่ระบุในสัญญา
2) สินเชื่ออเนกประสงค์ คือ สินเชื่อที่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยเป็นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น เงินกู้เบิกเกินบัญชี เป็นต้น
3) สินเชื่อเพื่อการเดินทางและสันทนาการ คือ การให้กู้เพื่อการเดินทางเพื่อการท่อ งเที่ยว
การดูงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการบริการท่องเที่ยว
เป็นต้น
4) สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค คือ สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปอุปโภคบริโภค
ได้แก่สินเชื่อเพื่อซื้อพาหนะ เป็นต้น
5) สิ น เชื่ อ เพื่ อ การลงทุ น คื อ สิ น เชื่ อ ที่ จ่ า ยในการลงทุ น เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ของผู้ ที่ มี
วิชาชีพอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี วิศวกร เป็นต้น
6) สินเชื่อธุรกิจรายย่อย คือ สินเชื่อที่มีการกู้ในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจจริง ให้แก่ลูกค้าไปก่อนโดยไม่ต้อง
มีการชาระเป็นเงินสด มีเพียงสัญญาการชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการนั้น
7) สิ น เชื่อหมุน เวี ย น คือ สิ นเชื่อที่ลู กค้าไม่จาเป็นต้องมีบุคคลหรือหลั กทรัพย์ ค้าประกัน
ซึ่งสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ
8) สิ น เชื่ อ บุ ค คล คื อ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา ไม่ ต้ อ งมี บุ ค คลค้ าประกั น
(ดารณี พุทธวิบูลย์, 2547)
การกู้เงินจากสถาบันการเงิน ,สินเชื่อ หรือแม้แต่การกู้ยืมทางอ้อม ล้วนต้องมีสาเหตุของการ
ก่อหนี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง สาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้า หรือผู้รับบริการของสถาบันการเงิน,
ธนาคาร ฯลฯ มีความต้องการที่จะใช้เงิน ทาให้สาเหตุในการกู้ยืมเงินนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย จน
นาไปสู่การก่อหนี้สินในที่สุด
อิทธิพลจากครอบครัวถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ ในด้านของสาเหตุที่นาไปสู่การกู้เงิน
โดยอิทธิพลจากครอบครัวที่ส่งผลต่อการบริโภคของคนใดคนหนึ่ง มีด้วยกันหลายปัจจัย เช่น การแบ่ง
ได้จากลักษณะหน้าที่ ของคนในครอบครัว, โครงสร้างของครอบครัว, ความแตกต่างกันของคนใน
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ครอบครั ว และวิถีชีวิตของแต่ล ะครอบครัว เป็ นต้น อิทธิพลจากสิ่ งที่กล่ าวมาข้างต้นนี้ ส่ งผลให้
พฤติกรรมในการบริโภคมีความแตกต่างกัน (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2531: 115-120)
โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้อธิบายเอาไว้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละรายขึ้นอยู่กับความ
เข้ า ใจ รอบรู้ ในการที่ จ ะต้ อ งตอบสนองความต้ อ งการด้ ว ยวิธี ก ารต่ า ง ๆ และความต้ อ งการนั้ น
เป็นอิสระจากสภาพแวดล้อม ที่เลือกการตอบสนองในด้านต่าง ๆ เหตุนี้ทาให้ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เพื่อประโยชน์สูงสุด ภายในเงินที่มีจากัด จึงเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเพื่อการแสวงหาประโยชน์สูงสุด และพฤติกรรมของผู้บริโภคผันแปรตามรายได้เสมอ
(ธงชัย สันติวงษ์, 2540: 46-47)
พฤติก รรมอี กรู ป แบบหนึ่ ง ก็คื อ พฤติก รรมการเรีย นแบบ ที่ พ ยายามหาสิ่ ง ของมาบริโ ภค
เพื่อให้ทัดเทียมผู้อื่น ก็ถือเป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง ที่จะทาให้สินค้าฟุ่มเฟือยขายได้อยู่ล่าไป เมื่อใช้จ่าย
มากจนติดเป็นนิสัย จนขนาดที่มากเกินพอดี ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อหนี้สิน (อุทัยวรรณ จริงจิตร,
2538: 50)
พฤติกรรมการบริ โภคถือเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งในสังคมได้เช่นกัน ได้แก่ ความเป็นปัจเจก
บุคคล (เป็นความสลับซับซ้อนและสัมพันธ์กับความเป็นเสรีภาพ ประชาธิปไตย ชาตินิยม ความรักชาติ
โดยบุคคลแต่ละบุคคลมีความต้องการอิสระ ซึ่งอิสระดังกล่าวจะต้องไม่มีเงื่อนไขทางสังคมการจัดการ
กับ สิ่ ง แวดล้ อม ส่ งผลให้ เ กิด ความมีอิ ส ระในการเลื อกซื้อ สิ น ค้า หรื อบริก าร), ความเท่า เที ยมกั น
(เป็นความเท่าเทียมกันที่จะดารงชีวิต แสวงหาความสุข และอยู่รอดในสังคม), กิจกรรม (เป็นรูปแบบ
การดารงชีวิตของแต่ล ะบุ คคล ความสนใจ ความคิดเห็ น ที่จะมีผ ลต่อความพอใจหรือไม่พอใจ) ,
ความก้าวหน้า (เป็นการถูกยอมรับในสังคมและการประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ ที่พึงปรารถนา
ทาให้สินค้าและบริการเลือกใช้ค่านิยมนี้ในการกาหนดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกพึงพอใจ),
ความมีป ระสิ ทธิภ าพและความสะดวกในการใช้ (เป็นการค้ นหาสิ่ งใหม่ที่มีวิธี การที่ดีขึ้ นกว่าเดิ ม
จึ งน าไปสู่ การพัฒ นาของผู้ ผ ลิ ตในด้า นต่ าง ๆ มากมาย เช่ น พัฒ นาด้านความเร็ ว ความประหยั ด
และความคงทน เป็นต้น), ความเป็นมนุษย์, ความเป็นหนุ่มสาว, ค่านิยมด้านวัตถุ, ค่านิยมด้านเสรีภาพ,
ความมีรูปร่างสุขภาพดี, ความสาเร็จและความมีชื่อเสียง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 252-260)
ในขณะที่พฤติกรรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดการก่อ
หนี้ได้ เพราะความต้องการของมนุษย์ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง ซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่สิ้นสุด (Abraham
H.Maslow, 1954: 77-104) ความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้น และได้รับการตอบสนองแล้ว จะมีความ
ต้องการใหม่เกิดขึ้นมา ซึ่งความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเหล่านี้เอง ถือเป็นแรงจูงใจของ
พฤติกรรมมนุ ษย์ ซึ่ง จากสาเหตุ นี้ มีการจัดล าดับความต้อ งการต่าสุ ด ไปหาความต้ องการสู งสุ ด
โดยมนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการต่าสุดก่อน จึงจะมีการขับเคลื่อนความต้องการของ
ตนเองไประดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ลาดับขั้นความต้องการ (Hierarchy & Needs) เป็นการแสดง
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ถึ ง ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ใ นรู ป แบบพี ร ะมิ ด ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งการ (Hierarchy & Needs)
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1) ความต้ อ งการของร่ า งกาย (Physiological needs) คื อ ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐาน
ของมนุษย์ เช่น ความต้องการด้านอาหาร, ยารักษาโรค, เครื่องนุ่งห่ม, ความต้องการทางเพศ เป็นต้น
2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) คือ ความต้องการที่อยู่เหนือระดับความ
ต้องการทางด้านร่างกาย เช่ น ความต้องการด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ, ความมั่นคงในการ
ทางาน เป็นต้น
3) ความต้องการด้านสั งคม (Social needs) คือ ความต้องการของการเป็นส่ วนหนึ่งของ
หมู่ คณะ รวมถึ งการได้รั บ การยอมรั บ จากสั ง คม ซึ่ง เป็ น ความต้ องการที่ จะเกิ ด ขึ้น เมื่อ ได้ รั บการ
ตอบสนองในระดั บ ความต้อ งการของร่า งกาย (Physiological needs) และความต้อ งการความ
ปลอดภัย (Safety needs)
4) ความต้ อ งการการยกย่ อ ง (Esteem needs) คื อ ความต้ อ งการที่ ต่ อ ยอดจากความ
ต้องการด้านสังคม (Social needs) กล่าวคือ เมื่อมนุษย์ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้ว มนุษย์จะมี
ความต้องการที่จะให้ผู้คน ยอมรับในความสาเร็จ, ความรู้, ความสามารถ เป็นต้น
5) ความต้องการประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) คือ ลาดับ
ความต้องการที่อยู่ยอดสุดของรูปพีระมิด การบรรลุความต้องการในขั้นนี้ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จในชีวิต เป็นคนพิเศษ แต่ในบางครั้งความต้องการของมนุษย์ก็เป็นสิ่งพิเศษ อาจจะไม่ได้
จาเพาะเจาะจงว่าต้องได้รั บการตอบสนองความต้องการที่เป็นล าดับขั้นตอน เช่น มนุษย์มีความ
ต้องการในระดับที่สูงกว่า แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ก็อาจเปลี่ยนใจไปมีความต้องการในระดับที่ต่า
กว่า นั่นเอง (Clayton P. Alderfer, 1972)
เมื่อเกิดพฤติกรรมและแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการก่อหนี้ ผู้บริโภคมักจะใช้การตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ โอกาส นิสัย
แรงกระตุ้นการตามอย่างสังคม และพันธุกรรม ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้น จะเป็นการตัดสินใจ
โดยมีเพียงปัจจัยที่กล่าวไปนี้แล้วเพียงปัจจัยเดียว หรือเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากปัจจัยทั้งหมดนี้ก็ได้
อาจเกิด ได้ กับ บางคนหรื อ เกิ ดได้ เพี ยงชั่ว คราว เช่น การตัด สิ น ใจของผู้ บ ริโ ภค มี พื้น ฐานมาจาก
ปฏิกิริยาในการตอบสนองและอารมณ์ในขณะนั้น ๆ ค่อนข้างมาก หรือการตัดสินใจที่ไม่ได้คานึงถึง
ข้อเท็จจริงของสินค้ามากนัก เพราะแบรนของสินค้า เป็นต้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กาญจนา พูลแก้ว (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการก่อหนี้และความสามารถในการ
ช าระหนี้ สิ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวน ในสั ง กั ด
ตารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ศึกษาคุณลักษณะ พฤติกรรมส่วนบุคคล
รวมถึงความสามารถในการชาระหนี้สินที่ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
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ดังกล่าว และศึกษาถึงอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการชาระหนี้สินของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน ในสังกัดตารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
ข้าราชการตารวจฯ มีสาเหตุการกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีลักษณะเป็ นการกู้เงิน
ในระบบแบบมีสัญญาเงินกู้ แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ที่นามาชาระเงินกู้คือเงินเดือน มีพฤติกรรมการก่อ
หนี้โดยรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.56) มีพฤติกรรมการก่อหนี้อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.01-2.00) สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะการกู้เงิน
รวมถึงจานวนเงินที่สามารถผ่อนชาระหนี้ได้ตามสัญญา และปัญหาค้างชาระติดต่อกันส่งผลกระทบกับ
การปฏิบัติหน้าที่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ธิ ด า ว่ อ งวั น ดี (2550) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ห นี้ สิ น ของข้ า ราชการต ารวจ
กรณีศึกษา ข้าราชการตารวจในสังกัดส่ว นกลาง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพหนี้สิ น
สถานะทางการเงิน และปั จจั ยที่มีต่อการตัดสิ นใจเลื อกแหล่ งเงินกู้ของข้าราชการตารวจในสั งกัด
ส่วนกลาง จานวน 340 นาย โดยในประชากรตัวอย่างมีหนี้สินร้อยละ 80.9 ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค รองลงมาเป็นหนี้ประเภทเช่าซื้อยานพาหนะ รองลงมาเป็นหนี้เพื่อการเช่าซื้อที่อยู่
อาศัย รองลงมาเป็นหนี้ประเภทธุรกิจ
พ.ต.ต.ณัฐ พล จั น มะโน (2555) ได้ท าการวิจั ยเรื่อ ง ภาวะหนี้ สิ น ของข้ าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน สถานีตารวจภูธรเชียงของ จังหวัดเชียงราย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึง
สาเหตุ ของการเกิ ดหนี้ สิ น ของข้ าราชการต ารวจชั้ นประทวนสถานี ตารวจภู ธ รเชีย งของ จั งหวั ด
เชีย งราย รวมถึงวิเคราะห์ ถึงปั ญหาอุปสรรคในการช าระหนี้ การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการสร้ างชุดคาถาม 50 ชุด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาวะ
หนี้สินที่มีปัจจัยในการเช่าซื้อที่อยู่อาศัยมีจานวนยอดหนี้สินสูงที่สุด
7. กรอบแนวคิด/ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ของ
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.) ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
7.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
สำเหตุของกำรก่อหนี้ในระบบจำก
สถำบันทำงกำรเงิน
1.สาเหตุจากปัจจัยส่วนบุคคล
2.สาเหตุจากพฤติกรรม/ความต้องการ
3.สาเหตุจากแรงจูงใจ

การก่อหนี้ในระบบจาก
สถาบันการเงิน

ผลกระทบที่เกิดจำกกำร
ก่อหนี้ในระบบจำก
สถำบันกำรเงิน
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7.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือข้าราชการตารวจทุกชั้นยศที่อยู่ในสังกัด กองบังคับการ
อานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จานวน 390 นาย เป็นการเก็บข้อมูลที่ใช้วิธีการสุ่ม
โดยบั ง เอิ ญ ก าหนดกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า ง จ านวน 200 นาย โดยใช้ สู ต รของ Taro Yamane
คานวณได้ ดังนี้

n หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N หมายถึง ขนาดประชากร
e หมายถึง สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ในระดับความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 สัดส่วนความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.05 เมื่อแทนค่าในสูตร มีผลการคานวณดังนี้

n = 197.4683
n ≈ 200
2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้วิจัยได้
รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ข้อมูลด้านพฤติกรรม แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อ
การก่ อ หนี้ ใ นระบบจากสถาบั น การเงิ น รวมถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเป็ น หนี้
โดยแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา รายได้ เป็ น ต้ น
ใช้คาถามคาถามปลายปิด คาถามเป็นแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 2 พฤติกรรม/ความต้องการในการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
ข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สาเหตุ ข องการก่ อ หนี้ ม าจากปั จ จั ย ด้ า นใดบ้ า ง ความถี่ ข องการก่ อ หนี้
ความสามารถในการช าระหนี้ เป็ นต้น ใช้คาถามปลายเปิด และคาถามปลายปิด โดยบางคาถาม
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ส่ว นที่ 3 ข้อมูลเกี่ย วกับแรงจูงใจที่ส่ งผลต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถานบันทางการเงิน
ประกอบด้วย แรงจูงใจทางบุคคลและสังคม แรงจูงใจจากสถาบันทางการเงิน แรงจูงใจภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นต้น
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านผลการทบในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ เป็นต้น
ค าถามส่ ว นที่ 3-4 เป็ น แบบมาตรวั ด ลิ เ คิ ร์ ท ซึ่ ง จะวั ด ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ว่ามีความคิดเห็นด้วยกับคาถามในระดับใด ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น้อย
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
7.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ น การศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิ โดยศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของการก่อหนี้ในระบบ
จากสถาบันการเงิน โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ที่เป็นจานวนประชากร
จานวน 200 นาย
7.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถาม จะมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และนาผลการประมวลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูล ส่ ว นที่ 1 ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ เป็ นต้น โดยเป็ น
การนาเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แสดงในรูปแบบร้อยละ และมีการแจงแจงค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อหาว่า
มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานในการ
วิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
สมมติฐานที่ 1
H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
H1 : เพศมีความสัมพันธ์การก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
สมมติฐานที่ 2
H0 : อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
H1 : อายุมคี วามสัมพันธ์การก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
สมมติฐานที่ 3
H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์การก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
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สมมติฐานที่ 4
H0 : ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์การก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
สมมติฐานที่ 5
H0 : จานวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ
H1 : จานวนสมาชิกในครอบครัวมีมีความสัมพันธ์การก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
สมมติฐานที่ 6
H0 : รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
H1 : รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์การก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
ข้ อ มู ล ส่ ว นที่ 2 พฤติ ก รรม/ความต้ อ งการในการก่ อ หนี้ ใ นระบบจากสถาบั น การเงิ น
ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการก่อหนี้มาจากปัจจัยด้านใดบ้าง ความถี่ของการก่อ
หนี้ ความสามารถในการชาระหนี้ เป็นต้น โดยจะเป็นการแสดงข้ อมูลในรูปแบบร้อยละ และจะมีการ
นาเสนอในรูปแบบตารางที่มีการแจกแจงค่าสถิติต่าง ๆ
ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถานบันการเงิน
ประกอบด้วย แรงจูงใจทางบุคคลและสังคม, แรงจูงใจจากสถาบันทางการเงิน และแรงจูงใจภาครัฐ
และภาคเอกชน คาถามนี้เป็นแบบมาตรวัดลิเคิร์ท ซึ่งจะวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ข้อมูลส่ วนที่ 4 ข้อมูลด้านผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิ น
ประกอบด้วยข้อมูลด้านผลการทบในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ เป็นต้น
คาถามนี้เป็นแบบมาตรวัดลิเคิร์ท ซึ่งจะวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5
ระดับ
โดยข้อมูลส่วนที่ 3-4 จะมีการแสดงระดับของคะแนนเฉลี่ยโดยพิจารณาจากคะแนนของ
คาตอบ มีการหาค่าพิสัยจากผลคะแนน ดังนี้
ช่องความกว้างของชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=
= 0.80
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
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8. ผลกำรศึกษำ/กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 200
ชุด ซึ่งในแบบสอบถาม ได้จาแนกข้อมูลที่ต้องตอบแบบสอบถามจะต้องตอบ ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อมูลด้าน เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, จานวน
สมาชิกภายในครอบครัว และรายได้ต่อเดือน
2) ข้อมูลด้านพฤติกรรม/ความต้องการ ในการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลด้าน สาเหตุของการก่อหนี้ฯ, ประเภทของการก่อหนี้, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการก่อ
หนี้จากสถาบันการเงินแล้ว เป็นต้น
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งแผลต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน ประกอบไป
ด้วยข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจด้านใดบ้างที่ส่งผลให้ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนฯ
มีการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน
4) ข้อมูลด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน ประกอบไปด้วย
ผลกระทบด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กิด ขึ้ น เมื่ อข้ า ราชการต ารวจตระเวนชายแดนฯ ได้ ดาเนิ น การก่ อ หนี้ ฯ
ซึ่งมีทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนเอง และผลกระทบที่เป็นวงกว้าง
เป็นต้น
ทางผู้ วิจัย ได้น าผลการตอบแบบสอบถามจานวน 200 ชุด ไปวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติใน
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ แยกเป็น 4 ส่วนตาม
ข้อมูลในแบบสอบถาม ดังนี้
8.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 8.1 การแสดงข้อมูล, จานวนร้อยละ ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกอง
บังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ที่ตอบแบบสอบถามใน
ด้านข้อมูลทั่วไป
ลำดับ

1

ข้อมูลทั่วไป/
ประเภท
เพศ
ชาย
1หญิง
รวม

2

อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
รวม
ที่ก่อหนี้
ที่ไม่ก่อหนี้
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
137
35
172

79.70
20.30
100.00

16
12
28

57.10
42.90
100.00

153
47
200

76.50
23.50
100.00

2

1.20

1

3.60

3

1.50
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ลำดับ

ข้อมูลทั่วไป/
ประเภท
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม

3

4

5

6

สถำนภำพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
จำนวนสมำชิกในครอบครัว
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7 คนขึ้นไป
รวม
รำยได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
รวม
ที่ก่อหนี้
ที่ไม่ก่อหนี้
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
63
36.60
14
50.00
77
38.50
45
26.20
7
25.00
52
26.00
33
19.20
3
10.70
36
18.00
29
16.80
3
10.70
32
16.00
172 100.00 28
100.00 200 100.00
72
89
11
172

41.90
51.70
6.40
100.00

22
5
1
28

78.55
17.90
3.55
100.00

94
94
12
200

47.00
47.00
6.00
100.00

60
82
27
3
172

34.90
47.70
15.70
1.70
100.00

5
13
10

17.90
46.40
35.70

28

100.00

65
95
37
3
200

32.50
47.50
18.50
1.50
100.00

40
94
35
3
172

23.30
54.70
20.30
1.70
100.00

5
14
8
1
28

17.80
50.00
28.60
3.60
100.00

45
108
43
4
200

22.50
54.00
21.50
2.00
100.00

7
72
38
42
8
5
172

4.00
41.90
22.10
24.40
4.70
2.90
100.00

1
13
7
5
1
1
28

3.60
46.40
25.00
17.90
3.55
3.55
100.00

8
85
45
47
9
6
200

4.00
42.50
22.50
23.50
4.50
3.00
100.00
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จากตารางที่ 8.1 แสดงให้ เห็นถึงข้อมูล ทั่ว ไป ที่แสดงจานวนข้าราชการตารวจ, จานวน
ร้อยละของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.) ที่เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 200 นาย โดยผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ข้าราชการตารวจดังกล่าวตอบแบบสอบถามมานั้น มีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านเพศ แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด.
ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น 200 นาย เป็นเพศชาย จานวน 153 นาย คิดเป็นร้อยละ
76.50 เป็นเพศหญิง จานวน 47 นาย คิดเป็นร้อยละ 23.50
โดยข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่มีการก่อหนี้ในระบบจาก
สถาบันการเงิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 172 นาย เป็นเพศชาย จานวน 137
นาย คิดเป็นร้อยละ 79.70 ของข้าราชการตารวจฯ ที่ก่อหนี้จากสถาบันการเงิน เป็นเพศหญิง จานวน 35
นาย คิดเป็นร้อยละ 20.30 ของข้าราชการตารวจฯ ที่ก่อหนี้จากสถาบันการเงิน
2) ด้านอายุ แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด.
ที่ตอบแบบสอบถามเป็นจานวนมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 21-30 ปี เป็นจานวน 77 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 38.50 และเป็นจานวนต่าสุด อยู่ในช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี เป็นจานวน 3 นาย คิดเป็นร้อยละ
1.50
3) ด้านสถานภาพ แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด.
ที่ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพโสด จานวน 94 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.00, มีสถานภาพสมรถ
จานวน 94 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.00 และมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จานวน 12 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 6.00
4) ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้ า ราชการต ารวจตระเวนชายแดน ในสั ง กั ด
บก.อก.บช.ตชด. ที่ตอบแบบสอบถาม จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ จานวน 95 นาย
คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 รองลงมาจบการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 65 นาย คิดเป็นร้อยละ
32.50, ปริ ญญาโท จ านวน 37 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.50 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 3 นาย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ
5) ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว แสดงให้ เห็ นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ตอบแบบสอบถาม มีสมาชิกในครอบครัวจานวน 3-4 คน จานวน 108 นาย
คิดเป็นร้อยละ 54.00 และลาดับที่มีคนเลือกตอบน้อยที่สุดได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ที่มีจานวน 7
คนขึ้นไป มีจานวน 4 นาย คิดเป็นร้อยละ 2.00
6) ด้ านรายได้ ต่ อ เดือ น ครอบครัว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้า ราชการต ารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนเป็นเงิน 10,001-20,000 บาท
จานวน 85 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.50 และส่วนน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนเป็นเงิน 50,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 6 นาย คิดเป็นร้อยละ 3.00
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านในครั้ ง นี้ จะเป็ น การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ด้านข้อมูลทัว่ ไปของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. มีความสสัมพันธ์กับ
การก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือไม่ โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ
หากการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS มีระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ถือว่า
เกิดนัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) โดยจะยอมรับสมมติฐาน H1 และจะปฏิเสธสมติฐาน H0
หากการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS มีระดับนัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 ถือว่า
ไม่เกิดนัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) โดยจะยอมรับสมมติฐาน H0 และจะปฏิเสธสมติฐาน H1
ตารางที่ 8.2 การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไปประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ใน
ระบบจากสถาบันการเงินหรือไม่ โดยใช้การทดสอบ Chi-Square Test
ลำดับ
1

2

3

4

ข้อมูลทั่วไป/
ประเภท
เพศ
ชาย
1หญิง

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
ที่ก่อหนี้
ที่ไม่ก่อหนี้

X2

Sig.

26
12
28

6.726

0.009

รวม

137
35
172

1
14
7
3
3
28

3.591

0.464

รวม

2
63
45
33
29
172
72
89
11
172

22
5
1
28

13.108

0.001

60
82
27
3
172

5
13
10
0
28

7.859

0.049

อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
สถำนภำพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
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ลำดับ
5

6

ข้อมูลทั่วไป/
ประเภท
จำนวนสมำชิกในครอบครัว
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7 คนขึ้นไป
รวม
รำยได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
ที่ก่อหนี้
ที่ไม่ก่อหนี้

X2

Sig.

40
94
35
3
172

5
14
8
1
28

1.568

0.667

7
72
38
42
8
5
172

1
13
7
5
1
1
28

0.763

0.797

จากตารางที่ 8.2 เป็ น การทดสอบสมมติ ฐ านว่ า ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของข้ า ราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ในด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจาก
สถาบันการเงินหรือไม่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ทราบดังนี้
เพศ, สถานภาพและระดับการศึกษา และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.009, 0.001 และ 0.049
ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 แสดงว่ า ให้ เ ห็ น ว่ า เพศ, สถานภาพและระดั บ
การศึกษาของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. มีความสัมพันธ์กับการก่อ
หนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน (ปฏิเสธสมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1)
ในขณะที่ข้อมูลทั่วไปด้านอายุ, จานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ต่อเดือน มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.49, 0.667 และ 0.979 ซึ่งมีค่ามากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้ให้ว่า
ข้อมูลทั่วไปในด้านอายุ, จานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อ
หนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน (ยอมรับสมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1)
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8.2 ข้อมูลด้ำนพฤติกรรม/ควำมต้องกำร ในกำรก่อหนี้ในระบบจำกสถำบันกำรเงิน
ตารางที่ 8.3 การแสดงข้อมูลของสถาบันการเงินที่ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.
อก.บช.ตชด. ได้มีการกู้ยืมเงิน โดยแสดงในรูปแบบจานวนร้อยละ
สถำบันกำรเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน จากัด
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
ธนาคารธนชาติ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.)
ไม่มีการก่อหนี้/กู้ยืมเงิน
รวม

กำรก่อหนี้
จำนวน
ร้อยละ
141
52.81
51
19.10
17
6.37
10
3.75
6
2.25
5
1.87
3
1.12
3
1.12
2
0.75
1
0.37
28
10.49
267
100.00

จากตารางที่ 8.3 แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.
ตชด. ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีการก่อหนี้จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน จากัด
มากที่สุด เป็นจานวน 141 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.81 และมีการก่อหนี้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
(ธ.ก.ส.) น้อยที่สุด เป็นจานวน 1 นาย คิดเป็นร้อยละ 0.37
โดยในจ านวนข้ า ราชการต ารวจตระเวนชายแดน ในสั ง กั ด บก.อก.บช.ตชด.ที่ ต อบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ มีจานวน 28 นาย ที่ไม่ได้มีการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิ น คงเหลือ
จานวน 172 นาย ที่ได้มีการก่อหนี้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ
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ตารางที่ 8.4 การแสดงข้อมูลของความต้องการ/สาเหตุ ที่ ทาให้ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนใน
สั ง กั ด บก.อก.บช.ตชด. ก่ อ หนี้ จ ากสถาบัน การเงิ น และการแสดงข้ อ มู ล ของความ
ต้องการที่จะก่อหนี้ ในอนาคต ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสั งกัด บก.
อก.บช.ตชด. ที่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการก่อหนี้
สำเหตุกำรก่อหนี้

เพื่อการเช่า/ซื้อ ที่อยู่อาศัย
เพื่อการศึกษา
เพื่อเช่า/ซื้อ ยานพาหนะ
เพื่อผ่อนชาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค
เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
เพื่อความคล่องตัว
เพื่อการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน
เพื่อการผ่อนชาระสินค้าฟุ่มเฟือย
เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ
เพื่อความงาม
เพื่อแต่งงาน
เพื่อลงทุนในอาชีพการเกษตร

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
ที่ก่อหนี้
จำนวน
ร้อยละ
73
22.39
57
17.48
52
15.95
42
12.88
35
10.74
20
6.13
14
4.29
13
3.99
8
2.45
7
2.15
3
0.92
1
0.31
1
0.31

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
ที่ไม่ก่อหนี้
จำนวน
ร้อยละ
17
39.53
1
2.33
10
23.26
5
11.63
6
13.95
2
2

4.65
4.65

จากตารางที่ 8.4 จะแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.
ตชด. ที่ตอบแบบสอบถาม ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการก่อหนี้แล้ว กับกลุ่มที่ยังไม่มีการ
ก่อหนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางจะแสดงให้เห็นว่า สาเหตุในการก่อหนี้มีอะไรบ้าง และใน
กลุ่มที่ยังไม่มีการก่อหนี้ จะแสดงให้เห็นว่า ในอนาคตมีความต้องการที่จะก่อหนี้ด้วยเหตุผลใด
กลุ่มของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่มีการก่อหนี้แล้ว
มีจานวน 172 นาย โดยในจานวนนี้มีการก่อหนี้ด้วยสาเหตุในด้านเพื่อเช่า/ซื้อ ที่อยู่อาศัย มากที่สุด
จานวน 73 นาย คิดเป็นร้อยละ 22.39, รองลงมาเพื่อการศึกษา จานวน 57 นาย คิดเป็นร้อยละ
17.48, ลาดับที่สามได้แก่เพื่อการเช่า/ซื้อ ยานพาหนะ จานวน 52 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.95 เป็นต้น
กลุ่ มของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสั งกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ไม่มีการก่อหนี้
มีจานวน 28 นาย ในจานวนนี้มีแนวโน้มที่จะก่อหนี้ในอนาคต เพื่อการเช่า/ซื้อ ที่อยู่อาศัยมากที่สุด
จานวน 17 นาย คิดเป็นร้อยละ 39.53 รองลงมาเพื่อการเช่า/ซื้อยานพาหนะ จานวน 10 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 23.26 เป็นต้น
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ตารางที่ 8.5 การแสดงข้อมูล ความถี่ของการก่อหนี้ในระบบ ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย โดยแสดงในรูปแบบ
จานวนร้อยละ
รำยกำร
มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
1 เดือน/ครั้ง
2 เดือน/ครั้ง
3 เดือน/ครั้ง
6 เดือน/ครั้ง
1 ปี/ครั้ง
2 ปี/ครั้ง
3 ปี/ครั้ง
6 ปี/ครั้ง
ตามความจาเป็น
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
6
3.49
4
2.33
1
0.58
1
0.58
19
11.05
91
52.91
2
1.16
6
3.49
1
0.58
41
23.84
172
100

จากตารางที่ 8.5 แสดงให้ เ ห็ น ว่า ความถี่ ใ นการก่ อ หนี้ใ นระบบ ของข้า ราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. เป็นจานวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี เป็นจานวนมาก
ที่สุด โดยมีจานวน 91 นาย คิดเป็นเป็นร้อยละ 52.91 รองลงมาคือการก่อหนี้เมื่อมีความจาเป็น
มีจานวน 41 นาย คิดเป็นร้อยละ 23.84 เป็นต้น
จากตารางที่ 8.3-8.5 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ในภาพรวม สามารถแสดงให้ เห็ นถึง
การก่อหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนมีการก่อหนี้บ่อย เฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง
ทาให้มีแนวโน้มว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน จะไม่สามารถปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ก่อหนี้ พบว่าการกู้เ งิน เพื่อผ่อนชาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค,
เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน , เพื่อความคล่องตัว , เพื่อการรักษาพยาบาลและสุขภาพ, เพื่อการท่องเที่ยว/
พักผ่อน, เพื่อการผ่อนชาระสินค้าฟุ่มเฟือย ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้อาจจะมีการกู้เงินได้ตลอดเวลา เช่น
การผ่อนชาระค่าสินค้าฟุ่มเฟือยประเภท เสื้อผ้า เครื่องประดับ โทรศัพท์ เป็นต้น
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ตารางที่ 8.6 การแสดงข้อมูล ประเภทของการก่อหนี้ ของข้าราชการตารวจฯ ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว
จานวน 172 นาย โดยแสดงในรูปแบบจานวนร้อยละ
รำยกำร
บัตรเครดิต
บัตรกดเงินสด
สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
สินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้าประกัน
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
55
24.77
23
10.36
43
19.37
101
45.50
222
100

จากตารางที่ 8.6 แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.
ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน ได้มีการก่อหนี้ในประเภทสินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้า
ประกัน มากที่สุด จานวน 101 นาย คิดเป็นร้อยละ 45.50, บัตรเครดิต จานวน 55 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 24.77, สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน จานวน 43 นาย คิดเป็นร้อยละ 19.37 และบัตรกด
เงินสด จานวน 23 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.36
ตารางที่ 8.7 การแสดงข้อมูล จานวนหนี้สินในปัจจุบันของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
บก.อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย โดยแสดงในรูปแบบจานวนร้อยละ
รำยกำร
ต่ากว่า 50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
100,001-500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-2,000,000 บาท
2,000,001 บาทขึ้นไป
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
14
8.14
23
13.37
33
19.19
40
23.26
48
27.91
14
8.14
172
100

จากตารางที่ 8.7 แสดงให้เห็นว่าจานวนหนี้ที่ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
บก.อก.บช.ตชด. ได้มีการก่อหนี้มากที่สุด อยู่ในช่วงจานวนหนี้สินตั้งแต่ 1,000,001-2,000,000 บาท
โดยเป็น จานวน 48 นาย คิดเป็น ร้อยละ 27.94, จานวนหนี้สินตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท
เป็นจานวน 40 นาย คิดเป็นร้อยละ 23.26, จานวนหนี้สินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท เป็นจานวน
23 นาย คิดเป็นร้อยละ 13.37 และจานวนหนี้สินต่ากว่า 50,000 บาท รวมถึงจานวนหนี้สินตั้งแต่
2,000,0001 บาทขึ้นไป เป็นจานวนเท่ากันคือ 14 นายคิดเป็นร้อยละ 8.14
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ตารางที่ 8.8 การแสดงข้อมูล จานวนหนี้สินที่ต้องชาระต่อเดือนฯ
รำยกำร
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
61
35.47
81
47.09
25
14.53
4
2.33
1
0.58
172
100

จากตารางที่ 8.8 แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.
ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้ และตอบแบบสอบถามนี้ ต้องจ่ายช าระหนี้จานวน 10,001-20,000 บาท
ต่อเดือน เป็นอัตรามากที่สุด จานวน 81 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.09, จ่ายชาระหนี้ต่ากว่าจานวน
10,000 บาท จานวน 61 นาย คิดเป็นร้อยละ 35.47, จ่ายชาระหนี้จานวน 20,001-30,000 บาท/
เดือน จานวน 25 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.53, จ่ายชาระหนี้จานวน 30,001-40,000 บาท/เดือน
จานวน 4 นาย คิดเป็นร้อยละ 2.33 และจ่ายชาระหนี้สินจานวน 40,001 บาทขึ้นไป/เดือน จานวน 1
นาย คิดเป็นร้อยละ 0.58
ตารางที่ 8.9 การแสดงข้อมูล รายได้คงเหลือหลังหักหนี้สินต่อเดือน ของข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย โดยแสดงใน
รูปแบบจานวนร้อยละ
รำยกำร
ต่ากว่า 3,000 บาท
3,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
20,001 บาท ขึ้นไป
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
18
10.47
81
47.09
54
31.4
19
11.05
172
100

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้ เห็นว่า รายได้คงเหลือของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. หลังหักการชาระหนี้สินแล้ว โดยมีข้าราชการตารวจฯ จานวน 81 นาย
ที่มีรายได้คงเหลือหลังหักหนี้สิน/เดือน เป็นเงิน 3,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.09 เป็นจานวน
มากที่สุ ด, จ านวน 54 นาย มีร ายได้คงเหลื อหลั งหั กหนี้สิ น/เดือน เป็นเงิน 5,001-10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 31.40, จานวน 19 นาย มีรายได้คงเหลือหลังหักหนี้สิน/เดือน เป็นเงิน 20,001 บาท
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ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.05 และมีจานวน 18 นาย ที่มีรายได้หลังหักหนี้สิน/เดือน เป็นเงินต่ากว่า
3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.47
ตารางที่ 8.10 การแสดงข้อมูล การเปรียบเทียบรายได้ต่อรายจ่าย ของข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย โดยแสดง
ในรูปแบบจานวนร้อยละ
รำยกำร
รายได้มากกว่ารายจ่าย
รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
37
21.51
87
50.58
48
27.91
172
100

จากตางรางที่ 8.10 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบรายได้ต่อรายจ่าย ของข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. มีจานวน 87 นาย ที่ให้ความเห็นว่า รายได้พอ ๆ กับ
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 50.58, จานวน 48 นาย ที่ให้ความเห็นว่า รายได้น้อยกว่ารายจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 27.91 และจานวน 37 นาย ที่ให้ความเห็นว่า รายได้มากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 21.51
ตารางที่ 4.11 การแสดงข้อมูล พฤติกรรมเมื่อมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย
โดยแสดงในรูปแบบจานวนร้อยละ
รำยกำร
หาเงินพิเศษเพิ่มเติม
กู้เงินในระบบเพิ่มเติม
กู้เงินนอกระบบเพิ่มเติม
กู้ยืมจากบุคคลอื่น
ไม่ทาอะไรเพราะรายได้เพียงพอ
ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
ปลูกผักรับประทานเอง
นาทรัพย์สินไปจานา
รวม

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
117
58.79
34
17.09
7
3.52
15
7.54
21
10.55
3
1.51
1
0.5
1
0.5
199
100
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จากตารางที่ 4.11 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ มี ก ารก่ อ หนี้ จ นเป็ น เหตุ ใ ห้ ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ต่อค่าใช้จ่ ายที่จาเป็น ต้องใช้ หรื อไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ ข้ าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. เลือกที่จะหาเงินพิเศษเพิ่มเติม มากที่สุด จานวน 117 นาย คิดเป็นร้อยละ
58.79, กู้เงิน ในระบบเพิ่มเติม จ านวน 34 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.09, ไม่ทาอะไรเพราะรายได้
เพียงพอแล้ว จานวน 21 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.55 เป็นต้น
ตารางที่ 8.12 การแสดงข้อมูล รูปแบบการชาระหนี้ ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
บก.อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย โดยแสดงในรูปแบบจานวน
ร้อยละ
รำยกำร

ข้ำรำชกำรตำรวจฯ
จำนวน
ร้อยละ
46
26.74
62
36.05
64
37.21
172
100

ชาระหนี้ขั้นต่า
ชาระหนี้ตามกาลังที่จ่ายได้
ชาระหนี้เต็มจานวนตามสัญญากู้
รวม

จากตารางที่ 8.12 แสดงให้ เ ห็ นถึ งการช าระหนี้ สิ นในแต่ล ะเดือ นของข้า ราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. ซึ่งมีข้าราชการตารวจฯ ให้ความคิดเห็นมากที่สุด จานวน
64 นาย ชาระหนี้เต็มจานวนตามสัญญากู้ คิดเป็นร้อยละ 37.21, จานวน 62 นาย ชาระหนี้ตามกาลัง
ที่จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 36.05 และจานวน 46 นาย ชาระหนี้ขั้นต่า คิดเป็นร้อยละ 26.74
8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งแผลต่อกำรก่อหนี้ในระบบจำกสถำบันกำรเงิน
ตางรางที่ 8.13 การแสดงข้อมูล ความคิดเห็นของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.
อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย ในด้านแรงจูงทางสังคม/บุคคล
ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้
ประเภทแรงจูงใจ
ด้านแรงจูงใจทางสังคม/บุคคล
รายได้ที่น้อยเกินไป
เพื่อยกระดับทางสังคม/เพื่อความทัดเทียมกับผู้อื่น
ตามกระแสสังคม
เพื่อนสนิทแนะนาการกู้เงิน
เพื่อนร่วมงานแนะนาการกู้เงิน
ครอบครัวแนะนาการกู้เงิน
ผลรวมเฉลี่ยด้ำนแรงจูงใจทำงสังคม/บุคคล

Mean

S.D.

ระดับ

3.2849
2.1919
1.936
2.1163
2.1047
2.1047
2.2897

1.17239
1.1152
0.97422
1.04202
1.03199
1.08179
0.7891

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
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จากตารางที่ 8.13 แสดงให้เห็นว่า ผลรวมเฉลี่ยของด้านแรงจูงใจทางสังคม/บุคคล ที่ส่งผล
ต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถาบั น การเงิน ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสั งกัด บก.
อก.บช.ตชด. มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.2897 โดยในด้านแรงจูงใจทางด้าน
สังคม/บุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 6 ข้อย่อย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ด้านรายได้ที่น้อยเกินไป โดยข้าราชการตารวจฯ มีความคิดเห็นว่า รายได้ที่น้อยเกินไปส่งผล
ต่อการก่อหนี้ อยู่ที่ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2849
ด้านเพื่อยกระดับทางสังคม/เพื่อความทัดเทียมกับผู้อื่น, ด้านตามกระแสสังคม, เพื่อนสนิท
แนะนาการกู้, เพื่อนร่วมงานแนะนาการกู้ และครอบครัวแนะนาการกู้ โดยข้าราชการตารวจฯ มีความ
คิดเห็ นว่า ปั จจั ย ดังกล่ าวข้างต้น ส่งผลต่อการก่อหนี้ อยู่ที่ระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.1919,
1.936, 2.1163, 2.1047 และ 2.1047 ตามลาดับ
ตารางที่ 8.14 การแสดงข้อมูล ความคิดเห็นของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดบก.
อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย ในด้านแรงจูงใจจากสถาบัน
การเงินที่ส่งผลต่อการก่อหนี้
ประเภทแรงจูงใจ
ด้านแรงจูงใจจากสถาบันทางการเงิน
สถาบันการเงินเสนอเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่า
สถาบันการเงินมีการเสนอสิทธิประโยชน์อยู่ตลอดเวลา
เงินดาวน์ต่า ผ่อนชาระน้อย มีระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้นาน
สถาบันการเงินให้สิทธิพิเศษคืนเงิน
ระยะเวลาดอกเบี้ย 0% ยาวนาน
ผลรวมเฉลี่ยด้ำนแรงจูงใจจำกสถำบันทำงกำรเงิน

Mean

S.D.

ระดับ

2.7035
2.5698
2.7093
2.4826
2.6453
2.6221

1.1844
1.14494
1.19322
1.15203
1.32313
1.02197

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 8.14 แสดงให้เห็นว่า ผลรวมเฉลี่ยของด้านแรงจูงใจจากสถาบันทางการเงิน
ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
บก.อก.บช.ตชด. มี ความเห็ น ด้ ว ยอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มีค่า เฉลี่ ยเท่า กับ 2.6221 โดยในด้า น
แรงจูงใจจากสถาบันทางการเงิน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ตัวเลือก มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
สถาบั น การเงิ น เสนอเงิ น กู้ อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ า, เงิ นดาวน์ต่ า ผ่ อนช าระน้ อ ย มี ร ะยะเวลา
การผ่อนชาระหนี้นาน และระยะเวลาดอกเบี้ย 0% ยาวนาน โดยข้าราชการตารวจฯ มีความคิดเห็นว่า
ปัจ จัย ด้านดังกล่ าวข้างต้น ส่งผลต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน อยู่ที่ ระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7035, 2.7093 และ2.6453 ตามลาดับ
สถาบันการเงินมีการเสนอสิทธิประโยชน์อยู่ตลอดเวลา, สถาบันการเงินให้สิทธิพิเศษคืนเงิน
โดยข้าราชการตารวจฯ มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการก่อหนี้ อยู่ที่ระดับน้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5698 และ 2.4826 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8.15 การแสดงข้อมูล ความคิดเห็นของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสั งกัด บก.
อก.บช.ตชด. ที่ได้มีการก่อหนี้แล้ว จานวน 172 นาย ในด้านแรงจูงใจจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้
ประเภทแรงจูงใจ
ด้านแรงจูงใจจากภาครัฐและภาคเอกชน
นโยบายภาครัฐกระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้
ลดหย่อนภาษีได้
สื่อโฆษณากระตุ้นให้เกิดความอยากได้สินค้าต่าง ๆ มาครอบครอง
ผลรวมเฉลี่ยด้ำนแรงจูงใจจำกภำครัฐและภำคเอกชน

Mean

S.D.

ระดับ

2.7093
2.5698
2.5116
2.5969

1.19811
1.15004
1.20665
0.98411

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย

จากตารางที่ 8.15 แสดงให้เห็นว่า ผลรวมเฉลี่ยของด้านแรงจูงใจจากภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิ น ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด
บก.อก.บช.ตชด. อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5969 โดยในด้านแรงจูงใจจากภาครัฐและ
เอกชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
นโยบายภาครั ฐกระตุ้นให้ เกิดการก่อหนี้ โดยข้าราชการต ารวจฯ มีความคิดเห็ นว่า ปัจจั ย
ด้านดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน อยู่ที่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 2.7093 ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ แ ละสื่ อ โฆษณากระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความอยากได้ สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ
มาครอบครอง โดยข้าราชการตารวจฯ มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการก่อหนี้
อยู่ที่ระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5698 และ 2.5116 ตามลาดับ
8.4 ข้อมูลด้ำนผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อหนี้ในระบบจำกสถำบันกำรเงิน
ตารางที่ 8.16 การแสดงข้อมูล ความคิดเห็นของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสั งกัด บก.
อก.บช.ตชด. ว่าการก่อหนี้แล้ว มีผลกระทบในด้านในบ้าง
ประเภทผลกระทบ
ด้านผลกระทบที่เกิดจากการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน
เกิดความเครียด
นอนไม่หลับ
รู้สึกวิตกกังวล
รู้สึกหดหู่
รู้สึกเศร้าใจ
ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ
ส่งผลกระทบด้านลบต่อการทางาน
ส่งผลกระทบด้านลบต่อเพื่อนร่วมงาน
ส่งผลกระทบด้านลบต่อครอบครัว
ผลรวมเฉลี่ยด้ำนผลกระทบ

Mean
2.9128
2.5174
2.564
2.3895
2.3488
2.3605
2.2907
2.2558
2.4244
2.4516

S.D.

ระดับ

1.18887 ปานกลาง
1.21142
น้อย
1.22903
น้อย
1.27252
น้อย
1.25905
น้อย
1.23225
น้อย
1.20298
น้อย
1.22533
น้อย
1.26588
น้อย
1.11837
น้อย
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จากตารางที่ 8.16 แสดงให้เห็นว่า ผลรวมเฉลี่ยของด้านผลกระทบ ที่ส่งผลเมื่อการก่อหนี้
ในระบบจากสถาบันการเงิน ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.อก.บช.ตชด.อยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4516 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. มีระดับความรู้สึกว่า การก่อหนี้
ในระบบจากสถาบันการเงินก่อให้เกิดความเครียด ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9128
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด บก.อก.บช.ตชด. มีระดับความรู้สึกว่า การก่อหนี้
ในระบบจากสถาบั น การเงิน ก่อให้ เกิดการนอนไม่ ห ลั บ, รู้ สึ กวิตกกังวล, รู้สึ กหดหู่ , รู้สึ กเศร้าใจ,
กระทบด้านลบต่อสุขภาพ, กระทบด้านลบต่อการทางาน, กระทบด้านลบต่อเพื่อนร่ว มงาน และ
กระทบด้านลบต่อครอบครัว อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5174, 2.564, 2.3895, 2.3488,
2.3605, 2.2907, 2.2558 และ 2.4244 ตามลาดับ
9. กำรสรุปผลกำรศึกษำ/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบจากการก่อหนี้ในระบบ จากสถาบัน
การเงิน ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการก่อหนี้ในระบบ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(บก.อก.บช.ตชด.)
2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการก่อหนี้ในระบบ จากสถาบั นการเงินต่าง ๆ ของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(บก.อก.บช.ตชด.)
3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะหน่วยงาน ในการนาไปกาหนดนโยบายหรือมาตรการ ในการป้องกัน
ไม่ให้ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ก่อหนี้ที่อาจเกิ ดปัญหาในอนาคต หรือเพื่อให้ คาแนะนา
ช่วยเหลือ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ที่ก่อหนี้จากสถานบันการเงินต่าง ๆ
ผลของการศึกษาในครั้งนี้ ได้มาจากการเก็บข้อมู ลจากข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสั ง กั ด กองบั ง คั บ การอ านวยการ กองบั ญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.)
โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นข้าราชการตารวจในสังกัดฯ จานวน 200
นาย โดยแบ่งการสรุปผลการศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
9.1 ด้ำนข้อมูลทั่วไป
ประกอบไปด้วยข้อมูลด้าน เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, จานวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว และรายได้ต่อเดือน ดังนี้
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1) เพศที่แต่งต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินโดยข้าราชการ
ตารวจฯ ที่ต อบแบบสอบถามพบว่ าเป็น เพศชาย จ านวน 153 นาย เพศหญิ ง จ านวน 47 นาย
รวมทั้งสิ้น 200 นาย โดยในจานวนนี้ ได้ก่อหนี้แล้วจานวน 172 นาย และยังไม่ได้ก่อหนี้จานวน 28 นาย
2) อายุ ที่แต่งต่า งกัน ไม่มีความสั มพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินพบว่ า
ข้าราชการตารวจฯ ที่มีช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.60 ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ก่อหนี้
ในระบบจากสถาบันการเงิน รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.20, 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19.20, 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.80
3) สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงินพบว่า
ข้าราชการตารวจฯ ที่มีสถานภาพสมรส ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน
4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี ความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน
พบว่าข้าราชการตารวจฯ ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ก่อหนี้ในระบบ
จากสถาบันการเงิน
5) จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การก่ อ หนี้ ใ นระบบ
จากสถาบั น การเงิน พบว่าข้าราชการตารวจฯ ที่มีส มาชิกในครอบครัว จานวน 3-4 คน ถือเป็ น
ประชากรส่วนใหญ่ที่ก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน
6) รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ในระบบจากสถาบันการเงิน
พบว่าข้าราชการตารวจฯ ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ก่อหนี้
ในระบบจากสถาบันการเงิน
9.2 ด้ ำ นพฤติ กรรม/ควำมต้อ งกำร ในกำรก่ อหนี้ ใ นระบบจำกสถำบั น กำรเงิ น พบว่ า
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดนของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ ได้มีการกู้ยืมเงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน
จากัด เป็นจานวนมากที่สุด โดยสาเหตุของการกู้เงินในลาดับต้น ๆ ก็ เพื่อการเช่า/ซื้อ ที่อยู่อาศัย,
เพื่อการศึกษา, เพื่อเช่า/ซื้อ ยานพาหนะเพื่อผ่อนชาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค, เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน,
เพื่อความคล่องตัว , เพื่อการรักษาพยาบาลและสุขภาพ, เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน, เพื่อการผ่อน
ชาระสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น โดยการกู้เงินดังกล่าวเป็นสินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้าประกัน เป็นส่วนมาก
มีอัตราเฉลี่ยการกู้เงิน 1 ครั้งต่อปี มากที่สุด พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีหนี้อยู่ที่ 1,000,0012,000,000 บาท และต้องจ่ายชาระหนี้สินอยู่ที่ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน โดยถือว่าส่วนมากเป็น
การจ่ายชาระหนี้สินเต็มจานวนตามสัญญาเงินกู้ เมื่อมีการจ่ายชาระหนี้สินแล้วมีรายได้คงเหลือ 3,001
-5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งความคิดเห็ นส่ว นใหญ่ ถือว่าเพียงพอกับรายจ่ายในชีวิตประจาวัน และ
มีข้าราชการตารวจส่วนมาก ได้หารายได้เพิ่มเติมในบางครั้งที่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย
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เมื่อพิจารณาถึงผลด้านข้อมูลทั่วไป และด้านพฤติกรรม/ความต้องการ ในภาพรวม สามารถ
แสดงให้เห็นถึง การก่อหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนมีการก่อหนี้บ่อย
เฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง และพบว่าช่วงอายุใกล้เกษียณช่วง 51-60 ปี มีจานวนร้อยละ 16.80 ยังมีหนี้สินอยู่
ทาให้มีแนวโน้มว่า ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน จะไม่สามารถปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ก่อหนี้ พบว่าการกู้เงิน เพื่อผ่อนชาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค,
เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน, เพื่อความคล่องตัว, เพื่อการรักษาพยาบาลและสุขภาพ, เพื่อการท่องเที่ยว/
พักผ่อน, เพื่อการผ่อนชาระสินค้าฟุ่มเฟือย ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้อาจจะมีการกู้เงินได้ตลอดเวลา เช่น
การผ่อนชาระค่าสินค้าฟุ่มเฟือยประเภท เสื้อผ้า เครื่องประดับ โทรศัพท์ เป็นต้น
9.3 ด้ำนแรงจูงใจที่ส่งผลต่อกำรก่อหนี้ใ นระบบจำกสถำบันกำรเงิน พบว่า ข้าราชการ
ตารวจฯมีความคิดเห็นว่า แรงจูงใจทางสังคม/บุคคล มีผลระดับน้อย ต่อการก่อหนี้ ในด้านแรงจูงใจ
จากสถาบันการเงิน มีผลระดับปานกลาง ต่อการก่อหนี้ และในด้านแรงจูงใจภาครัฐและเอกชนมีผล
ระดับน้อย ต่อการก่อหนี้
9.4 ด้ำนผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อหนี้ในระบบจำกสถำบันกำรเงิน พบว่า ข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(บก.อก.บช.ตชด.) เกิดความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง และผลกระทบในด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับน้อย
9.5 ข้อเสนอแนะ
การเสนอแนะในครั้ งนี้ เป็ นการข้อเสนอแนะหน่วยงาน ในการนาไปกาหนดนโยบายหรื อ
มาตรการ ในการป้องกันไม่ให้ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ก่อหนี้ที่อาจเกิดปัญหาในอนาคต หรือ
เพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ที่ก่อหนี้จากสถานบันการเงินต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านของอัตราการกู้เงินโดยเฉลี่ยของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน อยู่ที่ 1 ครั้งต่อปี
โดยมีวงเงินหนี้สินสูง อีกทั้งรายได้คงเหลือหลังหักหนี้สินอาจจะไม่เพียงพอต่อ ค่าครองชีพในปัจจุบัน
สาเหตุนี้อาจจะทาให้ข้าราชการตารวจฯ ไม่สามารถปลดหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด จึงเห็นควร
ก าหนดนโยบายในการช่ ว ยเหลื อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจฯ มี ร ายได้ เ พี ย งพอที่ จ ะช าระหนี้ เช่ น
การส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้จากงานอดิเรก, การค้าขาย ฯลฯ โดยอาจจะเป็นการจัดการอบรม
สัมมนาสอนการดาเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการตารวจฯ นาไปต่อยอดในการสร้างเงิน
สร้างอาชีพเสริมในอนาคต
2) ด้านของความเครี ยด ที่เกิดจากการก่อหนี้ แม้ว่าความคิดเห็ นของข้าราชการตารวจฯ
จะเห็ นว่ าเกิ ดความเครี ยดอยู่ ในระดั บปานกลาง แต่ หน่ วยงานก็ไม่ ควรนิ่ งนอนใจ ควรจะก าหนด
มาตรการในการคัดกรอง ข้าราชการตารวจที่มีหนี้สินที่อาจจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต เพื่อให้
คาแนะนา รวมถึงการพูดคุยปรึกษา เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดที่มากเกินไป จนนาไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างขาดสติ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มอำชีพข้ำรำชกำรตำรวจ
ณัฎฐ์นรี ทองกลับ*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการนาเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บมจ.บัตรกรุงไทย จากัด ที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิคือรายงานการค้างชาระหนี้ ของสินเชื่อบัตรกรุงไทย
ปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีสถานะคือถูกระงับการใช้งานบัตรเครดิต และกาลั งดาเนินการสู่ชั้นศาล จานวน
ทั้ง สิ้ น 12,925 ราย มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ การศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ การก่ อหนี้ภ าคครั ว เรือ นของ
ข้าราชการตารวจ และ เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของข้าราชการ
ตารวจ โดยมีสมมติฐ านของการวิจัย คือข้าราชการตารวจที่มีลั ก ษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ
สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน และเพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการก่อหนี้ภาคครัวเรื อนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.
บั ต รกรุ ง ไทย กลุ่ ม อาชี พ ข้ าราชการต ารวจ ได้แ ก่ ค่า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมติฐาน ได้แก่ T-Test และ One-way ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เป็นลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 12,456 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.40 มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จานวน 7,532
ราย คิดเป็นร้อยละ 58.30 อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 3,909 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.20 มีรายได้
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 5,263 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.70 มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
(ภูมิภาค) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จานวน 4,887 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.80
ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาลักษณะปัจจัยส่ว นบุคคลของประชากรที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่แตกต่างกัน อธิบายผลการศึกษาได้ว่าเพศ สถานภาพ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) และภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ข้าราชการตารวจ, สินเชื่อ, หนี้ครัวเรือน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: Nutnareethongklub@gmail.com
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1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทย กาลังประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่
เป็น ไปตามคาดการณ์ อัน เนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามการค้า ปัญหาการเมือง ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้รับผลกระทบทั่วโลก จึงส่งผลให้การค้าและการ
ลงทุนในประเทศไทยเกิดการชะลอตัว ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตที่ซบเซา เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวชะลอตัวลง อีกทั้งภาคครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งใน
ด้านราคาข้าวของเครื่องใช้ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ค่าครองชีพก็ย่อมขยับสูงขึ้น
ตาม ซึ่งสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ คือปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และยารักษาโรค เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น เช่ น อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ยานพาหนะ เป็ น ต้ น
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
และครอบครัว ทาให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ต้องพึ่งการกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อมาชดเชยใน
ส่วนที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ดังสะท้อนได้จาก ผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องของ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 อยู่ที่ 21,144 บาท ปี 2560 อยู่ที่
21,437 บาท และปี 2561 อยู่ที่ 21,346 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน ถือเป็นรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่
สูงหากเปรีย บเทีย บกับรายได้ที่ได้รับตามฐานค่าแรงขั้นต่า ซึ่งอยู่ที่ เดือนละ 9,000-15,000 บาท
เท่านั้น ถือเป็นปัญหาที่มีความสาคัญมากในปัจจุบันจากการที่ประชาชนส่วนมากนาเงินอนาคตมาใช้
ทาให้มีภาระหนี้จ่ายที่สูงตามมา ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ใน
ที่สุด
อาชีพรับราชการตารวจเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องภาระเรื่องหนี้สินมาโดยตลอด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีโครงสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตามชั้นยศ อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยหาก
เปรียบเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (สุกัญญา สาราญพงษ์, 2561) รายจ่ายและ
รายได้ในแต่ละเดือนมีสัดส่วนที่ไม่สมดุลกัน แม้ข้าราชการตารวจจะได้รับเงินเดือนบวกกับเงินประจา
ตาแหน่ง เบี้ยเลี้ยง ส่วนแบ่งจากค่าปรับ ส่วนแบ่งจากการนาจับ รายได้จากการปรับชั้นยศ รายได้อื่น
ๆ เช่น การรั กษาความปลอดภัย ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ วนั้น แต่ ห ากดูรายจ่ายเฉลี่ ยต่อเดือน เช่น
การผ่อนชาระค่างวดบ้าน ค่างวดรถ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวอื่น ๆ รวมถึงยังมีค่าใช้จ่าย
สาหรับปัจจัย 4 เพิ่มเติมสาหรับตัวข้าราชการตารวจ คือ ปืน และวิทยุสื่อสาร ถือเป็นสิ่งที่ข้าราชการ
ตารวจทุกคนจาเป็น ต้องมีและเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับสวัสดิการในการสนับสนุนแต่อย่างใด เป็นหนึ่งใน
สาเหตุที่ทาให้เกิดรายจ่ายเพิ่มขึ้น ประกอบกับ อาชีพรับราชการตารวจ ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และ
ได้รับความเคารพนับถือในสังคมไทย แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ข้าราชการตารวจจาเป็นต้องนาเงิน
รายได้มาใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน อันได้แก่การเข้าสังคม การแต่งกาย เป็นต้น หรือปั จจัยด้าน
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พฤติกรรมอื่น ๆ เช่น การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมถึงปัจจัยภายนอกไม่สามารถ
ควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือการเกิดอุบัติภัยหากเกิด
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการชาระหนี้ (วิวัฒน์ บุญทาปั๋น, 2553)
ดั ง นั้ น การกู้ ยื ม เงิ น จากสถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในระบบและนอกระบบจึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี
ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินก็อานวยความสะดวกต่อข้าราชการตารวจเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นอาชีพที่
มีรายได้แน่นอน และมีอัตราการเพิ่มของเงินเดือนในทุก ๆ ปี อีกทั้งยังเป็น หน่วยงานที่ชัดเจนและ
สามารถติดตามหนี้ ที่ค้างช าระได้ง่าย เนื่องจากมีการควบคุมตามสายการบังคับการบัญชาอย่า ง
เคร่งครัด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้ข้าราชการตารวจสามารถที่จะนาเงินอนาคตมาใช้ก่อนได้อย่าง
ง่ายดาย แต่การเข้าถึงสินเชื่อหรือสถาบันการเงินที่ง่ายดายก็เปรียบเสมือนดาบสองคม เมื่อกู้ยืมแต่
ขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี พฤติกรรมการใช้จ่ายขาดวินัย ก็ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น
การผัดผ่อนหนี้ การค้างชาระหนี้ หรือการไม่ชาระหนี้ ซึ่งมองผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเกิดปัญหา
เรื่องการชาระหนี้อาจเกิดผลกระทบได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอาการนอนไม่หลับ มีอาการเครียด
เหนื่อยใจ ขวัญและกาลังใจในการทางานลดลง ขาดสมาธิในการทางาน มีความวิตกกังวล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากต้องหาเงินมาชาระหนี้ ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มความสามารถ หรือข้าราชการตารวจบางนายก็ หาทางออกโดยการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต
เช่น การค้ายาเสพติด หรือเครียดจนเกิดเป็นการฆ่าตัวตาย เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ที่เป็ น สาเหตุในการก่อภาระหนี้ สิ นภาคครัว เรือน เพื่อนาเสนอข้อมูล ส าคัญที่ส ามารถนาไปสร้าง
มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้ของข้าราชการตารวจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการตารวจให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของข้าราชการตารวจ
2.2 เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของข้าราชการตารวจ
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มข้าราชการตารวจ
3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มข้าราชการตารวจควรเป็นเช่นไร
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4. สมมติฐำนกำรวิจัย
H0: ข้าราชการตารวจที่มีลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บาท) และภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิลาเนา) ที่แตกต่างกัน มีผลการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่
แตกต่างกัน
Ha: ข้าราชการตารวจที่มีลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือน (บาท) และภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิลาเนา) ที่แตกต่างกัน มีผลการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่
ไม่แตกต่างกัน
5. ระเบียบวิธีวิจัย
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
วิจัยเชิงปริมาณ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้อง
คือรายงานการค้างชาระหนี้ ของสินเชื่อบัตรกรุงไทย ซึ่งปัจจุบันมีสถานะคือถูกระงับการใช้งานบัตร
เครดิต และกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาล
5.2 ประชำกรที่ใช้กำรวิจัย
การเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการค้างชาระหนี้สินเชื่อ
ของบริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันมีสถานะคือถูกระงับการใช้งานบัตรเครดิต และ
กาลังดาเนินการสู่ชั้นศาล ซึ่งประกอบอาชีพรับราชการตารวจ จานวนทั้งหมด 12,925 ราย
5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการค้างชาระหนี้ของสินเชื่อบริษัท
บัตรกรุงไทย จากัด ซึ่งปัจจุบันมีสถานะถูกรับการใช้งานบัตรเครดิต และกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาลที่
ประกอบอาชีพรับราชการตารวจทั้งหมด สิ้นสุด ณ ปี 2562 จานวน 12,925 ราย
2) นาข้อมูลจากรายงานการค้างชาระหนี้ของสินเชื่อบริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
มาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
3) นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย
5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ผู้วิจัยได้ดาเนินการกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัย ดังนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วแยกประเภทของข้อมูล ตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิด เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ ต่อมานามาลงรหัส (Coding) แล้วนาข้อมูลมาบันทึกลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
และทดสอบสมมติฐาน
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5.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุ งไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation หรือ S.D.)
2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมติฐาน ได้แก่ T-Test และ One-way ANOVA
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ” ผู้วิจัยได้ดาเนินกาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล

กำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของลูกหนี้

1. เพศ
2. สถานภาพ
3. อายุ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
5. ภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค)

สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอำชีพ

ข้ำรำชกำรตำรวจ

7. ผลกำรศึกษำ
7.1 ผลกำรศึกษำลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชำกร
ในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลพื้นฐาน โดยทั่วไปของกลุ่มประชากร ซึ่งเป็น
ลูกหนี้ สิน เชื่อบั ตรเครดิตบริษัท บั ตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 ในกลุ่ มข้าราชการตารวจ
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการค้างชาระหนี้สินเชื่อบัตรกรุงไทย ซึ่งปัจจุบันมีสถานะคือถูกระงับ
การใช้งานบัตรเครดิต และกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาล ที่นามาวิเคราะห์ จานวน 12,925 ราย พบว่า
ลั ก ษณะข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บมจ.บั ต รกรุ ง ไทย กลุ่ ม อาชี พ
ข้าราชการต ารวจ สามารถจ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ รายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดือ น (บาท) และ
ภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
เพศ พบว่ า ผู้ เ ป็ น ลู ก หนี้ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) กลุ่ ม อาชี พ
ข้าราชการตารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 12,456 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.40 และเป็นเพศหญิง
469 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาดับ
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สถานภาพ พบว่า ผู้เป็นลูกหนี้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่มอาชีพ
ข้า ราชการต ารวจส่ ว นใหญ่มี ส ถานภาพแต่ ง งานแล้ ว จ านวน 7,532 ราย คิด เป็น ร้ อยละ 58.30
รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด จานวน 5,109 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.50 และมีสถานภาพหย่าร้างน้อย
ที่สุด มีจานวน 284 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามลาดับ
อายุ พบว่า ผู้เป็นลูกหนี้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่มอาชีพข้าราชการ
ต ารวจส่ ว นใหญ่ อายุ ร ะหว่ าง 51-60 ปี จ านวน 3,909 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.20 รองลงมาคื อ
อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 2,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.00 อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 2482
ราย คิดเป็นร้อยละ 19.20 อายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป จานวน 2,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.30 และ
อายุระหว่าง 25-30 ปีมีจานวนน้อยที่สุดคือ จานวน 1,201 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) พบว่า ผู้เป็นลูกหนี้สินเชื่อบริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจานวน 5,263 รายคิด
เป็นร้อยละ 40.70 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีจานวน 3,948 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.50 มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท มีจานวน 1,990 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.40
รายได้ตั้งแต่ 40,001-50,000 บาท มีจานวน 995 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.70 และมีรายได้มากกว่า
50,001 ขึ้นไป น้อยที่สุดคือจานวน 729 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตามลาดับ
ภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) พบว่า ผู้เป็นลูกหนี้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด
(มหาชน) กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาอยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
มีจานวน 4,887 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาคือภาคกลาง มีจานวน 3,774 คน คิดเป็นร้อยละ
29.20 ภาคเหนือ จานวน 2,157 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และภาคใต้ มีจานวนน้อยที่สุดคือ 2,107
ราย คิดเป็นร้อยละ 16.30 ตามลาดับ
จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้เป็นลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการ
ตารวจส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจานวน 12,456 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.40 มีสถานภาพแต่งงานแล้ว
จานวน 7,532 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.30 อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 3,909 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.20 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 5,263 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.70 และ
มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภาค) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จานวน 4,887 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.80
7.2 ผลกำรศึ กษำกำรก่ อ หนี้ภ ำคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลูก หนี้ สิน เชื่ อ บมจ.บั ต รกรุ ง ไทย
กลุ่มอำชีพข้ำรำชกำรตำรวจ ที่จำแนกตำมลักษณะทำงประชำกร
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอการเปรียบเทียบการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บมจ.บั ต รกรุ ง ไทย ปี 2562 อาชี พ ข้ า ราชการต ารวจ ที่ จ าแนกตามลั ก ษณะของประชากร
ซึ่งประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) และภูมิลาเนาในประเทศไทย
(ภู มิ ภ าค) ด้ ว ยการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย (T-test และ One-way ANOVA) โดยมี
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สมมติฐานหลักของการทดสอบคือ ลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ย
ต่อ เดือ น (บาท) และภู มิ ล าเนาในประเทศไทย (ภู มิ ภ าค) ที่ แตกต่า งกั น มี ผ ลต่ อการก่ อ หนี้ ภ าค
ครัวเรือนที่แตกต่างกัน โดยสามารถแยกสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐำนข้อที่ 1 ข้าราชการตารวจที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ
ลักษณะประชำกร
เพศ
ชาย
หญิง

N
12,456
469
T=629.989; P=.000

̅

S.D

1.30
1.25

0.557
0.436

*นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 7.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ พบว่าข้าราชการตารวจ
เพศชาย มีค่าเฉลี่ย 1.30 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557 ส่ ว นข้าราชการตารวจเพศหญิง
มีค่าเฉลี่ย 1.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.436 และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พบว่าข้าราชการตารวจ เพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยข้าราชการตารวจเพศหญิง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐำนข้อที่ 2 ข้าราชการตารวจที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ
ลักษณะประชำกร
สถำนภำพ
แต่งงานแล้ว
โสด
หย่าร้าง
*นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

N
7,532
5,109
284
F=206.039; P=.000

̅

S.D

1.38
1.18
1.28

0.608
0.437
0.495
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จากตารางที่ 7.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ พบว่าสถานภาพ
ของกลุ่ ม ประชากรที่แ ตกต่างกัน ส่ งผลต่อ การก่อ หนี้ภ าคครัว เรือนของกลุ่ มลู ก หนี้สิ นเชื่ อ บมจ.
บัตรกรุงไทย แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติ
ฐานที่ตั้งไว้ จึงทาการวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่างกันด้วยวิธี LSD ได้ดังนี้
ตารางที่ 7.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพ

̅
แต่งงานแล้ว
1.38
โสด
1.18
หย่าร้าง
1.28
*มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

โสด
.200*

หย่ำร้ำง
.100*
-0.100

จากตารางที่ 7.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามสถานภาพ รายคู่ พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจานวน 3 คู่ คือ
ข้าราชการตารวจผู้มีสถานภาพแต่งงานแล้ว มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนมากกว่าข้าราชการ
ตารวจผู้มีสถานภาพโสด โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ .200
ข้าราชการตารวจผู้มีสถานภาพแต่งงานแล้ว มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนมากกว่าข้าราชการ
ตารวจผู้มีสถานภาพหย่าร้าง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ .100
ข้าราชการตารวจผู้มีสถานภาพโสด มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่น้อยกว่าข้าราชการตารวจ
ผู้มีสถานภาพหย่าร้าง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -.100
สมมติฐำนข้อที่ 3 ข้าราชการตารวจที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 7.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ
ลักษณะประชำกร
อำยุ
25-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

N
1,201
2,482
2,967
3,909
2,366
F=530.220; P=.000

̅

S.D

1.00
1.13
1.18
1.37
1.66

0.05
0.336
0.389
0.577
0.759

*นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 7.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุที่ ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ พบว่าอายุของกลุ่ม
ประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย
ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ สมติฐานที่ตั้งไว้
จึงทาการวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่างกันด้วยวิธี LSD ได้ดังนี้
ตารางที่ 7.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สิ นเชื่อ
บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามอายุ
อำยุ

31-40 ปี
̅
25-30 ปี
1.00
-0.123*
31-40 ปี
1.13
41-50 ปี
1.18
51-60 ปี
1.37
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
1.66
*มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

41-50 ปี
-0.180*
-0.057*

51-60 ปี
-0.370*
-0.247*
-0.190*

มำกกว่ำ 60 ปี
-0.662*
-0.539*
-0.482*
-0.291*

จากตารางที่ 7.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามอายุ รายคู่ พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจานวน 10 คู่ คือ
ข้าราชการตารวจผู้มีอายุ 25-30 ปี มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่น้อยกว่า ข้าราชการตารวจ
ผู้มีอายุระหว่าง 31-40 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.123 น้อยกว่า ข้าราชการตารวจผู้มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.180 น้อยกว่า ข้าราชการตารวจผู้มีอายุระหว่าง
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51-60 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.370 และน้อยกว่า ข้าราชการตารวจผู้มีอายุมากกว่า 60
ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.662
ข้าราชการตารวจผู้มีอายุ 31-40 ปี มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่น้อยกว่า ข้าราชการตารวจ
ผู้มีอายุ 41-50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.057 น้อยกว่า ข้าราชการตารวจผู้มี อายุ 51-60 ปี
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.247 และน้อยกว่า ข้าราชการตารวจผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.539
ข้าราชการตารวจผู้มีอายุ 41-50 ปี มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่น้อยกว่า ข้าราชการตารวจ
ผู้มีอายุ 51-60 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.190 และน้อยกว่า ข้าราชการตารวจผู้มีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.482
ข้าราชการตารวจผู้มีอายุ 51-60 ปี มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่น้อยกว่า ข้าราชการตารวจ
ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.291
สมมติฐำนข้อที่ 4 ข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) แตกต่างกันจะมีการก่อ
หนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ
ลักษณะประชำกร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,001 ขึ้นไป

N
3,948
5,263
1,991
995
728
F=19778.556; P=.000

̅

S.D

1.00
1.00
1.81
2.00
2.77

0.000
0.000
0.396
0.000
0.578

*นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 7.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ที่ส่งผลต่อการก่อ
หนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ
พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้ จึงทาการวิเคราะห์หาคู่ที่ แตกต่างกันด้วยวิธี LSD ได้ดังนี้
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ตารางที่ 7.7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บาท)
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

̅

20,001
-30,000
0.000*

10,000-20,000
1.00
20,001-30,000
1.00
30,001-40,000
1.81
40,001-50,000
2.00
มากกว่า 50,001
2.77
*มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

30,001
-40,000
-0.805*
-0.805*

40,001
-50,000
-1.000*
-1.000*
-0.195*

มำกกว่ำ
50,001
-1.771*
-1.771*
-0.965*
-0.771*

จากตารางที่ 7.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
รายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจานวน 10 คู่ คือ
ข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน (บาท) 10,000-20,000 บาท มีการก่อหนี้ภ าค
ครัวเรือนที่เท่ากับช้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.000 น้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -.805 น้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.000 และน้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือ น
มากกว่า 50,001 ขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.771
ข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน (บาท) 20,001-30,000 บาท มีการก่อหนี้ภ าค
ครัวเรือนที่น้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ -0.805 น้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท
โดยมีผ ลต่างของค่าเฉลี่ ย เท่ากับ -1.000 และน้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น
มากกว่า 50,001 ขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.771
ข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน (บาท) 30,001-40,000 บาท มีการก่อหนี้ภ าค
ครัวเรือนที่น้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 40,001-50,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.195 และน้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
50,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.965
ข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน (บาท) 40,001-50,000 บาท มีการก่อหนี้ภ าค
ครั วเรื อนที่น้อยกว่าข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.771
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สมมติฐำนข้อที่ 5 ข้าราชการตารวจที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) แตกต่างกันจะมี
การก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค)ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาค
ครัว เรือนของกลุ่ มลูกหนี้สิ นเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการ
ตารวจ
ลักษณะประชำกร
ภูมิลำเนำในประเทศไทย (ภูมภิ ำค)
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

N

3,774
2,157
2,107
4,887
F=182.124; P=.000

̅

S.D.

1.20
1.18
1.28
1.44

0.469
0.438
0.524
0.636

*นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 7.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ที่ส่งผลต่อ
การก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการ
ตารวจ พบว่าภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้ จึงทาการวิเคราะห์หาคู่ที่ แตกต่างกันด้วยวิธี
LSD ได้ดังนี้
ตารางที่ 7.9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บมจ.บั ตรกรุ งไทย กรณีศึกษากลุ่ มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย (ภูมิภาค)
ภูมิลำเนำในประเทศไทย
̅
(ภูมภิ ำค)
ภาคกลาง
1.20
ภาคใต้
1.18
ภาคเหนือ
1.28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
1.44
*มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

ภำคใต้

ภำคเหนือ

0.023

-0.078*
-0.100*

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสำน)
-0.235*
-0.258*
-0.158*
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จากตารางที่ 7.9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ จาแนกตามภูมิลาเนาในประเทศไทย
(ภูมิภาค) รายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจานวน 5 คู่ คือ
ข้าราชการตารวจที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) อยู่ในภาคกลาง มีการก่อหนี้ภาค
ครัวเรือนที่น้อยกว่า ข้าราชการตารวจที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) อยู่ในภาคเหนือ โดยมี
ผลต่า งของค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ -0.078 และน้อ ยกว่ า ข้า ราชการต ารวจที่ มีภู มิ ล าเนาในประเทศไทย
(ภูมิภาค) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.235
ข้าราชการตารวจที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภ าค) อยู่ในภาคใต้ มีการก่อหนี้ภ าค
ครัวเรือนที่น้อยกว่า ข้าราชการตารวจที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) อยู่ในภาคเหนือ โดยมี
ผลต่า งของค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ -0.100 และน้อ ยกว่ า ข้า ราชการต ารวจที่ มีภู มิ ล าเนาในประเทศไทย
(ภูมิภาค) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.258
ข้าราชการตารวจที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) อยู่ในภาคเหนือ มีการก่อหนี้ภาค
ครั ว เรื อ นที่ น้ อ ยกว่ า ข้ า ราชการต ารวจที่ มี ภู มิ ล าเนาใน ประเทศไทย (ภู มิ ภ าค) อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.158
8. อภิปรำยผล
จากคาถามการวิจัยที่ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ มลูกหนี้
สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาค
ครัวเรือนของกลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจควรเป็นเช่นไร จากผลการวิจัยที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิแล้ว
นามาวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
8.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย
กลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศ สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) และภูมิลาเนา
ในประเทศไทย (ภูมิภาค) ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตร
กรุงไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจ พบว่าเพศ สถานภาพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(บาท) และภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึง่ สอดคล้องกับสมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ ลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) และภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนที่แตกต่างกัน
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จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้เป็นลูกหนี้สินเชื่อ บมจ.บัตรกรุงไทย กลุ่มอาชีพข้าราชการ
ตารวจส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจานวน 12,456 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.40 มีสถานภาพแต่งงานแล้ว
จานวน 7,532 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.30 อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 3,909 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.20 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 5,263 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.70 และ
มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภาค) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จานวน 4,887 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.80
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม เป็นงานวิจัยของ
กมลรัตน์ สุขมนต์ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต: กรณีศึกษาธนาคารแห่ ง
ประเทศจีน (ไทย) จากัด มหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและศักยภาพและปัจจัย
ที่มีอิ ทธิ พลต่ อปริ มาณหนี้ บั ต รเครดิตของผู้ ใช้ บัต รเครดิ ต ธนาคารแห่ งประเทศจีน (ไทย) จ ากั ด
มหาชน ผลการศึกษาพบว่า บัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด มหาชน มีศักยภาพ
ในการแข่งขันเนื่องจากธนาคารยังคงมีจุดแข็งและโอกาสในการเติบโตของบัตรเครดิตสาหรับด้าน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต พบว่า ผู้ใช้บัตรเครดิตเพศหญิงจะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตน้อย
กว่าเพศชายเนื่องจากลักษณะนิสัยของเพศหญิงมีความละเอียดรอบครอบในการชาระเงินมากกว่า
เพศชาย สาหรับประเด็นด้านภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่เป็นข้าราชการตารวจพบว่า ข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ที่เป็น
กลุ่ ม ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มากที่สุด โดยมีจานวนถึง 4,887 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.80 ซึ่งเป็นผล
การศึกษาที่แตกต่างจากผลการศึกษาของงานวิจัย กมลรัตน์ สุขมนต์ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต: กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด มหาชน ที่ได้ผลการศึกษา
ประเด็นด้านที่อยู่ของผู้ใช้บัตรเครดิตว่าด้านที่อยู่ ผู้ใช้บัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตมากกว่าผู้ใช้บัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด
8.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มอาชีพข้าราชการตารวจควร
เป็นเช่นไร
จากคาถามการวิจัยในข้อ 2 ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
อาชีพข้าราชการตารวจควรเป็นเช่นไร จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนของข้าราชการตารวจ เกิดจากลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร ดังนั้น หากจะหา
แนวทางการแก้ปั ญหาการก่อหนี้ ภ าคครัว เรือนของกลุ่ มข้าราชการตารวจ ก็จะนาเสนอเป็น แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือน โดยเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล เพราะ
เป็นประเด็นที่ได้ผลการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 แนวทางการแก้ไขปั ญหาการก่อหนี้ภาคครัว เรือนของข้าราชตารวจ จึงเสนอเป็นมาตรการ
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เบื้องต้น คือ การส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจมีรายได้เสริมในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ
อาชีพเสริม เช่นการค้าขายในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ที่ไม่เบียดบังเวลาราชการ หรือการเปิด
พื้นที่สาหรับการค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ข้าราชการตารวจ และครอบครัว มีพื้นที่ในการหา
รายได้เสริมที่มาจากการประกอบอาชีพสุจริต เมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องมีการจัดทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย อย่างเคร่งครัด เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ในทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ ได้ว่ามีรายจ่าย
ใดบ้างที่ไม่จาเป็นและสามารถตัดออกได้ เพื่อให้ข้าราชการตารวจและครอบครัวสามารถที่จะวางแผน
ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดการก่อหนี้ภาคครัวเรือนลงในที่สุด
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ กษาที่ ได้ จากงานวิ จั ยของ สุ กั ญญา ส าราญพงษ์ (2561) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะหนี้สินของข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ผลการวิจัยว่า
ด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ข้าราชการตารวจทุกระดับ ร้อยละ 89 ไม่มีเงินออม
ต่อเดือน และมีรายจ่ายมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ด้านค่าใช้จ่ายในด้านภาวะหนี้สินพบว่า
ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคในชีวิตประจาวัน โดยใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และการใช้จ่าย
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้านสาเหตุที่เกิดภาวะหนี้สิน พบว่า เกิดจากการจ่ายชาระค่าสินทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ จานวนร้อยละ 50 เช่น เงินผ่อน โดยร้อยละ 70 เป็นการผ่อนชาระบ้าน ที่ทาให้รายได้ไม่
เพี ย งพอกั บ รายจ่ า ยของข้ า ราชการต ารวจคื อ มี ร ายได้ ค งที่ ใ นขณะที่ ค่ า ครองชี พ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัว จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถนาไปสร้างมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โดยการส่งเสริมให้ข้าราชการ
มีอ าชี พ เสริ ม ในครอบครั ว และการลดค่ า ใช้ จ่า ยที่ไ ม่จ าเป็ น ด้ ว ยการจั ดท าบั ญ ชีค รั ว เรือ นอย่ า ง
เคร่งครัด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา ดวงฤทธิ์ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
หนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในเขตตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ผลการศึกษา พบว่า
การเป็นหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน เป็นสาเหตุด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือน ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาต้องมีมาตรการในการสร้างวินัยทางการเงินในเบื้องต้นคือการนาการจัดทาบัญชีใน
ครัวเรือนมาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งอาจทดลองใช้ในพื้นที่ ใดพื้นที่
หนึ่งก่อน และนาไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จาเป็นจากหน่วยงานรัฐและเครือข่าย ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีที่
เพียงพอเหมาะสมต่อการพัฒนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปั ญหาหนี้สิน
ภาคครัวเรือนของประชาชนอย่างยั่งยืน
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9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย
ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มข้าราชการตารวจ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะนาผลการศึกษาไปใช้ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการตารวจมีการวางแผนทางการเงินที่ดี
รู้จักเก็บออม มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี อันนาไปสู่การบริหารจั ดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ก็ช่วยให้สามารถลดปัญหาการเกิดภาวะหนี้ของข้าราชการตารวจได้
2) รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับค่าตอบแทนในการทางานหรือสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของข้าราชการตารวจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพื่อช่วยให้ข้าราชการมีรายได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าตอบแทน สวัส ดิการอื่น ๆ เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสารวิทยุสื่ อสารหรือ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
9.2 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ที่ประสบปัญหาการมี
ภาวะหนี้สิน เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อจากัดโดยเป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือรายงาน
การค้างชาระหนี้สินเชื่อของ บมจ.บัตรกรุงไทย เพียงอย่างเดียว ทาให้ผลการศึกษาที่ได้ยังได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน จึงขอเสนอว่าหากมีการสัมภาษณ์เชิงลึก จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ทั้งปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน รวมถึงปัจจัย ส่วนบุคคลที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการก่อหนี้ ที่จะสะท้อนปัญหาได้อย่าง
แท้จริง จึงนาไปสู่การแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของข้าราชการตารวจได้
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ควำมพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อกำรรับบริกำรชำระภำษีอำกร
กรณีศึกษำ ฝ่ำยรำยได้ ส่วนบัญชีและอำกร สำนักงำนศุลกำกร
ตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร
ณัฐวุฒิ จิโน*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ยเรื่อง ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการชาระภาษีอากร
กรณีศึกษา ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมศุลกากร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจตัวแทนออกของที่รับ
บริการชาระภาษีอากร ณ ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร ให้มีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
โดยการศึกษาครั้ งนี้ ใช้วิธีการวิจั ยแบบผสมผสาน (Mix Method) เก็บรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิจาก
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการแจกแบบสอบถาม จานวน 250 ชุด
และการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนออกของมารับบริการชาระภาษีอากร ณ ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและ
อากร สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จานวน 3 คน เพื่อนาข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ตั ว แทนออกของมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจที่ ส อดคล้ อ งกั น ในระดั บ
“พึงพอใจมาก” ในประเด็น ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการเพื่อชาระภาษีอากร
ในด้า นการให้ บ ริ การ, ความพึ งพอใจของตัว แทนออกของต่อ การรั บบริก ารเพื่ อช าระภาษี อากร
ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการเพื่อชาระภาษีอากร
ในด้านเทคโนโลยี (ระบบบัตรคิว), ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการเพื่อชาระภาษี
อากร ในด้านกฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับในการอานวยความสะดวกต่อการชาระภาษีอากร
และเมื่อนาความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน มาพิจารณากับตัวแปรความถี่ในการรับบริการแล้ว พบข้อสังเกต
ที่น่าสนใจ คือ มีเพียงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบ หรื อ มี
ความสัมพันธ์ที่แปรผันกลับกัน ต่างจากตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งอนุมานได้ว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้ารับบริการ
มากขึ้นเท่าไร ก็จะมีระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการน้อยลง ซึ่งต่างจากตัวแปรอื่นที่จะ
แปรผันตามกันในเชิงบวก ดังนั้นจึงถือเป็นข้อค้นพบที่ทาให้เห็นว่าประเด็นด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: gundamtour@hotmail.com
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ชาระภาษีอากร ซึ่งเป็นตัวแสดงหลักที่สาคัญของหน่วยงานในฐานะผู้ให้บริการนั้น มีความสัมพันธ์
หรือเป็นตัวแปรต่อการสร้างระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ ผู้ศึกษาวิจัยสนใจศึกษาผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้เข้าถึงประเด็นที่เป็นสาเหตุของความพึงพอใจในการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ที่
แปรผันกลับกัน ผ่านหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
โปร่ ง ใส 4) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม 5) หลั ก ความเสมอภาค และ 6) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ พบว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น ขาดหลั กธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ 3
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม (2) ด้านการมีส่วนร่วม และ (3) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ผู้ศึกษาวิจัยจึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ 1) ด้านคุณธรรม ปรังปรุง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เห็นประโยชน์ของ
หน่ว ยงานเป็ นหลั กมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการสร้างจิตส านึกหรือปลู กฝังค่านิยมของความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต การไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน 2) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการให้บริการ ให้เสนอแนะ
แนะนาความต้องการในการรับบริการที่ดี และนาปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาให้ดีขึ้น
เพราะหัวใจหลักของการให้บริการของภาครัฐ คือ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในการ
รับบริการสาธารณะที่ดี และ 3) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการ
พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการชาระภาษีอากรมีการวางระบบ ขั้นตอน และกฎระเบียบในรูปแบบของการรับ
ชาระภาษีอากรที่ชัดเจน เป็น มาตรฐานที่แน่นอน และการให้บริการต้องสามารถรองรับต่อความ
ต้องการและจานวนผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ตัวแทนออกของ, ธรรมาภิบาล
1. บทนำ
สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการกาหนดโครงสร้างและหน้าที่
ความรั บ ผิ ดชอบออกเป็ น 6 ส่ ว นงาน ได้แ ก่ ส่ ว นบริ การกลาง ส่ ว นบั ญชีแ ละอากร ส่ ว นบริ การ
ศุล กากรที่ 1 (นาเข้า) ส่ว นบริการศุลกากรที่ 2 (ส่ งออก) ส่ วนบริการศุล กากรที่ 3 (ของเร่งด่ว น)
และส่วนควบคุมทางศุลกากร
โดยส่ ว นบั ญ ชี แ ละอากร มี ภ ารกิ จ 5 ประการ ได้ แ ก่ 1) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การบั ญชี และการงบประมาณ 2) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และเงินฝากธนาคารของทาง
ราชการ 3) ดาเนินงานเกี่ยวกับการรับและการผลักจ่ายคืนเงินประกัน และหนังสือค้าประกันค่าภาษี
อากรและรายได้อื่น ๆ 4) ควบคุมการดาเนินงานทางการเงิน การบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบี ย บการคลั ง 5) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทั้ ง นี้ จ ากภารกิ จ ที่
ส่วนบัญชีและอากรได้รับมอบหมาย สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายรายได้ และ
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2) ฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละเบิ ก จ่ า ย โดยฝ่ า ยรายได้ มี ห น้ า ที่ รั บ ช าระเงิ น ค่ า ภาษี อ ากร ค่ า ธรรมเนี ย ม
รายได้อื่น ๆ และเงินประกัน จากภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ฝ่ายรายได้ต้องเป็นผู้ให้บริการรับ
ชาระภาษีอากรให้กับตัวแทนออกของเป็นประจา ซึ่งวิธี การในการเรียงลาดับรับชาระภาษีอากรรูป
แบบเดิมคือ แบบใครมาก่อนก็ได้ชาระภาษีก่อน (First come, first served) แต่ในปัจจุบันปริมาณ
การนาเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ผู้รับบริการมีจานวนสูงขึ้น จึงเกิดปัญหาความวุ่นวาย
และความล่าช้าในการรับชาระภาษี ประกอบกั บทางฝ่ายรายได้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนออก
ของว่า เกิดปัญหาการรับบริการในแต่ละวัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการแทรกคิว (ลาดับในการชาระ
ภาษีอากร) หรือลัดคิวในการขึ้น จึงทาให้สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตัด สิ น ใจจั ด ซื้อ ระบบบั ต รคิ ว เพื่ อ เรี ยงล าดั บ ในการรั บ บริ ก ารช าระภาษีอ ากรมาใช้ใ นหน่ ว ยงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของตัวแทนออกของ และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการ
ทางานของผู้ให้บริการสูงขึ้น
ผู้วิจัย จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาว่า นอกจากการนาระบบบัตรคิว ช าระภาษีอากรที่ใช้อยู่
เพื่ อ น ามาแก้ ไ ขปั ญ หาการร้ อ งเรี ย นนั้ น การให้ บ ริ ก ารช าระภาษี ข องฝ่ า ยรายได้ ใ นด้ า นอื่ น ๆ
จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการชาระภาษีอากรได้มากน้องเพียงใด เพื่อจะนาความพึง
พอใจดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการเสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านการบริการกับ
ผู้รับบริการต่อไป
การศึ ก ษาค้ น คว้ า จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ทั้ ง สิ้ น 2 ประเด็ น
คื อ 1) เพื่ อ วั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจตั ว แทนออกของที่ รั บ บริ ก ารช าระภาษี อ ากร ณ ฝ่ า ยรายได้
ส่วนบัญชีและอากร และ 2)เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
ส่วนบัญชีและอากร ให้มีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำวิจัย
2.1 แนวคิดควำมพึงพอใจ
“ความพึงพอใจ” คาจากัดความในการศึกษาครั้งนี้ คือ เป็นทัศนคติส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้น
หลั งจากได้รับ ประสบการณ์ผ่ านไปแล้ วในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง เช่น ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ความยุ่ งยากของขั้น ตอนการดาเนินงาน และการมีคุณลั กษณะจิตบริการของผู้ให้บริการ เป็นต้น
หลังจากที่ได้รับประสบการณ์แล้วจึงให้ค่าคะแนนออกมาเป็นระดับ เช่น มาก หรือน้อย โดยการศึกษา
ได้ระบุความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อย
ที่สุด และไม่พึงพอใจ “ความพึงพอใจ”ในการศึกษาครั้งนี้ได้วัดไปที่ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้านคุณลักษณะผู้ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ด้านกฎระเบียบของกรมศุลกากร และความ
พึงพอใจในภาพรวมการให้บริการ
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2.2 หลักธรรมำภิบำลของภำครัฐ
ประเทศไทย มีการนาเอาแนวคิด “ธรรมาภิบาล” ของต่างชาติมาประยุกต์ปรับใช้ดังจะเห็น
ได้จาก ในปี พ.ศ. 2552 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ศึกษาและจัดทา
เกณฑ์สาหรับใช้ในการสารวจและประเมินระดับธรรมาภิบาลของส่วนราชการ มีองค์ประกอบรวม 10
ประเด็ น ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) การตอบสนอง
(Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วน
ร่วม (Participation) การกระจายอานาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of Law) ความเสมอ
ภาค (Equity) และมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะนาแนวคิดของหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ ทั้งสิ้น 6 ประเด็น
ได้ แ ก่ 1) หลั ก นิ ติ ธ รรม 2) หลั ก คุ ณ ธรรม 3) หลั ก ความโปร่ ง ใส 4) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
5) หลักความเสมอภาค และ 6) หลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โดยเป็ น การเลื อ กหลั ก ธรรมาภิ บ าลจากการศึ ก ษาแนวความคิ ด ของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ในข้างต้น และทาการเลือกหลักการ 6 หลักการที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้ า หน้ า ที่ ณ ฝ่ า ยรายได้ ส่ ว นบั ญ ชี แ ละอากร ภายใต้ ข อบเขตของการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้
เช่น การนาเอาหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (Effectiveness) และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มารวมกันเป็นหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เป็นต้น
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย โดยใช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบผสม (Mixed Method)
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรตัวอย่าง
คือ ตัวแทนออกของผู้รับบริการชาระภาษีอากร ณ ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร สานักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบ
โควตา ซึ่งจะดาเนินการเก็บจากตัวแทนออกของที่รับบริการชาระภาษีอากรต่อวันจนครบจานวน 250
คน และใช้เครื่องมือในการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนออกของ จานวน 3 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบเพิ่มจานวน
ตัวอย่างโดยวิธีการแนะน าต่อ ๆ กัน เพื่อสอบถามถึงประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับการให้ บริการของ
เจ้าหน้าที่
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ การวิเคราะห์จากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ ใช้การวิเคราะห์
ผลการสอบถามระดับความพึงพอใจและผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างร่วมกับข้อมูล (Secondary
Data) ที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการ หรือสิ่ง ที่เกี่ยวข้องที่สามารถรวบรวมได้
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มาสังเคราะห์ถึงระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของที่มีต่อการรับบริการชาระภาษีอากร และเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการชาระภาษีอากรตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลกำรศึกษำ
พบว่า จากการศึกษาระดับพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการชาระภาษีอากร
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 250
คน ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนออกของจากบริษัทเอกชนที่เข้ารับบริการชาระภาษี -อากร กับฝ่าย
รายได้ ส่ ว นบั ญชีและอากร ของส านักงานศุล กากรตรวจสิ นค้าท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ซึ่งกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 และเป็นเพศหญิง จานวน 89
คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 โดยกลุ่มตัวอย่างนั้นส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.0 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
ตามลาดับ และข้อมูลทั่วไปในประเด็นของการสอบถามเรื่องของความถี่ในการรับบริการชาระภาษี
อากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากร 20 ครั้ง
ต่อเดือนขึ้นไป จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ มีความถี่ในการรับบริการ 16-20
ครั้งต่อเดือน จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และเคยรั บบริการเป็นครั้งแรก จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในด้านระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการ
ชาระภาษีอากรทั้ง 5 ด้าน แยกเป็นแต่ละด้านได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อ
การรับบริการชาระภาษีอากร ในแต่ละด้าน
ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรชำระภำษีอำกร
ด้านการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี (ระบบบัตรคิว)
ด้านกฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับ

̅
3.037
2.765
2.89
2.94

S.D.
0.738
0.73
0.66
0.65

ระดับควำมพึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ตัวแทนออกของที่มารับบริการชาระภาษีอากร มีความพึงพอใจใน
ระดับ “พึงพอใจมาก” อย่างสอดคล้องกันใน 5 ด้าน ตามผลข้างต้น
หลั ง จากที่ ได้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจออกมาแล้ ว ผู้ ศึ ก ษาค้น คว้ า จึ ง ได้น าตั ว แปรทั้ ง 5 ด้ า น
มาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร 2 ตั ว แปร ตามหลั ก การหาค่ า สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น
(Pearson Product Moment Correlation) โดยได้ น าประเด็ น ความพึ ง พอใจข้ า งต้ น ไปหา
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ความสัมพันธ์กับความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ข้อค้นพบดังตาราง
ต่อไปนี้
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 กล่าวคือ
r = 1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวกแบบตามกันโดยสมบูรณ์ หรือ
ที่เรียกว่า เป็นความสัมพันธ์ ที่แปรผันตามกัน
r = 0 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
r = -1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบกันโดยสมบูรณ์
หรือที่เรียกว่า เป็นความสัมพันธ์ ที่แปรผันกลับกัน
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
และระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ
Correlations

ควำมถี่ในกำรรับบริกำร

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึง
พอใจด้ำนกำรให้บริกำร

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ควำมถี่ในกำร
รับบริกำร
1

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึง
พอใจด้ำนกำรให้บริกำร
.979
.130
3
1

250
.979
.130
3

3

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ ที่ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง หรือมี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ ปรผั น ตามกั น (โดยมี ค่ า r=0.979) ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ค วามถี่ ใ นการรั บ บริ ก ารที่
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ระดั บ ความพึ ง พอใจในด้ า นการบริ ก ารที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ บริ ก ารช าระภาษี อ ากร
จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
และระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
Correlations
ควำมถี่ในกำรรับ
บริกำร
ควำมถี่ในกำรรับบริกำร

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
250

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึง
พอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร
-.483
.517
4
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Correlations
ควำมถี่ในกำรรับ
บริกำร
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.483
.517
4

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึง
พอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร
1
4

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบ
หรือมีความสัมพันธ์ที่แปรผันกลับกัน (โดยมีค่า r=-0.483) ดังนั้นเมื่อมีความถี่ในการรับบริการที่เพิ่ม
สูงขึ้น ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการชาระภาษีอากร จะมี
แนวโน้มที่ลดลง
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
และระดับความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี (ระบบบัตรคิว)
Correlations
ควำมถี่ในกำรรับ
บริกำร
ควำมถี่ในกำรรับบริกำร

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ด้ำนเทคโนโลยี
(ระบบบัตรคิว)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
250
.050
.950
4

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึง
พอใจด้ำนเทคโนโลยี
(ระบบบัตรคิว)
.050
.950
4
1
4

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี (ระบบบัตรคิว) ที่ความสัมพันธ์เชิงบวก หรือมี
ความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกัน (โดยมีค่า r=0.05) ดังนั้นเมื่อมีความถี่ในการรับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น
ระดับความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี(ระบบบัตรคิว) ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการชาระภาษีอากร จะมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขั้นด้วย
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
และระดับความพึงพอใจด้านกฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับ
Correlations
ควำมถี่ในกำรรับ
บริกำร
ควำมถี่ในกำรรับบริกำร

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจด้ำน
กฎระเบียบ ข้อกำหนด
หรือข้อบังคับ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
250
.321
.792
3

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ด้ำนกฎระเบียบ ข้อกำหนด
หรือข้อบังคับ
.321
.792
3
1
3

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง
มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจด้านกฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับที่
ความสัมพันธ์เชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกัน (โดยมีค่า r=0.321) ดังนั้นเมื่อมีความถี่ใน
การรับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจด้านกฎระเบีย บ ข้อกาหนด หรือ
ข้อบังคับ ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการชาระภาษีอากร จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขั้นด้วย
จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ทั้ง 4 ตารางข้างต้น พบว่า ความถี่ในการรับบริการ
ชาระภาษีอากรของตัวแทนออกของ จะสัมพันธ์ในเชิงบวกกับตัวแปรความพึงพอใจด้านการให้บริการ,
ด้านเทคโนโลยี (ระบบบัตรคิว) และด้านกฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับ, แต่จะมีเพียงความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพียงตัวแปรเดียวที่เป็นความสัมพันธ์เชิงลบ จึงอนุมานได้ว่า ความถี่ใน
การรับบริการจะทาให้ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจถึงสาเหตุ
ของความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงนาไปสู่การหาความสอดคล้องของในประเด็นของการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับหลักธรรมาภิบาลต่อไป
หลักธรรมำภิบำลต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนรับชำระภำษีอำกร
จากการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของหลักธรรมาภิบาล ที่มีผลต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานรับชาระภาษีอากร เพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลนั้น พบว่า จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ
ตั ว แทนออกของจากบริ ษั ท เอกชน ที่ รั บ บริ ก ารช าระภาษี อ ากรกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ณ ฝ่ า ยรายได้
ส่ ว นบั ญ ชี แ ละอากร ส านั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้ า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ กรมศุ ล กากร
ได้ ส ะท้ อ นความเห็ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล 6 ประเด็ น 1) หลั ก นิ ติ ธ รรม
2) หลั ก คุ ณ ธรรม 3) หลั ก ความโปร่ ง ใส 4) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม 5) หลั ก ความเสมอภาค
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และ 6) หลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ) ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับขอบเขตของ
งานวิจัยในครั้งนี้ กล่าวคือ
ผลการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการชาระภาษีอากรยัง
ขาดหลั ก ธรรมาภิ บ าลในบางประเด็ น กล่ า วคื อ โดยหลั ก ธรรมภิ บ าล ทั้ ง 6 ประเด็ น ได้ แ ก่
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความเสมอ
ภาค และ 6) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น สิ่ ง ที่ ค้ น พบจากการศึ ก ษา คื อ
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนความเห็นในประเด็นเรื่องของการขาดหลักคุณธรรม ขาดหลักการมีส่วนร่วม และ
ขาดหลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยังขาดและ
ต้องหาแนวทางในการพัฒนาประเด็นเหล่านี้ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่จะเห็นได้
จากคาสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนออกมาในบทที่ 4 และผลของการขาดหลักธรรมาภิบาลใน
บางประเด็นของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการชาระภาษีอากร ยังสามารถสะท้อนออกจากผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับบริการจากการสรุปผลการศึกษาในข้างต้น ซึ่งจะเห็นว่า
แม้ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับบริการชาระภาษีอากรจะอยู่ในระดับที่มีความพึง
พอใจมาก แต่มีข้อสังเกตที่ได้คือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรในประเด็นเรื่องความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่จะแปรผันกลับกันกับการรับบริการ (เมื่อผู้รับบริการมีความถี่ในการรับ
บริการมากเท่าไร จะมีระดับความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการน้อยลงเท่านั้น) จึงเป็นเหตุผลที่ว่า
การที่ระดับความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในฐานะผู้ให้บริการโดยตรงกับผู้รับบริการ มีระดับ
ความพึงพอใจลดลงได้นั้น อาจมีสาเหตุมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานนั่นเอง
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจั ยเรื่อง ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการชาระภาษีอากร
กรณีศึกษา ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมศุลกากร ได้มุ่งตอบคาถามวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1) เพื่อวัดระดับ ความพึงพอใจของตัว แทนออกของที่มีต่อการรับบริการช าระภาษีอากร
ณ ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร
สามารถสรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการชาระ
ภาษีอากร ได้ว่า กลุ่ มตัว อย่ างที่ป ระกอบอาชีพตัว แทนออกของ จานวน 250 คน มีร ะดับความ
พึงพอใจต่อการรับบริการชาระภาษีอากรในประเด็นต่าง ๆ (ประเด็นด้านการให้บริการ/ประเด็นด้าน
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ประเด็ น ด้ า นเทคโนโลยี หรื อ ระบบบั ต รคิ ว /ประเด็ น ด้ า นกฎระเบี ย บฯ)
ที่เกี่ยวข้องต่อการรับบริการชาระภาษีอากรนั้น อยู่ในระดับที่มีควำมพึงพอใจมำก หมำยควำมว่ำ
กลุ่มตั วอย่ำ งเมื่อเข้ำรั บบริกำรชำระภำษีอำกร ณ ฝ่ำยรำยได้ ส่วนบัญชีแ ละอำกร สำนักงำน
ศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร มีควำมรู้สึกที่ดี ประทับใจต่อกำรรับ
บริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ ที่สำมำรถบรรลุควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของกลุ่มตัวอย่ำงได้
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ในระดับที่ดี และสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ในทำงบวกต่อกำรรับบริกำรและกลับมำรับบริกำรอีก
ครั้งในภำยหลังของกลุ่มตัวอย่ำงได้ และจากการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร คือ
ความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่าง และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็ น ของการสอบถาม 5 ประเด็ น ได้ แ ก่ ด้ า นการให้ บ ริ ก าร ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้านเทคโนโลยี (ระบบบัตรคิว) และด้านกฎระเบียบ ข้อกาหนด หรือข้อบังคับของกรมศุลกากรในการ
อานวยความสะดวกต่อการชาระภาษีอากรนั้น ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ค้นพบ คือ ความถี่ในการรับ
บริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์ที่แปร
ผันตามกัน กับประเด็นของระดับความพึงพอใจในการรับบริการชาระภาษีอากร (ด้านการให้บริการ/
ด้านเทคโนโลยี และด้านกฎระเบียบฯ) หมายความว่า เมื่อความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากร
บ่อยครั้งมากเท่าไร หรือมีความถี่มากเท่าไร จะส่งผลให้เกิดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการมากขึ้นด้วย แต่มีข้อสังเกตของความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ค้นพบ กล่าวคือ ความถี่ในการ
รับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงลบ หรือมีความสัมพันธ์ที่แปร
ผันกลับกัน กับระดับความพึงพอใจในการรับบริการชาระภาษีอากรของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ หมายความว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับบริการชาระภาษีอากรมากขึ้นเท่าไร
ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะลดลง หรือจะมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
น้อยลงต่อการรั บบริการในแต่ล ะครั้ง จึงถือเป็นข้อค้นพบที่ทาให้เห็นว่า ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้ บ ริ ก ารช าระภาษี อ ากร ซึ่ ง เป็ น ตั ว แสดงหลั ก ที่ ส าคั ญ ของหน่ ว ยงานในฐานะผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารนั้ น
มีความสัมพันธ์ หรือเป็นตัวแปรต่อการสร้างระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการได้
2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและ
อากร ให้มีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
สามารถสรุป ผลการศึกษาได้ว่า การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการชาระภาษีอากร
เป็นการปฏิบัติงานที่ขาดหลักธรรมาภิบาลในประเด็น ดังนี้ 1) การขาดด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงต่อองค์กร 2) การขาดด้านการเปิด
โอกาสให้ ผู้รั บบริการเข้ามามี ส่วนร่ว มในการพัฒ นาการให้บริการ และนาปัญหาดังกล่าวไปแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาให้ ดีขึ้ น และ 3) การขาดด้ านประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการทางานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับชาระภาษีอากรมีปัญหามาจากการวางระบบ ขั้นตอน และกฎระเบียบในรูปแบบของ
การรับชาระภาษีอากรที่ประกาศใช้ ไม่สอดคล้ องกับจานวนปริมาณผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการรับบริการ ซึ่งการขาดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานข้างต้นนี้ นาไปสู่การหาแนว
ทางการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของเจ้า หน้ าที่ ใ ห้ มีค วามสอดคล้ อ งตามหลั ก ธรรมาภิ บาล โดยการ
พัฒนาการให้บริการต้องเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สาหรับ
แนวทางการพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมนั้น จะขอยกตัวอย่างดังนี้
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แนวทางการพัฒนาการให้บริการโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง
มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ง านที่ เ ห็ น ประโยชน์ ข องหน่ ว ยงานเป็ น หลั ก มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว น ตน
ซึ่งการสร้ างจิ ตส านึกหรื อปลู กฝั งค่านิยมของความซื่อสั ตย์สุ จริต การไม่ยอมรับการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาการให้บริการโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการให้บริการ ให้เสนอแนะ แนะนาความต้องการในการรับบริการที่ดี
และนาปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาให้ดีขึ้น
และแนวทางการพัฒ นาการให้บริการโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒ นาศักยภาพ
ตนเองและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการชาระภาษีอากรมีการวางระบบ ขั้นตอน และกฎระเบียบในรูปแบบของการรับชาระภาษีอากร
ที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานที่แน่นอน และการให้บริการต้องสามารถรองรับต่อความต้องการและจานวน
ผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
6. ข้อเสนอแนะ
1) ระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการชาระภาษีอากร ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 แห่ง คือ ณ ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร สานักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร เท่านั้น จึงไม่สามารถอนุมานได้ว่าระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจะแสดงถึ งความพึงพอใจของประชากรทั้งหมด ที่มาติดต่อรับบริการ
ชาระภาษีอากร ณ ส่วนงานอื่น ๆ ของกรมศุลกากรได้
2) เรื่ องความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการรับบริการช าระภาษีอากร กรณีศึกษา
ฝ่ายรายได้ ส่วนบัญชีและอากร สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
ยังขาดการศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวนการรับบริการและกระบวนการให้บริการชาระภาษีที่
ชัดเจนมากพอ ผลที่ได้จึงเป็นในลักษณะภาพรวมของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชาระภาษี
เป็นหลัก ดังนั้นหากจะศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรที่จะศึกษาถึงกระบวนการและปัจจัยใดบ้างที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการรับบริการและการให้บริการชาระภาษีอากรอย่างละเอียดให้มากขึ้น

230

บรรณำนุกรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง. (2560). การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติสู่
การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก รม. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2563, จาก http://planinter.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?lang=th&top_menu=me
nu_homepage&ini_menu=menu_report_and_news&left_menu=menu_knowle
dge_management&current_id=142329324146505f4b
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580). สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2563, จากhttps://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_PlanOct2018.pdf
สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ. (2555). หลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance). กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา.

231

พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเรียนกวดวิชำของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ณัฐหทัย ยามาลี*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน
กวดวิชาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเสนอแนะ
มาตรการในการพัฒนาการจัดการเรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ และนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 150 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 และการสั ม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก ผู้ บริ ห ารสถาบั น กวดวิ ช า
เกี่ยวกับสภาพการเรียนกวดวิชาในปัจจุบัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 17 ปี ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.51-4.00 มีรายได้ของครอบครัวต่อ
เดื อ น มากกว่ า 55,000 บาทขึ้ น ไป ส่ ว นใหญ่ เ รี ย นกวดวิ ช าที่ อ าคารวรรณสรณ์ และเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ มีระยะเวลาในการเรียน 3-4 ชั่วโมงต่อครั้ง ในวันเสาร์-อาทิตย์ มีรูปแบบการเรียนกวด
วิ ช าด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย 3,501-5,000 บาทต่ อ คอร์ ส และส่ ว นใหญ่ เ ข้ า เรี ย นกวดวิ ช า
ครบถ้วนตามหลักสูตร มีผลการเรียนหลังจากที่เรียนกวดวิชาดีขึ้น เหตุผลในการเรียนกวดวิชาส่วน
ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ส่งผลให้มาเรียน
กวดวิชา คือ ความรู้ในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และมีความคิดเห็นว่าหากการ
ไม่เรียนกวดวิชา จะไม่สามารถทาข้อสอบได้
ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาโดย
ภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้าน
คุณภาพของโรงเรียนกวดวิชา ระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัยด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน
กวดวิชา ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่
นักศึกษาคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: nathathai.yam@gmail.com
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แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนกวดวิชาแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผู้วิจั ยมีข้อเสนอแนะต่อโรงเรี ยนกวดวิชาในการเพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้ม ากขึ้น
เพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งจากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) และข้ อ เสนอแนะต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสม โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ตามความถนัดและเป้าหมายในอนาคตของนักเรียน ปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างเยาวชนที่มี
ความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
คำสำคัญ: พฤติกรรม, ปัจจัย, การตัดสินใจ, กวดวิชา
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Influence of behaviors and factors on the high school students’
decision to attend the tutorial classes in Bangkok and vicinity
Nathathai Yamalee*
Abstract
The purpose of this study is conducted to study behaviors and factors
influencing the high school students’ decision to attend the tutorial classes in
Bangkok and vicinity, including to suggest the methods to promote the quality of
school teaching. Furthermore, this study leads to the improvement and development
for the effectiveness of the national polices relating to high school education.
The questionnaire and the quota sampling are used as a tool to collect the
data from 150 high school students in Bangkok and vicinity, including the in-depth
interviews of tutorial school’s executive regarding the study condition of tutorial
classes in the present day. The data is analyzed with statistical tools including
percentages, average values, the standard deviation, T-test value and One-Way
ANOVA. Meanwhile, the significance level of T-test value and One-Way ANOVA is set
at 0.05.
The result of this study shows that most of the samples, who are female at
the age of 17 and study at the 5th grade and 6th grade, have the cumulative grade
point average in the range of 3.51-4.00. The monthly income of their family is not
less than 55,000 Baht. Most of them take extra mathematics at Wannasorn building.
The class takes 3-4 hours during the week-end, and is carried out by using computer.
One course costs between 3,501-5,000 Baht. After having completed courses, they
got higher score. The reasons of taking extra courses at the tutorial school include
the preparation for the university entrance examination and the condition of high
school’s management, i.e. insufficient knowledge for the university entrance examination,
and attitude toward the failure in entrance examination, if not taking extra courses at
the tutorial school.
*
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The result of the study on samples’ opinion on the factors influencing
decision-making on going to the tutorial school shows that the most significant
factors are personnel and quality of tutorial school, followed by values, other factors
of the tutorial school, attitude and economy. Meanwhile, motivational factor is
ranked as the moderate level. The difference of samples’ age, education level,
cumulative grade point average and location of the tutorial school is related to
decision-making on taking extra classes with a significance level of 0.05. It is
recommended that the online teaching is added to the tutorial courses for reducing
the risk of CORONA Virus 2019 (COVID-19) infection. Meanwhile, Ministry of Education
adjusts curriculum to be more suitable by providing learning and teaching based on
the aptitude and future goals of the students, improve the test of university entrance
to be in accordance with the school curriculum, and develop teachers to be
proficient to build up the capacity, wide vision and creation of young generation for
ultimately society’s benefits.
Keyword: Behavior, Factor, Decision, Tutorial School
1. บทนำ
สภาพการศึ ก ษาของประเทศไทยในปั จ จุ บั น เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการทดสอบใน
ระดับ ประเทศและระดับ โลกในปั จจุบัน เช่น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาต่าง ๆ มีค่า
ดั ง นี้ ภาษาไทย 47.31 คะแนน สั ง คมศึ ก ษา 35.16 คะแนน ภาษาอั ง กฤษ 31.41 คะแนน
คณิตศาสตร์ 30.72 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 30.51 คะแนน (สทศ., 2562) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดการสอบเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563
พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศลดลงเกือบทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา ดังนี้ ภาษาไทย
42.21 คะแนน สั ง คมศึ ก ษา 35.70 คะแนน ภาษาอั ง กฤษ 29.20 คะแนน คณิ ต ศาสตร์ 25.41
คะแนน และวิ ท ยาศาสตร์ 29.20 คะแนน (สทศ., 2563) สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถและ
ประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย นอกจากนี้ ผลการสอบ
โทเฟล (TOEFL) ของคนไทย พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน
ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 82 คะแนน ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ ยของประเทศอื่นในเอเชียที่ได้คะแนนสูง
กว่า ได้แก่ อิน เดีย 94 คะแนน มาเลเซีย 91 คะแนน ฟิลิปปินส์ 89 คะแนน ฮ่องกง 88 คะแนน
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อินโดนีเซีย 85 คะแนน เกาหลีใต้ 83 คะแนน เมียนมาร์ 81 คะแนน และจีน 79 คะแนน เป็นต้น
(ผู้จัดการออนไลน์, 2562)
นักเรี ยนส่ ว นใหญ่เรี ยนกวดวิช าเพิ่มเติม นอกจากการเรียนในโรงเรียนปกติ มีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า การศึกษาผลการ
สอบคัดเลือกฯ มีความสัมพันธ์กับการเรียนกวดวิชา อย่างมีนัยสาคัญ โดยผู้ที่เรียนกวดวิชามีโอกาส
สอบเข้ า ได้ ใ นคณะหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งการเรี ย นสู ง กว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ เ รี ย นกวดวิ ช า 10.800 เท่ า
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2551 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล
เฉพาะผู้สอบคัดเลือกผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่เด่นชัดในเรื่อง “การมีเทคนิคการ
อ่านและเทคนิคการจา” รวมทั้ง ให้ความสาคัญกับการเรียนกวดวิชา เนื่องการเรียนกวดวิชาช่วย
ทบทวนเนื้อหาความรู้และช่วยสรุปเนื้อหาให้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้ง เป็นการเตรียมตัวก่อนการเข้าเรียน
ที่โรงเรียน ช่วยให้อ่านหนังสือล่วงหน้าได้อย่างเข้าใจ และเมื่อได้เรียนซ้าที่โรงเรียน ทาให้เข้าใจเนื้อหา
มากขึ้น (สุวิมล จีระทรงศรี, 2552)
นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา โดยพิจารณาปัจจัย
ด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม
และด้า นภาครั ฐ ตามล าดับ พบว่า ปัจจัย ที่มีอิท ธิพลต่อ การขยายตัว ของโรงเรียนกวดวิช าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สาหรับปัจจัยด้านอุปสงค์ คือ ค่านิยมทั้งผู้ปกครองและผู้เรียน วัฒนธรรม
ทางการศึกษา และการเตรียมตัวทางการศึกษา ปัจจัยด้านอุปทาน คือ กลไกการคัดเลือกเข้าเรียน
และความสามารถในการสอนให้เข้าใจ นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวโรงเรียนกวดวิชา
ในประเทศไทยที่แตกต่างจากต่างประเทศ ด้านอุปสงค์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของ
ผู้ปกครอง ประสบการณ์ผู้เรียน และลักษณะส่วนบุคคล ส่วนด้านอุปทาน คือ กลยุทธ์ทางการตลาด
และชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา (นิติบดี ศุขเจริญ, บุษรา อวนศรี และเรวดี อันนันนับ, 2561)
จากที่กล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า การเรียนกวดวิชาเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาของเด็กไทย
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเรี ย นกวดวิ ช าของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชามีรูปแบบการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและมีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น
การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์ ทาให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
สามารถเรียนกวดวิชากับสถาบันที่มีชื่อเสียงได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จัดทาขึ้นเพื่อ
เสนอแนะมาตรการในการพัฒนาการจัดการเรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง ปรับปรุงและพัฒนานโยบายด้านการศึกษาของประเทศระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อนาไปสู่การสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 เพื่ อศึ กษาพฤติก รรมการเรียนกวดวิช าของนักเรีย นระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น รูปแบบการเรียนกวดวิชา ค่าใช้จ่ายและผลของการเรียนกวดวิชา
เป็นต้น
2.3 เพื่อเสนอแนะมาตรการในการพัฒนาการจัดการเรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ และ
นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนานโยบายด้านการศึกษาของประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาในปัจจัยด้านค่านิยม ด้านทัศนคติ ด้านแรงจูงใจ ด้านเศรษฐกิจ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกวดวิชา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านคุณภาพ และด้านอื่น ๆ
เป็นอย่างไร
3.2 นักเรียนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวด
วิชาต่างกันหรือไม่
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
4.1 กำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
เนื่ อ งจากไม่ทราบประชากรที่แ น่ชั ดจึง ใช้ วิธีสุ่ มตัว อย่ างแบบโควต้า (Quota sampling)
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 150 คน ประกอบด้วย นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ์ จานวน 75 คน และ
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาให้จาเป็นต้องรวบรวมข้อมูล
จากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 75 คน รวมทั้ง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารสถาบันกวด
วิชา จานวน 1 ท่าน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จ านวน 150 คน
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผลการ
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เรียนเฉลี่ยสะสม รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชา 2) พฤติกรรมการ
เรียนกวดวิชา ได้แก่ วิชาที่เรียน ระยะเวลาและช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชา รูปแบบการเรียนกวด
วิชา ค่าใช้จ่าย ผลของการเรียนกวดวิชา และเหตุผลในการเรียนกวดวิชา เป็นต้น 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเรี ยนกวดวิชา แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ผู้ เข้าเรียนกวดวิชา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ค่านิยม ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ชุดที่ 2 โรงเรียนกวดวิชา
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านคุณภาพ และปัจจัยด้านอื่น ๆ 4) ความคาดหวังเกี่ยวกับการกวด
วิชา และเครื่องมือเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงาน และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนกวดวิชา รวมทั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารสถาบันกวดวิชาเกี่ยวกับ
สภาพการเรียนกวดวิชาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุดคาถามปลายเปิด
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่า T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 รวมทั้ง การวิเคราะห์คาตอบจากคาถามปลายเปิด และคาถามปลายปิดแบบ
มาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย
4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิ ดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับ ความคิดเห็น
มาก ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด (ณัชชา สุวรรณวงศ์,
2560)
4.4 กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
- ปัจจัยส่วนบุคคล
ชุดที่ 1 ผู้เข้ำเรียนกวดวิชำ
- ปัจจัยด้านค่านิยม
- ปัจจัยด้านทัศนคติ
- ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ชุดที่ 2 โรงเรียนกวดวิชำ
- ปัจจัยด้านบุคลากร
- ปัจจัยด้านคุณภาพ
- ปัจจัยด้านอื่น ๆ

ตัวแปรตำม

กำรตัดสินใจเรียนกวดวิชำของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล
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5. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้
5.1 ข้อมูลด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 17 ปี ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.51-4.00 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 55,000 บาท
ขึ้นไป และส่วนใหญ่เรียนกวดวิชาที่อาคารวรรณสรณ์
5.2 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมกำรเรียนกวดวิชำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีระยะเวลาในการเรียนกวดวิชา 3-4 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง ในวันเสาร์-อาทิตย์ มีรูปแบบการเรียนกวดวิชาด้วยคอมพิวเตอร์ มีค่าใช้จ่าย 3,501-5,000 บาท
ต่อคอร์ส และส่วนใหญ่เข้าเรียนกวดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร มีผลการเรียนหลังจากที่เรียนกวดวิชา
ดีขึ้น เหตุผลในการเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สภาพการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรี ยนที่ส่งผลให้ มาเรียนกวดวิชา คือ ความรู้ในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย และมีความคิดเห็นว่าหากการไม่เรียนกวดวิชา จะไม่สามารถทาข้อสอบได้
5.3 ผลกำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจเรี ย นกวดวิ ช ำของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาโดยภาพรวม
พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ( ̅ =4.52) และปัจจัยด้าน
คุณภาพของโรงเรียนกวดวิชา ( ̅ =4.45) ระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยม ( ̅ =4.18) ปัจจัยด้าน
อื่น ๆ ของโรงเรียนกวดวิชา ( ̅ =4.15) ปัจจัยด้านทัศนคติ ( ̅ =3.96) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ( ̅ =3.54)
และระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ( ̅ =2.94)
1) ปัจจัยด้ำนค่ำนิยม
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั จ จั ยด้ า นค่ า นิ ย มที่ มี
ความสาคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ สภาพการแข่งขันในสังคมทาให้การเรียนกวดวิชาเป็นสิ่งจาเป็น
( ̅ =4.51) และการเรี ย นกวดวิ ช าช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ( ̅ =4.51)
รองลงมา คือ การเรียนกวดวิชาเป็นเรื่องปกติในสังคม ( ̅ =4.35) และคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนที่เรียน
กวดวิชาจะมีทักษะในการทาข้อสอบได้มากกว่า ( ̅ =4.31) ตามลาดับ
2) ปัจจัยด้ำนทัศนคติ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ
มีความส าคั ญในระดับ มากทุ กข้ อ ได้แ ก่ ท่ านคิดว่ าการเรียนกวดวิช าเป็นการใช้เ วลาว่า งให้ เป็ น
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ประโยชน์ ( ̅ =4.17) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการเรียนกวดวิชาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ( ̅ =4.16) และ
ท่านคิดว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาดีกว่าในโรงเรียนของท่าน ( ̅ =4.00) ตามลาดับ
3) ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจ
ที่มีความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ครอบครัวของท่านสนับสนุนให้มาเรียนกวดวิชา ( ̅ =4.13) และ
มีความสาคัญในระดับน้อย ได้แก่ ท่านมาเรียนกวดวิชาตามเพื่อน ( ̅ =2.48) และครูแนะนาให้ท่านมา
เรียนกวดวิชา ( ̅ =2.20) ตามลาดับ
4) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ
มีความสาคัญในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของท่าน
( ̅ =3.59) รองลงมา คือ ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิน ทางมาเรี ย นกวดวิ ช ามี ค วามเหมาะสมและคุ้ ม ค่ า
( ̅ =3.53) และค่าใช้จ่ ายระหว่างเรียนที่เรียนกวดวิช า เช่น ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน มีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า ( ̅ =3.51) ตามลาดับ
5) ปัจจัยด้ำนบุคลำกร
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร
มีความสาคัญในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ครูผู้สอนมีเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
( ̅ =4.69) รองลงมา คื อ ครู ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ สู ง ( ̅ =4.58) และ
ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองและให้ความสนุกสนาน ( ̅ =4.55) ตามลาดับ
6) ปัจจัยด้ำนคุณภำพ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพ
ที่มีความส าคัญในระดับ มากที่สุ ด ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีคุณภาพ ( ̅ =4.63)
รองลงมา คือ หลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน ( ̅ =4.57) และสื่อการสอนมีความทันสมัย
( ̅ =4.46) ตามลาดับ
7) ปัจจัยด้ำนอื่น ๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี
ความสาคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ ( ̅ =4.38) รองลงมา
คือ โรงเรียนกวดวิชามีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ( ̅ =4.31) และมีความสาคัญในระดับมาก
ได้แก่ ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ( ̅ =4.08) ตามลาดับ
5.4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับกำรตัดสินใจเรียนกวดวิชำ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และสถานที่ตั้งโรงเรียนกวด
วิชาที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนกวดวิชาแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญที่
0.05 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และรายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเรียนกวดวิชาไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
5.5 ข้อมูลควำมคำดหวังและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กำรเรียนกวดวิชำของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการกวดวิชา คือ การเรียนกวดวิช าทาให้ท่านมี
โอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ และสิ่งที่ได้รับหลังจากการเรียนกวดวิชาเป็นไปตามที่คาดหวัง
ตารางที่ 5.1 ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนกวดวิชาของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนกวดวิชำ
จำนวน (คน)
1. ค่าใช้จ่ายในการเรียนมีราคาสูงเกินไป ควรปรับลดค่าเรียนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการ
18
เรียนกวดวิชาได้
2. โรงเรี ย นกวดวิ ช าควรให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งความสะอาด และไม่ ค วรให้ ผู้ เ รี ย นน าขนม
3
เข้ามารับประทานในห้องเรียน
3. ควรมี ช่ อ งทางการเรี ย นกวดวิ ช าที่ ห ลากหลายมากขึ้ น เช่ น การเรี ย นที่ บ้ า น หรื อ เรี ย น
8
ที่ไหนก็ได้ตามความสะดวกของผู้เรียน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง
4. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรี ยนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ควรมี
3
การเรียนชดเชยฟรีหรือจัดให้มีการเรียนที่บ้าน เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19
5. ควรกาหนดพื้นที่สาหรับห้องเรียนที่เรียนกับคอมพิวเตอร์ ให้มีความเหมาะสม และควรมีฉาก
3
มากั้นในเเต่ละที่นั่ง เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
6. ควรปรับปรุงหนังสือเรียนให้มีสี เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา
1
7. การออนไลน์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า น ควรมี ก ารมาร์ ก จุ ด เวลาขณะเริ่ ม ต้ น เนื้ อ หาใหม่
1
หรือช่วงเวลาที่มีเนื้อหาสาคัญไว้
8. ครูผู้สอนควรเพิ่มความใส่ใจในการสอนมากขึ้น และสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
3
9. ควรมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ และมีวิธีที่ช่วยในการจดจาเนื้อหาได้เป็นระยะเวลานาน
3
10. ครูผู้สอนควรให้ความเป็นกันเอง ไม่กดดันและบั่นทอนกาลังใจของผู้เรียน
3
11. ควรอธิบายแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสนใจ
1
12. ควรกาหนดจานวนผู้เรียนไม่ควรเกิน 20 คน ต่อห้องเรียน เพื่อให้สอนได้อย่างทั่วถึง
3
13. ควรเพิ่มจานวนโจทย์ปัญหาให้มากขึ้นในแต่ละหัวข้อที่เรียน
2
14. ควรมีการวัดความเข้าใจของนักเรียน หลังจากการเรียนกวดวิชา
1
15. อยากให้เพิ่มจานวนคอร์สเรียนสดกับครูผู้สอน
1
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ตารางที่ 5.2 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษำธิกำร
จำนวน (คน)
1. ควรปรับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรและระบบการสอนของโรงเรียน
17
เพื่อทาให้ทุกคนได้รับการสอนที่เท่าเทียมกัน โดยไม่จาเป็นต้องกวดวิชา
2. ควรปรับหลักสูตรระดับ ม.ปลาย เพื่อลดเนื้อหาในการเรียนเท่าที่จาเป็น แต่ให้มีความรู้เพียงพอ
9
ต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยปรับเป็นการเรียนในวิชาเลือกแทน
3. ควรลดเวลาเรียนวิชาการ เพื่อจะได้มีเวลาสาหรับทบทวนบทเรียน และทากิจกรรมหรือค้นพบสิ่ง
9
ที่ชอบในคาบเรียน รวมทั้งมีการส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้มากขึ้น
4. ควรปรับหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ความคิดมากกว่าท่องจา
2
5. ควรปรับการจัดการเรียนสอนในห้องเรียนให้เข้มข้นมากขึ้น
3
6. ควรปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการนาไปประกอบอาชีพ และสามารถนาไปใช้
5
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
7. ควรปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ
2
8. ควรจัดเรียงเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นระบบ และใช้คาอธิบายในหนังสือเรียนที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
4
จนเกินไป
9. ควรปรับหลักสูตร ม.ต้น ให้เป็นพื้นฐานของหลักสูตร ม.ปลาย
2
10. ควรเพิ่มวิธีคิดทางลัด เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
1
11. ควรปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา โดยไม่ต้องแบ่งออกเป็นสายวิทย์หรือศิลป์ แต่แบ่งตามคณะที่
3
สนใจจะเรียน
12. ควรลดความเครียดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยลดจานวนการสอบให้น้อยลง
2
13. ควรยกเลิกการนาเกรดไปใช้ในเป็นเกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมี
1
เกณฑ์การให้เกรดไม่เท่ากัน
14. ควรหาบุคคลที่เข้าใจกระบวนการศึกษา มาให้คาปรึกษาในการวางระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2
และลดการสอบเหลือเพียงข้อสอบมาตรฐานเดียวเหมือนกับ SAT
15. ควรปรับปรุงข้อสอบให้ง่ายขึ้น โดยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
3
16. ควรพัฒนาครูให้มีคุณภาพ เพราะครูบางท่านไม่สอนในห้องเรียน ให้นักเรียนอ่านหนังสือเอง
6
และบางท่านสอนพิเศษ โดยขายข้อสอบให้เฉพาะนักเรียนที่มาเรียนกวดวิชา
17. อยากให้ครูผู้สอนมีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
5
18. ครูควรให้เกียรติและสิทธิแก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมในการถ่ายทอดความรู้
2
19. ควรแก้ปัญหาเรื่องจานวนครูผู้สอนไม่เพียงพอในแต่ละโรงเรียน
1
20. ไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนการสอนบ่อยครั้งจนเกินไป
2
21. ควรปรับสื่อการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและทันสมัยมากขึ้น
5
22. ควรจัดให้มีการเรียนกวดวิชาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2
23. ควรปรับลดการบ้านที่ไม่จาเป็นลง แต่ให้การบ้านที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
2
เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
24. ควรปรับลดการประเมินโรงเรียนในด้านที่ไม่จาเป็นออกไป เพื่อลดภาระแก่ครูผู้สอน ทาให้
1
ครูผู้สอนมีเวลาในการวางแผนการสอนมากยิ่งขึ้น

242
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษำธิกำร
จำนวน (คน)
25. ควรปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการไปเรียนกวด
5
วิชาของนักเรียน

5.6 ข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำบันกวดวิชำ เกี่ยวกับสภำพกำรเรียนกวดวิชำใน
ปัจจุบัน
ผลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์อนุสรณ์ ศิวะกุล ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาในเครือ
วรรณสรณ์ บริษัท วรรณสรณ์ธุรกิจ จากัด (สัมภาษณ์วันที่ 21 มีนาคม 2563) พบว่า การเรียนกวด
วิชาในปัจจุบัน มีการใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น แต่บางโรงเรียนกวดวิชายังไม่มีการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ เนื่ อ งจากกังวลต่อ ความเสี่ ย งที่อ าจถู กละเมิดลิ ขสิ ท ธิ์จากการเรีย นผ่ านระบบออนไลน์
สาหรับสาเหตุที่ทาให้นักเรียนในปัจจุบันนิยมเรียนกวดวิชามีปัจจัยที่สาคัญ คือ ระบบการศึกษาของ
ไทย โดยเฉพาะระบบการสอบคัด เลื อกเพื่ อเข้า ศึก ษาต่อ ในระดับ ชั้น ต่า ง ๆ เนื่ องจากมาตรฐาน
การศึกษาในการจั ดการศึกษาในแต่ละท้องถิ่นไม่เท่าเทียมกัน ทาให้ ผู้ที่มีศักยภาพจะพยายามพา
ตนเองเข้าสู่สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมากกว่า ซึ่งระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและผู้เรี ยนได้ ขณะที่โ รงเรียนกวดวิชาช่วยเติมเต็มส่ว นที่ขาดหายไปของ
โรงเรียน สาหรับความจาเป็นในการเรียนกวดวิชา ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่คนที่จะก้าวเข้าสู่สังคม
ในอนาคตว่ามีความยากง่ายเพียงใด รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคม และอัตราการเกิดของเด็กที่
ลดลงอย่ างต่อเนื่ อง ถึงแม้จ ะไม่มีการเรียนกวดวิช า การเรียนการสอนในระบบถือว่าหนักเกินไป
เนื่องจากหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการกาหนดให้นักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้ทั้งหมด
และต้องผ่านกระบวนการประเมินผล นอกจากนี้ การเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึ กษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยในอดีต จากระบบ Entrance มาเป็นระบบ Admission ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนกวดวิชาในบางรายวิชา เช่น วิชาที่มีการกาหนดเกณฑ์ให้สอบได้คะแนน 30% ขึ้นไป โดยไม่มี
การนาคะแนนมาเป็นองค์ประกอบในการสอบคัดเลือก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเรียน
กวดวิชา เป็นต้น ขณะที่ธุรกิจสถาบันกวดวิชาในอนาคตจะมีแนวโน้มลดน้อยลง โดยสถาบันกวดวิชาที่
สามารถอยู่รอดได้จะต้องมีคุณภาพสูง มีความคุ้มค่า สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
แนวความคิดของภาครัฐในการพัฒนาเยาวชนไปสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต
6. อภิปรำยผลกำรวิจัย
6.1 กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท ขึ้นไป
มีค่าใช้จ่ ายในการเรี ยนกวดวิชา 3,501-5,000 บาทต่อคอร์ส ขณะที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีรายได้ของ
ครอบครั ว ต่ อเดือ นต่ ากว่า 15,000 บาท มี จานวนคิ ดเป็น ร้อ ยละ 6.0 ของกลุ่ ม ตัว อย่ างทั้ง หมด
แสดงให้เห็น ว่า ผู้ ที่อยู่ในครอบครั วซึ่งมีฐานะดีกว่า มีโ อกาสได้เรียนกวดวิช ามากกว่า นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ซึ่งอยู่ในระดับชั้นที่อยู่ในระหว่าง
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การเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยวิชาที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเรียนมากที่สุด คือ
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของกลุ่ ม สาขาวิ ช าในการรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) พบว่ า มี ก ารน าวิ ช าความถนั ด ทาง
คณิตศาสตร์ (PAT 1) ไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อในหลากหลายคณะ (ทปอ, 2563) สาหรับเหตุผลส่วน
ใหญ่ในการเรียนกวดวิชา เพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และจากสภาพการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนที่ไม่สามารถให้ความรู้ได้เพียงพอต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หากการไม่เรียน
กวดวิชาจะไม่ ส ามารถทาข้อสอบได้ รวมทั้ง คาดหวังว่าการเรียนกวดวิช าทาให้ มีโอกาสสอบเข้า
มหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชชาติ เชี่ยวบางยาง (2544) ที่ระบุว่า ผู้เรียน
กวดวิชาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลือกเรียนกวดวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์
และคิดว่าการเรียนกวดวิชาช่วยให้เกิดความพร้อมและความมั่นใจในการสอบ รวมทั้ง การเรียนกวด
วิชาช่วยให้สอบคัดเลือกได้
6.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ปัจจัยด้านค่านิยม โดยภาพรวมและในหัวข้อ การเรียนกวดวิชาเพิ่มโอกาสการประกอบ
อาชีพที่ดีในอนาคต มีความสาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ann Redhead (2559)
ที่ระบุว่า ปัจจัยด้านค่านิยม ได้แก่ การเรียนกวดวิชาเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มโอกาส
อนาคตการงานที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น มี ค วามส าคั ญ ในระดั บ มาก นอกจากนี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ ที่
แตกต่างกัน และมีสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียน
กวดวิชาในปัจจัยด้านค่านิยมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวรรณ ปะจันทบุตร (ม.ป.ป.)
ทีร่ ะบุว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเรียนกวดวิชาออนไลน์แตกต่างกัน
2) ปัจจัยด้านทัศนคติ โดยภาพรวมและในหัวข้อ การเรียนกวดวิชาเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ การเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาดีกว่าในโรงเรียน และการเรียนกวดวิชาจาเป็นต่ อ
ความส าเร็ จ ในอนาคต มี ค วามส าคั ญในระดั บมากทุ กหั ว ข้อ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ นิ ช าภา
ภาปัทมาสน์ (2555) ที่ระบุว่า การเรียนกวดวิชาเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนในห้องไม่
เพียงพอ เอกสารและเทคนิคที่ได้รับจากการเรียนกวดวิชามีส่วนสาคัญต่อระดับผลการเรียน และการ
เรียนกวดวิชาทาให้รู้สึกได้ถึงความสาเร็จของชีวิต มีความสาคัญในระดับมาก
3) ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจ ในหั ว ข้ อ ครอบครั ว ของท่ า นสนั บ สนุ น ให้ ม าเรี ย นกวดวิ ช ามี
ความสาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติมาศ รัชมาศ และคณะ (2559) ที่ระบุว่า
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลให้ตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้านครอบครัวโดย
ภาพรวม มีความส าคัญในระดับมาก นอกจากนี้ กลุ่ มตัว อย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนกวดวิชาในปัจจัยด้านแรงจูงใจแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรสุ ดา คุณมั่ง และดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง (2557) ที่ระบุว่า ปัจจัยส่ ว นบุคคลด้านระดับชั้น ที่
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แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการกวดวิ ช าของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมและในหัวข้อ ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับฐานะ
ทางการเงินของท่าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียนกวดวิชาและค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนที่เรียนกวด
วิช า เช่ น ค่า อาหาร อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยน มี ความเหมาะสมและคุ้ม ค่ า มี ค วามส าคั ญในระดั บ มาก
ซึ่งค่าใช้จ่าย ๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่ง เช่น โรงเรียนกวดวิชาที่ตั้งอยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ค่าอาหารมีราคาสูงกว่าโรงเรียนกวดวิชาที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง เป็นต้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฌา วีระวานิช และพิสมัย จารุจิตติพันธ์ (2560) ที่ระบุว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจานวนนักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาทางเลือก ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและในหัวข้อ อัตราค่าเรียนกวดวิชาส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา และ
นโยบายของรั ฐ เรื่ องการจั ดเก็บ ภาษีของโรงเรียนกวดวิช า มีความส าคัญในระดับมาก เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาที่เพิ่มมากขึ้ น จากภาระภาษีที่รัฐจัดเก็บกับผู้ประกอบการโรงเรียนกวด
วิชา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร ศรีหริ่ง และนวลฉวี แสงชัย (2561) พบว่า ผู้ปกครอง
ให้ความสาคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ ในด้านราคาค่าเรียน
โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพ และไม่เกินความสามารถในการจ่ายของผู้ปกครอง
5) ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรและปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นกวดวิ ช า โดยภาพรวมมี
ความสาคัญในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจ๋อโฉง เหวิน และรองศาสตราจารย์สุธรรม
พงศ์สาราญ (2560) ที่ระบุว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ด้านบุคคลและด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสาคัญในระดับ มากที่สุ ด
โดยครูผู้สอนมีเทคนิคในการสอนที่ดีและมีความชานาญในวิชาที่สอน ห้องเรียนมีแสงสว่างเหมาะสม
และไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และมีสื่อการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนกวดวิชาในปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านคุณภาพ และปัจจัยด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาแซ ยะเยริ (2557)
ที่ระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเกรดเฉลี่ย (GPA) มีผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนในทิศ
ทางบวก นอกจากนี้ กลุ่ มตัว อย่ างที่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกันมีความสั มพันธ์กับ
การตัดสินใจเรียนกวดวิชาในปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านคุณภาพแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่เรียนกวดวิชาที่อาคารวรรณสรณ์ ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียน
กวดวิชาที่ห้างเซ็นทรัลสาขาพระราม 2 และบ้านครูผู้สอนหรือสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากอาคารวรรณ
สรณ์ เป็นแหล่งรวมโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงกว่า 20 สถาบัน ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง (บริษัท
วรรณสรณ์ ธุรกิจ จากัด, 2562) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนักเรียนสามารถเรียน
กวดวิช ากับครูผู้สอนที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สู งได้โ ดยตรง ขณะที่การเรียนกวดวิช าที่บ้าน
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ครูผู้สอนหรือสถานที่ต่าง ๆ ตามที่นัดหมาย ส่วนใหญ่มีครูผู้สอนเป็นนักศึกษาหรือเป็นครูผู้สอนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
6.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และรายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสิน ใจเรีย นกวดวิช าไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รัช ดา บุญมหาสิ ทธิ์ (2554)
ที่ระบุว่า ปัจจัยด้านเพศและรายได้ของครอบครัว ไม่สามารถพยากรณ์อุปสงค์การเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนได้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษำธิกำร
ควรปรับเนื้อหาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีปริมาณน้อยลง โดยปรับระบบ
การเรียนการสอนจากการแบ่งเป็นแผนการเรียนวิทย์หรือศิลป์ มาเป็นการจัดการเรียนการสอนตาม
ความสนใจและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีวิชาเลือกให้สามารถศึกษาเพิ่มเติมแทนการบังคับ
เรียนทุกวิชา โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
ครู ผู้ ส อนให้ มี ความเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ ส อน โดยดึ งดู ด ผู้ มี ศั กยภาพสู ง มาประกอบอาชี พ ครู
ด้วยการเพิ่มความมั่นคงในอาชีพและผลตอบแทนที่เหมาะสม และลดการประเมินครูผู้สอนในด้านที่ไม่
จ าเป็ น เพื่ อ ทาให้ ครู ผู้ ส อนมี เวลาในการวางแผนการสอนอย่ างมีคุ ณภาพ และเพิ่ม การประเมิ น
ครู ผู้ส อนจากนั กเรีย นและผู้ ปกครอง รวมทั้ง ปรับเนื้อหาการสอบเข้ามหาวิทยาลั ยให้สั มพันธ์กับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้
การเรียนกวดวิชาลดลง ยกเว้น การเรียนกวดวิชาเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนหรือเพื่อเสริมทักษะ
ความรู้เพิ่มเติม ควรปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอและมีคุณภาพ สนับสนุนให้เด็กได้เรียนในสาขาวิช าตามความถนัดของตนเอง เช่น
บางคนมีความถนัดทางภาษา ด้านอาชีวะศึกษา หรือมีความรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้างเยาวชนที่มี
ความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และเติบโตไปเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนกวดวิชำ
ควรปรับค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาให้มีความเหมาะสม เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึง
การเรียนกวดวิชาได้ โดยอาจมีการลดหย่อนภาษีให้กับโรงเรียนกวดวิชาที่มี การเผยแพร่ความรู้ให้กับ
นักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนกวดวิชา เป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา
และโรงเรียนกวดวิชาควรเพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อความสะดวกของ
นักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนกวดวิชา และช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครอง
ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนแก่ลู กตามความถนัด ความชอบส่วนบุคคล ตามวัยและ
พัฒ นาการของลู ก รวมทั้ง ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับระบบการศึกษาในปัจจุบั น
เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับลูกได้
7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ วิ จั ย ได้ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการเก็ บ ข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จากสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชา มาเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ เป็นจานวนครึ่งหนึ่ง
ทาให้ การเก็บข้อมูลขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถกาหนดจานวนนักเรียนในแต่ล ะสถานที่ตั้ ง
โรงเรีย นกวดวิช าให้ เท่ากันได้ ซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครอง เพื่อได้รับ
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ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
กรณีศึกษำ: กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ณัยจันทร์ ใจกล้า*
บทคัดย่อ
การวิจัย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา:
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการกระตุ้น
ทางปัญญาที่ส่ งผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน และศึกษาปัจจัยด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานสูงที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( ̅ =3.863, S.D.=0.855) รองลงมาคือ ด้านการใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( ̅ =3.820, S.D.=0.809) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( ̅ =3.646, S.D.=
0.940) และด้านการคานึ งถึง ความเป็ นปัจเจกบุ คคล ( ̅ =3.632, S.D.=0.949) ตามล าดับ ดังนั้ น
ผู้บังคับบัญชาสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรกระตุ้นปัญญาของข้าราชการ เพื่อสร้าง
ผลงานให้มีประสิทธิภาพ หรือดึงความคิดของข้าราชการให้รู้จักแก้ปัญหา โดยให้อิสระในด้านความคิด
มีการนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ๆ และผู้บังคับบัญชา
จะต้องสนับสนุนแนวความคิดแบบใหม่ ๆ เหล่านั้น โดยการดาเนินงานจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่
ถูกต้อง อีกทั้งผู้ บังคับบั ญชากรมสวัส ดิการและคุ้ มครองแรงงานควรมีภ าวะผู้ นาในด้านอื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญในลาดับรองลงมาควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
คำสำคัญ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
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Transformational Leadership on performance efficiency
A case study: Department of Labour Protection and Welfare
Naiyajan Jaikla*
Abstract
This research aimed to study the effect of the transformational leadership on
the performance efficiency. Department of Labour Protection and Welfare was the
case study. The specific purpose of study included determining the effect of
performance efficiency on individual essence, idealized influence, inspiration motivation,
intellectual stimulation and individualized consideration. The assessment results of
the study influence of the transformation leadership showed that intellectual
stimulation ( ̅ =3.863, S.D.=0.855) was ranked as having the highest level, next below
were idealized influence ( ̅ =3.820, S.D.=0.809). The finding also showed the
significant influence of inspiration motivation and individualized consideration affect
the performance efficiency on quality of work by ( ̅ =3.646, S.D.=0.940) and ( ̅ =3.632,
S.D.=0.949). Therefore, the leader of Department of Labour Protection and Welfare
should stimulate the working staff's intelligence in order to create effective work or
to draw the mind of the working staff to know how to solve the problems by giving
freedom to think by them. There are new ways to solve problems or find solutions.
And leaders have to support those new ideas, which must be done in the right
direction. In addition, leaders of the Department of Labour Protection and Welfare
should have leadership in other areas that are of secondary importance in parallel in
order to increase the efficiency of work.
Keywords: Department of Labour Protection and Welfare, Transformational Leadership,
performance efficiency
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1. บทนำ
ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยได้ รั บ ผลกระทบในหลากหลายด้ า น
ผู้ประกอบการทั้งรายย่อย รายใหญ่ อยู่ในอาการย่าแย่ ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอย่าง
หนัก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกขยายตัวใน
เกณฑ์ต่า สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน การแข็งค่าของเงินบาท ความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณ
และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้ความต้องการจ้าง
งานขยายตัวได้น้อยลง บางแห่งลดชั่วโมงการทางานของพนักงานลง ลดจานวนพนักงานลง หรือบาง
แห่งธุรกิจอาจหยุดชะงักจนสุดท้ายต้องปิดกิจการลง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาข้อ
ขัดแย้งข้อพิพาทด้านแรงงานและการเลิกจ้าง ที่นับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจานวนทวีความรุนแรงและ
เกิดสภาวการณ์เผชิญหน้ากันมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันคดีแรงงานมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในประเทศไทยหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนา
กระบวนการผลิต การจาหน่ายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนาเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้
แทนแรงงานคนหรือการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการจ้างแรงงานใน
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น Sharing Economy หรือ Gig Economy เป็นต้น
จากสถิติของกระทรวงแรงงาน พบว่า ใน พ.ศ. 2562 มีกาลังแรงงานรวมทั่วราชอาณาจักร
จานวน 38.178 ล้านคน มีจ านวนคาร้องที่ลู กจ้างได้มายื่นกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร) จ านวน 25,578 คน ซึ่ ง สู ง กว่ า ปี พ.ศ. 2561 ที่ มี ก าลั ง แรงงานรวมทั่ ว
ราชอาณาจักรจานวน 38.433 ล้านคน มีจานวนลูกจ้างมายื่นคาร้องจานวน 22,115 คน โดยคิดเป็น
อัต ราการเพิ่ม ขึ้น ของจ านวนลู กจ้ างที่ มายื่น คาร้อ งร้ อ ยละ 15.7 และเมื่ อน าข้อ มูล ปี พ.ศ. 2562
มาเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ไป 5 ปี คื อ ปี พ.ศ. 2557 ที่ มี ก าลั งแรงงาน 38.576 ล้ า นคน
มีจานวนลูกจ้างมายื่นคาร้องจานวน 16,272 คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนลูกจ้างที่มายื่นคา
ร้องร้อยละ 57.19 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องเตรียม
ความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข เนื่องจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจหลักคือ การกากับ
ดูแล และส่งเสริมให้ นายจ้ างและลู กจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความ
เป็ น ธรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง เที ย บเท่ า ระดั บ สากล แต่ เ นื่ อ งจากกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
เป็ น องค์ การที่มีโ ครงสร้ า งใหญ่ ท าให้ มีความซั บซ้อ นในการปฏิบั ติงาน และกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อน ล่าช้า และนายจ้าง ลูกจ้าง เข้าถึงสิทธิได้ยาก อีกทั้งองค์การยังขาดการจัดหา
เครื่องมือที่ดี ที่พร้อมสาหรับการทางานให้กับพนักงาน รวมถึงความแตกต่างทางด้านช่วงอายุ ทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงาน ทาให้เกิดปัญหาในวิธีการทางานที่แตกต่างกัน โดยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้ นจะส่งผลให้
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ในการที่จะทาให้องค์การประสบความสาเร็จได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ
ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นาองค์การที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะนาพาให้องค์การ
ประสบความสาเร็จได้ เนื่องจากผู้นาเป็นส่วนรวมที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานให้มีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถผลักดันอุปสรรคต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้ น านั้ น เป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ที่ จ ะก าหนดกลยุ ท ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ สามารถวางแผน รวมถึ ง การ
บริหารงานด้วยจริยธรรม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในองค์การ ดังนั้นผู้นาในองค์การจาเป็นต้อง
มี ภ าวะผู้ น าเพื่ อ บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผู้ น าจะต้ อ งมี ด้ า นการใช้ อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นทางปัญญาและการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
มาใช้ในการบริหารเพื่อที่จะให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อศึกษาปั จจั ยด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.5 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาเรื่ อ ง “ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบั ติ ง าน
กรณีศึกษา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน” ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยได้ทาการรวบรวมและนาเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 แนวควำมคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง (Transformational Leadership)
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทางาน เป็นกระบวนการที่ผู้นามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวังพัฒ นาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมาก
โดยในปี 1992 Bass ได้ใ ช้แบบสอบถามภาวะผู้ นาหลายปัจ จัยหรือมาตรวัดภาวะผู้ นาพหุ ปั จจั ย
(Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความหลากหลายของ
ภาวะผู้ น า โดยแบ่ งพฤติกรรมของภาวะผู้ นาแบบเปลี่ ยนแปลงออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 1) การใช้
อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ (Idealized Influence) โดยผู้ น าจะปฏิ บั ติ ตั ว เป็ น แบบอย่ า ง (Role
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Model) ที่ดีต่อพนักงาน ต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารไปยังพนักงานได้ ยึดถือความต้องการของ
ผู้อื่นมากกว่าตนเองหลีกเลี่ยงการใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการแบ่งความเสี่ยงร่วมกับพนักงาน
กระทาด้วยความหนักแน่นมากกว่าการกระทาที่ไม่มีเหตุผล และจะทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่าง
ของมาตรฐานทางเรื่องของจริยธรรม ศีลธรรมที่สูง ซึ่งทาให้ผู้นาได้รับความนิยมชมชอบ ความเคารพ
นับถือ และความไว้วางใจ ซึ่งมีผลทาให้พนักงานมีภาพของผู้นาที่ชัดเจน มีความเป็นพวกเดียวกับผู้นา
โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน และเกิดความภาคภูมิที่ได้ปฏิบัติงานด้วยซึ่งทาให้
พนักงานเกิดความต้องการที่จะเลียนแบบผู้นา 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)
โดยผู้ นาจะมีการจูงใจ สร้ างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ทาให้
พนักงานมีความรู้สึกว่างานนั้นท้าทายความสามารถ และผู้นาก็จะสร้างความรู้สึกของพนักงานให้มอง
โลกในแง่ดีผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน ทาให้พนักงานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีการจัดการกับอุ ปสรรคของ
ตนเองและเสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการไปสู่ เ ป้ า หมายร่ ว มกั น 3) การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา
(Intellectual Stimulation) โดยผู้นาอาจจะมีการตั้งคาถามหรือข้อสมมติฐานของปัญญาเพื่อกระตุ้น
ให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และเกิดความพยายาม ในการแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ ๆ ที่ต่างไป
จากเดิม ซึ่งการกระตุ้นทางปัญญานั้นเป็นการเน้นกระบวนการที่มุ่งในตัวปัญหาและการหาวิธีการใน
การแก้ ปั ญ หาที่ ต่ า งไปจากความคิ ด ของผู้ น า และ 4) การค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
(Individualized Consideration) โดยผู้นาจะมีความสั มพันธ์เกี่ยวข้องกับพนักงานในแต่ละคนซึ่ ง
ผู้นาจะมีสถานะเหมือนเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษา ผู้นาจะมีการเอาใจใส่ในปัญหา และความต้องการ
ของพนั ก งานแต่ ล ะบุ ค คล ผู้ น าจะมี ก ารส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารสองทางและการจั ด การด้ ว ยการ
เดินดูรอบ ๆ (Management by Walking Around) มีการมอบหมายงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาพนักงานและเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และถือเป็นการได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งผู้นาจะทาการดูแลพนักงานว่าพนักงานต้องการคาแนะนา
การสนับสนุนในการช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยที่ พนักงาน
จะไม่รู้สึกว่าตนเองกาลังถูกตรวจสอบ
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะผู้นา ที่ผู้นาจะนามาใช้ในการดาเนินงานเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงนาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ในการศึกษา ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.2 แนวควำมคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์การได้อย่ างสมดุล โดยวัดได้จ ากการใช้ปัจจัยนาเข้า (Input) ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัส ดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยี เวลา ซึ่ งประสิ ท ธิภ าพของคนวัดได้จ ากการใช้คนให้ เ หมาะสมกับงาน มีความพร้อ ม
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ความสามารถ ความพยายาม ความคล่ องตัว ในการปฏิบัติ งาน การประหยัด เงิน ประหยั ดเวลา
ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม มีกลยุทธ์วิธีการ
ทางานที่ได้ผลงานมาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพโดยสิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่ายพลังงานและเวลาน้อย จึงทา
ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ (Output) ในปริ ม าณหรื อ คุ ณ ภาพเป็ น ที่ พึ ง พอใจเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่องค์การคาดหวัง โดยการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่จะทาให้องค์การ
ก้ า วไปสู่ ค วามประสบผลส าเร็ จ และต้ อ งอาศั ย องค์ ป ระกอบหลายประการ ซึ่ ง ได้ มี นั ก วิ ช าการ
Peterson and Plowman เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การไว้
ดังนี้ 1) คุณภาพของงาน (Quality) 2) ปริมาณงาน (Quantity) 3) เวลา (Time) 4) การใช้ทรัพยากร
(Cost) โดยผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ จึงจะทาให้งานมีคุณภาพสูง ปริมาณ
งานที่เกิดขึ้นจะต้องตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กร ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจและได้รับผลกาไรจากการปฏิบัติงานในภาครัฐนั้น ความพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจในการ
บริ ก ารให้ กั บ ประชาชน โดยพิ จ ารณาจาก การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย ม (Equitable service)
การให้ บ ริ การอย่างรวดเร็ว และทันเวลา (Timely service) การให้ บริการอย่างเพียงพอ (Ample
service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression service)
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม รวดเร็ว ให้บริการอย่างก้าวหน้า จะส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น
3.3 ควำมสั มพั น ธ์ ข องปั จจั ยกำรใช้ อิท ธิ พลอย่ำ งมี อุดมกำรณ์ ที่ มีผลต่อประสิทธิ ภ ำพ
ในกำรปฏิบัติงำน
ผู้นาที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือมีอิทธิพลทางความคิด จะทาให้มีผลต่อประสิท ธิภาพ
การท างานหรื อ แนวความคิ ด เชิ ง บวกส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน เนื่ อ งจาก
แนวความคิดเชิงบวกนาไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสาเร็จทาให้สามารถปรับตัวและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงทาให้ปัจจัยด้านอิทธิพลทางความคิดเป็นปัจจัยประการหนึ่ งที่มีผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน งานวิ จั ย ของ สุ ธิ ด า สมแสง (2554: 66) ได้ ศึ ก ษา ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหา
งานข้ามชาติแห่งหนึ่ง ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างาน ด้านการใช้อิทธิพลอย่ างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิภาพการทางานของ
พนั ก งานบริ ษั ท จั ด หางานข้ า มชาติ แ ห่ ง หนึ่ ง คนข้ า งสู ง เป็ น เพราะหั ว หน้ า งานประพฤติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีทาให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้ างาน อีกทั้งหัวหน้างานมี
วิสัยทัศน์ ทาให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายองค์การในอนาคต จึงส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพการ
ทางานเพิ่มมากขึ้น และถ้าหากหัวหน้างานไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้พนักงานขาดความ
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เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน อีกทั้งถ้าหัวหน้ างานไม่มีวิสัยทัศน์ก็ทาให้พนักงานมองไม่
เห็ น เป้ า หมายองค์ ก ารในอนาคต จึ ง ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท างานลดลงมากขึ้ น
สอดคล้องกับแบสและอโวลิโอ ในปี ค.ศ. 1991 (Bass, 1999: 9-32; Bass and Avolio, 1994: 2-6;
Bass and Avolio, 1993: 114-122; อ้ า งถึ ง ใน รั ต ติ ก รณ์ , 2545: 39-41) กล่ า วว่ า การที่ ผู้ น า
ประพฤติตัวเป็น แบบอย่ างและทาให้ผู้ ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่ว มงานกัน ผู้ ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นาและต้องการเรียนแบบผู้นาของเขา ผู้นาจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผู้ตาม เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นาและพฤติกรรมของผู้นา
จากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง จึงรักษาอิทธิพลของตนใน
การบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ สอดคล้องกับตวงรัตน์ จินตชาติ (2546: 4)
ได้กล่ าวว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง การที่ผู้ บริห ารสามารถที่จะมีอิทธิพลจูงใจและ
เปลี่ยนแปลงให้พนักงานปฏิบัติงานได้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสู่ประโยชน์ขององค์การ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พณิชา ปรีชา (2547: 110) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการทางาน กับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่บริษัท สยามสตีล
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์การในระดับค่อนข้างต่า ในด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ บริษัทควร
จัดการฝึกอบรมให้หัวหน้างานในเรื่องที่หัวหน้างานสนใจ หรือเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานยุคใหม่
เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดวิธีการทางานและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิ ลั น ปฏิ พิ ม พาคม (2550: 221) ที่ พ บว่ า รู ป แบบภาวะผู้ น าด้ า นมี ก ารวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ดี นั้ น
มีความสาคัญกับการบริหารองค์การมากที่สุด ซึ่งผู้นาที่มีการวางแผน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ
ทันสมัย ทาให้องค์การมีการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อัญชลี ชุมนุม และ
ธรรมนิตย์ วราภรณ์ (2557: 41-42) ที่พบว่าหากผู้นามีอิทธิพลเหนือผู้อื่น สามารถชักจู ง สั่งการ และ
ชี้นาบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้นาเชิงอานาจบารมี คือ การที่
ผู้ น ามี วิ สั ย ทัศ น์ ที่ก ว้ างไกล ความกล้ า เสี่ ยงตามสถานการณ์ การใช้ยุ ท ธศาสตร์วิ ธี ห ลายรู ปแบบ
การประเมินสถานการณ์รอบด้าน การเปลี่ยนเจตคติของผู้ตาม การสื่อสารด้วยความมั่นใจ และการใช้
อานาจส่วนบุคคลของผู้นา สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3.4 ควำมสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย กำรสร้ ำ งแรงบั น ดำลใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ปฏิบัติงำน
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แบสและอโวลิโอ ในปี ค.ศ. 1991 (Bass, 1999: 9-32; Bass
and Avolio, 1993: 114 -122; อ้างถึงใน รัตติกรณ์, 2545: 39-41) กล่าวว่า ผู้นาประพฤติตนในทาง
ที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่
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บวก ทาให้ ผู้ ตามสั ม ผั ส กับ ภาพที่ง ดงามของอนาคต สอดคล้ อ งกับ นิต ย์ สั มมาพั น ธ์ (2546: 54)
ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้นาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลจานวน
มากลงมือทามากกว่าเดิมจนไต่ร ะดับขึ้นสู่เพดานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552: 70) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ก รมการค้ า ภายในกระทรวงพาณิ ช ย์ พบว่ า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กลุ่มการค้าภายในกระทรวง
พาณิชย์ โดยรวมในระดับค่อนข้างมาก เป็นเพราะเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิช ย์
สามารถสร้างความเป็น ผู้ น าในตนเองและแสดงให้ ผู้ อื่นรับรู้และปฏิบัติตามได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจั ยของ สุธิดา สมแสง (2554: 66) ได้ศึกษา ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของหั วหน้างานที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่ง ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จในการทางาน ทาให้พนักงาน
ต้ อ งการประสบความส าเร็ จ ด้ ว ย และหั ว หน้ า งานมี ก ารให้ ร างวั ล หรื อ ยกย่ อ งชมเชยพนั ก งาน
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ทาให้พนักงานตั้งใจทางานเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่ม มากขึ้น และถ้ าหากหั ว หน้ างานส่ ว นใหญ่ ไม่ป ระสบความส าเร็ จในการทางาน ท าให้
พนักงานไม่ต้องการประสบความสาเร็จด้วย และหัวหน้างานไม่ให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยพนักงานที่
ปฏิบัติงานดีเด่น ทาให้พนักงานไม่ตั้งใจทางาน จึงส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทางานลดลง
มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของสุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง (2559:76) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของข้าราชการใน
สั งกั ดกรุ ง เทพมหานครว่ า ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด กรุง เทพมหานครให้ ค วามส าคั ญกั บการสร้ างแรง
บันดาลใจ โดยกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความกระตือรือร้นและตั้งใจปฏิบัติงาน รู้สึกภูมิใจในงานที่
ได้รับมอบหมาย รู้สึกผูกพันต่อองค์การในระยะยาว และเน้นความสาเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปว่า การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการที่ผู้นาประพฤติในทาง
จูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ ร่วมงานโดยการสร้างแรงบันดาลใจ การให้ความหมายและท้าทายใน
เรื่ อ งงานต่ อ ผู้ ร่ ว มงาน สอดคล้ อ งกั บ ประนอม แมนมาศวิ ห ค สรุ ป ว่ า การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
เป็นพฤติกรรมที่ผู้นาประพฤติในการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม โดยการสร้างแรงบันดาลใจ
ภายใน การท้าทายในงานของผู้ตามและผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงานให้ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตื อ รื อ ร้ น เช่ น เดี ย วกั บ แนวคิ ด ของเกริ ก เกี ย รติ ต่ อ กิ จ ไพบู ล ย์ (2558: 47-57) และบุ ญ ชั ย
ธีร ะกาญจน์ (2559: 80-91) พบว่ า การสร้ างแรงบั น ดาลใจในการกระตุ้น ผู้ ตามให้ เ กิ ดแรงจู ง ใจ
ทางบวก จะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ รู้สึกภูมิใจในงานที่ทาอยู่ รักและผูกพันกับองค์การใน
ระยะยาว ทาให้เกิดความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการทางานอย่างเต็มที่ และมีความสัมพันธ์ทางบวก
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กับพฤติกรรมในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน และนาไปสู่พฤติกรรมที่จะ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญานับว่า
เป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะผู้นากระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
ตระหนักรู้ เข้าใจปัญหาที่เกิ ดขึ้น และทาให้ผู้ร่วมงานมีความต้องการหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน ให้กาลังใจผู้ร่วมงานในการแก้ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ
ด้วยการคิดวิเคราะห์ และเหตุผลต่าง ๆ ร่วมกัน โดยใช้ความสามารถที่ประกอบด้วยความรู้ ความคิด
เจตคติ และการปฏิบัติที่บุคคลพึงมีในการที่จะปฏิบัติ หรือจัดทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสาเร็จบรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่กาหนด
3.5 ควำมสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย กำรกระตุ้ น ทำงปั ญ ญำที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน
การกระตุ้นทางปัญญา หรือ การสร้างสติปัญญา (Intellectual stimulation) เป็นพฤติกรรม
ลักษณะการแสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน ลาดับแรก คือ การให้ ความสาคัญกับการคิดหาคาตอบที่ชัดเจนและตรงประเด็น
การให้ความสาคัญกับการทดลองนาวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การให้ความสาคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนามาดัดแปลงให้เกิดสิ่ง
ใหม่หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งอาจเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี โ อกาสในการเสนอความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านใหม่ ๆ
เพื่อปรับเปลี่ยน รูปแบบในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน ทรัพยากร งบประมาณและระยะเวลาใน
การปฏิ บั ติ ง านให้ สั้ น ลง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของหั ว หน้ า งานที่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่ง ของสุธิดา
สมแสง พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานด้านการกระตุ้นปัญญามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่งค่อนข้างสูง เป็นเพราะหัวหน้า
งานส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่า งเป็นระบบ และกระตุ้นให้
พนักงานพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จึงทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และถ้าหากหัวหน้างานไม่ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และไม่กระตุ้นให้พนักงานพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง ก็จะทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงมาก สอดคล้องกับแบสและอโวลิโอ
ในปี ค.ศ. 1991 กล่าวว่า ผู้นามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์ความคิด
ของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นาทาให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้า
ทายและเป็ น โอกาสที่ ดี ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาร่ว มกั น และสามารถพั ฒ นาผู้ ต ามให้ ต ระหนั ก เข้ าใจและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และสอดคล้องกับกริฟฟิน (Griffin, 1996: 504; อ้างถึงใน วรวัฒน์ แสงน้อยอ่อน,
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2554) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง การไม่ใช้อิทธิพลบังคับกลุ่มหรือให้ทาตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ แต่เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมของคนที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของหน่วยงาน ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ นรรฐรส กาบเครือ (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเผชิ ญปัญหา กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่าภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาทั้งโดยรวมและรายด้าน
โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ นับว่า
เป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะผู้นากระตุ้นจูงใจให้
ผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย สร้างเจตคติที่ดีการคิดใน
แง่บวก และสร้างสื่อความหวังที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยใช้การบูรนาการความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
และคุณลักษณะส่วนบุคคลมาใช้ได้ดีใ นบทบาทนั้น ๆ จนกระทั้งเกิดผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด หรือมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
3.6 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยกำรคำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน
ปัจ จั ยด้านการคานึ งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นปัจจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผ ลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ผู้ น าแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงจะต้ อ งเป็ น ทั้ ง ผู้ ฝึ ก สอน และพี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการ เติบโต และประสบความสาเร็จ ซึ่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548: 24-25)
มีความเห็นในทานองเดียวกันว่า นอกจากบทบาทพี่เลี้ยงในการเป็นแม่แบบหรือตัวอย่างพฤติกรรม
หรือเป็น Role Model แล้ว พี่เลี้ยงยังต้องมีบทบาทในการเป็นผู้สอนงาน (Coach) เพื่อสร้างความ
เข้ าใจกับ Mentee ถึ งความเชื่ อหรื อ วัฒ นธรรมองค์ ก าร รวมไปถึ ง การมี บ ทบาทในฐานะที่เ ป็ น
ผู้สนับสนุน (Advocate) ที่ทาหน้าที่คอยให้กาลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ Mentee ให้มีโอกาส
เติบโต หรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยการให้โอกาสหรือเวทีที่จะแสดงผลงาน แสดง
ฝีมือและความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ปัจจัยด้านการพิจารณารายบุคคล จากการเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา สมแสง (2554: 66) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหา
งานข้ามชาติแห่งหนึ่ง พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหางาน ข้ามชาติแห่ง
หนึ่งในระดับปานกลาง เป็นเพราะการที่หัวหน้างานให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเป็น
รายบุคคล เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของพนักงาน ทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และถ้าหากหัวหน้างานไม่ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
เป็นรายบุคคล ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของพนักงาน ทาให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงเล็กน้อย สอดคล้องกับแบสและอโวลิโอ ในปี ค.ศ. 1991 กล่าวว่า
ผู้นาจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นาให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและ
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ทาให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของ
ผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒ นาผู้ตามผู้นาจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล
เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน และสอดคล้องกั บดูบริน (Dubrin, 1998: 2; อ้างถึงใน
วรวัฒน์ แสงน้อยอ่อน, 2554) กล่าวว่า ภาวะผู้นาหมายถึง ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและ
การให้สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชัย จะเกรง ( 2551:
บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ในระดับมาก พิจารณารายด้าน ด้านการคานึงถึงปัจจั ยบุคคล
เป็นเพราะผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ชี้แนะการทางานแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน
มีก ารพั ฒ นาตนเอง ให้ ค าแนะน าที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ ความก้ าวหน้า ในการปฏิ บั ติง าน ให้ โ อกาส
ผู้ร่วมงานได้เรีย นรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามความต้องการ เช่นเดียวกับแนวคิดของพิช าญสิ ทธิ์ วงศ์กระจ่าง
(2557: 90-97) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภ าพในการทางาน ทาให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดเลื่อมใส ศรัทธา และทางานได้อย่างเต็มที่
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้นาด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลนับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้นาคานึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมสนับสนุนให้กาลังใจ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ผู้ ร่ ว มงานได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองให้ สู ง ขึ้ น ตามความต้ อ งการความสนใจ
โดยใช้ ส มรรถนะและคุ ณลั ก ษณะของบุค คล โดยการแสดงออกเป็น วิ ธีคิ ด และพฤติก รรมในการ
ปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึ กษา: กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ ศึกษาได้ใ ช้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการกาหนดแนวคิดและวิธีการศึกษา โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และระดับตาแหน่งงาน) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformation
Leadership) ได้ แ ก่ การใช้ อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ ( Idealized Influence or Charisma
Leadership) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual
Stimulation) และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ซึ่งตัวแปรตาม
ได้ แก่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งาน ประกอบด้ ว ย คุ ณภาพของผลงาน ปริ มาณงาน ด้ านเวลา
และการใช้ทรัพยากร
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จากแนวคิดดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเขียนเป็นกรอบแนวคิดเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตำม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
5. ระดับตาแหน่งงาน
ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
1. ด้านคุณภาพของผลงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านการใช้ทรัพยากร

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. วิธีกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการจากระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ปฏิบัติการ
ช านาญการ และช านาญการพิ เ ศษ ในสั ง กั ด กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงาน ประกอบด้ ว ย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (14 จังหวัด ภาคใต้ ) และศูนย์ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเขต 8 (สุราษฎร์ธานี) และเขต 9 (สงขลา) รวมจานวน 136 คน ผู้ศึกษาได้ใช้ประชากร
ทั้งหมดในการศึกษา ในการวิจัยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสารวจเชิงปริมาณ โดยทาการแจกแบบสอบถาม
และได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ครบจ านวนแล้ ว จึ ง เก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามคื น เพื่อ น ามาตรวจสอบความสมบู ร ณ์แ ล้ ว น ากลั บมาวิ เ คราะห์ ตามหลั กสถิ ติผ่ า น
โปรแกรมส าเร็ จรู ป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าสถิติมัช ฌิม
เลขคณิ ต ( ̅ ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( S.D.) การแจกแจงค่ า ความถี่ ( Frequency)
การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ย t-test การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way ANOVA) การวิเ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งตั ว แปรอิส ระและตัว แปรตาม ด้ ว ยการ
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ทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
6. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
4) ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
5) ระดับตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3) การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4) การค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
7. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา:
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการศึกษาได้นาเสนิในรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผล
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
7.1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ข้อมูลทั่วไป

จำนวนคน

ร้อยละ

รวม

52
77
129

40.3
59.7
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
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ข้อมูลทั่วไป

จำนวนคน

ร้อยละ

10
69
40
10
129

7.8
53.5
31.0
7.8
100.0

12
72
45
129

9.3
55.8
34.9
100.0

27
23
30
49
129

20.9
17.8
23.3
38.0
100.0

5
7
43
66
8
129

3.9
5.4
33.3
51.2
6.2
100.0

อำยุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ระยะเวลำปฏิบัติงำน
น้อยกว่า 3 ปี
ระหว่าง 3–6 ปี
ระหว่าง 6–10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ระดับตำแหน่งงำน
ปฏิบัติงาน
ชานาญงาน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
รวม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 129 คน พบว่า ข้าราชการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69 ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 53.49 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับระดับปริญญาตรี 72
คน คิดเป็นร้อยละ 55.81 ระยะเวลาปฏิบัติงานในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่อยู่
มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.98 ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในระดับชานาญการ 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.20
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7.2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
1) ควำมคิดเห็นที่มีต่อภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงโดยรวม

ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวม

3.82
3.65
3.86
3.63
3.74

SD
0.809
0.940
0.855
0.949
0.856

(N=129)
ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.74) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ( ̅ =3.86) รองลงมาคือ ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( ̅ =3.82) ภาวะผู้นาแบบการ
สร้างแรงบันดาลใจ ( ̅ =3.65) และที่น้อยที่สุดคือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( ̅ =3.63)
เมื่อนามาพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน โดยพิจารณาเป็นรายข้อคาถาม สามารถจาแนก
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับความคิดเห็นแต่ละข้อ
คาถามดังต่อไปนี้
2) ด้ำนกำรใช้อิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์
(N=129)
ด้ำนกำรใช้อิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์
1. ผู้นาของท่านให้ความสาคัญต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การ และมี
ความมุ่งมั่นที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย
2. ท่านมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้นาของท่าน
3. ผู้นาของท่านทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้ท่านรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจที่จะ
ทางานร่วมกับผู้นานั้น
4. ผู้นาของท่านมักจะคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5. เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ผู้นาของท่านร่วมรับผิดชอบกับท่าน
6. ท่ านมีค วามรู้สึ กอยากนาแบบอย่า งการท างานของผู้น าของท่ าน มาเป็ น
แบบอย่างในการทางานของท่าน
รวม

SD
4.22

0.850

ระดับควำม
คิดเห็น
มากที่สุด

3.84
3.72

0.882
0.901

มาก
มาก

3.88
3.79
3.47

0.872
0.933
1.046

มาก
มาก
มาก

3.82

0.809

มำก
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่องผู้นาของท่านให้ความสาคัญต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
องค์การ และมีความมุ่งมั่นที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย ( ̅ =4.22) รองลงมาคือ เรื่องผู้นาของท่าน
มักจะคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ( ̅ =3.88) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ
เรื่องที่ท่านมีความรู้สึกอยากนาแบบอย่างการทางานของผู้นาของท่านมาเป็นแบบอย่างในการทางาน
ของท่าน ( ̅ =3.4)
3) ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
(N=129)
ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
1. ผู้นาของท่านให้กาลังใจ เมื่อท่านต้องเผชิญปัญหาจากการปฏิบัติงาน
2. ผู้นาของท่านรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ปฏิบัติในทางที่
ถูกต้อง
3. ผู้นาของท่านประสบความสาเร็จในการทางาน ทาให้ท่านต้องการประสบ
ความสาเร็จด้วย
4. ผู้นาของท่านส่งเสริมและสนับสนุนการทางานเป็นทีม
5. ผู้นาของท่านให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น ทาให้
ท่านตั้งใจทางานเป็นอย่างดี
6. ผู้นาของท่านเสริมสร้างพลังอานาจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความภูมิใจ
และรู้คุณค่าของตนเอง และงานที่รับผิดชอบ
รวม

SD
3.67 0.995
3.74 0.931

ระดับควำม
คิดเห็น
มาก
มาก

3.60 1.027

มาก

3.85 1.016
3.47 1.076

มาก
มาก

3.55 1.023

มาก

3.65 0.940

มำก

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.65) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่องผู้นาของท่านส่งเสริมและสนับสนุนการทางานเป็น ทีม ( ̅ =3.85)
รองลงมาคือ เรื่องผู้นาของท่านรับ ฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง
( ̅ =3.74) และที่เห็ น ด้ว ยน้ อยที่สุ ดคือ เรื่องผู้ นาของท่านให้ รางวัล หรือยกย่องชมเชยพนักงานที่
ปฏิบัติงานดีเด่น ทาให้ท่านตั้งใจทางานเป็นอย่างดี ( ̅ =3.47)
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4) ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ
(N=129)
ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ
1. ผู้นาของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่
2. ผู้ น าของท่ า นกระตุ้ น ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาพยายามแสวงหาและริ เ ริ่ ม
สิ่งใหม่ ๆ ในการทางานและการแก้ปัญหา
3. ผู้นาของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทางาน
4. ผู้ น าของท่ า นส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาน าเรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาขึ้ น มา
พิจารณา
5. ผู้นาของท่านกระตุ้นให้ท่านเกิดความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่
เพื่อนามาช่วยในการปฏิบัติงาน
6. ผู้ น าของท่ า นสนั บ สนุ น ให้ ท่ า นได้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ มี ก าร
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
รวม

SD
3.82

0.879

ระดับควำม
คิดเห็น
มาก

3.88

0.884

มาก

3.85
3.95

0.922
0.883

มาก
มาก

3.80

1.003

มาก

3.88

0.957

มาก

3.86

0.855

มำก

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( ̅ =3.86) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่องผู้นาของท่านส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชานาเรื่องที่เป็นปัญหาขึ้นมา
พิจารณา ( ̅ =3.95) รองลงมาคือ เรื่องผู้นาของท่านกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพยายามแสวงหาและ
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในการทางานและการแก้ปัญหา ( ̅ =3.88) และเรื่องผู้นาของท่านสนับสนุนให้ท่านได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ( ̅ =3.88) ที่มีความคิดเห็นเท่ากัน และที่
เห็ น ด้ว ยน้ อยที่สุดคือ ผู้ น าของท่านกระตุ้นให้ ท่านเกิดความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ สิ่ งแปลกใหม่
เพือ่ นามาช่วยในการปฏิบัติงาน ( ̅ =3.80)
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5) ด้ำนกำรคำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล
(N=129)
ด้ำนกำรคำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล

SD

1. ผู้นาของท่านทราบความต้องการและเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
2. ผู้ น าของท่ า นมั ก ไต่ ถ ามทุ ก ข์ สุ ข ของท่ า นอยู่ เ สมอ นอกเหนื อ จากการ
มอบหมายงานให้ทา
3. เมื่อท่านได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งงานหรือเรือ่ งส่วนตัว ผู้นาของ
ท่านจะให้คาปรึกษาแก่ท่านเป็นอย่างดี
4. ผู้นาของท่านคอยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านพัฒนาศักยภาพ
5. ผู้นาของท่านสอนงานและให้คาปรึกษาเมื่อท่านต้องการชี้แนะ
6. ผู้ น าของท่ า นประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของท่ า น โดยที่ ท่ า นไม่ รู้ สึ ก ว่ า ถู ก
ตรวจสอบอยู่
รวม

3.49 1.001
3.51 1.126

ระดับควำม
คิดเห็น
มาก
มาก

3.54 1.111

มาก

3.81 0.993
3.83 1.024
3.62 0.954

มาก
มาก
มาก

3.63 0.949

มำก

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅ =3.63) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่องผู้นาของท่านสอนงานและให้คาปรึกษาเมื่อท่าน
ต้องการชี้แนะ ( ̅ =3.83) รองลงมาคือ เรื่องผู้นาของท่านคอยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านพัฒนา
ศั ก ยภาพ ( ̅ =3.81) และที่ เ ห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ผู้ น าของท่ า นทราบความต้ อ งการและเข้ า ใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ( ̅ =3.49)
7.3 ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยรวม
(N=129)
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
1. ด้านคุณภาพของผลงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านการใช้ทรัพยากร
รวม

4.13
3.54
4.17
3.73
3.89

SD
0.735
0.911
0.724
0.782
0.681

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ ในระดับ มาก ( ̅ =3.89) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ
ด้ า นเวลา ( ̅ =4.17) รองลงมาคื อ ด้ า นคุ ณ ภาพของผลงาน ( ̅ =4.13) และที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ด้านปริมาณงาน ( ̅ =3.54)
8. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐานของข้าราชการในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และระดับตาแหน่งงาน
โดยวิเคราะห์ความแตกต่าง t-test (Independent t-test) ในปัจจัยด้านเพศ และวิเคราะห์ F-test
(One–way ANOVA) ในปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และระดับตาแหน่งงาน
ผลการวิเคราะห์ดังนี้
ลักษณะทำงด้ำนประชำกร
เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ระยะเวลำปฏิบัติงำน
น้อยกว่า 3 ปี
ระหว่าง 3-6 ปี
ระหว่าง 6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ระดับตำแหน่งงำน
ปฏิบัติงาน

จำนวน
52
77
10
69
40
10

ค่ำเฉลี่ย
3.920
3.870
4.092
3.859
3.871
4.000

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
t = 0.344

Sig.=0.731

F = 0.433

Sig.=0.730

0.602
0.733
0.629
0.719
0.696
0.347
F = 3.336 Sig.=0.039*

12
72
45

4.319
3.793
3.935

0.580
0.724
0.592
F = 7.268 Sig.=0.000*

27
23
30
49

4.235
3.859
3.472
3.975

0.465
0.393
1.004
0.506
F = 3.239 Sig.=0.014*

5

4.450

0.502

268
ลักษณะทำงด้ำนประชำกร จำนวน ค่ำเฉลี่ย
ชานาญงาน
7
4.226
ปฏิบัติการ
43
4.029
ชานาญการ
66
3.706
ชานาญการพิเศษ
8
4.042
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
0.652
0.457
0.788
0.386

จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 พบว่าตัวแปรลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านประชากร
พบว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และระดับตาแหน่งงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนตัวแปร เพศ และอายุ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมมติฐำนที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจาแนกตาม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation(r) (2-tailed) ควำมสัมพันธ์
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
0.614**
0.000
สูง
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
0.688**
0.000
สูง
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
0.707**
0.000
สูง
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
0.666**
0.000
สูง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงภาพรวม
0.695**
0.000
สูง
หมายเหตุ:
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

ทิศทำง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

จำกกำรทดสอบสมมติ ฐ ำนที่ 2 พบว่ า ตั ว แปรภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงภาพรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Pearson Correlation = 0.695**, Sig. =
0.000) หมายความว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จำกกำรทดสอบสมมติ ฐำนที่ 2.1 พบว่า ตัว แปรด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Pearson Correlation = 0.614**, Sig.=
0.000) หมายความว่า ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2.2 พบว่า ตัวแปรด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน (Pearson Correlation = 0.688**, Sig.=0.000)
หมายความว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2.3 พบว่า ตัวแปรด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความสัม พันธ์
เชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน (Pearson Correlation = 0.707**, Sig.=0.000)
หมายความว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2.4 พบว่า ตัวแปรด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Pearson Correlation = 0.666**, Sig.=
0.000) หมายความว่า ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis) เป็นไปตามตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) และการแสดงอานาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว (X1–X4)
ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y)
ตัวแปรอิสระ

(Constant)
การกระตุ้นทางปัญญา

Unstandardized
Coefficients
b
Std. Error
1.717
0.198
0.563
0.050
2
R = 0.707 R = 0.499

Standardized
Coefficients
Beta

t

8.673
0.707
11.253
S.E est = 0.4837

p

0.000**
0.000**
ba = 1.717

**p<0.01

จากตารางข้างต้น พบว่า ในภาพรวมตัวแปรทั้ง 4 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ด้านอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคานึงถึงความเป็น
ปั จ เจกบุ ค คล เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ด้ ว ยวิ ธี
Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี 1 ตัวแปร คือ
ด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 กล่ า วคื อ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว พยากรณ์ พบว่ า ด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.707 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบด้านการกระตุ้นทางปัญญามากขึ้น จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้
คะแนนดิบ คือ
Y = 1.717 + 0.563 (ด้านการกระตุ้นทางปัญญา)
คะแนนมาตรฐาน คือ Y = 0.707 (ด้านการกระตุ้นทางปัญญา)
เมื่อนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ 0.707 มีอานาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.499 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 49.90
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สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน
จากการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลมี
ผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน และภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงมีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
ตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 8.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมมติฐำน
1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
4. ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
5. ระดับตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
6. การใช้ อิทธิ พลอย่ างมีอุด มการณ์มีค วามสั มพัน ธ์เ ชิงบวกกับ ประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
7. การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

Accept

Reject











9. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการกระตุ้น
ทางปั ญ ญามี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ถ้ า มี อ งค์ ป ระกอบด้ า นนี้ ม ากขึ้ น จะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้ว ย และนามาอภิปรายผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
ด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา จากการที่ ผู้ น าองค์ ก ารได้ ใ ห้ บุ ค ลากรใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์
การทางานในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการนาเรื่องที่เป็นปัญหาขึ้นมาพิจารณาและเปิดอิสระให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทางานหรือแสดงความเห็ นอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงศักยภาพในตัวผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้นา
องค์การยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถโดยให้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา
ศึ ก ษาดู ง านต่ า ง ๆ หรื อ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ นการท างานให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับ
องค์การ และเพื่อพัฒนาโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน จะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
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พัฒนามีขีดความสามารถและมีความพร้อมในการปรับตัวได้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
สามารถค้นคว้าหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดาเนินงานของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแบส
และอโวลิโอ ในปี ค.ศ. 1991 (Bass, 1999: 9-32; Bass and Avolio, 994: 2-6; Bass and Avolio,
1993: 114-122; อ้ า งถึ ง ใน รั ต ติ ก รณ์ , 2545: 39-41) กล่ า วว่ า ผู้ น ามี ก ารกระตุ้ น ให้ ผู้ ต ามแสดง
ความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นา
ทาให้ ผู้ ตามรู้ สึ ก ว่าปั ญหาที่เกิดขึ้ น เป็นสิ่ งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญ หาร่ว มกัน และ
สามารถพัฒนาผู้ตามให้ตระหนัก เข้าใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับกริฟฟิน (Griffin.
1996: 504; อ้า งถึ งใน วรวัฒ น์ แสงน้ อยอ่อ น, 2554) ได้ก ล่ า วว่ า ภาวะผู้ น า หมายถึง การไม่ ใ ช้
อิทธิพลบังคับกลุ่มหรือให้ทาตามวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมของคนที่จะ
นาไปสู่ความสาเร็จของหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่ งหนึ่ง ของสุธิดา
สมแสง พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานด้านการกระตุ้นปัญญามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่งค่อนข้างสูง เป็นเพราะหัวหน้า
งานส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่ างเป็นระบบ และกระตุ้นให้
พนักงานพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จึงทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติงานเพิ่มมากขึ้น และถ้า หากหั ว หน้างานไม่ส่ ง เสริมให้ พนักงานมีความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และไม่กระตุ้นให้พนักงานพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง ก็จะทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงมาก
10. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากผลการวิจัยที่กล่า วข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
10.1 ผลจากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เมื่อเทียบกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรในองค์กรมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของตนเองมีการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลน้อย
กว่ า ด้ า นอื่ น ๆ โดยข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ผู้ น าของท่ า นทราบความต้ อ งการและเข้ า ใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ให้กับผู้บังคับบัญชาขององค์กรให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา
เสริมสร้างให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น เช่น มีการจัด
กิจ กรรมสั น ทนาการเพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี สานสั ม พั น ธ์ อั นดี ร ะหว่ างผู้ น าและผู้ ต ามให้ ม ากขึ้ น
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สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้นาและผู้ตามมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ผู้นาจะเข้าใจ
ถึงความชอบ ความถนัด ความต้องการของผู้ตามละคน สามารถมอบหมายงานได้ตามความเหมาะสม
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และส่งผลให้การทางานบรรลุตามเป้าหมาย
10.2 ผลการวิจั ย พบว่ า ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ างภาวะผู้ นาในการเปลี่ ยนแปลงด้านการใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่าสุด คือ ท่านมีความรู้สึกอยาก
นาแบบอย่างการทางานของผู้นาของท่าน มาเป็นแบบอย่างในการทางานของท่าน ดังนั้นแล้วองค์กร
ควรที่จะมีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้นาในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานอยากนาแบบอย่างการทางานของผู้นามาใช้ รวมถึงสร้างแรงจูงใจที่จะทาให้ผู้นาเป็น
แบบอย่างที่ดีและแสดงให้ เห็น ถึงการประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานเห็ น
เพื่อจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานนามาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
10.3 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บั น ดาลใจกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงอยู่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่าสุด คือ ผู้นาของท่านให้รางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น ทาให้ท่านตั้งใจทางานเป็นอย่างดี ดังนั้น องค์กรควรมีรางวัล
สาหรับ ข้าราชการดีเด่น เช่น โบนัสประจาปี หรือ ให้ผู้นาเป็นผู้มอบรางวัลแก่บุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นในงานสังสรรค์ประจาปี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจทางานเป็นอย่าง
เต็มที่ และทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของคุณภาพของผลงาน
10.4 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้น
ทางปั ญ ญากั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงอยู่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่าสุด คือ ผู้นาของท่านกระตุ้นให้
ท่านเกิดความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ เพื่อนามาช่วยในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ควรมีการ
จัดฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาให้สามารถกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้มีการยอมรับการนานวั ตกรรมหรือสิ่ง
แปลกใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว สะดวกมากขึ้น ถึงแม้
จะมีความแตกต่างในด้านอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้นาในองค์กรควรกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการยอมรับ
และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่หรือการนาเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างไรที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
10.5 ผู้นาควรมีการวางแผนในการพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกฝนอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงควรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมให้มากขึ้น
เพื่อที่จะให้บุคคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน เพื่อมาทดสอบ
ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
11.2 ควรศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาที่มีผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความผูกพันต่อองค์กร
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แรงจูงใจที่มีผลต่อควำมผูกพันองค์กำร กรณีศึกษำ
พนักงำนสำยงำนบริหำรและพัฒนำคุณภำพหนี้
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหำชน)
ธนาณุวัฒน์ วงษ์ชาลี*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย แรงจู งใจที่มีผ ลต่อความผู กพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงานสายงาน
บริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ คือพนักงานสายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) จานวน 302 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติแบบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ
Least Significant Difference (LSD) และวิ เคราะห์ ข้อ มูล ความสั มพั นธ์ ระหว่ างแรงจู งใจในการ
ทางานกับความผูกพันต่อองค์การ ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Multiple
Regression Analysis) สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวต่อตัวแปร
ตามตัวหนึ่ง
ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงาน พบว่า หน่วยงานที่สังกัด ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานสายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด
(มหาชน) อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมาก คื อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน รองลงมาคื อ
ด้านความมั่นคงในงาน ถัดมาด้านความสาเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่า
ด้านนโยบายองค์ก าร ด้ านสวั ส ดิ การและผลตอบแทน ด้ านโอกาสก้ าวหน้ าในอนาคต และด้า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ตามลาดับ
คำสำคัญ: แรงจูงใจในการทางาน, ความผูกพันต่อองค์การ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
บริ ษัท อยุ ธ ยา แคปปิ ต อล ออโต้ ลี ส จ ากัด (มหาชน) ให้ บ ริก ารสิ นเชื่ อในนาม กรุง ศรี
มอเตอร์ไซค์ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์ และ กรุงศรี อินเวนทาอรี่ ไฟแนนซ์ และการ
ประกันภัย โดยเป้าหมายเป็นผู้นาในการให้สินเชื่อ นอกเหนือจากการให้บริหารด้านสินเชื่อแล้วบริษัท
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) บริหารคุณภาพหนี้ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ของกลุ่ม
ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ และ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) โดยมีสายบริหารและ
พัฒนาคุณภาพหนี้เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยหน้าที่พนักงาน
บริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ คือ การเจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชาระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัด
หนี้สิน พร้อมให้คาปรึกษาและตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานคุณภาพสินเชื่อของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing: NPS)
อยู่ที่ 465 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 2.98 ในส่วนสินเชื่อรถยนต์
ยอดคงค้างสินเชื่อคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรถยนต์รวมที่ร้อยละ 1.86 ซึ่งตามเป้าหมายของกรุง
ศรีออโต้จะรักษาอัตราสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในระดับต่ากว่าร้อยละ 2
การปฏิบัติงานทวงหนี้นอกจากจะต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทแล้ว ยังต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่กากับควบคุมดูแล พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 แล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2562 ได้ มีป ระกาศคณะกรรมการกากับ การทวงหนี้ เรื่ อง จานวนครั้งในการติด ต่อทวงถามหนี้
ใจความสาคัญที่เพิ่มเติมคือ 1)จานวนการทวงหนี้ไม่เกิน 1 ครั้งต่ อวัน 2)ระยะเวลการทวงหนี้ ดังนี้
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. ส่วนวันหยุดราชการทวงได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. 3) หาก
เจ้าหนี้ทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง จะมีความผิดทางปกครอง ซึ่งคณะกรรมการทวงหนี้ สามารถสั่งให้
หยุดได้ ถ้าไม่หยุดจะโดนโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท ซึ่งกฎหมายนี้บังคับใช้ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน
2562 เป็นต้นไป
จากปั จจั ยภายนอกทั้งสภาวะเศรษฐกิจ และกฎหมาย ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพนักงาน
บริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ ในการปฏิบัติงานเรื่องทวงถามหนี้ เกิดความเครียดความกดดัน หากไม่
สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายของบริษัทพนักงานอาจเกิดความกังวลในเรื่องรายได้ที่ลดลง ก่อให้เกิด
ความไม่มั่นคงในการทางาน ทาให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานลดลง ตัวอย่างเช่น เกิดความรู้สึกว่างานไม่
ท้าทาย มีความรู้สึกงานที่ได้รับมอบหมายเป้าหมายสาเร็จได้ยาก เป็นต้น จากปัญหาข้างต้นพบว่าความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความอยู่รอด และความมีประสิทธิภาพของบริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) และ
เป็นองค์ประกอบหลักสาหรับความสาเร็จขององค์การ ทั้งยังเป็นตัวทานายการลาออกได้ดีกว่าความพึง
พอใจในการทางาน หากพนักงานมีความผูกพันกับองค์การแล้วจะสามารถส่งผลให้เกิดความร่วมมือใน
การทางานให้กับองค์การ ทาให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้
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2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปั จ จั ย ส่ ว นบุคคลที่มีผ ลกับความผู กพันขององค์การ กรณีศึกษา พนักงาน
บริหารและพัฒนาสินเชื่อ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย จู ง ใจในการท างานที่ มี ผ ลกั บ ความผู ก พั น ขององค์ ก าร กรณี ศึ ก ษา
พนักงานบริหารและพัฒนาสินเชื่อ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
2.3 เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ค้ าจุ น ในการท างานที่มี ผ ลกั บ ความผู กพั น ขององค์ ก าร กรณีศึ ก ษา
พนักงานบริหารและพัฒนาสินเชื่อ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
3. ขอบเขตของงำนวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพัน กรณีศึกษา พนักงานสาย
งานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ผู้วิจัยทาการ
กาหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
3.1 ประชากรในการศึ กษา คือ พนัก งานสายงานบริห ารและพั ฒ นาคุ ณภาพหนี้ บริษั ท
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ซึ่งมีจานวนพนักงานทั้งหมด 1,226 คน โดยกาหนดค่า
ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ที่ 95% และค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ย อมรั บ ได้ คื อ 5 % โดยใช้ ก ลุ่ มตั ว อย่ า ง
สาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดกลุ่มประชากร คือ พนักงานสายงานบริหารและ
พัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
คือ 302 ตัวอย่าง
3.2 การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การศึ กษาเกี่ ยวกับ แรงจู งใจที่มี ผ ลต่อความผู ก พัน กรณีศึกษา
พนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
โดยจะศึกษาถึงปัจจัยแรงจูงใจในการทางานด้านจูงใจ และ ปัจจัยแรงจูงใจด้านค้าจุน มีทั้งหมด 10
ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่า ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านนโยบายองค์การ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แก่ ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล (เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส
หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงาน) แรงจูงใจในการทางานมี 2 ปัจจัย ได้แก่
แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ(ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะ
งานที่มีคุณค่า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน) และ ได้แก่ แรงจูงใจในการ
ทางานด้านปัจจัยค้าจุน (ด้านนโยบายองค์การ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน)
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2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ (ด้านการคงอยู่กับองค์การ ความรู้สึก และ
ด้านบรรทัดฐาน)
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
4.1 เพื่อทราบความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์
4.2 เพื่อทราบความผูกพันด้านจิตใจต่อปัจจัยแรงจูงใจ
4.3 เพื่อทราบความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การต่อปัจจัยแรงจูงใจ
4.4 เพื่อทราบความผูกพันด้านบรรทัดฐานต่อปัจจัยแรงจูงใจ
4.5 เพื่อนาเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ
5. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา “แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงานสายงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทาการรวบรวมและนาเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้
5.1 แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในกำรทำงำน
โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ได้ให้คานิยามไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่ชักนา
หรือโน้มน้าวให้บุคคลนั้นเกิดความมานะความพยายามที่จะสนองตอบต่อความต้องการบางประการให้
บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ได้ ตามที่ คาดหวั ง โดยไครเดอร์ (Crider, 1983) ได้ใ ห้ คานิย ามได้ว่ าแรงจู งใจคื อ
ความต้องการ ปรารถนาและความสนใจที่มากระตุ้น หรือเป็นสิ่งเร้า นาไปสู่ จุดหมายปลายทางที่
เจาะจงไว้ ทั้งนี้เฮิร์กเบิร์ก (Herzberg, 1966) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะมีผลต่อการทางานของบุคล
กรภายในองค์การ โดยศึกษาทรรศนะคติของแต่ละบุคคลที่มีต่องานที่ตนปฏิบัติอยู่ เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และสร้างอัตราการผลิตผลงานที่ดีขึ้น พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivates Factors) เป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ดีที่พนักงานได้รับจากองค์การ
ส่งผลให้ พนั กงานมีความพึงพอใจต่องานหรือองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ถือเป็น “ปัจจัยภายใน
(Intrinsic)” ปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับงานได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) การที่บุคคล
สามารถทางานได้เสร็จสิ้น และประสบความสาเร็จ การยอมรับนับถือ (Recognition) การยอมรับ
หรือเห็นด้วยกับความสาเร็จของผลงาน การได้รับความชมเชย ชื่นชม ยกย่อง ไว้วางใจในผลงาน
งานที่มีคุณค่า (Decent work) เป็นงานที่คุณค่า งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มที่จะ
ทาสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความพึง
พอใจต่อผลงานจากการได้ รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
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(Career Advancement) การเปลี่ยนแปลงในทางที่ของบุคคล หรือตาแหน่งในสถานที่ปฏิบัติงานที่
ตาแหน่งสูงขึ้น 2) ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพแวดล้อมของงานหรือสภาพแวดล้อมด้านอื่น ๆ เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน แต่จะไม่ได้มีผลมากผลที่จะจูงใจให้คนทางานได้ ถือเป็น “ปัจจัยภายนอก
(Extrinsic)” ได้ แ ก่ นโยบายองค์ ก าร (Organizational Policies) การจั ด ขั้ น ตอน หรื อ ล าดั บ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการดาเนินงานขององค์การได้เป็นอย่างดี
ความสั มพันธ์กับผู้ ร่ว มงาน (Interpersonal) ความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอื่น ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา สภาพการทางาน (Working Condition) สถานประกอบการ
หรือสภาพแวดล้อมในการทางาน ความสะดวกสบายในการทางาน หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ทางาน เงินเดือน (Salary) ค่าตอบแทน หรือผลตอบแทนจากการทางาน รวมถึงสวัสดิการ ประโยชน์
เกื้อกูลอื่น ๆ ความมั่นคงในงาน (Job Security) ความรู้สึกที่มีต่องานที่ตนปฏิบั ติอยู่ด้วยความรู้สึก
ปลอดภัย ว่าจะได้ทางานในตาแหน่งและสถานที่นั้นอย่างมั่นคง แรงจูงใจ (Motivation) เป็นเรื่องของ
ความรู้ สึ ก ซึ่ ง ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง อั น ยั ง ผลให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมหรื อ การกระท า (สร้ อ ยตระกู ล (ติ ว ยานนท์ )
อรรถมานะ (2542: 83); อ้างถึงใน Lufthansa, 1985: 183) ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541:
106) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง การที่บุคคลได้รับกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมในการ
กระทากิจกรรมต่าง ๆ อย่ างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ
ความพยายาม หรือพลังในตนเองรวมทั้ง การเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทในการทางาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามความต้องการและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ มัลลิกา ต้นสอน
(2544: 1994) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความยินดีและความเต็มใจของบุคคลที่จะทุ่มเทความ
พยายาม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายบุคคลที่มี แรงจูงใจจะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมที่มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ เสนาะ ติเยาว์ (2553: ออนไลน์) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ
แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่องค์การจัดให้ ซึ่งก่อให้เกิด
พฤติกรรมในการทางาน ซึ่งสิ่งสนองเหล่านี้จะประกอบไปด้วยปัจจัยแห่ งความต้องการพื้นฐาน ได้แก่
ความส าเร็ จ ในการท างาน ความเจริ ญ เติ บ โตในการท างาน ปั จ จั ย สุ ข อนามั ย นโยบาย และ
การบริหารงานขององค์การ ค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพการทางาน
ความสั มพั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญชาและความมั่ นคงในการท างาน ขณะที่ คินิ ชิแ ละวิ ล เลี่ ยม (โศภชา
อรั ญ วั ฒ น์ , 2550: 197; แปลจาก Kinicki & Williams, 2008) กล่ า วว่ า แรงจู ง ใจ หมายถึ ง
กระบวนการทางจิตวิทยาเริ่มต้นจากมนุษย์ต้องการ ซึ่งความต้องการจะเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจ และ
แรงจูงใจจะผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีผลทาให้มนุษย์ได้รางวัล และรางวัลทาให้
มนุษย์พึงพอใจ
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สรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือหมายถึงการที่บุค คลมี
ความปรารถนา หรือต้องการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ความสาเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้น และ
ประสบความสาเร็จ อย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญ หาที่เกิดขึ้น
ครั้งเมื่อผลงานสาเร็จเกิดความรู้สึกพึงพอใจในผลสาเร็จของงานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแมคเคลแลนด์
(McClelland) ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement เขียนย่อย nAch) ผู้ที่มีความ
ต้องการความสาเร็จสูงจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเลือกทางานที่มีลักษณะท้าทายให้บังเกิด
ผลดี เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวดังนี้ 1) ชอบสถานการณ์ที่ทาให้ตนมีโอกาสได้รับผิดชอบต่อ
ผลงานที่ออกมาโดยตรงจึงไม่ชอบงานที่สถานการณ์เอื้อให้เกิดความสาเร็จได้โดยบังเอิ ญ เพราะถือว่า
ทาให้ตนพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ต่อการสร้างความสาเร็จด้วยตนเอง 2) ชอบตั้งเป้าหมายการทางาน
ในระดับที่ยากปานกลางมีความเสี่ยงแต่อยู่ในวิสัยคาดว่าจะสาเร็จได้ ทั้งนี้เพราะเห็นว่าความสาเร็จ
ที่มาจากเป้าหมายง่าย ๆ ไม่มีประโยชน์อะไรขณะเดียวกัน ถ้ากาหนดเป้ าหมายยากเกินไปก็อาจพบ
ความส าเร็ จ ได้ น้ อ ยมาก ความเสี่ ย งต่ อ ความส าเร็ จ จึ ง เป็ น เครื่ อ งจู ง ใจส าหรั บ ผู้ มี ค วามต้ อ งการ
ความสาเร็จ สูง (nAch Person) 3) ต้องการได้ข้อมูลป้อนกลับจากการทางานของตน ทั้งนี้เพราะ
ต้องการใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์ที่จะให้บรรลุเป้าหมายเพื่อใช้นาทางในการไปสู่
ความสาเร็จในครั้งต่อไป รวมทั้งเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จอีกด้วย
ผู้ที่มีความต้องการความสาเร็จสูงจะมุ่งแข่งขันกั บตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลงานดีขึ้นสนใจ
ต่อการริเริ่มเป้าหมายที่แปลกใหม่และเป็นเป้าหมายระยะยาว โดยการกระทาดังกล่าวมิได้มุ่งหมายที่
จะเอาใจใครหรือทาให้ใครเสียหาย แต่ที่ทาก็เพื่อมุ่งตอบสนองแรงจูงใจภายในของตน ด้วยเหตุนี้จึง
กล่าวได้ว่าผู้ที่มีความต้องการความสาเร็จสูงตามทฤษฎีนี้เป็นตัวอย่างของผู้มีความต้องการที่ได้ทาใน
สิ่งที่ตนปรารถนา (Self-Actualization) ในทฤษฎีของ Maslow
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าความสาเร็จในการทางาน เช่น การได้รับโอกาสในงาน
ที่ท้าทาย การส่งเสริมการแข่งขัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือที่มีผลต่อควำมผูกพันองค์กำร
การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลต่าง ๆ
เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มาขอคาปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนับถือนี้
อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือ
จะแฝงอยู่ กั บ ความส าเร็ จ ในงานด้ ว ย (Herzberg, 1966) ดั ง ที่ วิ จิ ต ร อาวะกุ ล (2540: 62-63)
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ได้กล่าวถึง วิธีการพัฒนาบุคลากรว่า บุคคลจะสามารถพัฒนาได้ต้องเกิดมีการยอมรับซึ่งกันและกัน
ได้รับการกระตุ้นที่ถูกวิธีอย่างทั่วถึงมีโอกาสแสดงออก ตามศักยภาพของตนเองรวมถึงโอกาสในเข้า
ร่วมกิจกรรมและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของคนได้อย่างเต็มที่ ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในด้านการยอมรับนับถือ ดังนี้ สุนันทา พงศ์ประเสริฐศรี (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง
แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานของบุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม จังหวั ด
มหาสารคาม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปได้ด้วยดี
ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ตรวจตราการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ มีความชัดเจนของการสั่ งการและ
มอบหมายงานของผู้บังคับบัญชามีโอกาสที่จะพบและปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาได้อย่างสะดวกและ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้อิสระในการปฏิบัติงานและยังมีงานวิจัยเกี่ยวข้องของ ทิพมาศ แก้วซิม
(2542: 53) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พบว่า การที่บุคคลได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับกาลังใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
เมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านประสบความส าเร็ จ และได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น บุ ค คลหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ความสาเร็จขององค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งการยอมรับ
ในความสามารถ ความรู้ จากผู้ บั งคั บบัญชา เพื่ อนร่วมงานหรือ บุคคลอื่น ๆ ส่ งผลให้ บุคคลนั้น ๆ
มีความภาคภูมิใจ จะส่งผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยงำนลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ (The Work Itself) หมายถึ ง งานที่ น่ า สนใจ งานที่ ต้ อ งอาศั ย
ความคิดริเริ่ม และ สร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือทา หรืองานที่มีลักษณะสามารถกระทาได้ตั้งแต่ต้น
จนจบโดยลาดับ แต่ผู้เดีย ว (Herzberg, 1966) การที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติติงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถเป็นงานที่ท้าทายให้อยากปฏิบัติงาน ตรงกับความสนใจและความถนัด เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและงานที่ปฏิบัติต้องพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ป ฏิบั ติงาน งานที่ทามีความท้าทายให้ อิส ระในการปฏิบัติงาน การมีส่ วนร่ว ม ความสะดวกของ
สถานที่ และถ้าคนใดมีแรงจูงใจในการทางานแล้วคนนั้นจะตั้งใจทางานให้เกิดผลดีได้ องค์ประกอบ
ด้านลักษณะงานก็เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้แรงจูงใจได้เช่นกัน สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ
(2544: 394) ที่กล่าวว่าเนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน รวมถึงมีความ
สนใจในลักษณะงานตามที่ตนเองถนัด ดังนั้นการที่พนักงานได้ทางานตรงกับลักษณะงานที่ตนเองชอบ
หรือถนัด ย่อมมีผลทาให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจเมื่องานที่ตนรับผิดชอบ
บรรลุเป้าหมาย ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
นิ ก ร ดุ ก สุ ก แก้ ว (2544: บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาตนเองของครู ช่ า ง
อุตสาหกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตภาคใต้ พบว่า ครูช่ างอุตสาหกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษา
ในเขตภาคใต้ เกิดการจูงใจที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง ด้านงานที่ทาอยู่ในปัจจุ บันและลักษณะงาน
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ทั่วไป และไม่เกิดแรงจูงใจที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในปัจจัยด้านเงินเดือน โอกาสที่จะได้รับเลื่อน
ตาแหน่ง ด้านนิเทศงาน และด้านเพื่อนร่วมงาน ส่วนงานวิจัยของ ทิพมาศ แก้วซิม (2545: 53) ศึกษา
เรื่ องแรงจู ใจในการปฏิบั ติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒ พบว่า
อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ระดับสูง และ
สุนันทา พงศ์ประเสริฐศรี (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่าบุคคลสายสนับสนุนมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า การที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติติงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถเป็นงานที่ท้าทายให้อยากปฏิบัติงาน ตรงกับความสนใจและความถนัด เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและงานที่ปฏิบัติต้องพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ป ฏิบั ติงาน งานที่ทามีความท้าทายให้ อิส ระในการปฏิบัติงาน การมีส่ วนร่ว ม ความสะดวกของ
สถานที่ และถ้าคนใดมีแรงจูงใจในการทางานแล้วคนนั้นจะตั้งใจทางานให้เกิดผลดีได้ จะส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์การของพนักงาน
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) ความพอใจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ
และมีอานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด เป็นปัจจัยจูงใจให้บุคคล
อยากทางาน (Herzberg, 1966) ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่งในแต่ละ
องค์การต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นและการให้อานาจบารมีมากขึ้น ไม่ใช่ว่าคน
ทุกคนหวังการที่จะมีความรับผิดชอบ และอานาจบารมีเพิ่มขึ้ น แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนจานวนมากที่
ทางานภายในองค์การใดองค์การหนึ่งที่ต้องการที่จะมีความรับผิดชอบ มีอานาจมากขึ้นจากการเป็ น
ผู้บังคับบัญชา และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีความคาดหวังจะได้รับสิ่งเหล่านี้จากการ
ทางาน ดังนั้ นในการคิดสร้างสรรค์ผู้ บริห ารควรให้ สิ่ งเหล่านี้ อาทิ แผนของการเลื่อนขั้นตาแหน่ง
การให้ อ านาจและการมอบความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจู ง ใจให้
ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ด้านความรับผิดชอบ ดังนี้ ธราวรรณ พลหาญ (2543:8) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ข้าราชการมีความพึงพอใจจากการ
ที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ มีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ความเหมาะสม
ของงานและความรู้ความสามารถ ทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพ การมอบหมายงานที่มีความชัดเจน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและทันเวลา รวมถึงการปรับปรุง
การปฏิ บั ติ ง านอยู่ เ สมอการที่ บุ ค คลได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ไม่ ว่ า จะมาจากกลุ่ ม เพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น ๆ เช่น ได้รับคาชม ได้รับคาแนะนาชี้แจ้งอย่างมีเหตุผล ได้รับการเอาใจ
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ใส่เป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจ ผู้บังคับบัญชายอมรับเกี่ยวกับความคิดเห็น ชุมชน
ยอมรับความรู้ความสามารถ และผู้บังคับบัญชายอมมอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า การที่พนักงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงาน
ใหม่ ๆ และมีอานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานนั้น ๆ โดยไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
ส่งผลให้เกิดความผูกพันองค์การของพนักงานมากขึ้น
ควำมสัมพัน ธ์ ของปัจจั ยด้ำ นควำมก้ำ วหน้ำ ในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่มีผลต่อควำม
ผูกพันต่อองค์กำร
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งที่การงาน (Advancement) การได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
ให้สูงขึ้นของบุคลากรภายในองค์การ การได้มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการ
ฝึกอบรมปัจจัยค้าจุน หมายกถึงปัจจัยที่ค้าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลา
ถ้าไม่มีลักษณะที่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานชิ้นนี้ และ
ปัจจัยที่มีมาจากภายนอกตัวบุคคลได้แก่ 1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่น่าพอใจของบุคลากรที่ทางาน 2) โอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้า
ในอนาคต (Possibility Growth) นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่ง
ภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
ด้วย 3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่ อนร่วมงาน (Interpersonal Relation
Superior, Subordinate, Peeers) หมายถึ ง การติ ด ต่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น กิ ริ ย าหรื อ วาจาที่ แ สดงถึ ง
ความสั มพัน ธ์อัน ดีต่อกัน สามารถทางานร่ว มกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 4) สถานะของอาชีพ
(Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 5) นโยบายและ
การบริ ห าร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัด การและการบริ ห ารของ
องค์การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 6) สภาพทางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทาง
กายภาพภายในของงานเช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น
ๆ เช่น อุป กรณ์ห รื อ เครื่ องมือต่าง ๆ อี กด้ว ย 7) ความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว (Personal Life) หมายถึ ง
ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีที่มีต่อองค์การอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของเขา เช่น การที่บุคคลต้อง
ถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ทาให้เขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกับการ
ทางานในที่แห่งใหม่ 8)ความมั่นคงในการทางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมั่นคงในการทางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์การ 9) วิธีปกครองบังคับ
บัญชา (Supervision-technical) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารจัดการและ
ด าเนิ น งานหรื อ ความยุ ติ ธ รรมในการบริ ห าร (Herzberg, 1966) สมยศ นาวี ก าร (2544: 394)
ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น องค์การที่มีการบริหารงานที่ให้โอกาสให้พนักงาน
มีความหน้าในอาชีพ การกาหนดค่ าตอบแทนและสวัสดิการที่มีรวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่า
หน่วยงานอื่น ๆ ย่อยเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทางานและอยู่องค์การเป็นเวลานาน
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และจงกลนี ชุ ติ ม าเทวิ น ทร์ (2542: 4-5; อ้ า งถึ ง ใน Boak & Thompson, 1998) ได้ ก ล่ า วว่ า
ทุกหน่วยงานต้องการบุคลากรที่กระตือรือร้น ที่จะทาการพัฒนาศักยภาพแห่งตนต้องการคนทางานดี
มีคุณภาพซึ่งแต่ละคนที่จะมีคุณสมบัติเช่นนี้ได้ จะต้องผ่านการสะสมประสบการณ์มามากมาย ได้มี
ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านความก้าวหน้ าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ดั้งนี้
สมทรง ทิตธรรมาทิตย์ (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
เพื่ อ รองรั บ การปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารภาครั ฐ ของข้ า ราชการสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติในส่วนกลาง พบว่าปัจจัยภายนอก คือลักษณะโครงสร้างของงาน ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ลักษณะของผู้บังคับบัญชา โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของข้าราชการไม่มากนัก
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า การได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคล
ในองค์การ มีการส่งเสริมให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติ ม หรือ ได้รับการอบรม จะส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์การของพนักงาน
ควำมสัมพันธ์ของนโยบำยองค์กำร ที่จะมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
นโยบาย คือกรอบและเครื่องมือชี้นาแนวปฏิบัติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติห รือตัดสิ นใจ
เพื่อ ให้ การด าเนิ น การต่า ง ๆ บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ และเป้า หมายที่ ก าหนดไว้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
สอดคล้องกับ กุลธน ธนาพงศธร (2520: 3) ได้สรุปความหมายนโยบายสาธารณะไว้ว่า แนวทางกว้าง ๆ
ที่รัฐบาลหนึ่ง ๆ กาหนดขึ้นล่วงหน้า เพื่อเป็นหนทางชี้นาให้กระทาต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมา เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ Carl J. Fridrich (1963: 70) กล่าวว่า นโยบายคือ ข้อเสนอที่
เป็นแนวทางการดาเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ง เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ควำมสัมพันธ์ของสวัสดิกำรและค่ำตอบแทน ที่จะมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้ให้รูปตัว
เงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ กาลังใจ ของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554) ตรงกับทฤษฎีจ้าง
ของนักเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีค่าจ้างเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงอัตราค่าจ้างที่เป็นอยู่ในวงการอุตสาหกรรม
ทั่วไปว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงกาหนดให้อยู่ในระดับนั้นหรือเป็นเท่านั้น (ทรงศักดิ์ พิริยกฤต, 2548: 146)
ควำมสัมพันธ์ของโอกำสก้ำวหน้ำในอนำคตจะมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ธงชัย สันติวงษ์ (2546) กล่าวถึง การสร้างหนทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพขององค์การโดยอ้างอิงผลงานของ Schein (1975) ในการค้นพบอาชีพที่มีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตนใน 5 ประเภท สอดคล้องกับทฤษฎี Tiedman and O’Hare (1963; อ้างถึงใน อุไรวรรณ
จันทร์สกุลถาวร, 2540) ให้แนวคิดพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้
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ทางานเป็นวิธีการแสดงออกทางบุคลิ กภาพในปรับตัวทางสังคม เป็นความพยายามปรับตัวของบุคคล
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ เน้นระหว่างบุคลิกภาพและอาชีพมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำนจะมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ประยูร ทองสุวรรณ อธิบายว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่า ด้วยพฤติกรรมของคนที่มา
เกี่ยวข้องกับ การทางานร่วมกับองค์การหรือหน่วยงาน เพื่อให้การทางานร่วมกันดาเนินไปด้วยความ
ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับ คีธ เดวิส (Davis, 1957: 9) กล่าวว่า มนุษย
สัมพันธ์ เป็นการจูงใจบุคคลในกลุ่มให้ร่วมมือกันเพื่อทางานอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลเป็นที่น่า
พอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มใด จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัจจัย สนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคของ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มแล้วดาเนินการสร้างเสริมพัฒนา และปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้น ให้เป็นปัจจัย
ที่เอื้อต่อมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้ได้ สาหรับองค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์นี้ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
มีความเห็นว่ามี 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การรู้จักตน การเข้าใจผู้อื่น และการมีสภาพแวดล้อมที่ดี
โดยได้เสนอเป็น แผนภูมิแสดงองค์ประกอบของมนุษยสัม พันธ์ ซึ่งเมื่อนามา ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้าง
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างเพื่อนร่ ว มงานในองค์การ อาจกล่ าวได้ว่า องค์ประกอบของมนุษยสั มพัน ธ์
ในองค์การ ประกอบด้วยการรู้จักตน การเข้าใจเพื่อนร่วมงานและการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทางาน
ให้ ดี สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ แมรี่ ปาร์ ก เกอร์ โฟลเล็ ต ต์ ซึ่ ง เป็ น นั ก บริ ห ารที่ ท างานทางด้ า น
เศรษฐกิจ การเมือง และการแนะแนวอาชีพ โดยโฟลเล็ตต์ มีความเห็นว่า ในการดาเนินงานนั้น ผู้เป็น
นายทุนไม่ควรคิดแต่เรื่องเงิน หากแต่ควรใช้จิตวิทยา ในการบริหารงานและในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในหน่ วยงาน ถ้าผู้ป ฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อกันและต่อ องค์การ คือมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
จะช่วยลดความขัดแย้งในหน่วยงานลงได้ ซึ่งถ้าความขัดแย้งลดลงก็น่าจะเป็นแนวทางให้ประสิทธิภาพ
ของงานเพิ่มขึ้น แนวคิดดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ สถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี
สถาบั น ดั งกล่ าวได้วิเ คราะห์ ป ระวัติข องบุ คคลถึง หมื่น คน และผลการวิ เคราะห์ พบว่าปั จจัย ด้า น
บุคลิกภาพ ลักษณะส่วนตัว และการปฏิบัติต่อผู้อื่นช่วยให้กลุ่มตัวอย่างประสบความสาเร็จถึงร้อยละ
85 แต่ปัจจัยด้านความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสาคัญมาก
ควำมสัมพันธ์ควำมมั่นคงในงำนจะมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
รุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ (2551: 13) ได้อธิบายว่า ความมั่นคงในอาชีพการทางานในความหมาย
นั้น คือ ความรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตการทางาน การได้รับ ความคุมครองจากองค์การ รวมถึงมี
ความเชื่อมั่นและมีหลักประกันว่าองค์การจะให้ค่าตอบแทนที่ธรรมและเพียงพอต่อการดารงชีวิตได้
โดยไม่เป็นภาระของสังคม ทั้งนี้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมมีความก้าวหน้าในการทางาน ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาการทางาน เพื่อให้สามารถทางานได้จนถึงเกษียณอายุได้ สอดคล้องกับ ปิยฉัตร กุลทัพ
(2550: 22-23) ได้อธิบายความมั่นคงทางอาชีพ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดความปลอดภัยว่าจะมีอาชีพ
ที่แน่นอน มีงานทาที่ดี ได้รับรายได้ที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและได้รับการคุ้มครองป้องกันว่าจะมีอาชีพที่
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แน่นอน ไม่ว่าจะเกิดมูลเหตุ จากการประสบอุบัติเหตุ เกิดเจ็บป่วยก็ตาม รวมทั้งได้รับการปกครอง
อย่างเป็นธรรม มีโอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน และสามารถทางานได้จนเกษียณอายุ เพื่อให้
ตนเองและครอบครัวดารงชีพอย่างปกติสุข มีหลักประกันในการดาเนินชีวิตรวมทั้งสวัสดิการอย่าง
สม่าเสมอ มีสภาพล้อมการทางานที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสัมพันธ์
อันดีภายในองค์การระหว่างการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมผูกพัน
คานเตอร์ (Kanter, 1968; อ้างถึงใน วัลภา พัวพงษ์พันธุ์, 2547) ให้ความหมายความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ารไว้ ว่ า คื อ ความเต็ ม ใจของสมาชิ ก ในองค์ ก ารที่ จ ะยอมสละแรงงาน และมอบความ
จงรั กภักดีให้ แก่องค์การ สอดคล้ องแนวคิดของมาร์ช และแมนนาริ (Marsh & Mannari, 1977;
อ้างถึงใน พรรณี ศิริ วุฒิ , 2548) ให้ ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ คือ ความรู้สึ กเป็น
เจ้าขององค์การหรือความจงรักภักดีที่มีต่อองค์การ โดยมีระดับความมากน้อยของความรู้สึกตนเอง
ยอมรับเป็นเป้าหมายที่องค์การได้กาหนดไว้ และมีมุมมองเกี่ยวกับองค์ในแง่ดี ซึ่งเอเลนและเมเยอร์
(Allen & Mayer, 1990) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ คือ บุคคลที่มีลักษณะทุ่มเทให้กับองค์ การ
พร้อมปกป้ องชื่อเสีย งหรื อผลประโยชน์ขององค์การ และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับองค์การไม่ว่า
องค์การนั้นจะอยู่ในจุดต่าสุดหรือสูงสุดก็ตาม โดยเอเลนและเมเยอร์ ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์การในแง่ที่ว่าความผูกพันทางด้านทัศนคติเป็นสภาวะทางด้านจิ ตใจของแต่ละ
บุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งสภาวะดังกล่าวมีองค์ประกอบ 3 ด้าน โดยให้ความหมายของความหมายของ
ความผูกพันต่อองค์การในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ เป็นความผูกพัน
ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ รู้สึกมีความผูกพั นต่อองค์การ มีความต้องการที่
เกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือองค์การ เต็มใจที่จะช่วยเหลือองค์การ โดยอุทิศให้กับองค์การ ซึ่งพนักงานที่มี
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจสูงก็มักจะมีผลปฏิบัติงานที่ดีเนื่องจากมีความอุทิศให้แก่องค์การ
และหวังดีกับองค์การในทางที่ดี 2) ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ เกิดจากการคิดคานวณของ
บุคคลในองค์การที่หวังผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่าต่อการคงอยู่ภายในองค์การนั้น ซึ่งพนักงานที่มี
ความผู กพัน ต่อองค์การด้านการคงอยู่สู งนั้น มักจะปฏิบัติงานต่อในองค์การเดิมเนื่องจากมีความ
จาเป็นและได้รับผลตอบแทนจากองค์การที่คุ้มค่า 3) ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน เกิดขึ้น
จากค่านิยมหรือบรรทัดฐานจากสังคม เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งที่บุคคลได้รับจาก
องค์การ ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานจะแสดงออกต่อองค์การในเรื่องของ
ความจงรักภักดีและเต็มใจอุทิศให้แก่องค์การ และมีผู้วิจัยอีกหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่อองค์การ ได้แก่ ภัทริ กา ศิริ เพชร (2541), ศรีสมร พิมพ์โพธิ์ (2546), ธนนันท์ ทะสุใจ (2549),
อวยพร ประพฤทธิ์ธรรม (2537) และปรัชญา วัฒนจัง (2549: 20) สามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึง บุคคลที่รู้สึกผูกพันรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีความคิดเชิงบวกกับ
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องค์ ก ารพร้ อ มที่ จ ะปฏิบั ติ ห น้ าที่ ข องตนเองและส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บหน้ า ที่ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบรรลุ
เป้าหมายมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีแรงจูงใจจากทฤษฎีสองปัจจัย หรือทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์กเบิร์ก
(Herzberg, 1966) และความผูกพันต่อองค์การจากแนวคิดของเอเลนและเมเยอร์ (Allen & Mayer,
1990) มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
5.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลลิตา จันทร์งาม (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออม
สิน สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล ผลการทดสอบความสัมพันธ์ขอปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนั กงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ความคาดหวังที่จะ
ก้ าวหน้ าในหน้ าที่ การงาน การพั ฒ นาการท างาน ทั ศนคติ ที่ มี ต่ อเพื่ อ นร่ ว มงาน ภาวะผู้ น า และ
ค่าตอบแทน ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม โดยปัจจัยด้านภาวะผู้นา
ด้านทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่ วมงาน ด้านการพัฒนาการทางาน และด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่า
ธนัญพร สุวรรณคาม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจใน
งาน ที่ส่ งผลต่อความผู กพัน ต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิช ย์แห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า
1) แรงจูงใจในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (r=.46, p<.01) 2) ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.61, p<.01) 3) ตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจใน
งาน สามารถร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การ ได้ร้อยละ 39.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
จรรยา ห่วงเทศ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน ธนาคารกรุ งศรีอยุธ ยาจากัด (มหาชน) ภาค 208 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผู กพันต่อ
องค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านความเชื่อมั่ น ยอมรั บ เป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อมในการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา 3) ปัจจัยประสบการณ์การทางานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านทัศนคติต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์การ
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จิตรา จัดละ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสาขา บริษัท เอ็มเค
เรสโตรองต์ จากัด พบว่า พนักงานสาขาที่มีข้อมูลทั่วไปด้านอายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบั ติงาน กลุ่มตาแหน่ งงาน และประเภทของการจ้างงานที่แตกต่างกัน มีความผู กพันองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านเพศ ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับงานกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันและผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมด้าน
แรงงานสั มพันธ์ กับ ความผูกพัน ต่อองค์กรของพนั กงานสาขา พบว่า ปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงาน
สัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงานสั มพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่าปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความมีอิสระในการทางาน การมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน สภาพแวดล้อมองค์การและการกระจายอานาจในองค์การ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันในองค์การอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5 ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตัวแปรที่ไม่ มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันในองค์การอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ คือ ความยากง่ายของงาน
5.4 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รบรวมปัจจัยแรงจูงใจที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัว
แปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส หน่วยงานที่สังกัด
ระยะเวลาในการทางาน และ ตาแหน่งงาน) แรงจูงใจในการทางานมี 2 ปัจจัย ได้แ ก่ แรงจูงใจในการ
ทางานด้านปัจจัยจูงใจ (ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับ ผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า) และแรงจูงใจในการทางานปัจจัยด้านค้าจุน (นโยบาย
องค์การ สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ
ความมั่ น คงในงาน) ซึ่ ง ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (ด้ า นการคงอยู่ กั บ องค์ ก าร
ความรู้สึก และด้านบรรทัดฐาน)
สมมติฐำนในกำรวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง แรงจูงใจมีผ ลต่อความผู กพันองค์การ กรณีศึกษาพนักงาน ผู้ วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
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สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
5) ระยะเวลาในการท างานที่ แ ตกต่ า งกั นมี ผ ลต่ อความผู ก พั น ต่ อความผู ก พั น องค์ ก ารที่
แตกต่างกัน
6) ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ ำนที่ 2 ปั จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ขององค์ ก าร
ประกอบด้วย
1) ปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การ
2) ปัจจัยแรงค้าจุนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การ
6. ระเบียบกำรวิจัย
งานวิจัยเรื่องแรงจูงใจมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงานสายงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) โดยจาแนกตามปัจจัย
ประชากร ประกอบด้ว ย 7 ด้ าน ด้ านเพศ ด้า นอายุ ด้ า นระดั บการศึก ษา ด้า นสถานภาพสมรส
ด้านหน่วยงานที่สังกัด ด้านระยะเวลาในการทางาน ด้านตาแหน่งงาน และศึกษาแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด
(มหาชน) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563
โดยงานวิจัยนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานสายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าถึงง่าย สามารถลดระยะเวลา
ประหยัดค่าใช้จ่าย และสนองนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันการติด ต่อโรคโควิด-19 ที่กาลังแพร่
ระบาดในช่วงเวลานี้ และมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
6.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษา
ค้นคว้าผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและเพื่อให้ แบบสอบถาม
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จ านวน 7 ข้ อ ประกอบด้ ว ยค าถามเกี่ ย วกั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทางาน หน่วยงานที่สังกัด และตาแหน่งงาน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ แรงจู งใจ ด้า นปั จจั ยจู งใจประกอบด้ ว ยคาถามเกี่ย วกั บ
ความสาเร็ จในการทางานการยอมรับนับถือ งานที่คุณค่า ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ด้านปัจจัยค้าจุ น ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ
นโยบายองค์การ สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และความมั่นคงในงาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ ความ
ผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
6.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) นั้น เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการกาหนด เพื่อให้มี
ความเหมาะสม ส่ ง ผลให้ ก ารวิ จั ย มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากเมื่ อ มี จ านวนประชากรอยู่ ม าก
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เหมาะสม ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5
% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสินจานวน 302 คน
ส่วนงำนฝ่ำยบริหำรและพัฒนำคุณภำพหนี้
Collection Front End Department
Collection Back End Department
Collection Recovery and Litigation Section
Support
รวม

จำนวนพนักงำน
814
176
94
142
1,226

กลุ่มตัวอย่ำง
201
43
23
35
302

วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)
1) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสาย
งานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ค่าสถิติดังนี้
(1) ใช้ค่าสถิติ t-test สาหรับการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย
ระหว่างตัวแปรที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
(2) ใช้ค่าสถิติวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว F-test (One-way ANOVA) สาหรับ
การทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กรณีมีตัวแปรกลุ่มย่อยมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
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ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทางาน หน่วยงานที่สังกัด และตาแหน่ง
งาน เมื่อเกิดความแตกต่างอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ดาเนินการเปรียบเทียบ
ค่ า เฉลี่ ย รายคู่ (Multiple Comparisons) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ทางานกับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้ นตอน
(Multiple Regression Analysis) สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
ต่อตัวแปรตามตัวหนึ่ง โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐำนในกำรวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่อง แรงจู งใจมีผ ลต่อความผู กพันองค์การ กรณีศึกษา พนักงานสายงาน
บริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพหนี้ บริ ษั ท อยุ ธ ยา แคปปิ ต อล ออโต้ ลี ส จ ากั ด (มหาชน) ผู้ วิ จั ย ได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
5) ระยะเวลาในการท างานที่ แ ตกต่ า งกั นมี ผ ลต่ อความผู ก พั น ต่ อความผู ก พั น องค์ ก ารที่
แตกต่างกัน
6) ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ขององค์ ก าร
ประกอบด้วย
1) ปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การ
2) ปัจจัยแรงค้าจุนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อความผูกพันองค์การ
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาในการทางาน หน่วยงานที่สังกัด และ ตาแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนั กงานสายงานบริห ารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี ส
จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 6.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันองค์การของกลุ่มตัวอย่าง
จาแนกจามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านประชากร
ลักษณะทำงด้ำนประชำกร

จำนวน

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อำยุ
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
สถำนภำพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
หน่วยงำนที่สังกัด
Collection Front End Department
Collection Back End Department
Collection Recovery and Litigation
Support
รวม
ระยะเวลำกำรทำงำน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม

111
191
302
43
144
100
15
302
28
258
16
302

4.39
4.24
4.33
4.33
4.22
4.37
4.47
4.30
4.50
4.26
4.46
4.30

t=1.96

Sig.=0.33

F=1.96

Sig.=0.33

F=2.53

Sig.=0.083

0.58
0.62
0.60
0.61
0.61
0.60
0.57
0.61
0.53
0.61
0.57
0.61
F=1.760 Sig.=0.174

185
110
7
302

4.25
4.38
4.29
4.30

0.62
0.59
0.65
0.61
F=2.676* Sig.=0.047

201
43
23
35
302

4.25
4.46
4.51
4.22
4.30

0.63
0.49
0.54
0.62
0.61
F=0.409 Sig.=0.746

5
147
72
78
302

4.17
4.26
4.34
4.32
4.30

0.64
0.61
0.58
0.63
0.61
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ลักษณะทำงด้ำนประชำกร
ตำแหน่งงำน
พนักงานระดับ 1
พนักงานระดับ 2
พนักงานระดับ 3
พนักงานระดับ 4
พนักงานระดับ 5
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการขึ้นไป
รวม
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวน

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
F=1.088 Sig.=0.371

58
81
68
39
33
8
8
5
2
302

4.28
4.21
4.25
4.29
4.55
4.36
4.47
4.31
4.46
4.30

0.64
0.64
0.60
0.59
0.56
0.56
0.39
0.71
0.01
0.61

จากตารางที่ 6.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การโดยใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) จากผลการวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานที่สังกัด
ของกลุ่มตัวอย่างกับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value <
0.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงวิเคราะห์ความแตกต่างของหน่วยงานที่สังกัดแยกเป็นราย
คู่โดยใช้ Least-Significant Difference(LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 การเปรี ย บเทีย บความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ของความผู ก พัน ต่อ องค์ การจ าแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงำนที่สังกัด

̅
Collection
Front End
Department

Collection Front
End Department
Collection Back
End Department

4.25

4.25
-

4.46

-

หน่วยงำนที่สังกัด
Collection
Collection
Back End
Recovery and
Department
Litigation
section
4.46
4.51
-0.21*
- 0.26*
(0.04)
(0.05)
- 0.05
(0.75)

Support

4.22
0.03
(0.11)
0.24
(0.14)
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หน่วยงำนที่สังกัด

̅
Collection
Front End
Department

Collection
Recovery and
Litigation section

4.51

4.25
-

Support

4.22

-

หน่วยงำนที่สังกัด
Collection
Collection
Back End
Recovery and
Department
Litigation
section
4.46
4.51
-

-

-

Support

4.22
0.29
(0.07)

-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 6.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การโดยใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) จากผลการวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานที่สังกัด
ของกลุ่มตัวอย่างกับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value <
0.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงวิเคราะห์ความแตกต่างของหน่วยงานที่สังกัดแยกเป็นราย
คู่โดยใช้ Least-Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่าง
เพศชายและเพศหญิงมีความผู กพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05
(P-Value < 0.05) หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อายุของกลุ่มตัวอย่างกับความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งปัจจัยส่วนบุคคล
ด้ า นอายุ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ระดั บ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกับความผูก พันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
(P-Value < 0.05) หรื อกล่ าวอีกนั ยหนึ่งปัจจัยส่ ว นบุคคลด้านระดับการศึกษากับความผู กพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างกับ
ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) หรือกล่าวอีก
นั ย หนึ่ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสถานภาพสมรสกั บ คว ามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารไม่ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หน่วยงานที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่างกับความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งปัจจัยส่วนบุคคล
ด้า นสถานภาพสมรสกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารแตกต่ า งกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
จึงทดสอบความแตกต่างของหน่วยงานที่สังกัดแยกเป็นรายคู่โดยใช้ Least-Significant Difference
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(LSD) ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พนักงานสายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ หน่วยงานที่สังกัด
Collection Front End กั บ พนั ก งานสายบริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพหนี้ หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด
Collection Back End Department กับพนักงานสายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ หน่วยงานที่
สั ง กั ด Collection Recovery and Litigation section มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น
โดยกลุ่มตัวอย่างของหน่วยงานที่สังกัดต่างมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งพนักงาน
สายบริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพหนี้ หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด Collection Recovery and Litigation
section มี ค วามผู ก พั น ที่ ร ะดั บ สู ง สุ ด รองลงมาคื อ พนั ก งานสายบริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพหนี้
หน่วยงานที่สังกัด Collection Back End Department ถัดมาเป็น พนักงานสายบริหารและพัฒนา
คุณภาพหนี้ หน่วยงานที่สังกัด Collection Front End และพนักงานสายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
หนี้ หน่วยงานที่สังกัด Support โดยอยู่ที่ระดับ 4.51, 4.46, 4.25 และ 4.22 ตามลาดับ ระยะเวลา
ทางานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารไม่ แ ตกกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
(P-Value < 0.05) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ตาแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่างกับความ
ผูกพันต่อองค์การไม่แตกกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลด้านต าแหน่ งงานกับ ความผู กพั นต่อองค์การไม่ แตกต่ างกั น ซึ่ง ไม่ ส อดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
จากการทดสอสมมติฐานที่ 1 ตัวแปรลักษณะปัจจัยส่ว นบุคคลทางด้าน หน่วยงานที่สังกัด
มีผ ลต่อ ความผู กพัน ต่อ องค์ การ ส่ ว นตัว แปรลั ก ษณะปัจ จัยส่ ว นบุคคลทางด้ าน เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ
สมมติฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนั กงานสายงานบริ ห ารและพั ฒ นาคุณภาพหนี้ บริษั ทอยุ ธ ยา แคปปิตอล ออโต้ ลี ส จากั ด
(มหาชน)
ตารางที่ 6.3 แสดงค่าสั มประสิ ทธิ์ส หพันธ์เพียรสันของระดับความผูกพันต่อองค์การจาแนกตาม
แรงจูงใจในการทางาน
(n=302)
แรงจูงใจในกำรทำงำน
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับ
ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่า
ด้านความรับผิดชอบ

ควำมผูกพันต่อองค์กำร
Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed)
0.595**
0.000
0.629**
0.000
0.642**
0.000
0.653**
0.000
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แรงจูงใจในกำรทำงำน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
นโยบายองค์การ
สวัสดิการและค่าตอบแทน
โอกาสก้าวหน้าในอนาคต
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความมั่นคงในงาน
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ควำมผูกพันต่อองค์กำร
Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed)
0.534**
0.000
0.637**
0.000
0.634**
0.000
0.597**
0.000
0.600**
0.000
0.811**
0.000

จากตารางที่ 6.3 วิจัยใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์
สมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ตัวแปรด้านความสาเร็จในการทางานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (Pearson Correlation=0.595**, Sig.=0.000) หมายความว่า
ความสาเร็จในการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ตัวแปรด้านการได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Pearson Correlation=0.629**, Sig.=0.000) หมายความว่ า
ด้านการได้รับการยอมรับ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ตัวแปรด้าน ลักษณะงานที่มีคุณค่า มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์ก าร (Pearson Correlation=0.642**, Sig.=0.000) หมายความว่า
ด้านด้าน ลักษณะงานที่มีคุณค่า มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ตัวแปรด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ (Pearson Correlation=0.653**, Sig.=0.000) หมายความว่า ด้านความ
รับผิดชอบมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 6 พบว่ า ตั ว แปรด้ า นความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง งานมี
ความสัมพัน ธ์เชิงบวกต่อความผู กพันต่อองค์การ (Pearson Correlation=0.534**, Sig.=0.000)
หมายความ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า ตัวแปรนโยบายองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ (Pearson Correlation=0.637**, Sig.=0.000) หมายความว่า ด้านนโยบาย
องค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 8 พบว่า ตัวแปรสวัสดิการและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Pearson Correlation=0.634**, Sig.=0.000) หมายความว่ า
สวัสดิการและค่าตอบแทน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
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จากการทดสอบสมมติฐานที่ 9 พบว่า ตัวแปรโอกาสก้าวหน้าในอนาคต มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (Pearson Correlation=0.597**, Sig.=0.000) หมายความว่า
โอกาสก้าวหน้าในอนาคต มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 10 พบว่า ตัวแปรความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (Pearson Correlation=0.600**, Sig.=0.000) หมายความว่า
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 11 พบว่า ตัวแปรความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ (Pearson Correlation=0.811**, Sig.=0.000) หมายความว่า ความมั่นคง
ในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
กำรศึกษำตัวแปรที่มีอิทธิพลใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพนุ (Multiple Regression
Analysis)
ตารางที่ 6.4 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) และการแสดงอานาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัว (X1-X10) ของ
แรงจูงใจในการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (Y) กรณีศึกษาพนักงานสายงาน
บริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
ตัวแปรอิสระ

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
β
b
Std. Error
t-value
(Constant)
0.768
0.171
4.494
การได้รับการยอมรับ
0.123
0.063
0.136
1.966*
ความรับผิดชอบ
0.214
0.072
0.221
2.964
สวัสดิการและค่าตอบแทน
0.130
0.040
0.156
3.243
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
0.092
0.043
0.093
2.131
ความมั่นคงในงาน
0.479
0.057
0.530
8.466
Constant = 0.768, R = 0.839, R Square = 0.694, SEE = 0.336, b = 0.768
* P < 0.05
**P < 0.01

Sig. (P)
0.000**
0.050*
0.003*
0.001*
0.034*
0.000**

จากตารางที่ 6.4 พบว่าในภาพรวมตัวแปรทั้ง 10 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ด้านความสาเร็จใน
การท างาน ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ ด้ า นลั ก ษณะง านที่ มี คุ ณ ค่ า ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน นโยบายองค์การสวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความมั่นคงในงาน เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความ
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ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารมี 5 ตั ว แปร ได้ แ ก่ การได้ รั บ การยอมรั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ สวั ส ดิ ก ารและ
ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความมั่นคงในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวพยากรณ์ พบว่า ความมั่นคงในงาน ( ) สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่า
β เท่ากับ 0.530 อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา ความรับผิดชอบ ( ) สามารถ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่า β เท่ากับ 0.221 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ถัดมาเป็ น สวัส ดิการและค่าตอบแทน ( ) สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่า β
เท่ากับ 0.156 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การได้รับการยอมรับ ( ) สามารถพยากรณ์
ความผู กพัน ต่อองค์การ โดยมีค่า β เท่ากับ 0.136 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ) สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่า β เท่ากับ
0.093 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 ข้อ คือ ความมั่นคง
ในงาน ความรับผิดชอบ สวัสดิการและค่าตอบแทน การได้รับการยอมรับ และความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การ ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้ านนี้มากขึ้น จะมีความผูกพัน
ต่อองค์การมากขึ้นด้วย
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
คะแนนดิบ คือ
Y = 0.768 + 0.479 (ความมั่นคงในงาน) + 0.214 (ความรับผิดชอบ) + 0.130 (สวัสดิการ
และค่าตอบแทน) + 0.123 (การได้รับการยอมรับ) + 0.092 (ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน)
คะแนนมาตรฐาน คือ
Y = 0.530 (ความมั่ น คงในงาน) + 0.221 (ความรั บ ผิ ด ชอบ) + 0.156 (สวั ส ดิ ก ารและ
ค่าตอบแทน) + 0.136 (การได้รับการยอมรับ) + 0.093 (ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน)
เมื่อนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ 0.839 มีอานาจพยากรณ์ ( ) เท่ากับ 0.694 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 69.40
7. สรุปผลกำรศึกษำ
ผลกำรศึกษำจำแนกตำมวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชำกำรกลุ่มตัวอย่ำง
จากศึกษาพบว่ากลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง
30-39 ปี สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 61.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 85.4 หน่วยงานที่
สังกัดเป็น Collection Front End Department ร้อยละ 66.6 ระยะเวลาในการทางาน 1-5 ปี
ร้อยละ 48.7 และตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ร้อยละ 26.8
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7.2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับแรงจูงใจในกำรทำงำน ด้ำนปัจจัยจูงใจ
จากการศึกษาแรงจูงใจในการทางาน ด้านปัจจัยจูงใจของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนา
คุณภาพหนี้ บริ ษัท อยุ ธ ยา แคปปิตอล ออโต้ ลี ส จากัด (มหาชน) พบว่าแรงจูงใจในการทางาน
ด้านปัจจัยจูงใจของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้
ลีส จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ด้านจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความสาเร็จในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย
4.08 ด้านการได้รับการยอมรับ ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่า ค่าเฉลี่ ย 3.98 และด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ค่าเฉลี่ย 3.57
7.3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับแรงจูงใจในกำรทำงำน ด้ำนปัจจัยค้ำจุน
จากการศึกษาแรงจู งใจในการทางาน ด้านปัจจัยค้าจุนของพนักงานสายงานบริห ารและ
พัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) พบว่าแรงจูงใจในการทางาน
ด้านปัจจัยค้าจุนของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้
ลีส จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ด้านจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ค่ าเฉลี่ย 4.41 ด้านความมั่นคงในงาน
ค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านนโยบายองค์การ ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ย 3.85
และด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต ค่าเฉลี่ย 3.57
7.4 ผลกำรวิเครำะห์ระดับแรงจูงใจในกำรทำงำน
จากการศึกษาแรงจู งใจในการทางาน ด้านปัจจัยค้าจุ นของพนักงานสายงานบริห ารและ
พัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) พบว่าแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานสายงานบริ ห ารและพัฒ นาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธ ยา แคปปิตอล ออโต้ ลี ส จากัด
(มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ แรงจูงใจในการทางาน ด้านปัจจัยค้าจุน ค่าเฉลี่ ย 4.03 และแรงจูงใจในการทางาน
ด้านปัจจัยจูงใจ ค่าเฉลี่ย 3.95
7.5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมผูกพันต่อองค์กำร
จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) พบว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสาย
งานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปน้อย ดังนี้
ความผูกพันองค์การด้านบรรทัดฐาน ค่าเฉลี่ย 4.45 ความผูกพันองค์การด้านความรู้สึก ค่าเฉลี่ย 4.24
และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ค่าเฉลี่ย 4.19 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทริกา
ศิริ เพชร (2541), ศรี ส มร พิมพ์ โ พธิ์ (2546), ธนนันท์ ทะสุ ใจ (2549), อวยพร ประพฤทธิ์ธ รรม
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(2537), ปรัชญา วัฒนจัง (2549: 20) สามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง บุคคลที่
รู้สึกผูกพันรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีความคิดเชิงบวกกับองค์การพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองและส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ
ผลกำรศึกษำจำแนกตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ
ของพนักงานสายงานบริ ห ารและพัฒ นาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธ ยา แคปปิตอล ออโต้ ลี ส จากัด
(มหาชน)
ผลการการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ได้แก่ ตัวแปร หน่วยงานที่สังกัด ความสาเร็จใน
การทางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่มีคุณค่า ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
นโยบายองค์การ สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความมั่นคงในงาน
2) ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
หนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน ตาแหน่งงาน
จากการศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนั กงานสายงาน
บริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพหนี้ บริ ษั ท อยุ ธ ยา แคปปิ ต อล ออโต้ ลี ส จ ากั ด (มหาชน) ผู้ วิ จั ย ได้
ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยแรงจูงใจในการ
ทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันองค์ต่อองค์การ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความ
สอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 7.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน
1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
4 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
5 หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
6 ระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
7 ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
8 ความสาเร็จในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
9 การยอมรับมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
10 ลักษณะงานที่มีคุณค่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ

Accept Reject
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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11
12
13
14
15
16
17

สมมติฐำน
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
นโยบายบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
สวัสดิการและค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
โอกาสก้าวหน้าในอนาคตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ

Accept Reject
/
/
/
/
/
/
/

8. อภิปรำยผล
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจมีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา พนักงานสายงานบริหารและ
พัฒ นาคุณ ภาพหนี้ บริ ษั ท อยุ ธ ยา แคปปิ ต อล ออโต้ ลี ส จ ากั ด (มหาชน) สามารถอภิ ปรายผล
การศึกษาโดยเฉพาะในการทดสอบสมมติฐานในรายละเอียดได้ดังนี้
พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานสายงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
จิตรา จัดละ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสาขา บริษัท เอ็มเค เรสโต
รองต์ จ ากั ด พบว่ า พนั ก งานสาขาที่ มี ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปด้ า นอายุ รายได้ ต่ อ เดื อ น ระยะเวลาในการ
ปฏิบั ติงาน กลุ่มตาแหน่ งงาน และประเภทของการจ้างงานที่แตกต่างกัน มีความผู กพันองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านเพศ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
กฤษณ์ จิ ต นุ ย านนท์ (2552) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ งานของพนั ก งาน
ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ พวงดอก
(2541: 47) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมสื่อสาร
ทหารอากาศ พบว่า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ ล าดับชั้ นยศ สถานภาพการสมรส ระดั บ
การศึกษา และอายุงานในองค์การ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ แต่ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของ
แองเจล และเพอร์รี (ชฎาภา ประเสริฐทรง, 2541: 19; อ้างอิงจาก Angel & Perry, 1981) ที่พบว่า
เพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การมากว่าเพศชาย เนื่องเพศชายชอบที่จะเปลี่ยนที่ทางานกว่าเพศหญิง
การเปลี่ยนงานของเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย หรือโอกาสในการหางานของเพศหญิงยากกว่าเพศ
พนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานสายงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐ านที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากในสภาวะ
ปัจจุบันไม่ได้มีข้อจากัดในเรื่องอายุในการปฏิบัติงาน เน้นที่ความสามารถและประสบการณ์การทางาน
หรื อ การให้ ผ ลประโยชน์ ที่ เ หมาะสม หรื อ เน้ น เรื่ อ งการท างานเป็ น โครงการ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ

304

ผลงานวิจัยของรัชนี ภู่สกุล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
กรณีศึกษา บริษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จากัด พบว่ าข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทางาน
และตาแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ส่วนระดับการศึกษามีผลก่อให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์การบริษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จากั ด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แต่ไม่ส อดคล้ องกับผลงานวิจัยของ เฮอรบินิค และออตโต (สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ , 2544: 24;
อ้างถึงใน Hrebiniak & Alutto, 1972: 17) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ คนที่อายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าคนที่มีอายุน้อย
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานสายงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญวุฒิ บุญชม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่าปัจจัยที่มีผลกับ
ความผูกพันในองค์การ ได้แก่ ความแตกต่างของระดับตาแหน่งทาให้มีผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความแตกต่างทางระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ
ทางาน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้อง
กั บ ผลงานวิ จั ย ของ เฮอร์ บิ นิ ค และออตโต (สามารถ ศุ ภ รั ต น์ อ าภรณ์ , 2544: 24; อ้ า งอิ ง จาก
Hrebiniak & Alutto, 1972: 17) ซึ่งพบว่า คนที่มีการศึกษาต่าจะมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าคน
ที่มีการศึกษาสูง เนื่องจากคนที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันต่ อวิชาชีพของตนมากว่าจะผูกพันต่อ
องค์การ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานสายงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิตวิมล สัตยารับสรรค์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน สัมพันธภาพ
กับผู้บังคับบัญชา ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และรายได้ ที่แตกต่างกับ มีผลกับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของวิวัฒน์ แสงเพ็ชร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล
แรงจูงใจในการทางาน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรม
ระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจั ยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
อย่ างมีนั ย สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 แต่ส อดคล้ องกับงานวิ จัยของสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557)
ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน)
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ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และส่วนงานที่ สังกัด ที่แตกต่างกัน
มีผลกับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน่วยงานในสายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้ง ไว้ เนื่ องจากแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ลั ก ษณะการท างาน ภาวะผู้ นา หรื อเพื่อ นร่ว มงานที่ ลั ก ษณะ
แตกต่ า งกั น จึ ง ท าให้ ค วามแตกต่ า งที่ มี แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานนั้ น ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต บัวเป็ง (2554) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย(จากัด) พบว่า เพศชายกับ เพศหญิงไม่มีความ
แตกต่างกัน ทั้งด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม กลุ่มอายุที่แตกต่าง
กันมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ในด้านบรรทัดฐานทางสังคม กลุ่ม อายุต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน การศึกษาต่างกันมี
ระดับ ความผู ก พัน ต่อ องค์การไม่แ ตกต่างกัน สถานภาพการสมรสต่ างกันมี ระดับ ความผู กพันต่ อ
องค์การไม่แตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์ การแตกต่างกัน และด้านความรู้สึกด้าน
เดี ย วที่ พ นั ก งานกลุ่ ม มี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง านต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารแตกต่ างกั น
เมื่อเปรี ย บเที ย บพบว่า กลุ่ ม ต่ากว่า 1 ปี , 1-5 ปี , 6-10 ปี , 11-15 ปี , 16-20 ปี และ 20 ปี ขึ้นไป
มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
พนักงานที่มีระยะเวลาการในการทางานแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานสาย
งานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอธิบายได้ว่ า
พนั กงานที่มีร ะยะเวลาทางานแตกต่างกันมีความผู กพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ย ของ จริ ย า สุ ข สละ, ดวงตา สราญรมย์ , และสอาด บรรเจิ ด ฤทธิ์ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่มีต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทขนส่ง จากัด
ผลการวิจั ย พบว่า พนั กงานบริ ษัทขนส่ ง จากัด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ และระดับตาแหน่งงานต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่ต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตวิมล สัตยารังสรรค์ (2556)
ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ความผูกพันต่อ
องค์การ และความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนักงานพาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการทางาน และรายได้ ที่แตกต่างกั น มีผลกับความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของสเตีย ร์และปอร์เตอร์ (Steer & Porter, 1983: 425-450) ที่กล่าวว่าระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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เป็น ปัจจั ยที่มีผลต่อความผู กพันต่อองค์การ และไม่สอดคล้ องกับแนวคิดของเชลดอน (Sheldon,
1971) ที่กล่าวว่า สมาชิกขององค์การที่อยู่กับองค์การมานานเท่าไร ก็ยังมีความผูกพันต่อองค์การมาก
ขึ้นเท่านั้น เพราะว่า การมีอายุในองค์การมาก ก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับเป้าหมายและคุณค่าและ
ความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
พนักงานที่มีตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานสายงานบริหารและ
พัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ สอดคล้ อ งกั บ Siriporn
Thaikom (2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวั ดเชี ยงใหม่ จากศึ ก ษาพบว่า ความผู ก พัน ต่อ องค์ก าร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านตาแหน่งงาน และด้านอายุงานของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความผูกพันในองค์การ แต่ไม่สอดคล้ องกับจากงานวิจัยของ Wanwilai Sripanyawit (2552)
ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) สายปฏิบัติการและบริการที่ปฏิบัติงานที่สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคาร
ทหารไทยที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้าน
จากการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ทาการศึก ษาเกี่ ย วกั บแรงจูง ใจที่ มีผ ลต่ อความผู ก พั น ต่อ องค์ การของ
พนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
ประกอบด้วยแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้าจุน จากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทางานด้าน
ปัจจัยจูงใจ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมากที่สุดและมาก ระดับมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ความมั่นคงในงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่า นโยบายองค์การ สวัสดิ์
การและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ตามลาดับ
สามารถสรุ ป ได้ว่ า แรงจู งใจในการท างานด้ านการ ด้ านได้รั บการยอมรับ ด้า นความรับ ผิ ด ชอบ
ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน ซึ่งถ้า
มีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้มากขึ้นจะทาให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น โดยสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ได้ร้อยละ 69.40 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1) แรงจูงใจในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับ การทางานเกี่ยวข้องกับผู้คน หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ต้องสร้างความมีตัวตนให้กับตัวเองและคนรอบข้างเพื่อมุ่งหวังการเพิ่มพูนความรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตัวเอง ซึ่งการที่พนั กงานทางานใดงานหนึ่งอย่างเต็มที่ตามที่บริษัทได้กาหนด สิ่ งที่
ต้องการกลับมาอาจจะไม่ใช่แค่เงินเดือนที่ดีหรื อโบนัสเยอะขึ้น แต่เป็นการยอมรับและการชื่นชมจาก
หัวหน้างานที่ทาให้งานนั้นมีคุณค่า เพราะมันคือแรงกระตุ้นที่ทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานที่มี
คุณภาพดีขึ้น ทุ่มเทมากขึ้น และมีกาลังใจต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม จับใจสุข (2557) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
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ภูมิภาค พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมระดับมาก
ทุ ก ด้ า น และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นก็ อ ยู่ ใ นระดั บ มากเช่ น กั น ได้ แ ก่ ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่นเดียวกับ ปวรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) ที่ศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ การศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการได้การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็นและได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2) แรงจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ทุกคนต่างมีความต้องการเป็นของ
ตนเองเป็นไปตามหลักของ Maslow’s Hierarchy of need เสมอ ได้แก่ การตอบสนองทางสรีระ
ความมั่นคงปลอดภัย ความการได้ยอมรับ การยกย่อง และความสาเร็จในชีวิต การที่จะทาให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การด้วยความกระตือรือร้น ทุ่มเทความสามารถในการทางานั้น การปฏิบัติงาน
ของพนักงานจะต้องมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ใช้ความรู้ทักษะ ความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้
สาเร็จและต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอจึงทาให้พนักงานมีความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองเป็น
อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (อ้างอิงใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551)
กล่าวไว้ว่า ความสาเร็ จของงาน คือ การที่สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การประสบความสาเร็จของงานที่ตนได้รับมอบหมายและความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการ
ทางานจนสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรายุทธ แก้วเนย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรักษ์เจ้าราม อาเภอด่านลานหอย จั งหวัดสุโขทัย
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านความสาเร็จในการทางานอยู่ในระดับมาก
3) แรงจูงใจในการทางาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้เหมาะสม นับว่าเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการดึงดูดพนักงานให้ทุ่มเทการทางานได้เป็นอย่างดี การจัดสวัสดิการจาเป็นต้องคิดและ
คานึ งถึงประโยชน์ ที่บุ คลากรได้รับเป็นส าคัญ (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2529) ดังนั้นในปัจจุบัน บริษัท
อยุ ธ ยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลี ส จ ากัด (มหาชน) จ าเป็น ต้อ งจั ดสวั ส ดิก ารที่ดี และเหมาะสมให้ แ ก่
พนักงาน โดยยึดหลักว่าพนักงานสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถทุมเท
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ (ณัฏฐพันธ์ ขจรนันท์, 2545) ค่าตอบแทนการจัดการให้ดีที่สุด
เพื่อจู งใจพนั กงานให้ ป ฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและเกิด ประสิ ทธิผ ล และอาจกล่ าวได้ว่ า
คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของคนเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความสาเร็จขององค์การ (นัทชา เถาสมบัติ,
2551) การรักษาพนักงานที่มีทักษะการทางานที่ดีองค์การควรสร้างสิ่งจูงใจให้แก่พนักงานเหล่านี้โดย
นาเสนอการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีรูปแบบที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
ดีกว่าเดิม และเกิดประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน (ศุภวรรณ รัตน์โอภาส, 2550)
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4) แรงจูงใจในการทางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การทางานมีความสาคัญต่อ
ชีวิตเป็ น อย่ างยิ่ ง อาจกล่ าวได้ว่าการทางานเป็นส่ ว นหนึ่งของชีวิตที่ มากกว่ากิจกรรมอย่างอื่น ๆ
พนักงานได้ใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยที่อยู่ที่ทางาน การที่พนักงานได้มีการสื่อสารกัน
อย่างสม่าเสมอจะทาให้เกิดการพัฒนาและการทางานที่มีประสิทธิภาพ และการที่พนักงานทุกระดับ
สามารถสื่อสารได้อย่างเสรี มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน มีความกล้าที่จะสื่อสารย่อมนาไปสู่การเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ที่จะทาให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นาองค์การไปสู่ความเจริญ การยอมรับในความ
คิดเห็นของผู้อื่นไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในระดับใดขององค์การ ย่อมทาให้ผู้ที่ได้รับการยอมรับเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จ สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษางานวิ จั ย ของ สุ ภ วรรณ พวงไกรสร (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างประสิ ทธิภาพของการสื่ อสารในองค์การกับประสิทธิผ ลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท วิว แอนด์ ซี.เอส.จากัด ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
สื่อสารในองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิว แอนด์ ซี.เอส.จากัด มีความ
เหมาะสม เพราะระบบการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้พนักงานทุกคนทราบเป็นการเสริมให้การทางานของ
พนักงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และยังขจัดความไม่เข้าใจระหว่างพนักงานด้วยกัน พนักงานเกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน
5) แรงจูงใจในการทางาน ด้านความมั่นคงในงาน เป็นความรู้สึกที่มีต่องานที่พนักงานปฏิบัติ
อยู่ด้วยความรู้สึกปลอดภัยว่าจะได้ทางานในตาแหน่งและสถานที่นั้นอย่างมั่นคง ความมั่นคงในงาน
ประกอบไปด้วย รายได้ สวัสดิการ ความเชื่อมั่นในองค์การ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกมั่นคงใน
งานที่ตนปฏิบัติ รวมทั้งได้รับการปกครองอย่างเป็นธรรม มีโอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน และ
สามารถทางานได้จนเกษียณอายุ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวดารงชีพอย่างปกติสุข มีหลักประกันใน
การดาเนินชีวิตรวมทั้งสวัสดิการอย่างสม่าเสมอ มีสภาพล้อมการทางานที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ ยงใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสัมพันธ์อันดีภายในองค์การระหว่างการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับ สริยา จันทร์เพ็ญ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความมั่นคงในงาน ความเป็นครอบครัว และการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างกับความ
ภักดีในองค์การและความพอใจในงาน กรณีศึกษา: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภท
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฉพาะ บริษัท คราฟท์ เดอะ เบสท์ จากัด และบริษัท พี ที เทรดดิ้ง จากัด
ผลการศึกษาพบว่า ความมั่นคงในงานความเป็นครอบครัวและการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง
เป็นเรื่องที่พนักงานมีความเห็นว่ามีความสาคัญลาดับแรกที่สัมพันธ์กับความภักดีในองค์การและความ
พอใจในงานโดยปัจจัยที่สาคัญเป็นเรื่องการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยข้างต้น ทาให้ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อผู กพัน
ต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไข
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และพัฒนาและวางแผนระบบการบริหารงานภายในองค์การให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงานในองค์การ และเพื่อช่วยกระตุ้นพนักงานให้เกิดพฤติกรรมการทางานตามที่องค์การต้องการ
และนามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ผู้ บ ริ ห ารควรวางแผนความก้าวหน้าของตาแหน่งงานให้ มีความโปร่ง ใส ยุติธ รรมและ
ชัดเจน เปิดโอกาสในพนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายร่วม เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเลื่อน
ตาแหน่ง เพื่อความมั่นคงมากขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานต่อไป
2) บริษัทควรจัดให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงาน ซึ่งในการ
อบรม ควรจัดให้มีการอบรมในหลาย ๆ ด้าน ที่เกี่ยวกับงานสายงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้
เช่น ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และสาน
สั มพัน ธ์อัน ดี ในด้า นทัศคติต่อเพื่อนร่ว มงาน อี กทั้งยั งสามารถลดช่อ งว่างการปฏิบัติง านระหว่า ง
ผู้บริหารกับพนักงาน โดยกาหนดเป็นนโยบาย เพื่อสนับสนุนการทางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีและสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเฉพาะข้อมูลของพนักงานสายงานบริหารและ
พัฒนาคุณภาพหนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) เท่านั้น ผู้วิจัยไม่สามารถ
ดาเนินการวิจัยได้อย่างครอบคลุม ฉะนั้นสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) การศึกษาวิจัยในเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ขยายไปในส่วนงานอื่น ๆ
ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นข้อมูลของทั้งบริษัทเพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับผู้บริหารในการปรับปรุงการบริหารในภาพรวมของบริษัทต่อไป
2) เนื่ องจากการวิจั ย ครั้ งนี้ เป็นการวิ จั ยเชิ งส ารวจ ดังนั้ นจึงควรมี การเก็ บข้อมู ล โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงาน เพื่อจะได้ทราบเหตุที่แท้จริง และสามารถหาแนวทางและปรับปรุงการ
บริหารจัดทรัพยากรบุคคล
3) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น คุณภาพ
ชีวิตการทางาน วัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมหลายปัจจัย และสามารถนาผล
ของการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพันต่อองค์การในอนาคต
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กำรศึกษำสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมของนักประชำสัมพันธ์ กรณีศึกษำ:
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำนักงำนใหญ่
ธิติพนธ์ แย้มศรี*
บทคัดย่อ
การศึกษาสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อกาหนดสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์
ในฝ่ ายประชาสั มพั น ธ์ การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิภ าค ส านั กงานใหญ่ และสร้ างแบบประเมิน สมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมจากกรอบสมรรถนะที่กาหนดขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรนักประชาสัมพันธ์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ในด้าน
การปฏิบัติงานโดยคิดค้นหรือนานวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติการของตน ด้วยการศึกษา
เชิงคุณภาพ ที่มีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารระดับสูงของสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
รองผู้ว่าการ และ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร
ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารในกองประชาสัมพันธ์และกองสื่อสารองค์กร รวมถึงนักประชาสัมพันธ์
ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ รวมทั้งสิ้น 39 คน โดยได้กาหนดกรอบ
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้จากแนวนโยบายและการบริหารงานด้านนวัตกรรม และได้พัฒนาเป็น
แบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ทาการประเมินแบบ 90º (หัวหน้า
งาน และเพื่ อ นร่ ว มงาน) ผู้ ศึ ก ษาพบว่ า สมรรถนะด้ า นนวั ต กรรมของนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่
1) มีกระบวนการทางความคิดแบบนวัตกร (Innovative mindset) ในการปฏิบัติงาน 2) มีการเรียนรู้
แบบทีม (Team-based learning) ในการปฏิบัติงาน และ 3) มีกระบวนการทางความคิดเชิงระบบ
(Systematic thinking) ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อใช้กรอบสมรรถนะนี้สร้างแบบประเมิน ด้วยระดับ
ของพฤติกรรมบ่งชี้ที่อ้างอิงการวัดค่าจากสานักงานคณะกรรมการราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
โดยกาหนดให้มีทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะด้านนี้ ระดับที่ 2
มีความพยายามในการแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ ระดับที่ 3 มีความสาเร็จของงานจากพฤติกรรมบ่งชี้ และ
ระดับที่ 4 มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยพฤติกรรม
บ่ ง ชี้ ที่ เ ด่ น ชั ด เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ร่ ว มงาน ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการประเมิ น สมรรถนะ
ด้า นนวั ต กรรม นั กประชาสั ม พั น ธ์ ใ นฝ่ า ยประชาสั ม พั นธ์ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค ส านัก งานใหญ่
รวมทั้ ง สิ้ น 20 คน พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ 2 และ 3 และมี ส่ ว นน้ อ ยที่ มี
พฤติกรรมบ่งชี้ในระดับที่ 4 โดยไม่มีผู้ที่มีพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับที่ 1 กล่าวโดยสรุป ผู้ศึกษาเห็นควร
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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นาเสนอให้มีการกาหนดกรอบสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ และให้มีการประเมิน
สมรรถนะด้านนวัตกรรมนักประชาสัมพันธ์ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
คำสำคัญ: สมรรถนะ; นวัตกรรม; นักประชาสัมพันธ์; การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
1. บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้หน่วยงานภาครัฐมีการกาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใ ช้ เพื่อสร้างคุณค่า
และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้ง มีการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนอกจากจะต้องมีความชานาญในงานหลักในหน่วยงานที่ตนสังกัดแล้ว
จะต้ อ งสามารถพั ฒ นาตนเองในด้ า นการปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ สภาวะเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น
ยกตัวอย่างสถานการณ์ในปี 2563 เหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐต้องปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักของตน (work from home) ซึ่งการดาเนินการ
ลักษณะนี้ จะต้องอาศัยทักษะในการปรับตัว โดยการนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
งานของตน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาค (PEA) เป็นรัฐ วิส าหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดหา
ให้บริการพลัง งานไฟฟ้า และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility รองรับยุคเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภ าพ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เป็นตาแหน่งงานที่มีผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง (สานักงานใหญ่)
และในส่วนภูมิภาค (ระดับเขตและระดับจังหวัด) โดยในส่วนกลาง (สานักงานใหญ่) นักประชาสัมพันธ์
จะปฏิบัติงานในสังกัดสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 ในส่วน
ภูมภิ าค (ระดับเขต และ ระดับจังหวัด) นักประชาสัมพันธ์จะปฏิบัติงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระดับเขต ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กาหนดหน้าที่หลักให้ตาแหน่งงานนักประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามนโยบายการประชาสั ม พั น ธ์ และการสื่ อ สารองค์ ก ร ผ่ า นสื่ อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ตามสังกัดระดับแผนก และกองของตน
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ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค Digital ที่มีอิทธิพลจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ทาให้การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งการสื่อสารในระดับคนสู่คน
และในระดับสื่อสารมวลชน อันเกิดจากนวัตกรรมในรูปแบบเครื่ องมือการสื่อสารใหม่ ๆ บนพื้นที่
อินเตอร์เน็ต ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่อานวยความสะดวกได้มาก แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเครื่องมือการ
สื่อสารรูปแบบดั้งเดิม ที่บางประเภท ผู้ใช้ลดลงเป็นจานวนมากหรือไม่มีผู้ใช้อีกเลย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในส่วนของการประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐ ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ และทาความเข้าใจ
นวัตกรรมในรูปแบบเครื่องมือการสื่อสารใหม่ ๆ เหล่านี้ เพื่อนามาปรับใช้ให้การประชาสัมพันธ์องค์กร
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและผลสั ม ฤทธิ์ สู ง สุ ด รวมทั้ ง จะต้ อ งเข้ า ใจถึ ง ผลกระด้ า นลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
ต้องสามารถแก้ปั ญหาที่เกิดจากเครื่องมือใหม่ ๆ เหล่ านี้ ได้ กล่ าวคือนักประชาสั มพัน ธ์จะต้องมี
สมรรถนะในด้านนวัตกรรมใหม่จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คาว่าสมรรถนะที่ยกขึ้นมานั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ ท าให้ บุ ค คลสร้ า งผลงานได้ โ ดดเด่ น ในองค์ ก าร
(สานักงาน ก.พ., 2553) ส่วนนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การกระทา หรือวัตถุใหม่ ๆ
ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม (Everett
M. Rogers, 2526) ดังนั้นคาว่า สมรรถนะด้านนวัตกรรม จึงหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมใน
ด้านความคิด การกระทา หรือการสร้างวัตถุใหม่ ๆ ส่วนนวัตกรรมด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้น
เป็นเครื่องมือที่มีพื้นที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต เช่น Online media หรือ Social network system
กล่ า วโดยสรุ ป สมรรถนะด้ า นนวั ต กรรมในงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น คื อ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความคิด การกระทา หรือเครื่องมือใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์
ในส่วนสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ
และยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กาหนดค่านิยมองค์กรไว้สามประการ คือ “ทันโลก บริการดี
มีคุณธรรม” และได้กาหนดปัจจัยขับเคลื่อนอีก 6 ประการ ด้วยอักษรย่อว่า TRUST+E อันได้แก่
1) TECHNOLOGY SAVVY ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่
2) RUSH TO SERVICE บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ
3) UNDER GOOD GOVERNANCE ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จิ ต รั บ ผิ ด ชอบ โปร่ ง ใสตรวจสอบได้
ต่อต้านทุจริต
4) SPECIALIST รอบรู้ เชี่ยวชาญ ในงานที่ทา แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา
5) TEAMWORK มุ่งมั่นทางานเป็นทีม มีน้าใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ
6) ENGAGEMENT รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ในส่ ว นของสมรรถนะตามวิ ช าชี พ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ก าหนดสมรรถนะของนั ก
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
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1) Knowledge of corporate communication: มีความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กร
2) Organization savvy: มีความรอบรู้เรื่ององค์กร
3) Corporate communication expertise: มีความเชี่ยวชาญในงานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
4) Foreign language: สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้
5) Procurement management: มีความสามารถในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
6) Communication and influencing: มีศิลปะการสื่อสารจูงใจ
7) Critical thinking: มีการคิดเชิงวิเคราะห์
8) Emotional intelligence: มีทักษะความฉลาดทางอารมณ์
สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะตามวิช าชีพ มีความเกี่ยวโยงกับการสร้างตัว ชี้วัดเพื่อการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วน และการประเมินผล
งานยังแบ่งอัตราส่วนให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ถึง 30% อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่าสมรรถนะ
หลัก ข้อ 1 TECHNOLOGY SAVVY ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่
ยั งไม่กาหนดเฉพาะเจาะจงถึ งงานด้า นการประชาสั มพันธ์ และเห็ นว่าควรให้ มี “สมรรถนะด้า น
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์” ในสมรรถนะของนักประชาสัมพันธ์
ผู้ศึกษาเห็นว่า การกาหนดสมรรถนะเพิ่มเติม ควรจะต้องมีการสารวจพฤติกรรมบ่งชี้ด้า น
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ในด้าน
นวั ต กรรมการประชาสั ม พั น ธ์ และจะต้ อ งทราบความต้ อ งการของผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยว่ า ต้ อ งการให้
สมรรถนะด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับใด จึงจะสามารถกาหนดรายระเอียดของ
สมรรถนะใหม่ได้ และใช้กาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง มีความยุติธรรม
2. คำถำมกำรวิจัย
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ส มรรถนะด้ า นนวั ต กรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ข องนั ก ประชาสั ม พั น ธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ เป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด สามารถเสนอให้
กาหนดสมรรถนะด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ ในสมรรถนะของนักประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่
3. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาแนวทางและนาเสนอสมรรถนะด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ ในสมรรถนะ
ของนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ของนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ในด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์
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3.3 เพื่ อ สรุ ป ความต้ อ งการเชิ ง นโยบายจากผู้ บ ริ ห ารในสายงานที่ มี ต่ อ สมรรถนะด้ า น
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ และพฤติกรรมอันพึ งประสงค์ของนักประชาสัมพันธ์ในด้านนวัตกรรม
การประชาสัมพันธ์
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 ข้อมูล ด้านพฤติกรรมบ่งชี้ของนักประชาสั มพันธ์ ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ การไฟฟ้าส่ ว น
ภูมิภ าค ส านั กงานใหญ่ ในด้านนวัตกรรมการประชาสั มพันธ์ เพื่อการกาหนดสมรรถนะเพิ่มเติม
สามารถต่ อ ยอด น าไปปรั บ ใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด เฉพาะในสายวิ ช าชี พ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ในส่ ว นของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความคิดสร้างสรรค์
4.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมบ่งชี้ดังกล่าว เป็นข้อมูลรายบุคคล ซึ่งจะแสดงถึงความถนัดเฉพาะ
ทางของแต่ละบุคคล สามารถเป็นตัวช่วยการบริหารในการมอบหมายงานให้ตรงตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล หรือ การจัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการทางานเฉพาะในการดาเนินโครงการ
4.3 ข้อมูลเชิงนโยบายของผู้บริหารสายงานประชาสัมพันธ์ ที่มีต่อสมรรถนะด้านนวัตกรรม
การประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ในการบังคับบัญชาของตน
4.4 สมรรถนะด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่มีชุดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ สอดคล้อง
กับทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะของนักประชาสัมพันธ์ตามจริง
5. ขอบเขตของกำรวิจัย
5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ในการวิจัยครั้งนี้ กาหนดกรอบของเนื้อหาการพิจารณานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์
ตามค าบรรยายลั ก ษณะงาน (Job description) ที่ ก าหนดโดยสั ง กั ด ของนั ก ประชาสั ม พั น ธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปจนถึงระดับแผนก ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงาน
ใหญ่ หน่วยงานที่นักประชาสัมพันธ์สั งกัด และคาบรรยายลักษณะงาน ได้แก่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย
1) กองสื่อสารองค์กร ได้แก่
(1) แผนกวิจัยและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มีคาบรรยายลักษณะงาน (JD) ประจา
แผนก สรุปได้ดังนี้ ดาเนินงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อวางตาแหน่งภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในเชิงธุรกิจด้วย
งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานประชาสั ม พั น ธ์ และพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร
(2) แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ มีคาบรรยายลักษณะงาน (JD) ประจาแผนก
สรุปได้ดังนี้
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ดาเนิ น งานด้ านประสานงานและเก็บ รวบรวมข้อ มูล ข่า วสาร กิ จกรรม ผลการ
ดาเนินงาน ตามโครงการต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมของหน่วยงาน โดยบันทึก และเก็บรวบรวมใน
ฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการผลิต ข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วยระบบด้าน IT สาหรับงาน
ประชาสัมพันธ์
(3) แผนกสื่อสารภายในและภายนอก มีคาบรรยายลักษณะงาน (JD) ประจาแผนก
สรุปได้ดังนี้ ดาเนินงานด้านการข่าว การสัมภาษณ์ การแถลงข่าว การชี้แจงข่าว การตอบสนองข้อ
ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าว การตรวจ วิเคราะห์ข่าว ประสานงาน
กับทุกสื่อมวลชนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
(พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร)
(4) แผนกกิจกรรมสัมพันธ์ มีคาบรรยายลักษณะงาน (JD) ประจาแผนก สรุปได้ดังนี้
ดาเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ งานพันธมิตร/รัฐกิจสัมพันธ์ จัดประชุม สัมมนา
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อการสื่ อสารองค์กร งานต้อนรั บ ผู้ มาเยี่ ยมชมส านักงานและสนับสนุ น
กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ชมรมต่าง ๆ ในองค์กร
2) กองประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
(1) แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ มีคาบรรยายลักษณะงาน (JD) ประจาแผนก สรุปได้ดังนี้
ดาเนินงานด้านจัดทา จัดซื้อ จัดจ้าง ออกแบบ สร้างสรรค์ บันทึก ทาสาเนา บริการจัดหาให้หน่วยงาน
อื่น เก็บรักษาและตรวจสอบการผลิตโสตทัศน์ ทั้งภาพถ่าย และภาพวีดีทัศน์ รวมถึงการพัฒนาโสต
ทัศน์ เ ป็ น ผลงานน าเสนอ (Presentation) ประสานงานและควบคุมการเผยแพร่ ส ปอร์ ต สารคดี
สารคดีเชิงข่าว โทรทัศน์ วิทยุ
(2) แผนกวางแผนและประเมินผล มีคาบรรยายลั กษณะงาน (JD) ประจาแผนก
สรุปได้ดังนี้ ดาเนินงานด้านวิชาการ ในการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหางาน จัดซื้อจัดจ้าง จัดทา
แผนการประชาสัมพันธ์ สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อนาไปจัดทากลยุทธ์ด้านการประชา สัมพันธ์
(3) แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มีคาบรรยายลักษณะงาน (JD) ประจาแผนก สรุปได้ดังนี้
ดาเนินงานด้านงานออกแบบ สร้างสรรค์ จัดทา จัดซื้อจัดจ้าง บริการหน่วยงานอื่นและตรวจสอบการ
ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
(4) แผนกนิทรรศการ มีตามคาบรรยายลักษณะงาน (JD) ประจาแผนก สรุปได้ดังนี้
ดาเนินงานด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ จัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบสื่อนิทรรศการภายใน/ภายนอก
/ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตศิลปกรรม งานนิเทศศิลป์ แบบจาลอง รวมถึงงานบริการสนับสนุนการผลิต
นิทรรศการ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า สามารถก าหนดกรอบของการวิ จั ย สมรรถนะด้ า นเนื้ อ หานวั ต กรรม
การประชาสัมพันธ์ จากคาบรรยายลักษณะงาน ดังนี้
1) กรอบพิจารณาของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดังนี้
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(1) กรอบสมรรถนะด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่ต้องมีร่วมกัน ได้แก่
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ในงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการสื่อ ตามภาระหน้าที่ระดับแผนก
(2) กองสื่อสารองค์กร แบ่งกรอบนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ตามแผนก ดังนี้
- แผนกวิจัยและสร้างภาพลักษณ์องค์กร:
- นวั ต กรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร เอกลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร และ
การวิจัย
- แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์:
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านฐานข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แผนกสื่อสารภายในและภายนอก:
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านการข่าว และการจัดการสื่อมวลชน
- แผนกกิจกรรมสัมพันธ์:
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
(3) กองประชาสัมพันธ์ แบ่งกรอบนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ตามแผนก ดังนี้
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์:
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ภาพวีดีโอ และภาพถ่าย
- แผนกวางแผนและประเมินผล:
- นวั ต กรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการวิ เ คราะห์ ง านสื่ อ สาร การวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
- แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์:
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านงานสิ่งพิมพ์
- แผนกนิทรรศการ:
- นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อนิทรรศการ
5.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ขอบเขตด้านพื้น ที่ ของการวิจัยครั้ง นี้คือ นักประชาสั มพันธ์ในระดับปฏิ บัติการ ของฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
5.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร
กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งหมด 39 คน
1) นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงาน ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ จานวน 20 คน
- สังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์ 20 คน
- ผู้บริหารระดับสูงในสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 ท่าน
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- ผู้บริหารระดับกลางในฝ่ายประชาสัมพันธ์ 9 คน
- ผู้บริหารชั้นต้น (ระดับแผนก) ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8 คน
5.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ระยะเวลา 2 เดือน (เมษายน - พฤษภาคม 2563)
5.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
นักประชาสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และ
การดาเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะนักประชาสัมพันธ์ใน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) ที่ปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ เท่านั้น
นวั ต กรรมด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง การให้ บ ริ ก าร กระบวนการท างาน และ
เทคโนโลยี แบบใหม่ ในการปฏิ บั ติ งานด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พิ จ ารณาทั้ ง
นวัตกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างขึ้นเอง และการปรับใช้นวัตกรรมที่มีอยู่ก่อน เพื่อให้การดาเนินการด้าน
การประชาสัมพันธ์องค์กร มีความทันสมัย สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital นาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร
6. ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ มีส่วนประกอบหลักทั้งหมด 3 องค์ประกอบ คือ “นักประชาสัมพันธ์ ”
ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ส านั ก งานใหญ่ “สมรรถนะ” อั น ประกอบด้ ว ยพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ถึ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน และ “นวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ” ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูล
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 กำรดำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำนักงำนใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ดาเนินการในด้านต่าง ๆ ด้วยแนวทางตามนโยบาย
ของผู้ว่าการ รวมด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร ในด้านการประชาสัมพันธ์นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสานักงานใหญ่ มีโครงสร้างการดาเนินการดังนี้
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ภาพที่ 6.1 โครงสร้างการดาเนินการของสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่ ว นการด าเนิ น การด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น เริ่ ม ต้ น ที่ ร องผู้ ว่ า การสายงานสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร มาปรับเป็น
- แนวนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ประจาปี
- Balanced scorecard สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แผนแม่บทงานประชาสัมพันธ์ (ดาเนินการในรอบ 5 ปี)
จากนั้นในระดับฝ่าย ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะนามาต่อยอด แล้วกาหนดเป็น
- แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
- เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน
ซึ่งถูกส่งต่อมาในระดับกอง อันประกอบด้วย
- กองประชาสั ม พั น ธ์ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการผลิ ต บริ ห ารการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และควบคุ ม
ดู แล “สื่ อ” อั น หมายถึ งวั ตถุ ในการสื่ อสาร เช่ น ภาพถ่ าย วี ดี ทั ศน์ พื้ นที่ โ ฆษณา สิ งพิ มพ์ บอร์ ด
นิทรรศการ ฯลฯ
- กองสื่ อสารองค์กร มีห น้าที่ห ลักในการผลิต บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และ ควบคุมดูแล
“การสื่อสาร” อันหมายถึงเนื้อหาของการสื่อสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
ในกองประชาสั มพัน ธ์ และกองสื่อสารองค์กร สายวิชาชีพหลักที่ปฏิบัติงานคือสายนิเทศ
ศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน โดยมีตาแหน่งระดับผู้ปฏิบัติการคือ นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเริ่มต้นที่
ระดับ 4 หรือ 5 อิงตามระดับของวุฒิการศึกษาแรกเข้า และจะดารงอยู่ในระดับปฏิบัติงานจนถึงระดับ
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7 จากนั้ น จะเลื่อนเป็ น ระดับ บริห ารชั้นต้น โดยเริ่มต้นที่ ผู้ ช่ว ยหั ว หน้าแผนกหรือระดับวิช าการ
โดยเริ่มต้นที่ นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 8 และสิ้นสุดที่ ระดับ 10 ก่อนจะได้ รับแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับ
ชานาญการต่อไป
ในส่วนงานของระดับปฏิบัติงานนั้น นักประชาสัมพันธ์จะต้องทางานตามคาบรรยายลักษณะ
งาน (Job description) ตามแผนกของตน ซึ่ ง เป็ น งานเฉพาะทางที่ ต้ อ งมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
- งานเฉพาะทางตามแผนก
- งานบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
- งานด้านวิชาการตามแผนก
หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสาคัญ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดาเนินการนั้น คือขับเคลื่อน
องค์ ก รสู่ Digital Utility รองรั บ ยุ ค เปลี่ ย นผ่ า นอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า โดยน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรพร้อม
รั บ การเปลี่ ย นแปลงได้อย่ า งรวดเร็ว โดยการดาเนิ นการนี้ ส่ งผลถึงผู้ ปฏิบัติง านโดยตรง ซึ่งสิ่ ง ที่
ผู้บริ หารเลื อกใช้เป็น เครื่ องมือ คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ให้ น้าหนักคะแนน “ความคิด
สร้างสรรค์” ถึง 30% โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาวิธีการทางานของตนด้วยนวัตกรรม อันมี 3
แบบ คือ การบริ การ (Service การปรับปรุงกระบวนงาน (Process) และสิ นค้าหรืออุปกรณ์การ
ทางานใหม่ (Product)
ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ การไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าค ส านั ก งานใหญ่ ก็ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
พัฒ นาการทางานของตนตามแนวทางของคะแนนความคิ ดสร้ า งสรรค์ ในตั ว ชี้ วัด และเกิด เป็ น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์ในหลายระดับ เช่น
1) ฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ website: เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บภาพถ่าย วีดีโอ
ไฟล์ภาพโปสเตอร์ แบบพร้อมใช้ สามารถให้บริการส่งสื่อ ผ่านระบบ cloud ซึ่งแต่เดิมนั้น ต้องอาศัย
CD และ DVDs ในการบริการส่งสื่อ

ภาพที่ 6.2 ฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ website
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2) การใช้แอพพลิเคชั่ น Trello ในการบริหารงานระดับแผนก: แอพพลิเคชั่ น Trello นั้น
มีลั กษณะเป็ น กระดานมอบหมายงาน ที่รวมให้ การสั่ งงานอยู่ในพื้นที่เดียว สามารถเปิดดูได้ด้ว ย
smart device ทุกประเภท โดยแต่เดิมนั้นใช้การสั่งการ ผ่านบันทึกข้อความแบบเอกสารราชการ

ภาพที่ 6.3 การใช้แอพพลิเคชั่น Trello ในการบริหารงานระดับแผนก
3) การสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอพพลิเคชั่ น Line (PEA Friend): เป็นการสื่อสารที่คล้าย
corporate official account แต่ เ น้ น ที่ ก ารสื่ อ สารภายในองค์ ก รโดยพนั ก งานสามารถติ ด ตาม
ข่าวสารสาคัญได้ตลอดเวลาผ่าน smart device ของตน ซึ่งแต่เดิมนั้น ใช้การสื่อสารผ่าน extranet
ภายในองค์กร
6.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การนาเสนอสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ปฏิบัติการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ดังนั้นผู้ศึกษาจะต้องทาความเข้าใจก่อนว่า
สมรรถนะ ในความหมายที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน หมายถึงอะไร และสามารถวัดได้จากอะไรบ้าง
โดยได้รวบรวมความหมายของสมรรถนะ ทฤษฎี และโมเดลที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ดังนี้
1) ควำมหมำยและโมเดลสมรรถนะ
Spencer and spence (1993) ให้คาจากัดความว่า สมรรถนะ คือคุณลักษณะภายในของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลกั บ เกณฑ์ วั ด ที่ อ้ า งอิ ง ได้ และท าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานมี
ประสิทธิภาพ
สานักงาน ก.พ. (2553) ให้คาจากัดความไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่ได้รับอิทธิพลจาก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสร้างผลงานได้
โดดเด่นในองค์กร
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Whiddett & Hollyford (2003) ให้คาจากัดความไว้ว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมของบุคคล
ที่แสดงออกผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทขององค์กร
พลอย สืบวิเศษ (2561) ให้คาจากัดความไว้ว่า สมรรถนะ คือ กลุ่มของมิติทางผลปฏิบัติงาน
ที่รั บ รู้ ได้จ ากพฤติกรรม รวมถึ งความรู้ ทักษะ ทัศ นคติ อุปนิ สั ยและแรงจูงใจ ทั้ งในระดับ บุ คคล
ทีมงาน องค์กร อันจะนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูง และยังได้
นาเสนอความเชื่อมโยงระหว่างกรอบสมรรถนะกับกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตามกระบวน
ทัศ น์ การก ากั บ ดูแ ลกิ จ การสาธารณะแนวใหม่ (New public governance paradigm) ว่ ากรอบ
สมรรถนะในกระบวนทัศน์นี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดและเป็นระบบมากขึ้น โดยมีการกาหนดกรอบสมรรถนะ และแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
McClelland (1987) ให้คาจากัดความไว้ว่า สมรรถนะ คือบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถ
ผลั ก ดั น ให้ ปั จ เจกบุ คคลนั้ น ปฏิบั ติ งานได้ ผ ลลั พ ธ์ที่ดี ตามเกณฑ์ที่ กาหนด และได้น าเสนอโมเดล
สมรรถนะภูเขาน้าแข็ง (The iceberg model of competency)
โมเดลภูเขาน้าแข็งของ McClelland นาเสนอว่าปัจเจกบุคคลมีคุณลักษณะทั้งที่ซ่อนไว้และ
แสดงออก โดยคุณลักษณะทั้ง 6 ประการสามารถใช้วิเคราะห์สมรรถนะของปัจเจกบุคคลได้ ดังนี้
1) คุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ (ยอดภูเขาน้าแข็งส่วนที่โผล่พ้นน้า) ประกอบด้วย
- Skill: ทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ การฝึกฝน จนเกิดเป็นความชานาญ
- Knowledge: ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ เก็บบันทึกข้อมูลสาคัญ
2) คุณลักษณะที่ซ่อนไว้ (ส่วนของภูเขาน้าแข็งที่อยู่ใต้น้า) ประกอบด้วย
- Social role: บทบาททางสั ง คมที่ ปั จ เจกบุ ค คลน าเสนอให้ สั ง คมได้ รั บ รู้ เช่ น
เป็นคนทันสมัย
- Self-image: แนวความคิดของตนเองที่เกิดจาก ทัศนคติ ค่านิยม ส่งผลต่อพฤติกรรม
- Trait: ลักษณะนิสัยพื้นฐานของปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อบุคลิกภาพ
- Motive: แรงจูงใจภายในปัจเจกบุคคล เป็นแรงกระตุ้นให้ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมหนึ่ง
ออกมา
ผู้ศึกษาขอสรุปว่า สมรรถนะ คือ รูปแบบของพฤติกรรมที่ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลและได้ผลลั พธ์ที่ดีที่สุด ตรงตามเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด ซึ่งมีปัจจัยต้นมาจาก
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่บุคคลแสดงออกผ่านการปฏิบัติงาน ประกอบกับทัศนคติ อุปนิสัย
แรงจูงใจ ค่านิยมส่วนตัว ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมนั้น
ผู้ศึกษาสนใจในการวัดระดับสมรรถนะผ่านพฤติกรรมบ่งชี้ เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรม
ของนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
หากมีการกาหนดให้นักประชาสัมพันธ์ ต้องมีสมรรถนะด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยผู้ศึกษา
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สนใจในการประเมินสมรรถนะตามแนวคิดของสานักงาน ก.พ. (2553) ด้วยระดับของความพยายาม
(Amount of Effort) ในด้าน การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานซึ่ง เป็นผลจาก
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรกาหนดขึ้น รวมถึง การสร้างสรรค์ และ
พัฒนาทั้งผลงาน และ กระบวนการปฏิบัติงานที่นาไปสู่ผลลัพธ์ของการทางานที่ดีขึ้น
สานักงาน ก.พ. ได้แบ่งระดับของพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่าง ไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 ถือเป็นระดับเริ่มต้นหรือระดับพื้นฐานที่จะวัด เน้นที่การวัดความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี เช่น การพยายามทาหน้าที่ให้ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา มานะ
อดทนขยันหมั่นเพียร การขอคาแนะนา อย่างกระตือรือร้น หรือการแสดงความเห็นในเชิง ปรับปรุง
พั ฒ นา การมาท างานอย่ า งตรงเวลา พร้ อ มที่ จ ะแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นางานในหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ
ระดั บ ที่ 2 เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามจากระดั บ ที่ 1 และเน้ น ที่ ก ารวั ด ที่
ความสาเร็จของงาน ในแง่ของปริมาณ คุณภาพ และความถูกต้องสมบูรณ์ของงานด้วย
ระดับที่ 3 เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผ่านระดับที่ 1 และระดับที่ 2 มาแล้ว เน้นการวัดที่การ
ปรับปรุงวิธีการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือทาให้มีกระบวนการที่มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ ที่คาดว่าจะทาให้งานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ระดั บ ที่ 4 เป็ น การแสดงพฤติก รรมที่ ผ่ า นระดั บ ที่ 1 ระดั บที่ 2 และระดั บ ที่ 3 มาแล้ ว
สมรรถนะในระดับที่ 4 จะเน้นการวัดพฤติกรรมจากความสามารถ ในการกาหนดเป้าหมาย “พัฒนา
วิธีการทางาน” โดยมีวัตถุประสงค์ที่ เป็นนัยสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่าง หรืออีกนัย
ต้องมีการสร้างนวัตกรรม หรือสิ่งใหม่ ๆ ให้องค์กร
ระดับที่ 5 เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผ่ านระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่ 4
มาแล้ว เน้นการวัดการแสดงออกถึงพฤติกรรมการตัดสินใจในภาวะเสี่ยง โดยมีเป้าหมายสาคัญที่สุด
อยู่ที่การ “บรรลุเป้ าหมายขององค์กร” (เป็นระดับที่ผู้รับการวัดผลต้องสามารถใช้ดุลพินิจในการ
ทางานของตนด้วย)
6.3 แนวคิดของกำรประเมินบุคคลด้วยฐำนสมรรถนะ (Competency-based approach)
โดยสรุ ป จากนิ ย ามของค าว่ า สมรรถนะ จะพบว่ า ความรู้ ค วามสามารถ (Knowledge)
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของของสมรรถนะ ซึ่งทาให้การประเมินบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ มีความรอบด้าน
นาไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่พร้อมในงานของตนและการพัฒนาองค์กร
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นิสดารก์ เวชยานนท์ (2561) ระบุว่า การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในอดีต จะเน้นที่การ
ประเมินความรู้ทางเทคนิ ค (Technical Knowledge) หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งมีความ
ยืดหยุ่นน้อยกว่าการคัดเลือกบุคลากรตามความสามารถ (Competency-based selection) โดยใน
ปัจ จุ บั น พนั กงานที่ส ามารถปรั บ ตัว ตามสภาพแวดล้ อมแบบใหม่ และมีทักษะในการสร้างมนุษย์
สัมพัน ธ์ จะสามารถนาพาองค์กรให้อยู่รอด และพัฒ นาให้ องค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กล่ าวคือ
นอกจากทักษะในงานของตนแล้ว สมรรถนะในการทางานก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
แนวคิดการประเมินบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ จะต้องเริ่มด้วยการกาหนดสมรรถนะที่ต้องการ
และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ซึ่งการวางกรอบเช่นนี้ เรียกว่า กรอบสมรรถนะ (Competency Framework)
โดยในกรอบสมรรถนะที่กาหนดขึ้น สามารถประกอบด้วยสมรรถนะได้หลายด้าน ดังภาพที่ 6.4

ภาพที่ 6.4 การสร้างกรอบสมรรถนะ (Competency Framework)
6.3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
ผู้ศึกษาเห็นว่านักประชาสัมพันธ์ที่มีสมรรถนะด้านนวัตกรรมสูง จะสามารถปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital
ที่กาลังเกิดขึ้น โดยได้รวบรวมคาจากัดความของคาว่า นวัตกรรม เพื่อกาหนดกรอบสมรรถนะให้ตรง
กับการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธ์ได้มากที่สุด ดังนี้
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ให้คาจากัดความไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจาก
การใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
Drucker (1993) ให้คาจากัดความไว้ว่า นวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร ด้วยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ หรือจากการสร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็น
การพัฒนาขึ้นจากความรู้ใหม่
Schilling (2008) ให้คาจากัดความไว้ว่า นวัตกรรม เป็นเรื่องของการนาความคิดไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ หรือกระบวนการใหม่
Kogabayev และ Maziliaukas (2017) ให้คาจากัดความว่า นวัตกรรม คือส่ ว นผสมของ
ลาดับ ชั้นแห่งความคิดใหม่ ๆ และการปรับนามาใช้งาน โดยอาจอยู่ในรูปแบบของผลิ ตภัณฑ์ใหม่
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กระบวนการทางานใหม่ และกระบวนการให้บริการใหม่ และนาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
อย่างก้าวกระโดดในระดับชาติ รวมถึงอัตราการจ้างงาน ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมีความยั่งยืน ไม่ได้เป็น
เพียงแค่ปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีชั่วครั้งชั่วคราว สามารถสร้างการแข่งขันในรูปแบบใหม่ ที่ต้อง
ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติงาน หรือการปรับนานวัตกรรมมาใช้งาน และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนให้องค์กร
Boer และ During (2001) ได้นาเสนอเพิ่มในส่ ว นของรูปแบบนวัตกรรม ที่ประกอบด้ว ย
สินค้า กระบวนการปฏิบัติงาน และกระบวนการให้บริหารว่า นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานควรจะสามารถบริห ารจัดการได้ กล่าวคือต้องมีการตั้งเป้าหมาย กาหนดกิจกรรมหลั ก
นาไปสู่การออกแบบและจัดตั้งกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งจะส่งผลไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่
หรือตลาดใหม่ และสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดของผลิตภัณฑ์นั้น รวมไปถึงกระบวนทัศน์ของการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ศึกษาขอสรุ ปว่า นวัตกรรม คือการแปรสภาพความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นเครื่องมือใหม่
ทั้งในรูปแบบสิ่งของ และกระบวนการทางาน ด้วยทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มีประโยชน์ต่อสังคมและผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
6.4 กำรประเมินบุคคลด้วยสมรรถนะขององค์กรอื่นๆ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินบุคคลด้วยกรอบสมรรถนะ เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวทางการประเมินด้านสมรรถนะขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานและขนาดที่ใกล้เคียงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงงานวิจัยที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย (2561) เป็นรัฐ วิส าหกิจในสั งกัดกระทรวงพลั งงาน
ทาหน้าที่หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ศึกษาพบว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กาหนด
สมรรถนะที่พึงประสงค์ และกาหนดระดับของความคาดหวังสาหรับพนักงานในแต่ละระดับ โดยแบ่ง
ออกเป็นสมรรถนะหลัก 6 ข้อ และสมรรถนะด้านการบริหาร 6 ข้อ ด้วยระดับความคาดหวังสาม
ระดั บ ซึ่ งทุก ข้อ ได้รั บ การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ซึ่ง ทาการประเมิน ผ่ า นค่า นิยมหลั กขององค์ก ร
ประกอบด้ ว ย รั ก องค์ ก าร มุ่ ง งานเลิ ศ เทิ ด คุ ณ ธรรม น าด้ ว ยนวั ต กรรม ท าประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม
(SPEED) โดยในส่ ว นของการให้ คะแนนการประเมิน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ใช้การ
ประเมินแบบ 360º โดยน้าหนักคะแนนของผู้บังคับบัญชามีสัดส่วน 50% เพื่อนร่วมงาน 25% และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 25%
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด (2562) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทาหน้าที่
หลักในการให้ บริการด้านรถโดยสารระบบรางไฟฟ้า ผู้ศึกษาพบว่าบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
นอกจากจะกาหนดสมรรถนะหลักแล้ว ยังได้กาหนดให้มีสมรรถนะประจาตาแหน่งงานและกลุ่มงาน
อย่างชัดเจน โดยกาหนดให้มีค่าของทักษะและความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องสาหรับวิชาชีพเฉพาะทาง (เช่น
ช่า งประจ ารถไฟฟ้า ) และประเมิน ด้ว ยระดับ พฤติ ก รรม 5 ระดั บ ซึ่ งในการประเมิ นของ บริ ษั ท
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รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด ทาการประเมินสมรรถนะประจากลุ่มงานแบบ 270º โดยให้ค่าน้าหนักการ
ประเมินจาก ผู้บังคับบัญชา 70% และ เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 30% ส่วนการประเมิน
สมรรถนะประจาตาแหน่งงานแบบ 180º กาหนดให้ค่าประเมินจากหัวหน้างานเพียงอย่างเดียว
การประปาส่วนภูมิภาค (2559) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่หลัก
ในการจ าหน่ ายน้ าประปาให้ ครั ว เรื อนและภาคอุ ตสาหกรรมทั่ ว ประเทศ ยกเว้น กรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะแบบสองทาง กล่าวคือพนักงานจะได้รับการประเมินจากตนเอง
และหัวหน้างานของตน โดยจะได้รับแจ้งคุณลักษณะของสมรรถนะที่องค์กรต้องการก่อน แล้วจะได้รับ
การประเมิน จากหั ว หน้ างาน หลั งการประเมินจะได้รับแจ้ งผล ซึ่งสามารถไม่เห็ นด้ว ยกับผลการ
ประเมินได้ และจะได้รับการประเมินอีกครั้ง จากผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกระดับ อย่างไรก็ตาม
ในการประเมินสมรรถนะเพื่อการเลื่อนตาแหน่ง การประปาส่วนภูมิภาคกาหนดให้ใช้ระบบประเมิน
แบบตั้งคณะกรรมการ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา (ม.ป.ป.) เป็ นหน่ ว ยงานศู นย์ก ลางของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนปฏิบัติ ได้กาหนดแนวทางให้การให้น้าหนักระดับพฤติกรรมบ่งชี้ในสมรรถนะหลัก สมรรถนะตาม
สายงาน และสมรรถนะในการบริหารที่แตกต่างกัน โดยให้ 6 ระดับ (0-5) ในสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะในการบริหาร และให้ 4 ระดับ (0-3) ในสมรรถนะตามสายงาน ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างการ
กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ “ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา” ซึ่งเป็น
สมรรถนะตามสายงานที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากาหนดให้ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะเจ้าหน้าในกระทรวง และกาหนดให้มีระดับของพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ระดับที่ 0 : ไม่แสดง
สมรรถนะด้านนี้ อย่างชัดเจน 2) ระดับที่ 1 : ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาตาม
ยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการกาหนด 3) ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนาแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรอื่นหรือประเทศอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ และ 4) ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3
และคิ ดค้ น และออกแบบแนวทางการพั ฒ นา ซึ่ ง จะเห็ นได้ ว่า มีแ นวทางในการก าหนดระดั บของ
สมรรถนะที่มีแนวทางคล้ายกับหลั กเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ. กาหนดไว้ กล่าวคือ กาหนดให้ความ
พยายามหรื อการปฏิบั ติงานตามหน้าที่อยู่ในระดับที่ 1 ความส าเร็จของงานอยู่ในระดับที่ 2 และ
การปรับปรุงกระบวนการทางานอยู่ในระดับที่ 3
การศึกษาของยุวลักษณ์ จันทสุวรรณ (2557) พบว่าสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเป็นองค์กร
นวัตกรรมประกอบด้วยสมรรถนะหลักสองด้านคือ 1) ด้านทัศนคติ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อตนเอง
ทัศนคติต่องาน ทัศนคติต่อองค์กร ทัศนคติต่อสังคม และ 2) แรงจูงใจ ประกอบด้วย เป้าหมายในการ
ทางาน รางวัลจากความสาเร็จ
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การศึกษาของมุจลินทร์ วสันต์ อิ่มจิต ชิดชนก (2558) พบว่าการจะกาหนดให้มีสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมได้นั้น จะต้องกาหนดให้องค์กรมีแนวทางในการสร้าง นักเรียนรู้ และนักค้ นพบ และ
จะต้องทางานร่วมกันผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีการเก็บบันทึกวิธีการ
ทางานใหม่ และนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ถ่ายทอดแนวทางการทางานให้เจ้าหน้าที่คนอื่นในองค์กร
6.5 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านแนวคิด และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษา
เห็นว่าต้องปรับใช้การประเมินสมรรถนะด้านผลสัมฤทธิ์ของสานักงาน ก.พ. เพื่อหาพฤติกรรมบ่งชี้
ในสมรรถนะด้านนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ ของนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
แนวคิดเชิงนโยบายใน
สมรรถนะด้านนวัตกรรม
ของผู้บริหาร การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
พฤติกรรมบ่งชี้ด้าน
นวัตกรรมการในการ
ปฏิบัติงานของนัก
ประชาสัมพันธ์

สมรรถนะด้านนวัตกรรม
การประชาสัมพันธ์ ของ
นักประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

การประเมินสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 6.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
7. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หัวข้อ สมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ มีรายละเอียดในการดาเนินการดังต่อไปนี้
7.1 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งหมด 39 คน
1) นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงาน ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ จานวน 20 คน
2) ผู้บริหารระดับสูงในสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 คน
3) ผู้บริหารระดับกลางในฝ่ายประชาสัมพันธ์ 9 คน
4) ผู้บริหารชั้นต้น (ระดับแผนก) ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8 คน
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7.2 วิธีกำรศึกษำ
1) เป็ น การศึกษาเชิงคุณภาพ และใช้การสั มภาษณ์เป็นเครื่องมือหลั ก โดยมีรูปแบบของ
คาถามที่แตกต่างกันไปในกลุ่มตัวอย่างข้อ (1)-(4) ดังนี้
(1) สาหรับนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงาน คาถามที่ใช้สัมภาษณ์ จะเกี่ยวกับ
การคิดค้น หรือน านวัตกรรมมาใช้ในงานของตน รวมถึงการทางานในส่วนของการจัดการความรู้
สาหรับแผนกของตน และแบบประเมินสมรรถนะที่ได้จากแนวคิดเชิงนโยบายของผู้บริหาร และแบบ
ประเมินนักประชาสัมพันธ์ร่วมแผนกตน
(2) สาหรับผู้บริหารระดับสูงในสายงาน คาถามที่ใช้สัมภาษณ์ จะเกี่ยวกับแนวคิดเชิง
นโยบายที่มีต่อการสร้างหรือนานวัตกรรมมาใช้ในงาน และความคาดหวังเชิงพฤติกรรมที่มีต่อพนักงาน
ใต้บังคับบัญชา
(3) ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางในฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ค าถามที่ ใ ช้ สั ม ภาษณ์
จะเกี่ยวกับแนวทางในการใช้นวัตกรรมในการบริหารงานของระดับฝ่ายและระดับกอง รวมถึงความ
คาดหวังเชิงพฤติกรรมที่มีต่อพนักงานใต้บังคับบัญชา
(4) ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารชั้ น ต้ น (ระดั บ แผนก) ค าถามที่ ใ ช้ สั ม ภาษณ์ จะเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมในการทางานที่เกี่ยวเนื่องกับการคิดค้นหรือนานวัตกรรมมาใช้งานของนักประชาสัมพันธ์ที่
อยู่ใต้บังคับบัญชา และการบริหารการทางานระดับแผนกด้วยนวัตกรรม
2) กาหนดให้มีลักษณะของคาถามในการสัมภาษณ์ ดังนี้
(1) การถามเร็วตอบเร็ว (Quick Question) โดยให้เงื่อนไขการวัดแบบจัดอันดับ
(Ordinal Scale) กล่าวคือให้ผู้รับการสัมภาษณ์กาหนดระดับตามความคิดของตน
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจะทา
การสัมภาษณ์ทีละคน ด้วยแบบคาถามที่แตกต่างกันไป
(3) การสั มภาษณ์ในเชิงการประเมิน โดยจะให้นักประชาสั มพันธ์ประเมินเพื่อน
ร่วมงานของตนด้ว ย และการประเมินจากหัว หน้ างาน ซึ่งจะเป็นส่ว นของแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ชั้นต้น (ระดับแผนก)
3) กาหนดการสร้างชุดคาถามในลาดับ ดังนี้
(1) ผู้ศึกษากาหนดหัวข้อสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ดังนี้
- สมรรถนะด้านนวัตกรรมในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
- สมรรถนะด้านนวัตกรรมในงานตามภาระหน้าที่ของแผนก
- สมรรถนะด้านนวัตกรรมในการสื่อสารและการบริหาร
(2) ผู้ศึกษานาหัวข้อสมรรถนะที่กาหนดเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถาม
ถึงแนวนโยบายด้านนวัตกรรมที่มีต่อพนักงานในบังคับบัญชา รวมถึงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
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(3) ผู้ศึกษานาหัวข้อสมรรถนะที่กาหนดเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางในฝ่าย
ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สอบถามถึ ง แนวทางในการใช้ น วั ต กรรมในการบริ ห ารและท างาน รวมถึ ง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
(4) ผู้ศึกษาสร้างกรอบสมรรถนะด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บริหารระดับกลางในฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงกาหนดการให้ค่าของพฤติกรรมบ่งชี้ตามแนวทาง
ของสานักงาน ก.พ.
(5) ผู้ศึกษานาแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น
ดาเนินการประเมินนักประชาสัมพันธ์ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารชั้นต้น (ระดับแผนก) และสอบถาม
ถึงการบริหารงานด้วยนวัตกรรม และความคาดหวังที่มีต่อนักประชาสัมพันธ์
(6) ผู้ศึกษานาแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น
ดาเนินการประเมินนักประชาสัมพันธ์ จากนักประชาสัมพันธ์ในแผนกเดียวกัน โดยเปลี่ยนเป็นชุด
คาถามเชิงสัมภาษณ์
7.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
1) ชุดคาถามในการสัมภาษณ์ 4 ชุด
2) แบบประเมินสมรรถนะจากผลการสัมภาษณ์
3) กรอบสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์
4) อุปกรณ์บันทึกเสียง
7.4 ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูลและวัดผล
ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลตามลาดับที่กาหนดไว้ ดังนี้
1) นัดหมายและทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในสายงาน เก็บบันทึกและสรุปข้อมูลที่ได้
2) นัดหมายและทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางในฝ่ายประชาสัมพันธ์ เก็บบันทึกและ
สรุปข้อมูลที่ได้
3) สร้างกรอบสมรรถนะด้วยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กาหนดระดับของการให้
น้าหนักของพฤติกรรมบ่งชี้ตามแนวทางของสานักงาน ก.พ. และสร้างเป็นแบบประเมินสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์
4) นัดหมายและทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารชั้นต้น (ระดับแผนก) ด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบ
ประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ จากนั้นเก็บบันทึกและสรุปข้อมูลที่ได้
5) นัดหมายและทาการสัมภาษณ์นักประชาสัมพันธ์ ด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน
สมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ จากนั้นเก็บบันทึกและสรุปข้อมูลที่ได้
6) รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง หมด ก าหนดเป็ น กรอบสมรรถนะด้ า นนวั ต กรรมของนั ก
ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์
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8. ผลกำรศึกษำ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล ดังนี้
8.1 ภำพรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง
นั กประชาสั มพัน ธ์ ในระดั บปฏิบั ติงาน (ระดับ 4-7) ฝ่ า ยประชาสั มพันธ์ การไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิ ภ าค ส านั ก งานใหญ่ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 20 คน ปฏิ บั ติ ง านในกองประชาสั มพั น ธ์ 11 คน และ
ปฏิบัติงานในกองสื่อสารองค์กร 9 คน โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
1) ด้านเพศ
- เป็นหญิง 8 คน
- เป็นชาย 12 คน
2) ด้านอายุ
- อายุ 20-30 ปี 4 คน
- อายุ 30-40 ปี 14 คน
- อายุมากกว่า 40 ปี 2 คน
3) ด้านการศึกษา
- สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 20 คน
- ในระดับปริญญาโท 4 คน
4) ด้านอายุงาน
- อายุงาน 0-1 ปี 1 คน อายุงาน 1-2 ปี 3คน
- อายุงาน 2-3 ปี 4 คน อายุงานมากกว่า 4 ปี 13 คน
5) ด้านเงินเดือน
- เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท 1 คน
- เงินเดือน 20,000-30,000 บาท 17 คน
- เงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท 2 คน
6) ด้านครอบครัว
- มีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นหรือกาลังเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14 คน
- ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นหรือกาลังเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6 คน
จากการรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาพบว่า นักประชาสัมพันธ์ ในระดับปฏิบัติงาน (ระดับ 4-7)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ มีพื้นฐานด้านการศึกษา ฐานะ อายุ และ
อายุงานไม่ต่างกั นมาก กล่าวคือ อยู่ในช่วงอายุงาน และอายุ ที่สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลให้มีสมรรถนะที่องค์กรต้องการ สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีพื้นเพทางวัฒนธรรมที่มีคนใน
ครอบครัวเป็นพนักงาน หรือ เคยเป็นพนักงานการไฟฟ้า (พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ คู่สมรส)
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ในการสัมภาษณ์นักประชาสัมพันธ์ ผู้ศึกษาพบว่าเมื่อเกริ่นถึงนวัตกรรม นักประชาสัมพันธ์
มีกรอบความคิดว่า นวัตกรรมในการทางานหมายถึงสิ่งประดิษฐ์ในเชิงเทคโนโลยี หรือ Technology
innovation ที่ต้องคิดค้นขึ้นมาเองทั้งหมด ซึ่งผู้ศึกษาได้อธิบายถึงนวัตกรรมในประเภทอื่น ๆ และ
นอกจากการคิดค้นขึ้นเองแล้ว สมรรถนะด้านนวัตกรรมยังหมายถึงการนานวัตกรรมที่มีผู้คิดค้นเอาไว้
แล้ว มาปรับใช้เพื่อพัฒนางานของตนด้วย ทาให้พบว่า มีการนานวัตกรรมมาปรับใช้ในการทางาน
หลายด้าน ได้แก่
1) ใช้นวัตกรรมในการสื่อสารการปฏิบัติงาน ผ่านแอพพลิเคชั่นหลายตัว เช่น ไลน์ (Line)
หรือ ไมโครซอร์ฟทีม (Microsoft team) โดยเน้นไปที่การส่งผ่านไฟล์งานเพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้า
ตรวจสอบงาน การนัดหมายเพื่อออกไปปฏิบัติงาน การส่งมอบนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติงาน
จากผู้บริหารระดับสูง และการประชุมงานกับเจ้าหน้าที่และพนักงานที่สาขาต่างจังหวัด ซึ่งในช่วง
วิกฤติการณ์ไวรัส โควิด -19 ระบาดที่ผ่านมา (COVID-19) ทาให้นักประชาสัมพันธ์ต้องสลับกันเข้า
ทางานเพื่อลดจานวนคนที่เดินทางเข้ามาในสานักงาน ผู้ที่ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สานักงาน จะต้อง
ทางานที่บ้าน (Work from home) และใช้ระบบในแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการลงชื่อเข้าทางานที่บ้าน
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบว่าพนักงานแต่ละท่านเข้ามาปฏิบัติงานในวันใดบ้าง และตัวผู้ศึกษาเอง ยังทา
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบางส่วน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ด้วยการวีดีโอคอล (Video call) เพื่อการ
เก็บข้อมูล
2) ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการงาน โดยมีการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการในระดับ
แผนก และระดับกอง เพื่อให้ผู้บริหารชั้นต้น หรือระดับหัวหน้าแผนกสามารถติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานได้ทันทีที่ต้ องการ รวมถึงใช้ติดตามการเบิกอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น
กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์หลอดไฟประเภทต่าง ๆ แบคดรอปในการประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์เพื่อ
กิจกรรมสั มพันธ์ อย่ างไรก็ตามในการนาแอพพลิ เคชั่นมาใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงนั้น ยังไม่
สามารถติดตามแบบ real time ได้ เพราะในกระบวนการบันทึกข้อมูล ยังต้องอาศัยการลงบันทึกจาก
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน หากผู้ ป ฏิ บั ติ งานไม่ ล งบั น ทึ ก ข้ อมู ล ก็ จะไม่ ส ามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ าที่ จ ริ ง ได้
กล่ าวคือ แม้ว่า จะปฏิ บั ติงานจนเสร็จ สิ้ นกระบวนการแล้ ว แต่ห ากไม่บันทึ กข้อมู ล ในระบบของ
แอพพลิเคชั่น ก็จะแสดงผลว่า ยังปฏิบัติงานไม่เสร็จสิ้น
3) ใช้นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทางานของตน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) งานบริ ก ารข้ อมู ล หรื อสื่ อ ประชาสั มพั นธ์ ซึ่งนั กประชาสั ม พันธ์ จะต้ องน าสื่ อ
ประชาสั ม พัน ธ์องค์ กรในวาระหรื อเหตุการณ์ต่า ง ๆ ส่ ง มอบให้ กับ สื่ อมวลชนเพื่อประชาสั มพัน ธ์
ภายนอก และส่ ง มอบให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ทั้ ง ในส านั ก งานใหญ่ แ ละส่ ว นสาขา
เพื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ซึ่งรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ต้อให้บริการนั้น แต่ต่างกันไปตามความ
รับผิดชอบระดับแผนก โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถจับต้องได้ (Tangible media) เช่น บอร์ด
นิ ท รรศการ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ และการจั ด กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและภายนอก ยั ง คงต้ อ ง
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ดาเนินการส่งมอบหรือบริการด้วยการเดินทางไปส่งมอบหรืออานวยการ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขา หรือ สถานที่จัดงาน แต่ผู้ศึกษาพบว่าสื่อประชาสัมพั นธ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible media)
เช่นไฟล์ภาพถ่าย วีดีโอ วีดีทัศน์ หรือไฟล์ภาพโลโก้ขององค์กร สามารถดาเนินการให้บริการผ่าน
ระบบ Cloud ได้ โดยองค์กรได้จั ดให้ เจ้าหน้าที่ใช้ระบบ Cloud ของ Microsoft คือการใช้ระบบ
One drive และส่งผ่าน e-mail ของ Microsoft เช่นกัน ด้วยระบบ Outlook ซึ่งพนักงานจะได้รับ
คนละ 1 User และระบุที่อยู่ของ e-mail ด้วยรหัสของพนักงานเอง
(2) งานด้ า นฐานข้ อ มู ล สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ได้ มี ก ารคิ ด ค้ น ระบบฐานข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ที่สามารถเข้าถึงได้ภายในองค์กร และครอบคลุมสาขาทั่วประเทศ ซึ่งใน
วาระหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ต้ อ งได้ รั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นแนวทางเดี ย วกั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น
การประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า PEA Smart plus ในโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ท
ดีไวซ์ (Smart phone และ Smart device เช่น Tablet) ขององค์กรที่ให้บริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ
เช่น การชาระค่าไฟฟ้า การขอติดตั้งมิเตอร์ และการขอติดกลับมิเตอร์ในกรณีที่โดนตัดไฟฟ้า ซึ่งข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่นตัวนี้ ได้รับการจัดทาผ่านสื่อต่าง ๆ หลายรูปแบบจากนักประชาสัมพันธ์
ในแต่ละแผนก และได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขา ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน และสื่อสารให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้เข้าใจตรงกัน นอกจากการบันทึกเนื้องานสื่อ
ประชาสัมพันธ์แล้ว การดาเนินการด้านบุคคล ยังได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลด้วย เช่น คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งพนักงาน และเอกสารในการกากับควบคุมแนว
ทางการปฏิบัติหรือแนวนโยบาย
(3) การปรับใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ผู้ศึกษาพบว่า
นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลายท่ า นน านวั ต กรรมมาปรั บ ใช้ กั บ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การงานของตน โดยขอ
ยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้
a) การใช้ Google form ในการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
b) การใช้แอพพลิเคชั่นที่สามารถบันทึกเสียงและแปลงเป็นไฟล์เอกสารเพื่อใช้บันทึก
การประชุม
c) การใช้ระบบเบิกอุปกรณ์แบบออนไลน์
d) การจัดการตารางงานของตนผ่านแอพพลิเคชั่นปฏิทินต่าง ๆ
8.2 สรุปควำมต้องกำรเชิงนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง
หลังจากการสัมภาษณ์ท่านผู้บริหาร ผู้ศึกษาได้ข้อสรุปความต้องการเชิงนโยบาย ดังนี้
1) งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับทุกกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าที่
เติ ม เต็ ม ด้ า นข่ า วสาร ข้ อ มู ล และความรู้ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) เป็นสิ่งที่สาคัญ และต้องทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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2) นวัตกรรมในทรรศนะของผู้บริหารคือการที่นักประชาสัมพันธ์ตระหนักรู้ว่าหน่วยงาน และ
งานที่เราทา มีช่องว่างในงานอะไร ดาเนินการอย่างไรเพื่อปิดช่องว่างนั้น และลดระยะเวลา ในการ
ทางาน หรือทาให้การดาเนินการรวดเร็วขึ้นอย่างไร ท่านผู้บริหารยกตัวอย่างระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย
แบบใหม่ ที่ช่วยลดระยะเวลาให้การหาภาพหรือวีดีทัศน์ และส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น
โดยเสนอให้นักประชาสัมพันธ์พิจารณาช่องว่างในการทางานของตนในทุก ๆ ด้าน โดยพิจารณาจาก
หน้าที่และความรับผิดชอบในงานของตนซึ่งต้องตระหนักรู้ในความสาคัญของงานให้ได้ และควรหาวิธี
ปิดช่องว่างเหล่านั้น
3) แนวทางการปิดช่องว่างที่กล่าวถึง ท่านผู้บริหารได้เชื่อมโยงไปยังการแก้ไขปัญหาในงาน
โดยการปิดช่องว่างในงานคือการแก้ไขปัญหาระยะยาว แต่บางครั้งนักประชาสัมพันธ์ต้องแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า โดยเสนอแนะให้เข้าใจคาว่า “ถูกต้อง” และ “ถูกเวลา” อันหมายถึงจังหวะของงานที่
นอกจากจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องแล้ว ควรดาเนินการในช่วงหรือจังหวะของเวลาที่ถูกต้องด้วย
ท่านผู้บริหารได้ยกตัวอย่างเรื่องงานด้านการข่าว กล่าวคือเนื้อหาข่าวที่ถูกต้องนั้นจะต้องนาเสนอ
ออกไปในช่วงเวลาที่ถูกเวลาด้วย
4) การหาวิธีปิดช่องว่างจะต้องนาเสนอในระดับแผนกและทางานให้เป็นทีม คือให้ช่วยกัน
คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ร่วมกัน สร้างประสบการณ์ให้การทางานแบบใหม่ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิด
ความคิดใหม่ ๆ ร่วมกัน และทาให้การทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวดเร็วขึ้น ซึ่งควรกาหนดให้มีการ
พัฒนาบุคลากรในระดับแผนกด้วยการถ่ายทอดวิธีการทางานจากคนสู่คน
5) พฤติกรรมที่ผู้บริหารนาเสนอว่าพึงประสงค์ต่อองค์กรและเชื่อว่าจะนาไปสู่ความเป็นนัก
นวัตกรคือบุคลิกภาพที่ยืดหยุ่น กล่าวคือไม่ด่วนสรุปสิ่งต่าง ๆ ด้วยอคติหรือความคิดของตนเพียงอย่าง
เดียว ให้เกียรติและนอบน้อมต่อความคิดหรือแนวทางของผู้อื่น สิ่งสาคัญคือจะต้องแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ปรับหรือเปลี่ยนจากแนวทางเดิม มิใช่มุ่งหวังเพียงลบสิ่งเก่า ๆ ออกไปเพียงเพราะมัน
ล้าสมัย และจะต้องนาเสนอให้ผู้บริหารในสายงานของตน และถ่ายทอดวิธีการดาเนินการให้พนักงาน
ในสังกัดสามารถปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางใหม่ ๆ
8.3 กรอบสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมของนักประชำสัมพันธ์
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ผู้ศึกษาพบว่า ในเชิงนโยบาย และในการ
บริหารงาน ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
ดังนี้
1) มี ก ระบวนการความคิ ด แบบนวั ต กร (Innovative mindset) ในการปฏิ บั ติ ง านมี
พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ ดังนี้
พฤติกรรมบ่ งชี้ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมหรือปรับมาใช้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
โดยใช้ในการวิเคราะห์ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดลาดับความสาคัญและขั้นตอนในการทางาน
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และสรุปงานของตนภายหลังการทางาน พร้อมทั้งนาไปวิเคราะห์และประเมินตนเองเพื่อเรียนรู้และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมหรือปรับมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนที่นาไปสู่การปิด
ช่องว่างในการทางาน (Work gap) ที่ทาให้การปฏิบัติงานมีระยะเวลาที่น้อยลง มีขั้นตอนที่น้อยลง
ใช้ต้นทุนน้อยลง มีประสิทธิภาพและผลสาเร็จของงานสูงขึ้น
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมหรือปรับมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาว รวมถึงปัญหาในการสื่อสารในช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง
การปฏิบัติงาน
2) มีการเรียนรู้แบบทีม (Team-based learning) ในการปฏิบัติงานโดยมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ดังนี้
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1 ปฏิบัติงานในแนวทางของการจัดการความรู้ (Knowledge management)
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทาเอกสารเพื่อการเรียนรู้การปฏิบัติงาน (One point lesson, One point
knowledge) การจัดการอบรมหรือการแนะนาแบบย่อยเพื่อสอนงานเพื่อนร่วมงาน (Coaching และ
Mentoring) และการนาเสนอองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของตน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2 สามารถนาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิด
เป็ น แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ร่ว มกับผู้ ร่วมงานของตน และต่อยอดให้ เป็นจุดเริ่มของความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ต่อไปได้ และทาได้ในระดับทีม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3 สามารถคิดค้นหรือนานวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับแผนก
ของตน หรือในคณะทางานที่ตนสังกัด รวมถึงระดับสายงานและองค์กร เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานแบบใหม่ ๆ
3) มีกระบวนการทางความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) ในการปฏิบัติงานโดยมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังนี้
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1 มีบุคลิกภาพที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ (resilience personality) พร้อม
รับปัญหา ความกดดัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทางาน มองเห็นและรับรู้ปัญหาอย่างสุขุม
ตามความเป็นจริง สามารถกาหนดหรือนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือรับมือความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างสร้างสรรค์
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม สามารถผสานทั้งสามปัจจัยเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มีผลลัพธ์ที่ดี เกินความคาดหมายจากผู้บริหาร และมีระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่มั่นคง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3 สามารถเป็นผู้จัดการฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานได้ ทั้งในฐานะผู้จัดการ
ระบบฐานข้อมูล และผู้วิเคราะห์ฐานข้อมูล โดยสามารถนาเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อระบบการ
ทางานใหม่ ที่มีขั้นตอนสอดคล้องกับวัฒนธรรม และการดาเนินการขององค์กร
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การกาหนดสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ศึกษา
ได้กาหนดหัวข้อสมรรถนะจากแนวนโยบาย และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของสายงานกิจการ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นแนวทางของพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ได้ ก าหนดจากแนวทางการ
บริหารงานด้านนวัตกรรมของผู้บริหารระดับกลาง หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาพบว่าผู้บริหารหลาย
ท่าน เน้นหนักถึงการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อให้กระบวนการทางานใหม่ ๆ
ที่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ น าเสนอและน ามาปฏิ บั ติ ง าน ได้ รั บ การท าให้ ยั่ ง ยื น และเป็ น สถาบั น
(Institutionalization) เพื่อส่ งผ่ านให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
มีแบบแผนที่ชัดเจน สามารถนาไปต่อยอดตามยุคสมัยและพัฒนาให้รับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และยังให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม ด้วยแนวคิดแบบ Agile และ Design
Sprint ที่ส ามารถสร้ า งให้ เกิ ดการเรียนรู้ และผลงานจากความคิ ดสร้ างสรรค์ และเป็น วัฏ จั กรที่
สามารถนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ต่อไป
8.4 ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมของนักประชำสัมพันธ์
ผู้ศึกษาได้นากรอบสมรรถนะด้านนวัตกรรมที่ได้รับจากการรวบรวมข้อมูลมาสร้างให้เป็นแบบ
ประเมินสมรรถนะ โดยได้กาหนดระดับของพฤติกรรมบ่งชี้ และให้คะแนนตามแนวทางของสานักงาน
ก.พ. ดังนี้
ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะด้านนี้ (1 คะแนน)
ระดับที่ 2 มีความพยายามในการแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ (2 คะแนน)
ระดับที่ 3 มีความสาเร็จของงานจากพฤติกรรมบ่งชี้ (3 คะแนน)
ระดั บ ที่ 4 มี ก ารปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ที่เด่นชัด เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน (4 คะแนน)
และเมื่อได้ออกแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้ทาไปประเมิน
แบบ 90º คือประเมินโดยหัวหน้างาน (หัวหน้าแผนก) และประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 1 ท่านในแผนก
และปรากฏผลการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม ดังนี้
1) ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมของนักประชำสัมพันธ์ ในหัวข้อสมรรถนะ:
มีกระบวนกำรควำมคิดแบบนวัตกร (Innovative mindset) ในกำรปฏิบัติงำน
อันมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ ดังนี้
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมหรือปรับมาใช้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
โดยใช้ในการวิเคราะห์ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดลาดับความสาคัญและขั้นตอนในการทางาน
และสรุปงานของตนภายหลังการทางาน พร้อมทั้งนาไปวิเคราะห์และประเมินตนเองเพื่อเรียนรู้และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
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พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมหรือปรับมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนที่นาไปสู่การปิด
ช่องว่างในการทางาน (Work gap) ที่ทาให้การปฏิบัติงานมีระยะเวลาที่น้อยลง มีขั้นตอนที่น้อยลง ใช้
ต้นทุนน้อยลง มีประสิทธิภาพและผลสาเร็จของงานสูงขึ้น
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ที่ 3 พั ฒ นานวั ต กรรมหรื อ ปรั บ มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาว รวมถึงปัญหาในการสื่อสารในช่วงก่อน ระหว่าง
และหลังการปฏิบัติงาน
คะแนนของนักประชาสัมพันธ์จากการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม ในหัวข้อสมรรถนะ:
มีกระบวนการความคิดแบบนวัตกร (Innovative mindset ในการปฏิบัติงาน แสดงในตารางด้านล่าง
ดังนี้
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ตารางที่ 8.1 คะแนนของนักประชาสัมพันธ์จากการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมหัวข้อสมรรถนะ: มีกระบวนการความคิดแบบนวัตกร (Innovative mindset) ในการ
ปฏิบัติงาน
ผู้ประเมิน
ระดับของพฤติกรรมบ่งชี้
แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์

แผนกวำงแผนและประเมินผล
แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แผนกนิทรรศกำร

แผนกวิจัยและสร้ำงภำพลักษณ์
องค์กร
แผนกฐำนข้อมูลประชำสัมพันธ์
แผนกสื่อสำรภำยในและภำยนอก

แผนกกิจกรรมสัมพันธ์

นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.7
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.4
นปส.5
นปส.6
นปส.5
นปส.6
นปส.7
นปส.6 (1)
นปส.6 (2)
นปส.7
นปส.7
นปส.7
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.5 (3)
นปส.6

หัวข้อสมรรถนะ : มีกระบวนกำรควำมคิดแบบนวัตกร (Innovative mindset) ในกำรปฏิบัติงำน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1
รวม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2
(เฉลี่ย)
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
กองประชำสัมพันธ์
3
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
3
2.5
3
3
4
4
4
4
4
2
3
2.5
2
3
2
3
2.5
2
2
2
3
2.5
2
2
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
กองสื่อสำรองค์กร
2
3
2.5
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2.5
3
3
2
3
2.5
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

รวม
(เฉลี่ย)

3.5
2
3
4
2.5
2
2
3.5
3
2.5
2.5
3
2.5
2.5
3
3
2.5
3
3
3.5

พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
1 2 3 4 1 2 3 4
4

3
3

2
4

2

3

4

2
2
2

2
2
2
4

4

3
3
3
2

3
3
3
2

3
3
2
2
2
2
2
3

3
2
2
2
2
2
2
3

รวม
(เฉลี่ย)

คะแนน
รวม

3.5
2.5
3
3.5
2
2
2
4
3
3
3

10
7.5
8.5
11.5
7
6.5
6.5
11.5
9
8.5
8.5

2
3
2.5
2
2
2
2
2
3

7.5
8.5
8
7.5
7.5
6.5
7.5
8
9.5
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2) ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมของนักประชำสัมพันธ์ ในหัวข้อสมรรถนะ:
มีกำรเรียนรู้แบบทีม (Team-based learning) ในกำรปฏิบัติงำน
อันมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1 ปฏิบัติงานในแนวทางของการจัดการความรู้ (Knowledge management)
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทาเอกสารเพื่อการเรียนรู้การปฏิบัติงาน (One point lesson, One point
knowledge) การจัดการอบรมหรือการแนะนาแบบย่อยเพื่อสอนงานเพื่อนร่วมงาน (Coaching และ
Mentoring) และการนาเสนอองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของตน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2 สามารถนาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้
เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ร่วมกับผู้ร่วมงานของตน และต่อยอดให้เป็นจุดเริ่มของความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ต่อไปได้ และทาได้ในระดับทีม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3 สามารถคิดค้นหรือนานวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานระดับแผนก
ของตน หรือในคณะทางานที่ตนสังกัด รวมถึงระดับสายงานและองค์กร เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานแบบใหม่ ๆ
คะแนนของนักประชาสัมพันธ์จากการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม ในหัวข้อสมรรถนะ: มีการ
เรียนรู้แบบทีม (Team-based learning) ในการปฏิบัติงาน แสดงในตารางด้านล่าง ดังนี้
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ตารางที่ 8.2 คะแนนของนักประชาสัมพันธ์จากการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมหัวข้อสมรรถนะ: มีการเรียนรู้แบบทีม (Team-based learning) ในการปฏิบัติงาน
ผู้ประเมิน
ระดับของพฤติกรรมบ่งชี้
แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์

แผนกวำงแผนและประเมินผล
แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แผนกนิทรรศกำร

แผนกวิจัยและสร้ำงภำพลักษณ์
องค์กร
แผนกฐำนข้อมูลประชำสัมพันธ์
แผนกสื่อสำรภำยในและภำยนอก

แผนกกิจกรรมสัมพันธ์

1
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.7
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.4
นปส.5
นปส.6
นปส.5
นปส.6
นปส.7
นปส.6 (1)
นปส.6 (2)
นปส.7
นปส.7
นปส.7
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.5 (3)
นปส.6

1

1
1
1

1

1
1

1
1

หัวข้อสมรรถนะ : มีกำรเรียนรู้แบบทีม (Team-based learning) ในกำรปฏิบัติงำน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1
รวม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2
(เฉลี่ย)
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
กองประชำสัมพันธ์
3
3
3
3
3
1
1
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
1
3
1
1
2
3
2
1.5
3
3
2
1.5
2
2
3
2
2.5
3
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
3
3
3
2
2
กองสื่อสำรองค์กร
2
1.5
2
2
3
2
2.5
2
2
3
2
2
2
3
2
2.5
1
1
3
2
2.5
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3

รวม
(เฉลี่ย)

3
2.5
2
2
2.5
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1.5
2
2.5
3.5

พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
1 2 3 4 1 2 3 4
3

รวม
(เฉลี่ย)

คะแนน
รวม

3

2.5
2
2
4
1
2
1.5
2.5
2
1.5
2.5

8.5
5.5
7
9
4.5
6.5
5
8
7
4.5
7.5

3

1.5
2
2
2
2
2
2
2
2.5

5
6.5
6
5.5
5.5
4.5
5
7.5
9

2
2
2

2
2
4
1

4
1

2
2

2
1
3

2
1

2
2
2

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
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3) ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมของนักประชำสัมพันธ์ ในหัวข้อสมรรถนะ:
มีกระบวนกำรทำงควำมคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) ในกำรปฏิบัติงำน
อันมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังนี้
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ที่ 1 มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ยื ด หยุ่ น และสร้ า งสรรค์ (resilience personality)
พร้อมรับปัญหา ความกดดัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทางาน มองเห็นและรับ รู้ปัญหาอย่าง
สุ ขุ ม ตามความเป็ น จริ ง สามารถก าหนดหรื อ น าเสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หาหรื อ รั บ มื อ ความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม สามารถผสานทั้งสามปัจจัยเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มีผลลัพธ์ที่ดี เกินความคาดหมายจากผู้บริหาร และมีระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่มั่นคง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3 สามารถเป็นผู้จัดการฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานได้ ทั้งในฐานะผู้จัดการ
ระบบฐานข้อมูล และผู้วิเคราะห์ฐานข้อมูล โดยสามารถนาเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อระบบการ
ทางานใหม่ที่มีขั้นตอนสอดคล้องกับวัฒนธรรม และการดาเนินการขององค์กร
คะแนนของนักประชาสัมพันธ์จากการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม ในหัวข้อสมรรถนะ:
มีกระบวนการทางความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) ในการปฏิ บัติง าน แสดงในตาราง
ด้านล่าง ดังนี้
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ตารางที่ 8.3 คะแนนของนักประชาสัมพันธ์จากการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมหัวข้อสมรรถนะ มีกระบวนการทางความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) ในการ
ปฏิบัติงาน
ผู้ประเมิน
ระดับของพฤติกรรมบ่งชี้
แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์

แผนกวำงแผนและประเมินผล
แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แผนกนิทรรศกำร

แผนกวิจัยและสร้ำงภำพลักษณ์
องค์กร
แผนกฐำนข้อมูลประชำสัมพันธ์
แผนกสื่อสำรภำยในและ
ภำยนอก
แผนกกิจกรรมสัมพันธ์

1
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.7
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.4
นปส.5
นปส.6
นปส.5
นปส.6
นปส.7
นปส.6 (1)
นปส.6 (2)
นปส.7
นปส.7
นปส.7
นปส.5 (1)
นปส.5 (2)
นปส.5 (3)
นปส.6

1

1
1

1

1
1
1
1

หัวข้อสมรรถนะ : มีกระบวนกำรทำงควำมคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) ในกำรปฏิบัติงำน
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 1
รวม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 2
(เฉลี่ย)
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
กองประชำสัมพันธ์
3
2
2.5
2
3
3
2
1
3
2
2
2
3
2
2
2
2
4
4
3
2
2
3
2
3
2.5
3
3
1
1
2
2
4
4
4
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2.5
2
2
2
3
2.5
2
2
กองสื่อสำรองค์กร
2
1.5
2
2
2
3
2.5
2
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1.5
2
3
1
1
2
2
2
1.5
2
3
3
2
2.5
2
3
3
2
2.5
3
3

รวม
(เฉลี่ย)

2.5
2
2.5
4
2.5
3
2
2.5
2
2
2
2
2.5
2
2
2.5
2
2.5
2.5
3

พฤติกรรมบ่งชี้ที่ 3
หัวหน้ำงำน
เพื่อนร่วมงำน
1 2 3 4 1 2 3 4
3

3

1

2
3

3
4

4

1

2
2

2
1

3
2
2

2
2
2
2

1
2
1

2
2
2
2
2

2
3
2
2
2

1
1

1
3
3

3
3

รวม
(เฉลี่ย)

คะแนน
รวม

3
1.5
3
4
1.5
2
2
2
2
1.5
2

8
5.5
7.5
10
6
7.5
5
8.5
7
6
6.5

1.5
2
2.5
2
2
1.5
1
3
3

5
7
6.5
5
6
4.5
5
8
8.5
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จากผลคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 สมรรถนะ
หลัก สามารถสรุปคะแนนได้ ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 มีกระบวนการทางความคิดแบบนวัตกร (Innovative mindset) ในการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน 3-4 : ไม่มีผู้ที่ได้คะแนนระดับนี้
ระดับคะแนน 5-8 : 16 คน
ระดับคะแนน 9-12 : 4 คน
สมรรถนะที่ 2 มีการเรียนรู้แบบทีม (Team-based learning) ในการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน 3-4 : ไม่มีผู้ที่ได้คะแนน
ระดับนี้ระดับคะแนน 5-8 : 18 คน
ระดับคะแนน 9-12 : 2 คน
สมรรถนะที่ 3 มีกระบวนการทางความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) ในการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน 3-4 : ไม่มีผู้ที่ได้คะแนนระดับนี้
ระดับคะแนน 5-8 : 19 คน
ระดับคะแนน 9-12 : 1 คน
8.5 สรุปภำพรวมของผลกำรศึกษำ
การศึกษาสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ครั้งนี้ กาหนดกรอบสมรรถนะจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของสาย
งาน และ แนวทางการบริ ห ารงานให้ เ กิ ด นวั ต กรรมในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง
โดยกาหนดหั ว ข้อของสมรรถนะจากแนวนโยบาย และ กาหนดพฤติ กรรมบ่ งชี้จากแนวทางการ
บริหารงานให้เกิดนวัตกรรมในการทางาน
ผู้ศึกษาพบว่า หัวข้อของสมรรถนะที่ได้รับจากแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงนั้น ไม่ตรง
กั บ แนวทางที่ ผู้ ศึ ก ษาก าหนดไว้ ที่ ค าดว่ า จะก าหนดหั ว ข้ อ สมรรถนะตามลั ก ษณะของงาน คื อ
สมรรถนะด้ านนวั ต กรรมในงานด้ านการจัด ซื้อ จัด จ้า งเพื่ อการประชาสั มพั น ธ์อ งค์ กร สมรรถนะ
ด้ า นนวั ต กรรมในงานตามภาระหน้ า ที่ ข องแผนก สมรรถนะด้ า นนวั ต กรรมในการสื่ อ สารและ
การบริหาร แต่พบว่าผู้บริหารแสดงความคาดหวังในการแสดงออกถึงพฤติกรรมบ่งชี้จากคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คลในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลที่ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ การคิ ด ค้ น หรื อ น านวั ต กรรมมาใช้ พั ฒ นา
กระบวนการปฏิบั ติ งานของตนมากกว่า คือ กระบวนการทางความคิดแบบนวัตกร (Innovative
mindset) การเรี ย นรู้ แ บบที ม (Team-based learning) มี ก ระบวนการทางความคิ ด เชิ ง ระบบ
(Systematic thinking)
นอกจากความคาดหวังในระดับปัจเจกบุคคลแล้ว ผู้ศึกษาพบว่าผู้บริหารระดับกลางได้ให้
ความสาคัญกับการรักษาองค์ความรู้ที่ได้จากการคิดค้นหรือนานวัตกรรมมาใช้งาน โดยต้องการให้นัก
ประชาสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ (Knowledge management)
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และการทางานควบคู่กับ การเรี ย นรู้ในระดับทีม กล่ าวได้ว่า นอกจากทักษะในการคิดค้นหรือนา
นวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนแล้ว ยังต้องสามารถนาเสนอและถ่ายทอดผ่านงานเขียน
และการบรรยายได้อีกด้วย จึงจะสามารถทาให้องค์ความรู้จากกระบวนงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
คิดค้นหรือนานวัตกรรมมาใช้ มีความยั่งยืน สามารถส่งผ่านไปยังนักประชาสัมพันธ์ในรุ่นต่อไปได้
จากกรอบสมรรถนะ ผู้ศึกษาได้นาไปพัฒนาเป็นแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนัก
ประชาสัมพันธ์ และพบว่านักประชาสัมพันธ์ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงาน
ใหญ่ มีระดับ ของสมรรถนะด้านนวัตกรรมในระดับของพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีการแสดงออกถึงความ
พยายามที่จะนานวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของตน และมีผลงานที่มีการคิดค้น
หรือนานวัตกรรมมาปรับใช้สาเร็จแล้ว เกิดเป็นกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
9. สรุปผลกำรศึกษำ
การสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้
9.1 สรุปผลกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ในฝ่ายประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ และนาไปพัฒนาเป็นแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมของ
นักประชาสัมพันธ์ จากผลคะแนนการประเมิน ผู้ศึกษาพบว่านักประชาสัมพันธ์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ มีพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับที่ 2 และ 3 เป็นส่วนมาก ด้วยคะแนน
ในระดับ 5-8 คะแนน ในส่ ว นของผู้ ที่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ ในระดับคะแนน 8-12 ผู้ ศึกษาพบว่า
เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ คิ ด ค้ น ให้ มี น วั ต กรรมที่ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ได้ รั บ การยอมรั บ และรางวั ล พนั ก งานดี เ ด่ น
โดยนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นนั้น ได้รับการปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ในระดับองค์กร
อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับคะแนนในระดับ 3-4 คะแนน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
นักประชาสัมพันธ์ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น แสดงระดับของพฤติกรรมบ่งชี้
ในระดับที่แสดงความพยายามและมีผลสาเร็จของงานในการคิดค้นหรือนานวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตน โดยอยู่ในระดับที่สามารถได้รับการพัฒนาด้วยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD) ในระดับสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมและในระดับองค์กร เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามที่
ต้องการได้
ดังนั้ น ผู้ ศึกษาจึ งเห็ น ว่าควรเสนอให้ มี การกาหนดกรอบสมรรถนะด้านนวัต กรรมของนั ก
ประชาสัมพันธ์ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ เพื่อให้เป็นแนวทางใน
กระบวนการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ในด้านนวัตกรรม ที่ส ามารถวัดผลเป็ น รูปธรรมได้ ด้ว ยการ
ประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม โดยผลการประเมินนั้น สามารถใช้ในการออกแบบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมที่เหมาะสมกับระดับของพฤติกรรมบ่งชี้ ทั้งในระดับแผนก กอง และ
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ระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล พั ฒ นาไปสู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น พร้ อ มรั บ ค วาม
เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ และสามารถพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของตนได้
9.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) ผู้ ศึกษาเห็นควรให้มีการกาหนดกรอบสมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
2) ผู้ศึกษาเห็นว่าควรนากรอบสมรรถนะที่กาหนดขึ้น ไปพัฒนาเป็นแบบประเมินสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
3) ผู้ศึกษาเห็นว่าผลของการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม สามารถเป็นฐานข้อมูลที่ใช้
กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในด้านนวัตกรรม ตามระดับพฤติกรรมบ่งชี้
9.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) การประเมินสมรรถนะ ควรกาหนดให้ประเมินแบบ 360º กล่าวคือ ประเมินโดยหัวหน้า
งาน ผู้ร่วมงานในระดับที่เท่ากัน ผู้ร่วมงานในระดับที่ต่ากว่า และผู้รับการบริการ เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินที่เที่ยงตรง
2) ควรทาการนิยามความหมายของประเภทของสมรรถนะในการประเมินให้ชัดเจน และทา
เป็นเอกสารแนบในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเข้าใจในหัวข้อที่ตรงกัน ลดเวลาในการ
ปรับความเข้าใจ และสร้างกรอบความคิดที่ชัดเจนให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์
3) การสรุปกรอบของสมรรถนะเพื่อทาเป็นแบบประเมิน ควรทาการสรุปความหมายของแต่
ละสมรรถนะและคาอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้ให้เข้าใจได้ง่าย เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่
เที่ยงตรง
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คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน :
กรณีศึกษำหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค สังกัดกระทรวงมหำดไทย
ในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี
ธีรภรณ์ ภัทรสถิรกุล*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตการทางานแต่ละประเภทของ
บุคลากรในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษา
ระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในส่ว นภูมิภาค ในจังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับ
ประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานของบุคลากรในหน่ว ยงานราชการสั งกัดกระทรวงมหาดไทยในส่ ว น
ภูมิภาค ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสังกัดหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 255 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่า
ความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.941 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์การกระจายของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ คือ ค่า t-Test
ใช้ทดสอบความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ย ค่า Multiple Linear Regressions การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ อิทธิพลระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
ผลการวิจั ย พบว่า ผลการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับ คุณ ภาพชี วิต ในการท างานสรุ ปได้ว่ า
คุณภาพชีวิตในการทางานของผู้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีคุณภาพชีวิตในการทางานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสั งคมสู งที่สุด ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาสูงที่สุด บุคลากรที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่ง ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน แต่ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สังกัด รายได้ และประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน โดย สังกัด มีค่า Sig.=0.003 รายได้ มีค่า Sig.=0.027
ประสบการณ์การทางาน มีค่า Sig.=0.013 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปว่าบุคลากร
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่สังกัดหน่วยงาน
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ประกอบด้วย ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีมี
*
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ความปลอดภัย ถูกสุขลั กษณะ ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ ด้านโอกาสพัฒ นาขีดความสามารถของตนเอง
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิ
ส่วนบุคคล ด้านการดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และด้านความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่
ด้ำนคุณภำพของงำน สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ ด้านการดาเนิน
ชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว (X7) และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(X8) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 และ 0.020 ตามลาดับ
ด้ำนปริมำณงำน สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ ด้านสิทธิส่วนบุคคล
(X6) ด้านการดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว (X7) และด้านความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม (X8) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.008
0.024 และ 0.000 ตามลาดับ
ด้ำนเวลำ สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ ด้านการดาเนินชีวิตที่มี
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว (X7) และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (X8)
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 และ 0.001 ตามลาดับ
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ประสิทธิภาพ
1. บทนำ
ปัจจุบันในการทางานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค มีการปรับตัวให้เข้าสู่ไทยแลนด์ยุค
4.0 เป็ น อย่ างมาก นอกจากการรั บ เทคโนโลยีเ ข้า มา มีก ารส่ ง เสริ มการพั ฒ นานวัต กรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช
2545 หมวด 13 มาตรา 30 ได้ระบุอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงมหาดไทย
มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน
การอ านวยความเป็ น ธรรมของสั ง คม การส่ ง เสริม และพั ฒ นาการเมื องการปกครอง การพั ฒ นา
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน
การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่น
ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงมหาดไทยหรื อ ส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย และตามมาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังนี้ 1) สานักงานรัฐมนตรี
2) ส านั กงานปลั ดกระทรวง 3) กรมการปกครอง 4) กรมการพัฒ นาชุ มชน 5) กรมที่ดิน 6) กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7) กรมโยธาธิการและผังเมือง และ 8) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานระดับกรมที่สังกัดจะแบ่งโครงสร้างภายในองค์การ เป็นราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาค ที่จะมีประจาการในแต่ละจังหวัด เพื่ อที่จะนานโยบายของรัฐบาลที่เป็น
ภารกิจ ของกระทรวงมาสู่ การปฏิบัติเพื่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการทางานของบุคลากรที่สังกัด
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หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย ได้เกิดปัญหาในการทางานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
ของปริมาณงานมากขึ้นในปัจจุบัน ที่กระทรวงมหาดไทยมีภารกิ จที่จะต้องบาบัดทุกข์ บารุงสุขของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยแบ่งภารกิจมอบหมายให้กรมในสังกัด ผ่านหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคดูแล
ได้แก่หน่วยงาน สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทาการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจั งหวัดกาญจนบุ รี ส านักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี และนานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งจาก
ปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบั นนั้นมีมากขึ้น ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และมีความต้องการที่จะให้รัฐบาลเข้ามาดูแล เข้ามาแก้ไขมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณงานที่บุคลากร
ต้องทาเพื่อตอบสนองนโยบายที่ทาเพื่อประชาชนนั้นมีมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับปริมาณของบุคลากรที่
มีอยู่ ทาให้งานล้นมือ เกิดความล้ าช้าในความสาเร็จของงานนั้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมา
อย่างเช่นกรณีงานบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ที่ต้องรับเรื่องจากประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น
การร้องเรียนของประชาชน สานักงานที่ดินจังหวัดที่เนื้องานจะดูแลในเรื่องการโอนที่ดิน การรังวัด
แนวเขตที่ดินที่ประชาชนมายื่นคาร้อง ยื่นความประสงค์ เป็นต้น ซึ่งปริมาณงานในแต่ละวันมีมาก
ประกอบกับหน่วยงานมีภาวะขาดแคลนบุคลากรที่เข้าทางาน เนื่องจากมีการโอนย้ายไปดารงตาแหน่ง
ที่อื่น หรือการเกษียณอายุราชการของบุคลากร ซึ่งทาให้บุคลากรที่จะมารับช่วงต่อมาไม่ทัน หรือ
เปิดรับสมัครแล้วจานวนผู้ผ่านคุณสมบัติมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ย่อมเกิดปัญหาในการทางาน
ขึ้น เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบในประเด็นนี้ นอกจากบุคลากรในสังกัดที่จะต้องแบกภาระงานที่มากขึ้น
เป็นเท่าตัวแล้ว ต้องมีการทางานที่เกินกว่าเวลาทางานปกติ ทางานเลยเวลาเลิกงาน และเข้ามาทางาน
ในวันหยุดราชการที่ควรจะเป็นวันที่บุคลากรควรได้รับการพักผ่อน ประชาชนผู้รับบริการย่อมได้รับ
ผลกระทบจากปัญหานี้อย่างแน่นอน เมื่อปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของตนออกมาล่าช้า
เนื่องจากมีกาลังไม่เพียงพอที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่วางไว้แต่ละเรื่องพร้อมกัน
ได้ ทาให้ผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจในการทางานของบุคลากรมาก หรือจะเป็นการที่เทคโนโลยีที่
เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลในการท างานมากขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ การใช้ ร ะบบสารบรรณ
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ เ ข้า มาเป็ น สื่ อ กลางในการส่ ง ข้อ มู ล ให้ แก่ ห น่ว ยงานราชการในจัง หวั ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึ้นจะพบกับ บุคลากรผู้ ที่มีอายุมาก ไม่สันทัดในการใช้เครื่องมือช่วยในการทางาน
ทาให้เกิดความรู้สึกไม่อยากเรียนรู้ ไม่อยากเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทางานแบบเดิมเพราะคิดว่าทา
ให้ยุ่งยากมากขึ้น ทาให้ไม่อยากทางาน เป็นต้น
จากปัญหาที่เกิ ดขึ้นข้างต้น ย่อมส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรในสังกัด
ทาให้ข้าพเจ้ามีความสนใจและตระหนักในความสาคัญของประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญอย่างมากในการทาให้องค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีสาเหตุ
ใดที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรในการทางานมีทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้คิดแนว
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ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นแล้วจะทาให้นอกจากมีความเข้าใจถึง
ความต้องการของบุคลากรแล้ว ยังส่งผลให้เนื้องานมีคุณภาพตามความต้องการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางาน และบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตการทางานแต่ละประเภทของบุคลากรในหน่วยงาน
ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในจังหวัดกาญจนบุรี
2.2 เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในจังหวัดกาญจนบุรี
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในจังหวัดกาญจนบุรี
3. ขอบเขตกำรวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาจาก
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุ คคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่ง รายได้
และประสบการณ์การทางาน ศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ทั้ง 9 ด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ได้ แ ก่ ค วามสั ม พั น ธ์ ด้ า นการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ธรรม ความสั ม พั น ธ์ ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ด้าน
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ความสัมพันธ์ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ความสัมพัน ธ์ด้านบู รณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน ความสัมพันธ์ด้านสิทธิส่ ว นบุคคล
ความสัมพันธ์ด้านการดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาบุคลากรในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทาการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จั งหวัด กาญจนบุรี ส านักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีที่ตั้ง ณ อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ศึกษาจากบุ ค ลากรทุก คนในหน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย จั งหวัด กาญจนบุ รี จานวน 6 คน
สานั กงานจั งหวัดกาญจนบุ รี จ านวน 50 คน ที่ทาการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 46 คน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 25 คน สานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี จานวน
47 คน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 26 คน สานักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 คน และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้านส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.2 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย
4.3 ท าให้ ทราบถึง ความสั ม พันธ์ ด้านสภาพแวดล้ อ มการทางานที่ดีมี ความปลอดภั ย ถู ก
สุขลั กษณะ ส่งผลดีต่อ สุ ขภาพที่มีผ ลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.4 ทาให้ทราบถึงความสั มพันธ์ด้านโอกาสพัฒ นาขีดความสามารถของตนเองที่มีผ ลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย
4.5 ท าให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงานที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย
4.6 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้านบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกันที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย
4.7 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้านสิทธิส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.8 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้านการดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
และชีวิตส่วนตัวที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
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4.9 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.10 ทาให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.11 สามารถน าเสนอแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
Robbilns and Coulter (2003; อ้างถึงใน สมพงศ์ รัตนนุพงศ์, 2558: 17) ได้ให้ความหมาย
ของคาว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่าหมายถึงการทางานที่ให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สามารถลด
ต้นทุนการผลิตหรือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นการทาสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องและใน
ส่ ว นของหลั ก การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ Harrington Emerson (1931; อ้ า งถึ ง ใน อั ค รเดช
ไม้ จั น ทร์ , 2560: 16-17) ได้ ก ล่ า วถึ ง หลั ก การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในหนั ง สื อ The Twelve
Principles of Efficiency ซึ่งได้รับการยกย่อง กล่าวถึงกันมากในหลัก 12 ประการ ของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีสาระสาคัญ ดังนี้ 1) ทาความเข้าในและกาหนดแนวคิดในการทางานให้กระจ่าง
แจ้ง 2) ใช้หลักสามัญในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 3) คาปรึกษาแนะนาต้องสมบูรณ์
และถูกต้อง 4) ต้องรักษาด้วยความยุติธรรม 5) ปฏิบัติด้วยความยุติธรรม 6) การทางานต้องเชื่อถือได้
มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ และมีการลงทะเบียน (Record) เป็นหลักฐาน 7) งานควรมีลักษณะ
แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง การด าเนิ น งานอย่ า งทั่ ว ถึ ง 8) งานส าเร็ จ ทั น เวลา 9) ผลงานได้ ม าตรฐาน 10)
การดาเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 11) กาหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ฝึ ก สอนได้ 12) ให้ บ าเหน็ จ รางวั ล แก่ ง านที่ ดี และ Peterson and Plowman (1953; อ้ า งถึ ง ใน
สมพงศ์ รัตนนุพงศ์, 2558: 19) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดยได้ตัดทอนบางข้อลง
และสรุปองค์ประกอบของ ประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อด้วยกันคือ 1) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมี
คุณภาพสูง คือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์ คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการทางานมีความถูกต้องได้
มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึง
พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความ
คาดหวังของหน่ว ยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงานหรือ
เป้าหมายที่บริษัท วางไว้และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่ อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ 3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตาม หลักการ
เหมาะสมกับ งานและทัน สมัย มีการพัฒ นาเทคนิ คการทางานให้ ส ะดวกรวดเร็ว ขึ้น 4) ค่าใช้จ่า ย
(Costs) ในการดาเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผล
กาไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนการผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
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การเงิ น คน วั ส ดุ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งประหยั ด คุ้ ม ค่ า และเกิ ด การสู ญ เสี ย น้ อ ยที่ สุ ด และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สมใจ ลักษณะ (2552; อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558: 14) ได้กล่าวว่า
สามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับแรก ประสิทธิภาพส่วนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ในการทางาน คือ บุคคลที่ตั้งใจ ทางานอย่างเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างผลงาน
ได้มาก เป็ นผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ พึงพอใจในการทางาน เป็นบุคคลที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและ
ปริมาณของผลงาน คิดค้นดัดแปลงวิธีการทางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และระดับที่สอง ประสิทธิภาพของ
องค์กร หมายถึงการที่องค์กรสามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ หน้าที่ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากร
ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งกาลังคนอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการสูญเสียน้อยที่สุด มีลักษณะของการดาเนินงานไปสู่
วัตถุประสงค์ได้ด้วยดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรและบุคคล องค์กรระบบการบริหารจัดการที่เอื้อ
ต่อผลผลิ ตและการบริ การได้ตามเป้าหมายองค์กรมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีการ
เทคนิ คและเทคโนโลยี อย่ างฉลาด ทาให้ เกิดวิธีการทางานอย่างเหมาะสม มีความราบรื่นในการ
ดาเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความสุขความ
พอใจในการทางาน
จากการทบทวนวรรณกรรม คาว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้
มีคุณภาพสูง มีความถูกต้อง ปริมาณงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและอยู่ภายใต้กรอบ
เวลาดาเนินการที่เหมาะสม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสามารถ
แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ประสิทธิภาพระดับส่วนบุคคล ที่บุคคลแต่ละบุคคลมีความตั้งใจทางาน
ผลงานที่อ อกมามี คุณ ภาพ มี ป ริ มาณที่ต้ องการ และประสิ ทธิภ าพขององค์ก ร ที่อ งค์ก รสามารถ
ดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ หน้าที่ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าที่สุด
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพชีวิต
Robbins (1991; อ้างถึงใน ณิศาภัทร ม่ว งคา, 2559: 7) ได้กล่ าวว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทางาน หมายถึง กระบวนการที่องค์การ ได้ทาการตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานจากการ
พัฒนากลไกต่าง ๆ ที่จะเอื้ออานวยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อการ
ทางานของพนักงานหรือคุณภาพชีวิตในการทางานเปรียบเสมือนแนวคิดที่ครอบคลุมปัจจั ยต่าง ๆ
ที่จาเป็นในการกาหนดเป้าหมายร่วมกันในการทาให้องค์การมีความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตการ
มีส่วนร่วม และสานักงานกระทรวงศึกษาธิการ (2557; อ้างถึงใน ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559: 9-10) กล่าวไว้
ว่า ได้กล่าวเสริมว่า คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึง ทัศนคติและความรู้ สึกของพนักงานซึ่งได้รับมา
จากประสบการณ์การทางาน ทาให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการทางานและมีสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ คุณภาพชีวิตการทางานเป็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน
ซึ่งจะส่งผลต่อองค์การและพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ หากองค์การใดมีคุณภาพชีวิตการทางานต่า
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาติดตามมากมาย ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใดได้ดาเนินการให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสมแล้ว ย่อมนาไปสู่ความพึงพอใจในงานอันส่งผลต่อประสิทธิภาพ

356

งานของบุคลากรและขององค์การได้ ในส่วนขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทางาน Walton
(1974; อ้างถึงใน สมพงศ์ รัตนนุพงศ์, 2558: 12-13) ได้กล่าวถึง ตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตการทางานที่
ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (Adequate and Fair
Compensation) คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอ (Adequate Income) คือ ค่าตอบแทนที่เป็นทั้งตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน ที่ได้จากการทางาน ซึ่งต้องเพียงพอที่จะดารงชีวิตประจาวัน ตามสภาพเศรษฐกิจและ
พื้ น ที่ ที่ อ าศั ย ในปั จ จุ บั น อยู่ อ ย่ า งเหมาะสม ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม (Fair Compensation) คื อ
ความเหมาะสมของ ค่าตอบแทนที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะฝีมือ หน้าที่ความรับชอบ ปริมาณ
งานที่ทา หรือ ความเท่าเทียมกันเมื่อเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ต่ากว่าตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ 2) สภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ดีมี ค วามปลอดภั ย ถูก สุ ข ลั ก ษณะ ส่ ง ผลดี ต่ อสุ ข ภาพ
(Safe and Healthy Working Conditions) คือ สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานที่มีความปลอดภัย
ไม่สุ่มเสียงให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีมลภาวะทางด้านเสียง ฝุ่นควัน และแสงสว่าง ที่อาจจะ
ส่งผลเสี ย ต่อสุ ขภาพอนามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก มีการส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ จัดสถานที่สาหรับออกกาลัง
กายหลังเลิกงาน จัดมุมพักผ่อนเพื่อให้บุคลากรผ่อนคลายลดความเครียดจากการทางาน 3) โอกาส
พัฒ นาขีด ความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Use and Develop Human
Capacities) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กั บบุคลากร ช่วยให้พัฒนา และดึงศักยภาพที่ตนเองมี
ออกมาใช้อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถจัดการและแก้ไข ปัญหาได้ โดยการให้อานาจ
ในการตัดสินใจและควบคุมงานด้วยตนเอง ตั้งแต่การวางแผนงาน ลงมือ ปฏิบัติงานด้วยตนเองทุก
ขั้นตอนไม่ใช้เพียงแค่บางส่วน ช่วยเพิ่มทักษะ และความชานาญในงานนั้น 4) ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth and Security) คือ การให้บุคลากร
รู้สึกถึงความเชื่อมั่นและความมั่นคงในงาน ให้รักษาและ เพิ่มศักยภาพในการทางาน เพื่อใช้เป็นโอกาส
ในการปรับเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นไป และรายได้ที่ มั่นคงในอนาคต 5) ด้านบูรณาการทางสังคม
หรือการทางานร่วมกัน (Social Integration in the Work Organization) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในองค์การ เป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เพราะการทางานร่วมกันจะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเห็ น ถึ ง 13 ความส าคั ญ ของตั ว เอง การมี ตั ว ตนในงานการยอมรั บ
ความคิดเห็นจากบุคคลอื่นอย่าไงไม่มีอคติหรือ คานึงถึงพวกพ้อง มีความเท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้นใน
กลุ่ ม งานหรื อ ระหว่ า งกลุ่ ม งาน ช่ ว ยท าให้ ง าน ประสบผลส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยดี 6) สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล
(Constitutionalism in the Work Organization) เป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
การให้ ค วามเสมอภาคให้ อิส ระในการแสดงความคิด เห็ น ให้ มีความเท่าเทียมกัน ทั้งในการรักษา
กฎระเบียบ หรือการได้รับผลประโยชน์อื่นที่เท่ากัน ช่วยให้เป็นการกาหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
ซึ่งเป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ งของการมีคุณภาพชีวิตในการทางาน 7) การดาเนินชีวิตที่มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว (Work and the Total Life Space) คือ การบริหารจัดการ
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เวลาให้ เหมาะสมกับ การดาเนิ นชีวิต เนื่องจากการทางานจะส่ งผลต่อความสั มพันธ์ระหว่างเวลา
ส่วนตัว เวลาสาหรับครอบครัวหรือคนรัก และสังคมภายนอกของบุคลากร เพื่อให้เกิดความสมดุลของ
ชีวิตด้วยเช่นกัน 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (The Social Relevance of the Work Life) คือ
กิจกรรมการทางานที่ดาเนินไปในลักษณะที่มีความผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณ ค่า
ความสาคัญของงาน และอาชีพของผู้ปฏิบัติ เช่น บุคลากรรู้สึกถึงความภาคภูมิใจองค์การของตนที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับผลผลิต การกาจัดของเสีย เทคนิคการตลาด การมีส่วนร่วม ด้าน
รณรงค์สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ
จากการทบทวนวรรณกรรม คุณภาพชีวิตในการทางาน มีความหมายคือ เป็นกระบวนการที่
องค์การทาการตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรโดยการพัฒนากลไกที่อานวยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่กระทบการทางาน และรวมถึงการที่องค์การตอบสนองความคาดหวัง
ของบุคลากร ตอบสนองต่อทัศนคติ ความรู้สึกของพนักงานที่ได้รับมาจากประสบการณ์การทางาน
ซึ่งสร้างความพอใจ มีความสุขในการทางาน โดยคุณภาพชีวิตการทางานมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
การได้รั บค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 2) สภาพแวดล้ อมการทางานที่ดีมีความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ ส่งผลดีต่อสุขภาพ 3) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 4) ความก้าวหน้าและ
ความมั่ น คงในงาน 5) ด้ า นบู ร ณาการทางสั ง คม หรื อ การท างานร่ ว มกั น 6) สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล 7)
การดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และ 8) ความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
6. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยส่วนบุคคล (วิวัฒน์ แสงเพ็ชร, 2558: 8) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้ว ย เพศ อายุ อายุ ง าน (ระยะเวลาที่ ปฏิ บั ติง าน) ระดั บการศึก ษา สถานะภาพสมรส
ตาแหน่งงาน และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น โดยปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับที่ เสาวลักษณ์ สุวรรณสว่าง (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ลักษณะประชากรของพนักงานบริษัทประกันชีวิต ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน ประสบการณ์ก ารทางาน และระดับ การศึ กษาแตกต่ างกัน จะมี ประสิ ท ธิภ าพการท างาน
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ประกอบกั บ อุ สุ ม า ศั ก ดิ์ ไ พศาล (2556:
บทคัดย่ อ ) ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานของ
พนั กงาน บริ ษั ท อิน เตอร์ เรี ย ลตี้ แมเนจเม้นท์ จากั ด พบว่า ปัจจั ยลั กษณะส่ ว นบุคคลด้านอายุ
การศึกษา รายได้ ตาแหน่ง และอายุงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติ จึงสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ตาแหน่งที่แตกต่างกัน ย่อมมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้เขียนจึงใช้ปัจจัยดังกล่าวนามาศึกษาประกอบ
6.2 ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ส านั กงาน กพ. (2551; อ้ างถึ งใน รุ่ ง อรุ ณ กระแสสิ น ธุ์ , 2561: 128) ค่ าตอบแทนเป็ นสิ่ ง
ตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่องค์การจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อตอบแทนการทางานหรือ
ปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ องค์ ก าร โดยความสั ม พั น ธ์ ด้ า นการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับศศิวิมล ภิวัฒน์ (2560: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
พบว่ า ด้ า นค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บั ติ ง าน และธมนวรรณ ฉิ ม พลี มรกต ก าแพงเพชร นั น ทวุ ฒิ ครุ ธ า (2561: บทคั ด ย่ อ )
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล องค์กร A โดยสรุปผลพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติง านของบุค ลากรฝ่ ายทรั พยากรบุค คล องค์ก ร A เช่ นเดีย วกั บ
พัน เอกหญิง ฐนิ ด า อรั ณ ยะนาค (2560: บทคัด ย่อ ) ได้ศึ กษาในเรื่ องการศึ กษาแนวทางการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการปฏิบั ติงานของกาลังพลในกองการประชุมสานักงานเลขานุการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยสรุปพบว่า การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกาลังพลในกองการประชุมสานักงานเลขานุการ กองบัญชาการ
กองทัพไทยได้
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การได้รับค่าตอบแทนนั้นมีความสัมพันธ์ โดยส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรในองค์ก าร องค์ การจ าเป็น ต้อ งให้ ค วามส าคั ญในการให้ ค่า ตอบแทนแก่
บุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม
6.3 ควำมสัมพันธ์ด้ำนสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
รุ่ ง อรุ ณ กระแสร์ สิ น ธุ์ (2561: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ค่ า ตอบแทนที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า พนักงานมีความเห็นว่าอาคาร สถานที่ทางานมีความเหมาะสมกับสภาพองค์กร
รวมถึงสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยทั่วไป ทาให้พนักงานมี ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และ
พนั ก งานมี ค วามเห็ น ว่ า องค์ ก รมี ส ถานที่ ท างานที่ มี ค วามสะอาดและเป็ น ระเบี ย บ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
และสั มฤทธิ์ ศรี ก องหนุ น (2558: บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิ บั ติง านกองช่ างขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลในจั ง หวั ด ก าแพงเพชร ผลการศึ กษาโดยสรุ ป
สภาพแวดล้อมในการทางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างของ
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องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดกาแพงเพชร ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สิ่ งแวดล้อมในการปฏิบัติงานนั้น
มีความสัมพันธ์ โดยส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ องค์การจาเป็นต้อง
ให้ความสาคัญในการคานึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม
7. ระเบียบวิธีวิจัย
7.1 ประชำกร
บุ ค ลากร ข้ าราชการ พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า ง จ านวน 255 คน ที่ สั งกั ด หน่ว ยงาน
ราชการส่วนภูมิภาค ที่มีที่ตั้งในพื้นที่อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 8 หน่วยงาน
ดังนี้จั งหวัดกาญจนบุรี สังกัด สานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย จานวน 6 คน สานักงานจังหวัด
กาญจนบุ รี สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 50 คน ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
กาญจนบุรี สังกัดกรมการปกครอง จานวน 46 คน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 25 คน สานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกรมที่ดิน จานวน 47
คน ส านั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สั งกัด กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจานวน 26 คน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด กรมโยธาธิการ
และผั งเมือง จ านวน 29 คน จ านวน 50 คน จานวน 50 คน และส านักงานส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 26 คน
7.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่ง รายได้
ประสบการณ์การทางาน
ส่วนที่ 2 ระดับของคุณภาพชีวิตในการทางาน
1. ด้านการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ
2. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน
4. ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
6. ด้านการมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม
7. ด้านการมีภาวะอิสระจากงาน
8. ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร
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ส่วนที่ 3 ระดับประสิทธิภาพในการทางาน โดยการประเมินตนเอง ในด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริมาณงาน และด้านเวลาโดยคาถามจะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล จะนาผลคะแนนจากการกาหนดดังกล่าวมา ประเมินค่าเพื่อหาความหมาย
ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยใช้สูตร
ระดับค่าเฉลี่ย =

คะแนนสูงสุด คะนนต่าสุด
จานวนชั้น

=
= 0.8
เกณฑ์แปลความหมายโดยค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 4.20-5.00 หมายถึง มากที่สุด คือ มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.40-4.19 หมายถึง มาก คือ มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาก
ค่าเฉลี่ย 2.60-3.39 หมายถึง ปานกลาง คือมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.80-2.59 หมายถึง น้อย คือ มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.79 หมายถึง น้อยที่สุดคือ มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อยที่สุด
7.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ผู้เขียนได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรอง
คาถามแต่ละคาถามในแบบสอบถาม และได้รับคาแนะนาให้มีการปรับเพิ่มข้อคาถามในแบบสอบถาม
ผู้เขียนได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และทาการการ
ตรวจสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ในเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการทางาน : กรณีศึกษาหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เขียนได้นาแบบสอบถามส่วนนี้ ไปทดสอบใช้กับบุคลากร จานวน 30 คน
และนาผลที่ได้มาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach ผลการ
ทดสอบโดยรวมค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.941 แสดงว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถนาไปใช้ได้
7.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1) มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ ข ออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงาน เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ตาม
แบบสอบถาม
2) เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่สังกัดในหน่วยงาน
3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4) นาข้อมูลมาบันทึกในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้
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7.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาตรวจให้คะแนนและลงรหัส และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows โดยใช้หลักสถิติต่อไปนี้
1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประชากร
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์การ
กระจายของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
3) ค่า t-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ย
4) ค่ า Multiple Linear Regressions การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ อิทธิพลระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่ง
สังกัด รายได้ และประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน
ใช้วิธีวิเคราะห์สถิติ Independent samples t-test และ One-Way ANOVA
สมมติฐ านที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทางานที่ มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ใช้วิธี การวิเคราะห์สถิติ
Multiple Linear Regressions
เกณฑ์กำรแปรผล
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้
- คะแนน 1.00 - 2.33 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตในการทางานระดับต่า
- คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตในการทางานระดับปานกลาง
- คะแนน 3.68 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตในการทางานระดับสูง
8. สรุปผลกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปผลการสารวจ คือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีตาแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดหน่วยงานที่บุคลากรสังกัดมากที่สุด คือสานักงาน
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จังหวัดกาญจนบุรี รายได้ที่บุคลากรได้รับมากที่สุด จานวนเงิน 20,001-30,000 บาท มีประสบการณ์
การทางาน 21 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทางานของผู้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิต
ในการทางานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงที่สุด
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
เวลาสูงที่สุด
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำนที่ 1 บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา ตาแหน่ง สังกัด รายได้ และประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่างกัน ประกอบด้วย
เพศ พบว่า ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม มีค่า Sig.=
0.484 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปว่า บุคลากรหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ที่ มี เ พศต่ า งกั น ไม่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
อำยุ พบว่ า ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในภาพรวม มี ค่ า Sig.
=0.136 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 สรุปว่า บุคลากรหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน
สถำนภำพ พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม มีค่า Sig.
=0.079 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 สรุปว่าบุคลากรหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน
กำรศึกษำ พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม มีค่า Sig.
=0.391 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 สรุปว่าบุคลากรหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน
ตำแหน่ง พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม มีค่า Sig.=
0.258 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 สรุปว่าบุคลากรหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีตาแหน่งแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน
สังกัด พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม มีค่า Sig.=
0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปว่าบุคลากรหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัด
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กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่สังกัดหน่วยงานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่างกัน
รำยได้ พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม มีค่า Sig.=
0.027 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนั ยสาคัญ 0.05 สรุปว่าบุคลากรหน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค สั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ภาพรวม มีค่า Sig.=0.013 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปว่าบุคลากรหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่าง
กัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานประกอบด้วย ด้านการได้รับ
ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ธรรม ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย
ถูกสุขลักษณะ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการ
ดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่
ด้ำนคุณภำพของงำน สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ ด้าน
การดาเนิ น ชีวิ ตที่มีความสมดุล ระหว่างชีวิ ตการทางานและชีวิตส่ ว นตั ว (X7 ) และด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม (X8) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 และ
0.020 ตามลาดับ
ด้ำนปริมำณงำน สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ ด้านสิทธิ
ส่วนบุคคล (X6) ด้านการดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว (X7) และ
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (X8) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ
0.008 0.024 และ 0.000 ตามลาดับ
ด้ำนเวลำ สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ ด้านการดาเนิน
ชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว (X7) และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(X8) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 และ 0.001 ตามลาดับ
9. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการที่ผู้เขียนได้ทาการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการดาเนินชีวิตที่มี
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ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นคุ ณ ภาพของงาน ด้ า นปริ ม าณงาน และด้ า นเวลา ซึ่ ง ถ้ า มี
องค์ประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบนี้มากขึ้น จะทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีมากขึ้นด้วย ซึ่งจะ
นาผลมาอภิปรายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
ด้า นการด าเนิ น ชี วิ ต ที่มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต การท างานและชีวิ ต ส่ ว นตั ว จากการที่
หน่ว ยงานได้ให้บุ คลาการในสังกัดสามารถลาตามสิ ทธิของตน และมีเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตทาให้ บุคลากรมีความพึงพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถทา
กิจกรรมทางสังคม หรือมีเวลาออกกาลังกายได้ ซึ่งการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและ
ชีวิตส่วนตัวเป็น สิ่งที่สาคัญอย่างมากในการดาเนินชีวิตของบุคลากร จากการที่บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านดั งกล่าว ส่งผลให้ ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2558: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการทางานในด้านความสมดุล ระหว่างชีวิตทางานกับชีวิตส่ว นตัว มีความสั มพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทางานทุกด้าน ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณ ค่ าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และด้าน
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และธัญญานันท์ วณิชยาวราพงศ์
และจันทิมา เอกวงษ์ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พริซิชั่น (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาพบว่า
แรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พริซิชั่น (ประเทศไทย) จากัด มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก และพบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน
ด้านการร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งความพึงพอใจในงานจะเป็นปัจจัยที่ทาให้บุคคลสามารถทางานได้สาเร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มาจากการที่บุคลากรมีความรู้สึกว่างานหรือกิจกรรมที่
ปฏิบัติอยู่นั้นเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากงานของหน่ว ยงานราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นงานที่มีเป้าหมายเพื่อ บาบัดทุกข์ บารุงสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชน
และเนื้องานเป็นงานที่ให้บริการประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือมาติดต่อราชการด้วยความเสมอ
ภาค รวมถึ งมี ก ารดูแ ลสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ท าให้ ห น่ ว ยงานเป็น ที่ ยอมรั บแก่ผู้ รั บบริก าร และ
บุ คลากรในสั งกั ดเกิ ดความภู มิใ จในอาชี พที่ส ารถเป็ นส่ ว นช่ว ยสั งคม ช่ว ยประชาชนได้ ส่ งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ศฤงคาร กฤษดา เชียรวัฒ
นกุล และจุฑามาศ เจริญสุข (2561: บทคัดย่อ) เรื่อง บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตการทางานที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน โดยสารวจจากพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท
โตโยต้า คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จานวน 379 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
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ทางาน ด้านความเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของประภาพร พฤกษะศรี (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ค่าตอบแทนที่มี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบัติ งานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จากั ด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
(ความภาคภูมิใจ) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก (r=0.66) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2558: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิภาพการทางานทุกด้าน ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และ
ด้านใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
10.1 หน่ ว ยงานควรส่ ง เสริมให้ บุคลากรมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและตั้งให้ เป็นมาตรฐาน
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่ ง ค่ า ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ ด้ า นการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ธรรม
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ส่ ง ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพ
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านการดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทางานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งด้านที่กล่าวมาควรนามาพิจารณาปรับปรุงส่งเสริมให้มีและเพิ่มขึ้น และ 5
ด้านที่มีการแปลผลในค่าที่สูง ได้แก่ ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านบูรณาการทาง
สังคม หรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ควรที่จะรักษา
มาตรฐานทีม่ ีสูงอยู่แล้วให้ดีขึ้นคงอยู่แบบนี้ต่อไป
10.2 จากการศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็น ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา โดยรวมบุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานด้านเวลาสูงที่สุด ดังนั้น
หน่ ว ยงานจึ ง ควรรั ก ษามาตรฐานของประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านให้ ค งอยู่ ต่ อ ไป เพราะ
ประสิทธิภาพที่สูงย่อมส่งผลให้หน่วยงานสามารถมีผลการปฏิบัติงาน และผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ได้ ย่อมส่งผลที่ดีต่อทั้งหน่วยงานเอง และส่งผลที่ดีต่อสังคมและประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากงานและกิจกรรมที่หน่วยงานทา
10.3 ในส่วนของด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ประกอบด้วย ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ส่งผลดีต่อ
สุขภาพ ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ด้านบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการดาเนินชีวิตที่มีความ
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สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งด้านที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือ ด้านการดาเนินชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิต
ส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา และคุณภาพชีวิตในการทางานด้านสิทธิส่วนบุคคล มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านปริมาณงาน จากผลการศึกษานั้นหน่วยงานควรที่จะส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทางานในด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสภาพแวดล้อม
การทางานที่ดีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง ด้านความก้าวหน้ าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสั งคม หรือการทางาน
ร่วมกัน ให้เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรนอกจากจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทางานได้เต็มศักยภาพมากกว่าเดิม การทางานมีความสุขทั้งทางกาย และ
ทางจิตใจ ย่อมส่งผลให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพของงานไปในทิศทางที่ดี งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดี และได้รับการบริการจากหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะ
ทาให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้
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ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
กรณีศึกษำ สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นันธิญาน์ ปานนวม*
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
สถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง นนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการส่ ง คนไร้ ที่ พึ่ งคื น สู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน การวิ เคราะห์ ปัญ หา และอุ ป สรรคต่ อ การ
ดาเนินงาน และเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ต่อกรม
พัฒ นาสั ง คมและสวัส ดิ ก าร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารและเจ้า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืน
สู่ครอบครัวและชุมชน จานวน 5 คน คนไร้ที่พึ่งที่เข้ารับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี จานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้วิธีการสั มภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง และนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการส่ ง คนไร้ ที่ พึ่ ง คื น สู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน รวมถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ต่อกระบวนการฯ และเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผลการศึกษาพบว่า สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ปฏิบัติภารกิจตามกระบวนการที่กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการกาหนด ในคู่มือทีมสหวิชาชีพ (2561) ซึ่งปัจจัยที่เป็นฟันเฟืองสาคัญในการ
บริ ห ารจั ดการ คื อ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นกลุ่ ม เป้ า หมาย และด้ า นนโยบายกรม/
กระทรวง เนื่องจากผู้เข้ารับบริการที่มีจานวนมาก และมีความหลากหลายซับซ้อนในสภาพปัญหา คือ
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ จึงไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามบทบาท
ภารกิจหลักในด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพ และถือเป็นภาระหนักของ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินการที่สาคัญนอกจากกระบวนการภายใน
สถานฯ แล้ว จาเป็นต้องขับเคลื่อนกระบวนการภายนอกสถานฯ โดยเรียงลาดับปัจจัยที่มีความสาคัญ
ต่ อ กระบวนการส่ ง คนไร้ ที่ พึ่ ง คื น สู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน 5 ปั จ จั ย หลั ก ได้ แ ก่ 1) การบู ร ณาการ
เครือข่ายร่วมกับกระทรวงอื่นอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกันขับเคลื่ อนงาน 2) การสร้างความพร้อม
ของครอบครัว ชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา ฟื้นฟู 3) การพัฒนาศักยภาพและความ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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พร้อมของผู้ใช้บริการ 4) การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วย
จิตเวช 5) ความชัดเจนในการตีความนิยามของคนไร้ที่พึ่ง
คำสำคัญ: คนไร้ที่พึ่ง, กระบวนการ, ทีมสหวิชาชีพ
1. บทนำ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นสาเหตุทาให้ครอบครัว ส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จนทาให้ต้องแสวงหางานทาและอพยพย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่
เมืองเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากไม่มีความรู้และไม่มีฝีมือ จึงไม่มีงานทา ขาดรายได้ มีเงินไม่พอที่จะเช่าที่
พักอาศัย จึ งต้องเร่ร่ อนและไปพักอยู่ตามที่ส าธารณะต่าง ๆ บางส่ ว นตัดสิ นใจไปประกอบอาชีพ
ขอทาน และบุ คคลเหล่ า นี้ ยั งเข้าไม่ถึงบริการทางด้านสาธารณสุ ข และการศึกษา ไม่ใช่เพียงแต่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาพระบบเศรษฐกิจตกต่า ซึ่งประชาชน
ในเขตชุมชนเมืองก็ได้รั บ ผลกระทบนี้เช่นกัน ค่าครองชีพสู งขึ้นและมีการเลิ กจ้างแรงงานเพื่อลด
รายจ่ า ยของโรงงานต่ า ง ๆ สิ่ ง เหล่ า นี้ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางสั ง คมและปั ญ หาอื่ น ๆ ตามมา อาทิ
เกิดปัญหาคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น (อัจฉราพร ปะทิ, 2559)
ปรากฏการณ์ของการเกิดคนขอทานในที่สาธารณะสะท้อนความบกพร่องของรัฐต่อการคุ้มครองทาง
สังคม สะท้อนสภาพสังคมที่เหลื่อมล้า โดยคนบางกลุ่มไม่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอจึง
จาเป็นต้องหาทางออกให้ชีวิตด้วยการขอทาน ปรากฏการณ์คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาการ
ขอทาน มีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการบีบบังคับของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคนเร่ร่อน ไร้ที่ พึ่ง และ
ผู้ทาการขอทาน บางส่วนไม่มีครอบครัว หรือประสบปัญหาทางกาย จิต สังคม มีปัญหาที่ซับซ้อน
ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูล ที่มา รวมถึงสภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งชื่อตนเองได้
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลื อ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แบ่งโครงสร้างการทางานภายใต้กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ให้เป็ นหน่ว ยงานหลักในการให้ความช่ว ยเหลื อคนไร้ที่พึ่ง โดยมี อายุระหว่าง 18-60 ปี
ที่ ป ระสบปั ญ หาเดื อ ดร้ อ น ไม่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย ไม่ มี ผู้ อุ ป การะเลี้ ย งดู ซึ่ ง สถานคุ้ ม ครองคน ไร้ ที่ พึ่ ง
ดาเนินงานภายใต้กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มีทั้งหมด 11 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี สถานคุ้มครอง
คนไร้ ที่ พึ่ ง ชายธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี สถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง หญิ ง ธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
สถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง ทั บ กวาง จั ง หวั ด สระบุรี สถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง บ้ า นเมตตา จั ง หวั ด
นครราชสีมา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
จั งหวัด พิษณุโ ลก สถานคุ้ม ครองคนไร้ ที่พึ่งปรื อใหญ่ จังหวัดศรีส ะเกษ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ ง
ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ สถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง นนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี
สถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งสั น มหาพน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ มเป้าหมายที่เป็นผู้ ใช้บริการของสถาน
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คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คือ คนไร้ที่พึ่ง โดยดาเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 มาตรา 19/20/22 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 15
และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 40 ซึ่งมีภารกิจในการดาเนินงานให้การคุ้มครอง
คนไร้ ที่ พึ่ ง โดยการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสใน
สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานทาและมีที่พักอาศัย และการป้องกันมิ
ให้เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
จากสถานการณ์ปั ญหาคนไร้ที่ พึ่ง และผู้ ทาการขอทานที่อ าศัยอยู่ในพื้นที่ส าธารณะเป็ น
จานวนมากและส่วนใหญ่มีอาการติดสุรา ติดยาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ถูกปฏิเสธจากครอบครัวใน
การอยู่อาศัยร่วมกัน จึงส่งผลให้จานวนผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีแนวโน้มเพิ่มจานวน
มากขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสาหรับการปฏิบัติงานในการดูแล คุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
เหล่านี้ เมื่อเข้าสู่ภายในระบบของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้ว จะทาอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาการขอทาน ให้มีศักยภาพในการดารงชีวิตได้ด้วยตนเอง (อุมาภรณ์ ผ่ องจิตต์,
2562) อีกทั้งยิ่งมีจานวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ยังส่งผลให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่ง คงต้องรับภาระหนักในการรองรับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อจากัดด้านสถานที่รองรับไม่เพียงพอ
จานวนเจ้าหน้ าที่ไม่สอดคล้องกับจานวนกลุ่มเป้าหมาย ทาให้ คนไร้ที่พึ่งบางคนเข้าไม่ถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพ เมื่อได้กลับคืนสู่ครอบครัว และชุมชน ทาให้ไม่สามารถปรับตัวได้ และไม่ได้รับการยอมรับ
จากครอบครัว และชุมชน จนต้องกลับมาเป็นคนไร้ที่พึ่งซ้าวนเป็นวัฏจักรเดิม ๆ
ผู้ศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาในจุดนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและ
ชุมชน โดยเลือกศึกษาสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเขตรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง 2 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาเป็น
ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตามกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
2.2 เพื่อวิเคราะห์ปั ญหา และอุปสรรคของกระบวนการส่ งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ ครอบครัวและ
ชุมชน
2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ต่อกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
เพราะเหตุใดจานวนคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจึงกลับสู่ครอบครัวและชุมชนได้น้อย
เมื่อเทียบกับจานวนคนไร้ที่พึ่งที่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
4. กำรตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่อกระบวนการส่ งคนไร้ที่ พึ่งคืนสู่ ค รอบครัว และชุมชน มีแนวคิ ด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ (Management Concept)
2) แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
3) แนวคิดด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare)
4) แนวคิดสิทธิมนุษยชน
5) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
6) ข้อมูลของหน่วยงาน
7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและ
ชุมชน

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนกำรฯ
- บุคลากร
- งบประมาณ
- การบริหารจัดการ
- กลุ่มเป้าหมาย
- นโยบายกรม/กระทรวง

กระบวนงำนของสถำนคุม้ ครองคนไร้ที่พึ่ง
นนทบุรี
- กระบวนการแรกรับ/คัดกรอง
- กระบวนการประเมินวางแผน
ให้ความช่วยเหลือ
- กระบวนการดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามแผน IRP
- กระบวนการประสานส่งต่อ
- กระบวนการติดตามและประเมินผล

คนไร้ที่พึ่งคืนสู่
ครอบครัวและ
ชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน
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5. ระเบียบหรือวิธีกำรทำวิจัยหรือกำรศึกษำ
การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
กรณีศึกษา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับขั้นตอน คือ
ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง เอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
การวิ จั ยสนาม (Field Research) โดยผู้ ศึ กษาลงพื้ นที่ เพื่ อสั มภาษณ์ กลุ่ มตั วอย่ างด้ วยการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้ บริห ารจ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน จานวน
4 คน
2) คนไร้ที่พึ่งที่เข้ารับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุ รี จานวน 3
คน โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็ นการเลื อกกลุ่ มตั ว อย่า ง
เพื่อให้ได้จานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ คนไร้ที่พึ่งที่ให้สัมภาษณ์จะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้
ข้อมูลได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาครั้ง นี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
โดยสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้การจดบันทึกและใช้การบันทึกเสียง โดยผู้ศึกษาได้วางแนวทางการ
สัมภาษณ์ไว้เป็นประเด็นหลัก ๆ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้กาหนดนัดหมาย วันสัมภาษณ์ และแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้
ก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง
แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ บริ หาร และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่
ครอบครัวและชุมชน ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานที่ให้สัมภาษณ์ อายุงาน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
- บทบาทและหน้ าที่ที่รับผิ ดชอบต่ อกระบวนการส่ งคนไร้ ที่พึ่งคืนสู่ ครอบครัวและ
ชุมชน (ของแต่ละตาแหน่งที่ให้สัมภาษณ์)
- แนวทางส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
- ปัญหา อุปสรรค ในกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
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กลุ่มที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาที่เข้ารับบริการ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
- กิจกรรมอะไรบ้างที่ได้ทาขณะอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
- ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ได้รับในแต่ละกระบวนการ
- ความต้องการที่อยากให้หน่วยงานจัดสรรเพิ่มเติมในกระบวนการ
ผู้ศึกษามีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป
โดยการรวบรวมเอกสาร ได้แก่ เอกสารวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่
ครอบครัวและชุมชน
2) วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยเลือกวิธี
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
interview or Formal interview) โดยผู้ศึกษาต้องทาการสัมภาษณ์ไปตามคาถามที่กาหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ จดบันทึก และบันทึกเสียง ตามคาบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลในการทาการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1) ผู้ศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น
2) น าข้อมูล ที่ได้จ ากการสั ม ภาษณ์ มาแยกประเด็น คาถาม แล้ ว นามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของผู้สัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคล
3) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคาถาม และนามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะนาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์
4) นาข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย
สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ แนวทาง ของการศึกษาวิจัย โดยใช้
การนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
6. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษา โดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่
พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
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จานวน 8 คน เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และเรียบเรียงผลการนาเสนอตามประเด็นการศึกษา
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ บริ หาร และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่
ครอบครัวและชุมชน ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 5 คน มีตาแหน่งงานดังนี้ ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้
ที่พึ่งนนทบุรี อายุงาน 17 ปี เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัว
และชุมชน ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ อายุงาน 5 ปี นักพัฒนา
สังคม อายุงาน 7 ปี นักจิตวิทยา อายุงาน 5 ปี และพนักงานธุรการ อายุงาน 16 ปี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร โดยจาแนกตามประเภท
จ านวน และร้ อ ยละ ซึ่ ง สถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี มี บุ ค ลากร ทั้ ง หมด 33 คน
เป็นข้าราชการจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ลูกจ้างประจา จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
30.30 พนักงานราชการ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 และลูกจ้างเหมาบริการ จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.16 ซึ่งมีบุคลากรวิชาชีพ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน พยาบาลเทคนิค
1 คน นักจิตวิทยา 1 คน ครูฝึกอาชีพ 3 คน ผู้ดูแลพี่เลี้ยง 10 คน คนครัว 2 คน และนักพัฒนาสังคม
3 คน ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้มีการกาหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเพื่อให้มีการ
ทางานที่ครอบคลุม การทางานทั้งหมด แต่ก็มีบ้างที่ไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ตนเองชั ดเจน บุคลากร
ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งงานนั้นไม่ตรงตามหน้าที่และหนักเกินไป ทั้งเหตุผลของสัดส่วนของ
บุคลากรผู้ให้บริการไม่สัมพันธ์กับจานวนผู้ใช้บริการ ส่งให้ต้องมีการทาหน้าที่มากขึ้นภาระงานหนัก
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายถูกประกาศให้ทากรณีอื่นเพิ่มในภารกิจ เร่งด่วน เช่น การจัดระเบียบที่
ออกมาเป็นคาสั่ง
กระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
ดาเนินการตามกระบวนการที่ส่วนกลาง กาหนด ได้แก่
- กระบวนการแรกรับ/คัดกรอง คือ ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ใช้บริการโดยนักสังคมสงเคราะห์
และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนามาใช้ประกอบการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการ
แจ้งสิทธิและระเบียบปฏิบัติ
- กระบวนการประเมิน คือการกาหนดเป้าหมาย การวางแผนพัฒนาศักยภาพและแนวทางให้
การช่วยเหลือโดยทีมสหวิชาชีพทั้งจากภายในและภายนอกสถานคุ้มครองฯ โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดที่ผู้ใช้บริการพึงได้รับ นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นาข้อมูลที่ได้จากการ
สอบข้อเท็จจริง การเยี่ยมครอบครัว การสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ มาประชุมหารือให้ความเห็น
และประเมินศักยภาพ 3 ด้าน คือ กาย จิต และสังคม หรือที่เรียกว่า IRP (Individual Rehabilitation
Plan) ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นรายบุคคล ตลอดจนแผนติดตามสภาพทาง
กายและจิตของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและปรับแผนการพัฒนาได้อย่างถูกต้องต่อไป
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- กระบวนการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือเบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ ได้แก่
อาหาร 3 มื้อ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มีการประสานงานกับเครือข่ายทางสาธารณสุขใน
การตรวจสุขภาพทางกายและจิตของผู้ใช้บริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเข้ามาตรวจสุขภาพกายให้แก่
ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พึ่งปีละหนึ่งครั้งในขณะที่ หากผู้ใช้บริการรายใดมีภาวะเจ็บป่วย
ระหว่างนั้นสามารถประสานส่งตัวไป ทาการรักษาที่โรงพยาบาลได้ สาหรับด้านสุขภาพจิต ทางสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อพาผู้ใช้บริการไปพบแพทย์ทางด้านจิตเวชตามกาหนดนัดหมาย
นอกจากนี้ทางแผนกจิตเวชโรงพยาบาลในพื้นที่จะเข้ามาทาการประเมิน สุขภาพจิตให้แก่ผู้ใช้บริการ
ทุก 6 เดือน รวมทั้งมาให้ความรู้เรื่องยาและเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนใน
ผู้ใช้บริการที่อาการกาเริบทางสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะทาการประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
เครือข่าย เพื่อดาเนินการรักษาต่อไป นอกจากนี้ มีการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ฝึกอาชีพ
โดยเข้าร่วมโครงการ ”ธัญบุรีโมเดล“ โดยหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ประสาน
ความรู้คู่มือ จัดหาผู้ที่มีความรู้ และทักษะอาชีพเพื่อช่วยในการดาเนินงาน และเตรียมความพร้อม
ผู้ใช้บริการ โดยการประเมิน คัดกรองผู้ เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพสามารถเข้าร่วมในการฟื้นฟู
พัฒ นา และฝึ ก อาชี พ ได้ หากมี ศั กยภาพ และสามารถต่ อ ยอด เป็ นอาชีพ จัก ได้ส่ ง เสริ มให้ ส ถาน
ประกอบการพิจารณารับตัวต่อไป
- กระบวนการประสานส่งต่อ เป็นขั้นตอนการจาหน่ายผู้ใช้บริการออกจากสถานคุ้มครองฯ
สู่ครอบครัว ชุมชน สู่ สังคมภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หลั งจากได้รับการพัฒนาศักยภาพจนครบ
ตามที่แผนกาหนด โดยการจาหน่ายนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ กรณีส่งกลับครอบครัว กรณี
ส่งสถานประกอบการ และกรณีส่งต่อหน่วยงานอื่น
- กระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญและมีผลต่อตัวผู้ใช้บริการ
โดยตรง ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดในการประเมินทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อาจส่งผลกระทบให้
การช่วยเหลือผู้ใช้บริการไม่ประสบผลสาเร็จ จาเป็นต้องมีความเข้าใจผู้ใช้บริการในหลายมุมมอง
บทบำทและหน้ำที่ที่รับผิดชอบต่อกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
- ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาสู่การปฏิบัติจริงภายในสถานคุ้มครองฯ ให้สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ จนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ ที่กาหนด
เอาไว้ ซึ่งเป้าหมายหลักที่สาคัญสูงสุดในการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง
ก็ คื อ การส่ ง กลั บ คื น สู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน และใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ มี อ าชี พ มี ร ายได้
โดยครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ กรมได้
กาหนดผลการส่งกลับครอบครัวชุมชนเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรม ในฐานะของผู้ปกครองฯ
จาเป็นต้องกาหนดทิศทางและบริหารองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้
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- นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ท าหน้ า ที่ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ช้บ ริ การที่ป ระสบปัญ หาทางสั ง คม เพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริการสามารถช่วยเหลือหรือพึ่งพาตนเองได้ โดยมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูล
(Fact finding) 2) การวิ เ คราะห์ ห รื อ ประเมิ น สภาพปั ญ หา (Analysis) 3) การวางแผนให้ ก าร
ช่ ว ยเหลื อ (Planning) 4) ด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ (Action Intervention) 5) การติ ด ตาม
ประเมินผล (Follow Up) และ 6) ยุติการให้ความช่วยเหลือ (Termination)
- นั กจิ ตวิทยา 1) ให้ คาปรึกษารายบุคคลและกลุ่ มให้ แก่ผู้ ใช้บริการ 2) จัดโครงการและ
กิจ กรรมบาบัดเพื่อฟื้นฟูให้ กับ ผู้ใช้บริการ 3) ประเมินและวางแผนฟื้นฟูสมรรถรายบุคคล IRP 4)
ประเมินทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 5) ประเมินความเครียดและฟื้นฟูสภาพทาง
จิตใจของผู้ใช้บริการ
- นักพัฒนาสังคม 1) วางแผนให้การช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาผู้ใช้บริการรายบุคล
/รายกลุ่ ม 2) ประชุ ม วางแผนให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ร่ ว มกั บ ที ม สหวิ ช าชี พ 3 )
ดาเนินการจดทะเบียนคนพิการ - ขึ้นสิทธิ์และทาบัตรประจาตัวคนพิการ 4) จัดกิจกรรมเสียงตามสาย
ให้ความรู้สาระสาคัญ ข่าวสาร กฎระเบียบต่าง ๆ โดยทางานภายใต้ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
พ.ศ. 2557 (มาตรา 19/20/22) พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (มาตรา 15) และ พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (มาตรา 40)
แนวทำงกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชนอย่ำงยั่งยืน
- นั กสั งคมสงเคราะห์ 1) ควรมีการบู รณาการร่ว มกันกับ กระทรวง/กรม ที่มีภ ารกิจกั บ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง กรมกิจการผู้สูงอายุและกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างแนวทาง
และด าเนิ น งานการคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและการป้ อ งกั น กลุ่ ม เป้ า หมายไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น 2)
การสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชแก่ครอบครัว สร้างการรับรู้แก่ชุมชน และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่สังคมมีต่อผู้ป่วยจิตเวช โดยการกาหนดนโยบายดังกล่าว ควรมีการบูรณาการร่วมกับ
กระทรวง/กรม ที่มีภารกิจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น กรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้พิการทางจิตได้รับ
การยอมรับจากสังคม เป็นการเพิ่มโอกาสการคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน 3) ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบ
การฝึกอาชีพตามโครงการธัญบุรีโมเดล ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน
เพราะทักษะอาชีพส่วนใหญ่ของโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับอาชีพที่มีอัตราการจ้างงานในปัจจุบัน
รวมถึงการต่อยอดอาชีพจากความรู้และทักษะของโครงการฯ จาเป็นต้องมีต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ รวมถึงใช้ระยะเวลาในการรอผลผลิต
- นักจิตวิทยา 1) การประเมินวางแผนให้ความช่วยเหลือจากทีมสหวิชาชีพ ควรมีผลการ
ประเมิ น ที่ มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 2) การเยี่ ย มบ้ า นติ ด ตามครอบครั ว ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โดยครอบครั วและชุมชนสามารถให้ การดูแลผู้ ใช้บริการ ให้ ส ามารถอยู่กับครอบครัว และชุมชน
สามารถให้การช่วยเหลือและร่วมกันดูแลผู้ใช้บริการให้อยู่ในชุมชนได้ โดยจะไม่ออกมาจากครอบครัว
และชุมชนอีก 3) ประสานกลับไปถึงครอบครัวและชุมชนให้ทราบถึง พฤติกรรม ของผู้ใช้บริการ และ
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ให้ คาปรึ ก ษาแนะน าในการดู แลผู้ ใ ช้ บริ ก าร เมื่ อ กลั บ ไปอยู่ใ นสั ง คมและชุ มชน 4) มี ก ารติ ดตาม
ประเมินผลหลังจากการประสานส่งต่อ โดยจะติดตามเป็นระยะ ๆ คือครบ 1 เดือน ทุก ๆ 3 เดือน
และ 1 ปี ตามลาดับ เพื่อประเมินตัวผู้ใช้บริ การว่าผลการไปอยู่กับครอบครัว/ชุมชน มีผลเป็นเช่น ไร
5) นาผลการติดตามและประเมินผลการส่งต่อ มาประเมินและหาวิธีร่วมกันป้องกันมิให้ผู้ใช้บริการ
กลับออกมาเป็นคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งอีก
- นักพัฒนาสังคม 1) มีการประเมิน และเตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการทางด้านร่างกาย
จิตใจ และมีการประสานติดตามผลการเยี่ยมบ้าน โดยผ่า นการพิจารณาจากทีสหวิชาชีพของสถาน
คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง นนทบุ รี 2) ประสานเตรี ย มความพร้ อ มของครอบครั ว และชุ ม ชน 3) ส่ ง ตั ว
ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการดูแลและทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
รวมถึงการแนะแนวทางการช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกสถานคุ้มครองฯ และมีความจาเป็นที่
จะต้องเข้าถึงสิทธิการรักษา หรือสิทธิต่าง ๆ 4) ประเมินและติดตามผลการส่งกลับคืนสู่ครอบครัว
พร้อมทั้งประเมินให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดแคลน
ปัญหำ อุปสรรค ในกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
ด้ำนบุคลำกร ผู้เข้ารับบริการมีมากกว่า 500 คน บุคลากร 1 ท่าน ต้องปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือต้องรับผิดชอบผู้ใช้บริการเกินสัดส่วนที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
นักสังคมสงเคราะห์ ต้องปฏิบัติงานทั้งในด้านการวางแผนพัฒนารายบุคล ซึ่งประกอบไปด้วยการ
วางแผนกิจกรรมตามการประเมิน IRP การพิทักษ์สิทธิ การดาเนินการทางด้านเอกสารสิทธิที่พึงได้รับ
การประสานองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ งานพยาบาล จะต้องตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งหมด
นาผู้รับบริการพบแพทย์ตามนัด เดินเรื่องสิทธิเบิกจ่ายที่โรงพยาบาล หากในวันนั้นมีผู้ใ ช้บริการที่ต้อง
พบแพทย์ ห ลายคลิ นิ ก ก็ จ ะใช้ บุ ค ลากรเพิ่ ม ขึ้ น และใช้ เ วลาทั้ ง วั น นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งจั ด ยาของ
ผู้ใช้บ ริ การแต่ล ะคนให้ ครบถ้ว นและจัดแบ่งตามอาคารเรือนนอน เพื่อให้ ผู้ดูแลได้แจกจ่ายให้ แก่
ผู้ใช้บริการตามมื้อ และในส่วนของผู้ดูแลยังมีไม่เพียงพอเท่าที่ควรจะเป็น โดยขณะนี้มีสัดส่วนผู้ดูแล 1
คน ต่อผู้ใช้บริการ 80 คน จึงได้มอบหมายให้ผู้ใช้บริการที่มี ศักยภาพเป็นผู้ช่วยตามแต่ละอาคาร
เพื่อดูแลการดาเนินกิจวัตรประจาวันและการทานยาของผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่
สามารถดูแลได้ดีและทั่วถึงเท่ากับผู้ดูแลประจาอาคาร อี กหน้าที่ที่สาคัญที่ควรต้องมีให้เพียงพอคือ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมบาบัดและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านอาชีพ
เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มจะสามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเหมาะสมเมื่ อ กลั บ คื น สู่ สั ง คม งานฝ่ า ยสั ง คม
สงเคราะห์ ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจหลั ก ของการขั บ เคลื่ อ นสู่ เ ป้ า หมายการส่ ง กลั บ ตามกรมฯ ได้ ว างไว้ นั้ น
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้บุคลากรที่เพียงพอเหมาะสมกับสัดส่วนของผู้ใช้บริการ เพราะเนื้องานนั้น
เป็นกระบวนการที่สอดรับกัน หากผู้ใช้บริการได้รับการดูแลความเป็นอยู่ ยารักษาโรค การพยาบาล
รักษาที่ดี ย่อมส่งผลให้ร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น มีสมาธิ
สามารถรับรู้ได้ดี และสามารถกลับคืนสู่สังคมในที่สุด นอกจากนี้ จาเป็นต้องมีล่ามแปลภาษาในการให้
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ความช่ว ยเหลือผู้ รับ บริการที่เป็น บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร (บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
อีกประการที่สาคัญ ในการบริหารบุคลากรนอกจากด้านอัตรากาลังและการปฏิบัติงานแล้ว ผู้ปกครอง
ต้องสร้างความรักความสามัคคี แรงจูงใจ และการวางเป้าหมายร่วมกันในการทางาน โดยจัดประชุม
หน่ ว ยงานเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นเพื่ อ พบปะหารื อ ร่ ว มให้ ข้ อเสนอแนะปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน การกาหนดข้อตกลงและเน้นย้าเป้าหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังจัดให้ทุก
ท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นครั้งคราว และเนื่องจากสถานคุ้มครองฯ ได้รับการสนับสนุน
การดาเนินงานจากมูลนิธิกุศลกร จึงจัดให้มีรางวัลและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ของขวัญให้แก่
บุคลากรในโอกาสสาคัญ เช่น วันเกิด คลอดบุตร ฯลฯ
ด้ำนงบประมำณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 16 ล้ านเศษ
เป็นงบบุคลากร ร้อยละ 19.54 และงบดาเนินงาน ร้อยละ 80.46 ได้กาหนดการใช้งบประมาณเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 1 ถัดมาจึงเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการ
พัฒนาบริการและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อพัฒนาองค์
วามรู้และทักษะของบุคลากร สาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ได้รับการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
ในพื้นที่ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีสิทธิเบิกจ่ายเนื่องจากเป็นผู้ไม่มีสถานนะทางทะเบียนราษฎร์ ทั้งยังมีผู้มี
จิตศรัทธาร่วมบริจาคอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ แก่สถานฯ อย่างต่อเนื่อง จึงมีส่วนช่วยให้
งบประมาณมีเพียงพอที่จะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ดูแลผู้รับบริการภายในสาหรับ
คนไทยที่ ไ ด้ รั บ มาแต่ ล ะปี จ ะต้ อ งจั ด สรรไปเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยดู แ ลบุ ค คลต่ า งด้ า วที่ เ ป็ น บุ ค คลไร้ ที่ พึ่ ง
ไร้ ส ถานะทางทะเบี ย นและการตรวจ DNA ไม่ ส ามารถจัด สรรงบประมาณเพื่อ จัดกิจ กรรมให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายในหน่วยงานได้(กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ)
และไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร ในประเด็นการดูแลกลุ่ม
ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ได้ เนื่องจากการใช้งบประมาณของหน่วยงาน จาเป็นต้อง
มีความสอดคล้องกับภารกิจที่กระทรวงฯ กาหนด
ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้พิการทางจิตเป็นกลุ่มคนส่งกลับคืนสู่สังคมได้ยาก เนื่องจากสังคมและ
ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางจิต ซึ่งมีมากถึง 300 คน ส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยจิตเวช
ที่ไม่มีญาติรับกลับและเป็นกลุ่มคนไม่มีสถานะทางทะเบียน ไม่สามารถส่งกลับคืนสู่ชุมชน สังคมได้
ผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าว จึ งต้องมีชีวิตที่เหลืออยู่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักที่หน่วยงาน
ให้บริการคือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง แต่ปัจจุบันต้องดูแลกลุ่มเป้าหมายแฝงที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไร้ที่พึ่งด้วย แต่หน่วยงานไม่สามารถจาหน่ายคนกลุ่มดังกล่าวได้ เนื่องจากต้อง
ได้รั บ การบู ร ณาการร่ ว มกับ หน่ ว ยงานอื่น ๆ อีกทั้ง ผู้ ใ ช้บริการกลุ่ ม นี้ส่ ว นใหญ่ไม่ ส ามารถพัฒ นา
ศักยภาพให้ดีขึ้นได้ สาเหตุจากสภาพร่างกายที่อยู่ในสภาวะที่ถดถอยและความผิดปกติในร่างกาย
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ด้ ำ นนโยบำยกรม/กระทรวง การด าเนิ น งานของสถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง นนทบุ รี
ไม่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กลุ่ มเป้าหมายที่มีน โยบายกาหนด สรุปคือนโยบายไม่เหมาะสมและไม่ส ามารถแก้ไขสถานการณ์
ปั ญหาในปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรส่ ว นใหญ่ถูก ใช้ ในการดูแ ลผู้ สู งอายุ และผู้ พิ การ ส่ งผลให้ การพั ฒ นา
ศักยภาพหรือฝึกอาชีพมีประสิทธิภาพน้อยลง ซึ่งปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมาย
การส่งคืนครอบครัว นั้น อาจเกิดจากภาวะของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่มีอาการทางจิตเวชซึ่งมิอาจฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว หรือเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีภาวะถดถอยทางร่างกายอยู่แล้ว ซึ่งในสอง
กลุ่มนี้ยังมีภาวะพิการร่ว มด้วยในบางส่วน แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า จะไม่สามารถส่งกลับได้ แต่
ทีมสหวิชาชีพจาเป็นต้องทางานหนักขึ้นกับครอบครัว และชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับในการดูแลที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการส่งกลับ หากส่วนนี้สาเร็จก็จะคงไว้เพียงผู้ที่ไร้ครอบครัวหรือ
ญาติจริง ๆ ซึ่งทีมสหวิชาชีพก็จะต้องกลับมาวิเคราะห์วางแผนในขั้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
- การดาเนินงานตามนโยบาย ควรมีการบูรณาการร่วมกันกั บ กระทรวง/กรม ที่มีภารกิจกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง กรมกิจการผู้สูงอายุและกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างแนวทาง
และดาเนินงานการคุ้มครองสวัสดิภาพและการป้องกันกลุ่มเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- ผู้ป่วยจิตเวชเป็นกลุ่มคนส่งกลับคืนสู่สังคมได้ยาก เนื่องจากสั งคมและชุมชนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ ผู้ ป่ว ยจิ ตเวช ปัญหาที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขจึงไม่ใช่การพัฒ นาศักยภาพ
แต่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชแก่ครอบครัว สร้างการรับรู้แก่ชุมชน และ
สร้างภาพลักษณ์ที่สั งคมมีต่อผู้ ป่ว ยจิตเวช โดยการกาหนดนโยบายดังกล่าว ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกับ กระทรวง/กรม ที่มีภารกิจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น กรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช
ได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นการเพิ่มโอกาสการคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
- ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการฝึกอาชีพตามโครงการธัญบุรีโมเดล ให้เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่และสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน เพราะทักษะอาชีพส่วนใหญ่ของโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับ
อาชีพที่มีอัตราการจ้างงานในปัจจุบัน รวมถึงการต่อยอดอาชีพจากความรู้และทักษะของโครงการฯ
จาเป็นต้องมีต้นทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงใช้ระยะเวลาในการรอผลผลิต
กลุ่มที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ผู้ให้การสัมภาษณ์ มีจานวน 3 คน คนที่ 1 เพศชาย อายุ 58 ปี ระยะเวลาที่รับบริการใน
สถาน 1 ปี 6 เดือน คนที่ 2 เพศชาย อายุ 56 ปี ระยะเวลาที่รับบริการในสถาน 6 เดือน และคนที่ 3
เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปี ระยะเวลาที่รับบริการในสถาน 3 ปี โดยกาหนดนามสมมุติเป็น นาย ก. นาย
ข. และนาง ค. ตามลาดับ
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
ผู้รับบริ การที่ให้การสัมภาษณ์ส่ว นใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการที่ ได้รับแต่ล ะ
ขั้นตอน และยินดีให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสถานฯ ตามศักยภาพที่สามารถช่วยได้ เพราะถือเป็น
การเรียนรู้และได้พัฒนาทักษะของตนไปในตัว การได้เข้ามารับบริการสถานฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบฯ
ทาให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ และการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ และได้
ออกไปทากิจกรรมเพื่อสังคมภายนอกบ้าง แม้รายได้จะไม่มากมายแต่ก็ทาให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า
กิจกรรมอะไรบ้ำงที่ได้ทำขณะอยู่ในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
นาย ก. ทาการเกษตร ทาสวน ปลู กผั ก ช่วยให้มีรายได้บ้าง และแบ่งตามสัดส่ วนที่สถานฯ
กาหนด ตอนเย็นจะทาหน้าที่เป็นผู้นาสวดมนต์
นาย ข. ช่วยงานทาความสะอาดภายในอาคาร สถานที่ และถนัดงานช่าง ได้ออกไปรับจ้าง
ซ่อมแซมข้างนอกสถานฯ บ้าง มีรายได้แบ่งตามสัดส่วนที่สถานฯ กาหนด
นาง ค. ช่วยงานทาความสะอาด กวาดถูภายในและรอบ ๆ อาคาร จัดเก็บและเข็นผ้าไปซัก
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการพาไปพบแพทย์ และเป็นผู้นาในการออกกาลังกาย
ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ได้รับในแต่ละกระบวนกำร
นาย ก. นาย ข. และนาง ค. มีความรู้สึกที่ตรงกัน คือ รู้สึกพึงพอใจมาก เพราะได้รับการดูแล
และการช่วยเหลืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถทาได้ตามความสามารถที่มีอยู่
ควำมต้องกำรที่อยำกให้หน่วยงำนจัดสรรเพิ่มเติมในกระบวนกำร
นาย ก. และนาย ข. รู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับและคิดว่าเพียงพอแล้ว ส่วน นาง ค. อยากให้มี
แขกเข้ามาจัดกรรมนันทนาการ และบริจาคสิ่งของให้กับผู้ใช้บริการบ่อย ๆ
7. สรุปผลกำรศึกษำ
7.1 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
ด้ำนบุคลำกร
- บทบาทนั กสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม คือ ผู้ จัดการรายกรณี (Case
Manager) โดยการนาวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาปฏิบัติงานในรูปแบบการจัดการรายกรณี (Case
Management) มีหน้าที่กากับดูแล ตัดสินใจ และรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การถ่ายทอดความรู้
ในการปฏิบั ติงานด้านสั งคมสงเคราะห์ แก่เจ้าหน้าที่ ผ่ านการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนของทีมสหวิชาชีพ รวมถึงการเรียงลาดับขั้นตอนการทางาน
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนงานของหน่วยงานที่มาตรฐานกาหนด
- หน้าที่ที่สาคัญคือเจ้าหน้าที่กิจกรรมบาบัดและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจ
อารมณ์ สังคม และด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพร้อมจะสามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เมื่อกลับคืนสู่สังคม
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- งานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการส่งกลับตามกรมฯ
ได้วางไว้นั้น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้บุคลากรที่เพียงพอเหมาะสมกับสัดส่วนของผู้ใช้บริการ เพราะ
เนื้องานนั้นเป็นกระบวนการที่สอดรับกัน หากผู้ใช้บริการได้รับการดูแลความเป็นอยู่ ยารักษาโรค
การพยาบาลรักษาที่ดี ย่อมส่งผลให้ร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้น มีสมาธิ สามารถรับรู้ได้ดี และสามารถกลับคืนสู่สังคมในที่สุด
- การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการฯ
ที่ต้องคานึงถึงความต้องการและความแตกต่างถึงสภาพปัญหารายบุคคล
ด้ำนงบประมำณ
- งบประมาณเป็น ไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ใช้บริการเป็นอันดับ 1 ถัดมาจึงเป็นไปเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนาบริการและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากร
ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการมีสภาพปัญหาที่ซับซ้อน คือ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้พิการ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ ล้วนเป็นคนไร้ที่พึ่งด้วย
- ความพร้อมของครอบครัวและชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา ฟื้นฟู ที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีความเข้าใจ รู้วิธีการจัดการปัญหาทางอารมณ์ สังคม ได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ทางสังคมและการจ้างงาน
- การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช
ด้ำนนโยบำยกรม/กระทรวง
- การบูรณาการร่วมกับกระทรวง/กรม ที่มีภารกิจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสุขภาพจิต
- การถ่ายทอดนโยบายและแผนแก่หน่วยงานกระทรวงอื่นรับทราบ
- หลักสูตรการฝึกทักษะด้านอาชีพที่จัดให้ผู้รับบริการมีความเหมาะสมกับตัว ผู้รับบริการ
บริบทพื้นที่และสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน
7.2 ปัญหำและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนกำรส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
ด้ำนบุคลำกร
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประสบปัญหาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสัดส่วนของการ
ทางานกับผู้ใช้บริการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่กิจกรรมบาบัดและฝึกอาชีพ ไม่เพียงพอ การสรรหาบุคลากร
เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารนั้ น เนื่ อ งด้ ว ยในการสรรหาทาง
หน่วยงานไม่ให้มีคนให้คัดสรรมากหนัก เพราะการทางานเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งนั้นมีภาระงานที่หนัก ต้อง
เผชิญกับสภาพปัญหาของผู้ใช้บริการที่มีความซับซ้อน
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ด้ำนงบประมำณ
- เป้าหมายของการใช้งบประมาณที่ถูกกาหนดจากส่ว นกลางที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการภายในสถานฯ เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะถดถอย
- งบประมาณที่ใช้ดูแลผู้รับบริการภายในสาหรับคนไทยที่ได้รับมาแต่ละปีต้องจัดสรรไปเป็น
ค่าใช้จ่ายดูแลบุคคลต่างด้าวที่เป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง ไร้สถานะทางทะเบียนและการตรวจ DNA
- ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่ อจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายใน
หน่วยงานได้ (กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ)
- ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร ในประเด็นการ
ดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการได้ เนื่องจากการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
จาเป็นต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจที่กระทรวงฯ กาหนด
ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย
- ผู้ป่วยจิตเวชเป็นกลุ่มคนส่งกลับคืนสู่สังคมได้ยาก เนื่องจากสังคมและชุมชนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิต ซึ่งมีมากกว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่มีญาติรับกลับ
และเป็นกลุ่มคนไม่มีสถานะทางทะเบียน ไม่สามารถส่งกลับคืนสู่ชุมชน สังคมได้ ผู้รับบริการกลุ่ม
ดังกล่าวจึงต้องมีชีวิตที่เหลืออยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
- กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ที่ ห น่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารคื อ กลุ่ ม คนไร้ ที่ พึ่ ง แต่ ปั จ จุ บั น ต้ อ งดู แ ล
กลุ่มเป้าหมายแฝงที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไร้ที่พึ่งด้วย แต่หน่วยงานไม่
สามารถจาหน่ายคนกลุ่มดังกล่าวได้ ซึ่งผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นได้
สาเหตุจากสภาพร่างกายที่อยู่ในสภาวะที่ถดถอยและความผิดปกติในร่างกาย
ด้ำนนโยบำยกรม/กระทรวง
- ขาดการบูรณาการการทางานร่วมกันทั้งในรูปสหวิชาชีพ และกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกระทรวง/กรม ที่มีภารกิจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสุขภาพจิต
- นโยบายจากส่วนกลางกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ให้ ความสาคัญที่มุ่งเน้นภารกิจให้
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ กลับสู่
ครอบครัวและชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผู้ใช้บริการในสถานฯ ซึ่งอยู่ใน
สภาวะถดถอย
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7.3 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรดำเนินกำรของสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ต่อกรมพัฒนำ
สังคมและสวัสดิกำร
จากประเด็นปัญหา อุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
และข้อเสนอแนะของผู้ให้การสัมภาษณ์ ทาให้ค้นพบปัจจัยหลักที่สาคัญต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พึ่ง
คืนสู่ครอบครัวและชุมชน แบ่งเป็น 5 ปัจจัย โดยเรียงลาดับความสาคัญที่ได้จากผู้ให้การสัมภาษณ์
ดังนี้
1) การบูรณาการเครือข่ายร่วมกับกระทรวงอื่นอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนงาน
โดยถ่ายทอดนโยบายและแผนให้ แก่ห น่ว ยงานซึ่งสั งกัดกระทรวงอื่นรับทราบ เพื่อให้ ได้รับความ
ร่วมมือและช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่น สะดวก และรวดเร็ว
เช่น โรงพยาบาล ตารวจ องค์กรเครือข่าย ฯลฯ
2) การสร้างความพร้อมของครอบครัว ชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา ฟื้นฟู
ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจ รู้วิธีการจัดการปัญหาทางอารมณ์ สังคม ได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมทางสังคมและการจ้างงาน
3) การพั ฒ นาศั ก ยภาพและความพร้ อ มของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ที่ ค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและ
ความแตกต่างของปัญหารายบุคคล บริบทแวดล้อมที่เข้ามากระทบต่อผู้ใช้บริการแต่ละรายของสถาน
คุ้มครองฯ โดยทีมสหวิชาชีพ
4) การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยจิต เวช ให้แก่
สังคมได้รับทราบว่า การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชนั้นมิใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นเรื่องที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
เพี ย งแค่ การดูแ ลในการรั บ ประทานยาที่ค รบถ้ ว นก็ส ามารถอยู่ ร่ว มกัน ได้อ ย่ างปกติ สุ ข เป็น การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของคนในสังคม ซึ่งให้ผู้ใช้บ ริการได้รับการยอมรับมากขึ้น เพิ่มโอกาส
การคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
5) ความชัดเจนในการตีความนิยามของคนไร้ที่พึ่ง เพื่อสร้างแนวทางและการบูรณาการการ
คุ้มครองร่ว มกับ กรมที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ จะเห็นได้กลุ่มเป้าหมายของสถานคุ้มครองฯ เป็นผู้ใช้บริการที่มีความพิการหรือเป็นผู้สูงอายุ
จานวนมาก เนื่องจากกรมที่มีกฎหมายเฉพาะมักตีความว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ที่ไร้ที่พึ่ง จึงขอให้ทาง
สถานฯ รับตัวคนพิการ ผู้สูงอายุ ดังกล่าวเข้าสู่การดูแลคุ้มครอง ซึ่งสถานฯ มีทรัพยากรและบุคลากรที่
มีอยู่อย่างจากัด ส่งผลให้กระบวนการทางานไม่เป็นไปตามเป้าหมายการส่งกลับเท่าที่ควร
7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษากระบวนการดาเนินงานของหน่ว ยงานที่มีภ ารกิจในการให้ การดูแลกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และผู้ป่วยจิตเวช ที่เป็นคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้รับบริการแฝงใน
สถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งที่มีจ านวนมาก และไม่ส ามารถส่ งต่อไปยังหน่ว ยงานที่มีภ ารกิจหลั กต่อ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม

385

ไปหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง อันจะก่อให้เกิดผลสาเร็จในการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (โควิ ด -19) คนไร้ ที่ พึ่ ง
ถือเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางทางสังคม รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ โดยบูรณาการทุก
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ภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อไม่ให้เกิดคนไร้ที่พึ่งเพิ่มในอนาคต
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ปัญหำและอุปสรรคกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน
ศึกษำเฉพำะกรณี ด้ำนกำรปกครอง
พระมหาทวีทรัพย์ โสภณญาโณ (บูรณะอุดม)*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะ
กรณี ด้า นการปกครอง การศึก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ เป็น การวิจั ยเชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research)
ด้ว ยการวิจั ย ทางด้านเอกสาร (Documentary Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการ
บริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมกับภาวการณ์ของสังคมและการปกครองของไทยในปัจจุบัน
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ระบบการบริห ารการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีประเด็นปัญหาส าคัญหลั ก ๆ 3 ประเด็น
ด้ ว ยกั น อั น ได้ แ ก่ 1) ระบบการปกครองคณะสงฆ์ 2) กฎหมายที่ ใ ช้ ป กครองคณะสงฆ์ และ 3)
หน่วยงานสนับสนุนกากับดูแล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ประเด็นด้านระบบการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการรวม
ศูนย์ผูกขาดอานาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลาง กับพระสงฆ์ที่อยู่ในกรุงเทพเพียงไม่กี่วัดเท่านั้น สืบทอด
อานาจหมุนเวียนกันขึ้นปกครอง อานาจการตัดสินใจเด็ดขาดอยู่ที่คน ๆ เดียว มีลักษณะเป็นเผด็จการ
เอื้อต่อระบบอุปถัมภ์สูง ทาให้ขาดการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วน เป็นเหตุให้การบริหารงาน
ภายใต้ ม หาเถรสมาคมขาดประสิ ท ธิ ภ าพ เพราะสายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ย าว และความชรา
ภาพประกอบกับไม่มีระบบคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารกิจการคณะสงฆ์
แนวทางการแก้ไข มี 2 วิธี คือ 1) แก้ไขเชิงระบบ ด้วยการจัดให้มีการแบ่งแยกอานาจการ
ปกครองออกเป็ น 3 ฝ่ าย ดังเช่น พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 2) แก้ไขเชิงวัฒ นธรรม ด้วยการปลู กฝั ง
ค่านิยม การปกครองที่ทันสมัยใกล้เคียงพระธรรมวินัย และเข้ากับสภาวการณ์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ผ่านการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร
2) ประเด็นด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับปัจจุบัน มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
การที่รัฐเป็นผู้บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมกากับดูแลคณะสงฆ์ และคานอานาจคณะสงฆ์ไม่ให้มีอานาจ
พิเศษเหนือรัฐหรือผู้มีอานาจสูงสุดของรัฐ ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมจากคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนในการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงครองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: Taweesap_2536@hotmail.com
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ตราพระราชบัญญัติ ทาให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นแบบรวมศูนย์ ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาธิปไตย
ง่ายต่อการเข้าแทรกแซง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐ ทาให้คณะสงฆ์ตกเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งของรัฐ
แนวทางการแก้ไข รัฐควรให้ความสาคัญกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้วยการตรากฎหมาย
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปกครองคณะสงฆ์ ไ ทย ให้ มี ทั น สมั ย ใกล้ เ คี ย งพระธรรมวิ นั ย และควร
ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองดูแลคณะ
สงฆ์ อย่างมีขอบเขต ไม่ก้าวล่วงอานาจคณะสงฆ์ ด้วยการแทรกแซงการปกครอง ดังเช่นที่ผ่านมา
3) ประเด็ น ด้ า นหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล มี ปั ญ หาและอุ ป สรรค คื อ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทางาน 2 ด้าน ได้แก่ งานราชการ และงานคณะสงฆ์ ทาให้ประสิทธิภาพใน
การสนองงานคณะสงฆ์ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ เป็ น เหตุ ใ ห้ ง านบางอย่ า งของคณะสงฆ์ บ กพร่ อ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การ
ตอบสนอง ถูกมองข้ามความสาคัญไป และทางานเกินขอบเขต ก้าวล่วงอานาจคณะสงฆ์
แนวทางแก้ไข ควรเพิ่มหน่วยงานสนับสนุนมาแบ่งเบาภาระงานของสานักงานพระพุทธศาสนา
ให้พระสงฆ์มีสิทธิในการเลือกหรือเสนอชื่อผู้อานวยการสานัก งาน เพื่อที่จะได้ทางานร่วมกับคณะสงฆ์
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม ควรน าพระราชบัญ ญัติค ณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาพิจ ารณาปรั บใช้
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแทบทุกเรื่อง แต่ก็ยังดีกว่าฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบั น
เพราะพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันโดยมาก ยังมีความงดงามในพระธรรมวินัย และระบบจารีตประเพณีอยู่
แล้ว เมื่อมีระบบการปกครองที่ทันสมัยใกล้เคียงพระธรรมวินัย เป็นธรรมทั่วถึง จะยิ่งทาให้สถาบัน
คณะสงฆ์ไทย มีความงดงามเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เป็นปรึกแผ่นมั่นคง มากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การบริหารกิจการคณะสงฆ์, พระราชบัญญัติ, การปกครองคณะสงฆ์, มหาเถรสมาคม
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Problems and obstacles in current Thai clergy administration
Case study Governing
Phramaha Taweesup Sopanayano (BooranaUdom)*
Abstract
Research Problems and obstacles in current Thai clergy administration Case
study Governing This research study Is a qualitative research with document research
Its objectives are 1) to study the administration of the current Thai clergy 2) To study
the problems and obstacles in the administration of the current Thai clergy 3) To
suggest solutions to problems and obstacles in the administration of the current Thai
clergy To be suitable for the current situation of society and government in Thailand
this research, the researcher concluded and discussed the results of the study
Various problems and obstacles Exists in the administrative system of the Thai clergy
today There are 3 major issues, including 1) Sangha government system 2) Governing
laws governing the Sangha 3) The Agency supports supervision and supervision with
details as follows
1) Current issues in the Sangha government system There are problems and
obstacles arising from the centralization of monopolies of central government with
monks in Bangkok Only a few temples Inheriting the power Rotate Governing
Absolute decision-making power is alone has a dictatorial nature, is conducive to high
patronage systems Resulting in lack of participation from monks in every region
Causing the administration under the synod Inefficient Because of the long chain of
command And old age In addition there is no system for selecting people with
knowledge and ability to manage the Sangha affairs
There are 2 methods of solutions 1) System solutions by arranging for the
identification of administrative powers into 3 divisions 2) Cultural amendments by
instilling values Modern rule near the Dharma discipline and match the current
situation in Thailand Through the education of monks and novices
*
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2) Current legal issues here are problems and obstacles arising from the
government being established to control, supervise, care for the Sangha And the
power of the clergy to have no special power over the state or the highest authority
of the state As well as the lack of participation from all clergy in enactment Makes
the clergy administration to be centralized Not consistent with the principles of
sovereignty Easy to get in shape In order to meet the needs of the state Causing the
clergy to become one of the state tools
Solution The state should give importance to the administration of the
Sangha affairs with enactment that is beneficial to the administration of the Thai
clergy To have a modern close to discipline And should consult with all clergy of all
regions As well as to support the patronage and care of the Sangha To some extent
Do not delay the power of the clergy With the regency Like before
3) Issues relating to the regulatory support agencies There are problems and
obstacles Is the National Buddhism Office working in 2 areas including government
work and clergy work Causing the efficiency in not fulfilling the Sangha work Causing
some clergy to lose their work Did not receive a response Overlooked importance
And working beyond the boundaries The power of the clergy
Solution should add support agencies to lighten the workload of the Office of
Buddhism giving the monks the right to choose or nominate the director of the office
In order to work effectively with the clergy and is beneficial to religion
More suggestions should bring the Sangha Act B.E. 2484 into consideration to
apply the researcher has the opinion that May not be perfect in almost all matters
But still better than the version currently in use because most Thai monks today
There is still beauty in the discipline. And the customary system already exists then
when there is a modern governing system similar to Phra Dhamma Fair and thorough
will make the Thai monastic institution Beautiful, full of efficiency is more stable
Key words: Administration of Sangha Affairs, Act, The governing of the Sangha, the
Sangha Synod
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1. บทนำ
พระสงฆ์เมื่อเข้าไปเผยแผ่พระศาสนาในประเทศใดก็ตามนอกจากจะใช้หลักพระธรรมวินัย
แล้ว ยังต้องอนุวัติคล้อยตามให้เข้ากับหลัก จารีต ประเพณี และกฎหมายบ้านเมืองของประเทศนั้น ๆ
อีกด้วย สาหรับการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้เข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยได้รับ
ความอุ ป ถั ม ภ์ดู แ ลจากพระมหากษั ต ริย์ เพื่อ ให้ ช่ว ยเป็น ที่ พึ่ งทางจิต ใจและสั่ งสอนประชาชนใน
บ้านเมืองให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยหลักแห่งศีลธรรมอันดี คณะสงฆ์ก็ได้รับการสนับสนุน
ปกป้องคุ้มครองดูแลจากฝ่ายบ้านเมือง เช่นกัน เมื่อพระศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีผู้เข้ามาบวชเพิ่ มมาก
ขึ้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้อานาจรัฐ มาช่วยจัดรูปแบบการปกครองควบคุมดูแลคณะสงฆ์ ดังเช่น
ในสมัยสุโขทัยได้มีการแบ่งคณะสงฆ์ออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอรัญญวาสี และคามวาสี ครั้นสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ออกเป็น 3 คณะ คือ คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย
คณะอรัญญวาสี คณะคามวาสีฝ่ายขวา เมื่อสิ้นสุดยุคกรุงศรีอยุธยาเข้าสู่ยุคกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์
ตอนต้นนั้น ยังคงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ออกเป็น 3 คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ และคณะ
อรัญญวาสี ภายหลังจึงมีการเพิ่มเข้ามาอีก 1 คณะ คือ คณะกลาง รวมเป็น 4 คณะ ต่อมาได้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย คือการกาเนิด ธรรมยุติกนิกายทาให้ คณะสงฆ์เกิดการ
แบ่งแยกออกเป็น 2 นิกาย เป็นเหตุให้เกิดความไม่เสมอภาค สร้างความเหลื่อมล้าระหว่างสงฆ์ 2
นิกาย จนเป็นปัญหาบางประการตามมา จะเห็นได้ว่าการปกครองคณะสงฆ์ไทยนั้น นอกจากจะมีพระ
ธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครองแล้ว ยังมีการใช้อานาจรัฐมาช่วยสนับสนุนป้องกันภัยที่จะเกิดแก่
พระศาสนา และคุ้มครองรักษาพระธรรมวินัย ตลอดถึงประโยชน์บางประการที่จะเกิดแก่รัฐเอง การ
ใช้อานาจรัฐเข้ามาดูแลคณะสงฆ์นั้นปรากฏเด่นชัดโดยการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ์ ร.ศ.121 และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลายฉบับตามภาวการณ์ของบ้านเมือง เลื่อยมาจนกระ
ทั้งถึงยุคปัจ จุบั น ล่ าสุ ด คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เจตนาของการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดูเหมือนว่าจะเป็นการให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา แต่ในความเป็นจริง
การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กลับก่อให้เกิดสภาพปัญหาตามมา คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ปรากฏ
ว่ามีปัญหาหลาย ๆ ประการเกิดขึ้น ทั้งด้านโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ภายใต้กฎหมายที่ไม่มี
ความคล่องตัวและไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญ หาระบบ
ศักดินาที่ยังคงอิงแอบอยู่ในคณะสงฆ์ไทย ทาให้เกิดลักษณะอนุรักษ์นิยม เน้นอานาจและตัวบุคคลที่ไม่
มีความแน่นอน จนทาให้ขาดประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการปกครอง เน้นการยึดถือตามแบบแผน
โบราณ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของพระพุ ท ธองค์ และไม่ ป รั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ ยุ ค ส มั ย ที่
เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทางสังคม จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์
เป็ น อุป สรรคส าคัญต่อการพัฒ นา ทาให้ ห ลายส่ ว นประสบปัญหาด้านประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล
ที่จะนามาใช้ได้จริงในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และไม่สามารถส่งมอบคุณค่าสาธารณะสู่สังคม
ปัจจุบันได้ โดยเฉพาะสังคมประเทศไทยในทุกวันนี้ ที่มีความต้องการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อันเป็น
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หัวใจสาคัญในการพัฒนาประเทศ และพระสงฆ์ส่วนใหญ่ถูกปล่อยปละละเลยให้ล้มเหลวในด้านผู้เป็น
ที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน กลายมาเป็นสาเหตุของการเสื่อมความศรัทธาเลื่อมใสและความเจริญ
ของพระพุทธศาสนาเสียเองเช่นในปัจจุบัน
ด้ว ยเหตุนี้ ผู้วิจั ย จึ งมีความสนใจในการทาวิจัย เรื่องปัญหาและอุปสรรคการบริห ารการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ที่มีปัญหามากมาย ที่ต้องค้นหาคาตอบของปัญหาที่ถูกละเลย และ
มองข้ามความส าคัญไปเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ คณะสงฆ์ไทยกลั บไปเป็นสั งคมแห่ งธรรมาธิปไตย
เคารพกันโดยธรรม ตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างการปกครองที่ดีแก่สังคม
ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความคาดหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้ จะเป็นส่วน
หนึ่ งของแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ์ไทย เพื่อความศรัทธา
เลื่อมใสต่อสถาบันคณะสงฆ์ และความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการปกครองคณะสงฆ์ในยุคสมัยต่าง ๆ ตั่งแต่พุทธกาล จนถึง
ปัจจุบัน
2.2 เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
2.4 เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบัน
3. ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระณรงค์ วุฑฒิเมธี (สังขวิจิตร) ปริญญาศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา
ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปกครองคณะ
สงฆ์ไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางการแก้ไข” ผลของการวิจัยพบว่า ปัญหาการปกครองคณะ
สงฆ์ในปัจจุบัน มีปัญหาทางโครงสร้างการปกครอง, ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง, และ
ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งสมณศักดิ์ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้
- ด้านโครงสร้างการปกครอง แนวทางการแก้ไขคือ แยกรัฐออกจากศาสนา และเน้นการ
กระจายอานาจและถ่วงดุลพร้อมทั้งให้พุทธบริษัทมีส่วนร่วม
- ด้านการขาดประสิท ธิภาพในการปกครอง แนวทางการแก้ไขคือ ปรับในเรื่องของระบบ
การศึกษาเพื่อจะช่วยพระสงฆ์มีคุณภาพทั้งผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง
- ด้านหลั กเกณฑ์การแต่งตั้งสมณศักดิ์ แนวทางการแก้ไขคือ ปรับหลั กเกณฑ์การแต่งตั้ง
สมณศักดิ์และแยกสมณศักดิ์ออกจากตาแหน่งทางการปกครอง
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พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ (ลักษณะจันทร์) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์กาเนิด และ
พัฒนาการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากาเนิด และ
พัฒนาการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ โครงสร้างการบริหารกิจการ คณะสงฆ์
และบทบาทขององค์กรคณะสงฆ์ที่มีความสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองไทย และศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กับร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
มหาเถรสมาคม และฉบับกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรในประเด็น
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เรื่องมูลเหตุหรือปัจจัยทางสังคมของคณะสงฆ์ และฆราวาสที่เป็นเหตุให้มีการ
ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นเหตุให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ
ที่เป็นเหตุให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับเก่า แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับใหม่ ในแต่ละยุค แต่ละสมัย
ผลการศึ กษาพบว่ ารู ป แบบการจัดโครงสร้า งการปกครองคณะสงฆ์แต่ ล ะยุค แต่ล ะสมั ย
นั้น การรับและเลิกใช้รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์แต่ละครั้ง ล้วนเป็นผลจากความริเริ่มและความ
พยายามของรัฐ คณะสงฆ์มีสิทธิใช้รูปแบบการปกครองตนเองที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระบอบการปกครอง
ของฝ่ายอาณาจักรในยุคนั้น ๆ เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปที่พบได้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็น
หลักทั่วไป การที่รัฐจะตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งส่งเสริมให้คณะสงฆ์มี ระบบบริหารที่คล่องตัว
มากขึ้น โดยสานั กพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ทาหน้าที่ถวายการอุปถัมภ์มากกว่าการควบคุมดูแล
ก่อนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แต่ละครั้ง รัฐควรทาการวิจัยถึงผลได้ผลเสียที่
จะตามมาพร้อมกับจัดประชุมสัมมนาพระสงฆ์และคฤหัสถ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรากฎหมายที่เหมาะสม
สาหรับคณะสงฆ์ไทยต่อไป
4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ข้อมูลในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่ว นที่ 1 ข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) โดยการรวบรวมข้ อมู ล ทางด้ านเอกสารและจากตาราต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง แล้ ว น ามา
ทาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและตาราต่าง ๆ เหล่านั้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ และพระสังฆาธิการที่มีความรู้ และหน้าที่เกี่ยวกั บการปกครอง
คณะสงฆ์โดยการสัมภาษณ์ (Interview)
ในส่วนของการสัมภาษณ์ (Interview) นั้น ผู้วิจัยจะทาการออกแบบคาถาม ที่จะใช้ทาการ
สัมภาษณ์ ตามขอบเขตของการวิจัย โดยเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาการตรวจสอบและแก้ไขคาถามที่
จะใช้ทาการสัมภาษณ์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตรงตามจุด ประสงค์ของงานวิจัย หลังจากนั้นก็ให้ คณะ
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รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาอยู่ ทาการออกหนังสือขอ
อนุญาตเข้าสัมภาษณ์บุคคลที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้แล้ว
5. ผลกำรศึกษำ
5.1 ระบบกำรปกครอง
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่ทันสมัยต่อรูปแบบการปกครองปัจจุบัน มีลักษณะการปกครอง
แบบเผด็จการ รวมศูนย์อานาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางคือมหาเถรสมาคมเท่านั้น ซึ่งชราภาพ และ
มีแนวคิดที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ถือเป็นอุปสรรคสาคัญ
ต่อการดารงอยู่ของสังคมคณะสงฆ์ไทยโดยรวม สายการบังคับบัญชาที่ยาวเกินไป ที่ขาดความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปกครองแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะยึดกรอบประเพณีดั่งเดิม ไม่มีการคิดนอกกรอบอยู่แบบด้อยพัฒนา
การบริหารเข้าถึงยาก เพราะยังยึดถือระบบแบบเจ้าขุนมูลนาย ผู้น้อยต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ โดยที่ไม่รู้ว่า
ถู ก หรื อ ผิ ด มี ค วามยุ ติ ธ รรมหรื อ ไม่ การปกครองพระสงฆ์ ใ นปั จ จุ บั น นี้ ไ ม่ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบันเพราะรูปแบบการปกครองให้อานาจแก่ผู้นามากเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการ
ปกครองแบบอัตตาธิปไตย คือ อานาจอยู่ที่คน ๆ เดียว หากใช้อานาจนั้นไปในทางที่เป็นธรรมก็จะทา
ให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์ แต่ถ้าใช้อานาจไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง โดยไม่คานึงถึง
ความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของหมู่คณะ ขาดการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วน และ
ขาดการปกครองด้วยหลักธรรมาธิปไตย ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เว้นอคติครอบงา ก็จะก่อให้เกิด
ปัญหาแก่คณะสงฆ์โดยรวม ดังนั้น การปกครองควรใช้หลักธรรมาธิปไตยคือการปกครองโดยธรรม
ยึดธรรมเป็นสาคัญ การบริหารงานในคณะสงฆ์ก็จะเกิดความเรียบร้อยดีงาม เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
การปกครองคณะสงฆ์ปั จ จุบัน ควรปรับปรุงโครงสร้างเพื่ อให้ มีจุดเด่นตาแหน่งเจ้าคณะ
ผู้ปกครองมีมากเกินความจ าเป็น เช่นตาแหน่งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาคซึ่งก่อให้เกิดสายบังคับ
บัญชาที่ยาวเกินไป และขาดประสิทธิภาพ ควรมีคณะกรรมการสงฆ์ระดับจังหวัดเป็นที่ปรึกษาเพื่อลด
ขนาดปกครองเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลอย่างทั่วถึงและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในเขตปกครองให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด นอกจากนั้ น ยั ง ขาดระบบคั ด เลื อ กบุ ค คลากรผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ เข้าสู่ตาแหน่งต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถในการปกครอง ประสบการณ์
ด้านการปกครอง ระบบคัดสรรควรมีความยุติธรรม มากกว่าระบบอุปถัมภ์ที่เป็นอยู่ ที่ทาให้เกิดการ
วิ่งเต้น เส้นสาย ถวายบรรณาการ เป็นเหตุทาให้พระสงฆ์ขาดความเคารพกันโดยธรรม กลับกลายเป็น
สั ง คมที่ เ ห็ น แก่ พ วกพ้ อ ง และผลประโยชน์ ต่ า งตอบแทน ท าให้ เ สี ย ระบบการปกครองในหลั ก
ธรรมาธิปไตย
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การปกครองสงฆ์ที่เป็นอยู่เช่นนี้ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมพระสงฆ์ในปัจจุบันที่มีปัญหา
ทุนนิยมบริโภคนิยมครอบงาทาให้พระสงฆ์เกิดความย่อหย่อนในพระธรรมวินัยจึงทาให้คณะสงฆ์มี
ความอ่อนแอ ปัญหาและอุปสรรคของการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่ง คือ แต่ละวัดควร
มีกฎระเบียบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมีรูปแบบเดียวกันเมื่อมีการกระทาผิดต้องมีการลงโทษอย่าง
จริงจัง ผู้ ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่านี้ การบริห ารงานควรมีการกระจาย
อานาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการปกครอง แต่ละวัดควรมีการคัดสรรบุคคลที่ จะ
มาบวชอย่างเคร่งครัด ตลอดถึงขาดการเอาใจใส่ในการสร้างศาสนทายาทที่ดี
5.2 ปัญหำพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
จากการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ทาให้ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย ภายใต้มหา
เถรสมาคม ยั งคงเป็น ไปตามเดิม คือ ยังมีการรวมศูนย์อานาจการปกครองคณะสงฆ์ของไทยไว้ที่
ส่วนกลาง ด้วยการรวบอานาจ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการของสงฆ์ที่ถูกแบ่งแยกไว้ ดังที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาไว้ที่มหาเถรสมาคมที่เดียว ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นพระสงฆ์ที่มี
สังกัดวัดในกรุงเทพมหานคร เพียงไม่กี่วัด ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจึงเปลี่ยนเพียง
อานาจในการปกครองคณะสงฆ์ คือ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแต่งตั้งกรรมการมหา
เถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค มาเป็นพระราชอานาจ คือ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยของ
พระมหากษัตริย์ ในการที่จะแต่งตั้งถอดถอน ทั้งสมณศักดิ์และตาแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์
ดังกล่าว การเข้าแทรกแซงและครอบงาของรัฐ จึงทาให้การปกครองคณะสงฆ์ กลายเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งของรัฐ และรัฐในปัจจุบันก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับคณะสงฆ์เท่าที่ควรเหมือนในอดีต การเข้า
มาแทรกแซงกากับดูแลนั้น ก็เพื่อประโยชน์บางประการที่จะเกิดแก่รัฐหรือผู้ถืออานาจรัฐเอง โดยไม่ได้
ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก พระธรรมวิ นั ย ท าให้ ก ารปกครองคณะสงฆ์ ไ ทย ให้ อ านาจแก่
ผู้ปกครองมากเหมือนเป็นเผด็จการที่ไม่เป็นไปตามวิถีธรรมาธิปไตย ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เป็นหลัก
ในการปกครอง ควรลดการผูกขาดอานาจในส่วนกลางลง ควรแยกศาสนาออกจากรัฐ รัฐควรให้การ
อุปถัมภ์ ปกป้องส่งเสริม ดูแล มากกว่าการเข้ามาควบคุม ควรเพิ่มในส่วนที่ให้พระสงฆ์จากทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการตราพระราชบัญญัติ และเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้งานการบริหาร
กิจการพระศาสนา
5.3 ปัญหำหน่วยงำนสนับสนุนกำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และ
รัฐโดยการทานุบารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริม พัฒนางาน
พระพุ ท ธศาสนา ดู แ ล รั ก ษา จั ด การศาสนสมบั ติ พั ฒ นาพุ ท ธมณฑลให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางท าง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
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1) ดาเนิ น การตามกฎหมายว่าด้ว ยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้ว ยการกาหนดวิทยฐานะ
ผู้สาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหาร การปกครอง คณะสงฆ์
3) เสนอแนวทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
4) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทานุบารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
5) ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
7) ทานุบารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
8) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานหรื อ
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ด้วยเหตุที่ต้องทางาน 2 ด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ และด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน
คณะสงฆ์ ทาให้ประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์ไม่เต็มที่ เป็นเหตุให้งานบางอย่างของคณะสงฆ์
ถูกละเลย และมองข้ามความสาคัญไป เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบสนองงานคณะสงฆ์ในด้านการบริหาร
ได้มีความล่าช้า ไม่กระชับ ควรหาคนที่เหมาะกับงาน ให้มีบทบาทในการทางานได้ และบางครั้ง
ด้วยความที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ที่มาจากฝ่ายการเมือง ทาให้
ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ทาหน้าที่ ที่เกินขอบเขตก้าวล่วงอานาจคณะสงฆ์ จนบางเรื่องจนต้องเกิดข้อ
ขัดแย้งกับพระสงฆ์ และผู้ อานวยการสานักงานไม่ได้มาจากฝ่ายสงฆ์เป็นคนเลือกแต่ถูกหน่วยงาน
ราชการส่งตัวมา บางคนมีเพียงความรู้งานในด้านราชการเท่านั้น แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กร ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระสงฆ์ จนเป็นเหตุทาให้ไม่สามารถทางานร่วมกับคณะสงฆ์ได้
กลายเป็นปัญหาตามมา
ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานสนับสนุนจึงยังไม่เพียงพอ และครอบคลุมการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จึงยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมกันต่อไปในด้านที่ขาดหาย
ส่วนกรมการศาสนา แยกตัวออกไปสนองงานในด้านพิธีการอย่างอื่น และให้การสนับสนุน
อุปถัมภ์ คุ้มครองกิจการด้านกองกลาง กองพุทธศาสนศึกษา กองพุทธศาสนสถาน แต่ไม่มีหน้าที่ใน
การสนองงานด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยตรง
จากผลการศึกษา จึงเห็นควรให้เพิ่มหน่วยงานในลักษณะดังต่อไปนี้
1) ควรมีหน่วยงานเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด แบบถาวรและให้มีพระสงฆ์ที่
มีความรู้ความสามารถทางานประจาอยู่ตามแผนกต่าง ๆ โดยใช้วิธีคัดสรรตามรูปแบบของทางราชการ
2) ควรมีห น่ว ยงานศูนย์ บริหารกิจการคณะสงฆ์ในส่ว นภูมิภ าค คือจังหวัด อาเภอ ตาบล
ประจาท้องที่นั้น ๆ เพื่อรองรับนโยบายมหาเถรสมาคม และนานโยบายนั้นไปปฏิบัติ
3) ควรมีหน่วยงานด้านกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมายที่พระสงฆ์
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

397

4) ควรมีสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือ สถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
5) ควรเพิ่มหน่วยงานที่คุ้มครองกิจการคณะสงฆ์เป็นการเฉพาะควรเพิ่มหน่วยงานสาหรับ
ตรวจสอบเป็นการเฉพาะโดยทั้งสองหน่วยงานแยกขาดโดยสิ้นเชิง ก็ จะมีส่วนช่วยดาเนินกิจการคณะ
สงฆ์ได้ดียิ่งกว่าปัจจุบัน
6) ควรเพิ่มหน่วยงานที่เข้าถึงและดูแลวัดเล็ก ๆ ที่ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการใน
กิจการพระพุทธศาสนาทั้งหกด้านเพื่อเป็นการกระจายงบประมาณไม่ให้ไปกระจุกอยู่ในเขตเมืองมากไป
6. สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปอภิปลำยผล
1) ด้ำนระบบกำรปกครอง
รวมศูนย์อานาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลาง การรวมศูนย์อานาจการปกครองที่ส่วนกลางเป็น
ปัญหาอีกตัวหนึ่งของการปกครองคณะสงฆ์ไทย เพราะผูกขาดอานาจการปกครองคณะสงฆ์ไว้เฉพาะ
กับพระสงฆ์ที่อยู่ในกรุงเทพเพียงไม่กี่วัดเท่านั้น ที่สืบทอดอานาจหมุนเวียนกันขึ้นปกครอง ทาให้ขาด
ความหลากหลายทางความคิด และขาดการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วน นอกจากนั้นการรวม
ศูนย์อานาจยังทาให้ภาระงานของมหาเถรสมาคม มีขอบเขตกว้างขวางมาก เป็นเหตุให้การบริหารงาน
ขาดประสิทธิภาพ เพราะพระมหาเถระเหล่านี้ นอกจากอยู่ในวัยชราภาพแล้ว ยังต้องมีภาระหน้าที่
หลายประการด้วยกัน ทั้ง ศาสนวัตร ศาสนกิจ และศาสนธรรม ฉะนั้น การรวมศูนย์อานาจเช่นนี้
จึงไม่เป็นผลดีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในหลายด้าน เพราะระบบการปกครองล้าสมัย
อานาจการตัดสินใจเบ็ดเสร็จอยู่ที่คน ๆ เดียว มีลักษณะเป็นเผด็จการเอื้อต่อระบบอุปถัมภ์สูง
เมื่ออานาจการปกครองอยู่ที่คน ๆ เดียว หากผู้ปกครองเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถก็จะทาให้การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์เดินต่อไปได้ แต่ถ้าผู้ปกครองเห็นแก่พวกพ้องเลือกแต่คนของตัวเอง ที่ขาด
ความรู้ความสามารถ และไม่เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะ ก็จะทาให้การปกครองคณะสงฆ์ เสียระบบการ
ปกครองโดยธรรม ขาดประสิทธิภาพ ทาให้คณะสงฆ์อ่อนแอ อยู่ แบบตัวใครตัวมัน ดังเช่นที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน
ขาดระบบคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถมาทาหน้าที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ ทาให้ระบบ
การปกครองคณะสงฆ์สูญเสียบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากทุกภาคส่วนมาทาหน้าที่บริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ เพราะไม่มีระบบที่เปิดโอกาส ให้มีการเลือกคนเก่งเข้ามาทางาน ทาให้
การคณะสงฆ์ เกิดภาวะสมองไหล และลักษณะของการปกครองแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน และต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะทุกอย่างยึดรู ปแบบประเพณีดั้งเดิม
อยู่ในกรอบ โดยไม่มีการคิดนอกกรอบอยู่ในแบบที่ด้อยพัฒนา

398

2) แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนระบบกำรปกครอง
แก้ไขเชิงระบบ ด้วยการจัดให้มีการแบ่งแยกอานาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย คืออานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ดังเช่น พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 กระจายอานาจให้อยู่ในรูปคณะกรรมการ
ลดการใช้อานาจเบ็ดเสร็จเผด็จการ ในการเลือกหรือแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดารงตาแหน่งหรือดารง
สมณศักดิ์ ใช้ระบบคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารกิจการคณะสงฆ์มากกว่าการใช้ระบบ
อุปถัมภ์แก้ไขเชิงค่านิยม ด้วยการศึกษา ปลูกฝังค่านิยม การปกครองที่ทันสมัยใกล้เคียงพระธรรมวินัย
และเข้ากับสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ผ่านการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร
3) ด้ำนพระรำชบัญญัติ
พระราชบั ญญัติคณะสงฆ์ ที่ใช้บังคับกับคณะสงฆ์ในปัจจุบันที่รัฐ เป็นผู้ บัญญัติขึ้น เพื่อใช้
ควบคุมกากับดูแลคณะสงฆ์ หรือเพื่อคานอานาจกับคณะสงฆ์ไม่ให้มีอานาจพิเศษเหนือรัฐหรือผู้ถือ
อานาจสูงสุดของรัฐ จนเกิดปัญหาตามมาคือทาให้อานาจการปกครองคณะสงฆ์เป็นแบบรวมศูนย์ขาด
การมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วน สูญเสียการปกครองคณะสงฆ์ตามแบบพระธรรมวินัย นั้นก็คือ
การเคารพกันโดยธรรมของพระสงฆ์
การเข้ามาแทรกแซงของอานาจรัฐ ทาให้การปกครองคณะสงฆ์กลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
เพื่อประโยชน์บางประการที่จะเกิดแก่รัฐ โดยไม่คานึงถึงหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งเกิ ด ขึ้ น ท าให้ ฝ่ า ยผู้ ถื อ อ านาจรั ฐ สามารถเข้ า มาแทรกแซง
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ อย่างง่ายดาย ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทาให้สถาบัน
คณะสงฆ์สูญเสียระเบียบปฏิบัติที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย จนนาไปสู่ความเห็นต่าง และเกิดความ
ขัดแย้งกันขึ้นภายในคณะสงฆ์ โดยเฉพาะในยุคที่มีการปกครองแบบเผด็จการ ดังเช่นในสมัยรัฐบาล
ทหารที่ผ่านมา
ขาดการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วน การตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์
หรือการแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ก็ดี มักขาดการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผู้ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ
4) แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนพระรำชบัญญัติ
รัฐควรให้ความสาคัญกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้วยการตรากฎหมายที่เป็นประโยชน์
ต่อการปกครองคณะสงฆ์ไทยให้มีความทันสมัยใกล้เคียงพระธรรมวินัย และควรปรึกษาหารือกับคณะ
สงฆ์ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดถึงสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองดูแลคณะสงฆ์ อย่างมีขอบเขต
ไม่ก้าวล่วงอานาจคณะสงฆ์ ด้วยการแทรกแซงการปกครองคณะสงฆ์ และควรแยกอานาจรัฐออกจาก
การปกครองคณะสงฆ์
5) ด้ำนหน่วยงำนสนับสนุน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับ
การดาเนินการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาล ด้วยเหตุที่ต้องทางาน 2 ด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
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งานราชการ และด้านที่เกี่ยวข้องกับงานคณะสงฆ์ ทาให้ประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์ไม่
เต็ ม ที่ เป็ น เหตุ ใ ห้ ง านบางอย่ า งของคณะสงฆ์ ข าดตกบกพร่ อ ง และถู ก มองข้ า มความส าคั ญ ไป
ไม่สามารถตอบสนองงานคณะสงฆ์ในด้าน การบริหารได้ มีความล่าช้า ไม่กระชับ ควรหาคนที่เหมาะ
กับ งาน และให้ มี บ ทบาทในการท างานได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น จึ ง ยั งไม่ เ พี ย งพอและ
ครอบคลุม ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมกันต่อไปในด้านที่ขาดหาย และ
บางครั้ ง ด้ว ยความที่ ส านั กงานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ขึ้นตรงต่ อนายกรั ฐ มนตรี ที่มาจากฝ่ า ย
การเมือง ทาให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ทาหน้าที่ ที่เกินขอบเขตก้าวล่วงอานาจคณะสงฆ์ จนบางเรื่องจน
ต้องเกิดข้อขัดแย้งกับพระสงฆ์ และผู้อานวยการสานักงานไม่ได้มาจากฝ่ายสงฆ์เป็นเป็นคนเลือกแต่ถูก
หน่วยงานราชการส่งตัวมา บางคนมีเพียงความรู้งานในด้านราชการเท่านั้น แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระสงฆ์ จนเป็นเหตุทาให้ไม่สามารถทางานร่วมกับ
คณะสงฆ์ได้ กลายเป็นปัญหาตามมา
6) แนวทำงแก้ไขปัญหำด้ำนหน่วยงำนสนับสนุน
ควรเพิ่มหน่ วยงานสนั บสนุนที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารกิจการคณะสงฆ์ที่ขาดเหลื อ ยังไม่
สมบู ร ณ์ แ บบเพี ย งพอต่ อ การสนองงานคณะสงฆ์ ขึ้ น มาแบ่ ง เบาภาระงาน ของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และควรให้คณะสงฆ์มีสิทธิในการเลือกหรือเสนอผู้อานวยการสานักงาน
พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ ที่ จ ะได้ ท างานร่ ว มกั บ คณะสงฆ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และควรที่ จ ะให้ มี
อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน ที่มีคุณสมบัติดั งต่อไปนี้ คือ จบเปรียญธรรม 3 หรือ 6 ประโยค
ขึ้นไป ประกอบกับวุฒิการศึกษาปริญญา เพื่อที่จะได้บุคคลากรที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และ
เข้าใจขนบธรรมเนียมองค์กรสงฆ์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาต่อไป
6.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรนำไปปฏิบัติ
เห็ น ควรให้ มี ก ารปฏิ รู ป การปกครองคณะสงฆ์ ใ หม่ โดยการตราพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ และใกล้เคียงกับพระธรรมวินัยในการปกครองคณะสงฆ์ เน้นให้พระสงฆ์เกิดความเคารพกัน
โดยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการปกครองจากพระสงฆ์ทุกภาคส่วน โดยการแบ่ง
หน้าที่กันอย่างชัดเจน คือเห็นควรให้นาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาพิจารณาปรับใช้กับ
การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน โดยแบ่งอานาจหน้าที่ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สังฆสภา สังฆมนตรี
คณะวินัยธร ที่มาจากพระสงฆ์ ที่มีคุ ณวุฒิ วัยวุฒิ มีความรู้ความสามารถ จากทั่วประเทศ ไม่จากัดว่า
จะต้องอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยให้มหาเถรสมาคม 20 รูปที่มีอายุ 80 ปี 60 พรรษา ขึ้นไป
จากทุกภาคส่วนของประเทศ มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีสถานะเป็นหน่วยงานระดับสูงมี
หน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล พิ จ ารณาสมณศั ก ดิ์ และพิ จ ารณาวาระส าคั ญ ที่ สั ง ฆสภาส่ ง ขึ้ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ
โดยที่สังฆสภามีจานวนสมาชิก 45 รูป มีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นเจ้าคณะภาคทุกภาค เจ้าคณะภาคมา
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จากการเลือกสรรกันขึ้นมาตามลาดับชั้น คือ เจ้าอาวาสเลือกเจ้าคณะตาบล เจ้าคณะตาบลเลือกเจ้า
คณะอาเภอ เจ้าคณะอาเภอเลือกเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดเลือกเจ้าคณะภาค ที่เหลือสรรหา
จากพระภิกษุที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ฉลาดในพระธรรมวินัย เป็นสมาชิกสังฆสภา
โดยมหาเถรสมาคมเป็ นผู้ สรรหา และให้ สังฆสภาเลื อกสั งฆนายกทาหน้าที่ฝ่ ายบริห าร โดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีวาระในการดารงตาแหน่ง ให้สังฆนายกเลือกสังฆมนตรีอื่นอีก ไม่เกิน
10 รูป โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่
4) ด้านสาธารณูปการ และ 5) ด้านการต่างประเทศ ส่วนฝ่ายคณะวินัยธรให้สอบคัดเลือกจากพระสงฆ์
ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความประพฤติปฏิบัติดีในพระธรรมวินัย ส่วนการบริหารงานส่ว น
ภูมิ ภ าคให้ ย กเลิ ก เจ้ าคณะใหญ่ ให้ มี เจ้ า คณะภาคประจ าพื้น ที่ เจ้ า คณะจั งหวั ด เจ้ าคณะอาเภอ
เจ้าคณะตาบล และเจ้าอาวาส ลดหลั่นกันลงไปตามลาดับชั้นโดยให้การปกครองคณะสงฆ์แต่ละชั้นมี
รูปแบบเป็นคณะกรรมการ เช่น เจ้าคณะภาคเป็นประธานสงฆ์ภาค มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นกรรมการ
เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานสงฆ์จังหวัดมีเจ้าคณะอาเภอเป็นกรรมการ ลดหลั่นกันลงไปตามลาดับชั้น
โดยจั ด ให้ มี ส านั ก งานถาวร เช่ น กระทรวง ทบวง กรม ตามรู ปแบบราชการทั่ว ไป เพื่อเป็น การ
ประหยั ดงบประมาณ ให้ ยึ ด เอาวัด ที่ ส าคัญ ๆ เป็น ที่ ตั้ ง ส านั ก งานก็ ไ ด้ เช่ น วั ด สระเกศ เป็ น ที่ ตั้ ง
สานักงานด้านการเผยแผ่ โดยมีสังฆมนตรี เป็นอธิบดีสงฆ์ภายในวัดแทนเจ้าอาวาส และพระที่อยู่
ส่วนมากให้เป็นพระสังฆาธิการ(ข้าราชการพระ) ที่ทางานด้านการเผยแผ่ เป็นต้น โดยที่ผ่านการสอบ
วัดผลความรู้ความสามารถ มาทางานประจาการ รวมถึงสานักงานเจ้าคณะผู้ปกครอง ส่วนภูมิภาค
อย่างอื่นด้วย เพราะรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ก็เป็นแบบราชการอยู่แล้ว ผู้ศึกษาจึงมีความเชื่อว่า
จะทาให้คณะสงฆ์ไทย เกิดระบบคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถมาสนองงานคณะสงฆ์และจะทาให้
มีความเป็นระบบระเบียบเพิ่มมากขึ้น จากที่มีความงดงามในพระธรรมวินัย และระบบจารีตประเพณี
อยู่แล้ว เมื่อมีระบบการปกครองที่ทันสมัย เป็นธรรมทั่วถึง จะยิ่งทาให้สถาบันคณะสงฆ์ไทย มีความ
งดงามเปลี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เป็นปรึกแผ่นมั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะในวงการคณะสงฆ์ยังมี
คนเก่ ง คนดี ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถอี ก มากมาย แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ โอกาสให้ ส นองงานพระศาสนา
ด้ว ยระบบที่ปิ ด กั้น ไม่เปิ ดโอกาสให้ มีการคัดสรรคนที่มี ความรู้ความสามารถมาท าหน้าที่บริห าร
ปกครองคณะสงฆ์ หากแก้ไขในประเด็นเรื่องระบบการปกครองข้อนี้ได้ ปัญหาที่เหลืออีกมากมาย
จะได้รับการแก้ไขตามมาในภายหลัง
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สมเด็จพระสังฆรำช
กรรมกำรมหำเถรสมำคม 20 รูป
สังฆมนตรี 10 รูป
-ด้านการปกครอง
-ด้านการศึกษา
-ด้านการเผยแผ่
-ด้านสาธารณูปการ

สังฆสภำ 45 รูป
-เจ้าคณะภาคทุกภาค
-พระราชาคณะชั้นธรรม
-พระเปรียญเอก
-พระที่มีความรู้เป็นที่ยอมรับ

คณะวินัยธร
-สอบคัดเลือก
-จากพระสงฆ์ที่มี
-ความรู้ความสามารถ
-และประพฤติปฏิบัติดี

เจ้าคณะภาค
เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอาเภอ
เจ้าคณะตาบล
เจ้าอาวาส
ภาพที่ 6.1 แสดงการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามที่ผู้วิจัยเสนอแนะ
2) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป
ศึกษาความคิดเห็นการนาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 มาปรับใช้ โดยการวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพ และปริมาณ เน้นสอบถามกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการโดยรวมทั่วประเทศ และเห็น
ควรให้ ศึ ก ษาแนวทางการปฏิ รู ป ระบบการปกครองคณะสงฆ์ ไ ทยในปั จ จุ บั น และเห็ น ควรให้ มี
การศึกษาการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และระบอบการปกครองของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดทั้งบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้สามารถส่งมอบคุณค่าสาธารณะ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมให้ได้ เพื่อเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ต่อไป.
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำชุมชนในกรุงเทพมหำนคร
กรณีศึกษำเฉพำะชุมชนโดยรอบวัดดำวดึงษำรำม แขวงบำงยี่ขัน
เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร
พระมหาธวัฒชัย เกือมรัมย์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมตัดสินใจพัฒนาชุมชน 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
มีส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น การพั ฒ นาชุ มชน 4) ศึ ก ษาการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ จากการพัฒ นาชุมชน 5) ศึกษาการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการร่ว มติดตามและ
ประเมินผลของการพัฒนาชุมชน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 355 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 50 ปี ขึ้ น ไป
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช/ปวส ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีรายได้ประมาณ 5,001 ถึง
10,000 ตามลาดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครทั้ง 4
ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( ̅ =2.51, S.D.=.90) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วน
ร่ว มรั บผลประโยชน์ มีระดับ อยู่ ในระดับปานกลาง ( ̅ =2.64, S.D.=1.04) โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในอัน
ระดับต้น รองลงมาคือด้านด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ มีระดับอยู่ในระดับน้อย ( ̅ =2.49, S.D.=0.99)
ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มดาเนิ น การ มี ร ะดั บอยู่ ใ นระดั บน้ อ ย ( ̅ =2.47, S.D=0.95) และด้ า นด้า นการ
ติดตาม/ประเมินผล มีระดับอยู่ในระดับน้อย ( ̅ =2.27, S.D.=0.98) ตามลาดับ ดังนั้นประธานและ
คณะกรรมการชุมชนจาเป็นต้องมีกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ
ของคนภายในชุมชนให้ ร่ว มคิด ร่วมวางแผน และร่ วมตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน
ภายในชุมชน และถ้าหากประธานและคณะกรรมการชุมชนขาดศักยภาพบางประการ ก็เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาชุมชน
จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชน
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การพัฒนาชุมชน
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: thawatchaiifp@gmail.com
*

405

1. บทนำ
การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยมีปรัชญา
แนวความคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานดั้งเดิมคือ
เป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดให้มีศักยภาพ และสามารถ
พึ่งตนเองได้หรือช่วยตนเองได้ในทุกด้าน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ให้ครบถ้วนถึงความพร้อมในทุกด้าน เพื่อที่จะสามารถจัดการกับปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของ
ตนเองได้ การพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีปัญหาที่หลากหลาย จาเป็นจะต้องอาศัย
ความรู้ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้การพัฒนาชุมชนที่ต้องอาศัยแนวร่วมหลายฝ่ายสัมฤทธิ์ผล
และน าพาชุ มชนไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดของการพั ฒ นาชุ มชน นั่น คือ การที่ คนในชุม ชนมีค วามสุ ข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน (ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, 2558: 119)
ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นฐานรองรับ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกกาลังดาเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทา และมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อั น จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในระยะยาว (ประที ป มากมิ ต ร/อารี ย์ สุ ข สวั ส ดิ์ , 2560: 96)
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 อันมีผล
ทาให้หน่วยงานของภาครัฐพยายามปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ประชาชนใน
ชุมชนก็มีความตื่นตัวในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น การกระจายอานาจ
ลงสู่ชุมชนทาให้การพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับประชาชนในท้องถิ่นทั้ งสิ้นและผู้ที่ทาหน้าที่สนับสนุนให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและโครงการวิชาการก็คือเจ้าหน้าที่ภ าครัฐในชุมชนนั่นเอง ดังทนงศักด์
คุ้มไข่น้า ได้กล่าวถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่า ต้องกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจถึงแนวคิด
หลักการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและให้ประชาชนตระหนักว่าเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนในชุมชน
มิใช่ของคนได้คนหนึ่ง (ทนงศักด์ คุ้มไข่น้าและคณะ, 2534: 18) การกระทาเช่นนี้จะทาให้ประชาชนมี
ความรู้สึกว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนของ
ตอนเองด้ว ย จะรู้ สึกร่ วมรั บ ผิดชอบในการดาเนินโครงการเหมือนเป็นปัญหาของตน โดยแท้จ ริง
การพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมในด้านใดย่อมตั้งอยู่พื้นฐานการสนับสนุน
ให้ ป ระชาชนพึ่งตนเองได้เป็ น ประการส าคัญ หากสิ่ งใดเกินกว่าความสามารถของประชาชนเช่น
ทางด้านวิชาการและวัสดุที่จาเป็น รัฐบาลย่อมเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อโครงการ กิจกรรมของราษฎร
บรรลุผลด้วยดี ทั้งนี้โดยวิธี “ทางานกับประชาชน (work with people) หมายถึง ร่วมคิด ร่วมปรึกษา
และร่วมกันทางาน ไม่ใช่ทาให้ประชาชน (work for people) แต่ฝ่ายเดียว” (จิตจานงค์ กิติกีรติ, 2525: 54)

406

การพัฒนาชุมชนนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสุข ความเจริญ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนใน
ชุมชนเป็นสาคัญ ดังนั้นการที่จะให้ผู้รับประโยชน์จากการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ทุก ๆ ด้านตั้งแต่การค้นหาสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การดาเนิ นการแก้ไข
ปัญหาและการประเมินผลก็จะเป็นการขจัดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ซึ่งใน
การดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มักจะพบว่าประชาชนและองค์กรประชาชนไม่ค่อยจะเข้าร่วม
กิจ กรรมในการพัฒ นาชุมชนหรื อเข้ามาแต่ก็อยู่ในขอบเขตจากัด เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่ว ยงาน
ภาครัฐมักจะเป็นผู้กาหนดปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งในบางครั้งไม่ตรงกับปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง หรือบางแห่งกลับมองว่าปัญหาในการ
พัฒนาชุมชนนั้นเป็นอานาจหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงเป็นเหตุ ให้บางท้องที่ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ น้อย ซึ่งหากได้นาเอาประชาชนที่ได้รับผลจากการพัฒนาชุมชนให้เข้า
มาอยู่ในกระบวนการแก้ปัญหา กาหนดวิธีการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาและเข้าร่วมปฏิบัติ ย่อมจะ
มีผลทาให้การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์และสร้างความพึ่งพอใจให้กับประชาชน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด (นายโกศล สายใจ, 2536: 4) ในชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีชุมชนจานวน 3 ชุมชน โดยปัญหาหลัก ๆ ของชุมชน
ดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย 1) ปั ญหาขยะ เช่น ขยะมาก ส่งกลิ่ นขยะเหม็น 2) ปัญหาการจราจร
ติดขัด ถนนคับแคบชารุดเสียหาย เนื่องจากถนนโดยทั่วไปในชุมชนมีสภาพคับแคบ ไม่สามารถขยาย
ผิวจราจรเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งร้านค้าและปลูกบ้านพักอาศัยอย่างหนาแน่น
ถนนบางสายใช้งานมานานมีสภาพชารุดทรุดโทรม จาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้การจราจร
เป็ น ไปอย่ างสะดวก 3) ปั ญ หาแหล่ งมั่ ว สุ ม การพนัน ยาเสพย์ ติ ด 4) ปั ญหาน้ าท่ว มขั ง ตามถนน
และซอย เพราะท่อตันสิ่งก่อสร้างไหลลงท่อ น้าไหลช้า 5) ปัญหาการติดยาเสพย์ติดของประชาชน
ยาเสพย์ติดได้แพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนเป็นอย่างมาก มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดยาเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีผู้ติดยาเสพย์ติดจานวนมาก 6) ปัญหาน้าในลาคลองเน่าเสียเกิดจากน้า
ทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ต้องได้รับการร่วมมือจากประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการกาหนดปั ญ หาและหาแนวทางในการแก้ปั ญหาเพื่อที่ จะได้แก้ปั ญหาให้ ตรงตามความ
ต้องการของแต่ ล ะชุม ชน โดยจากการที่ชุ มชนได้ จัด กิจ กรรมพัฒ นาชุม ชนหลายกิจ กรรม พบว่ า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวไม่ค่อยจะเข้าร่วมกิจกรรม
ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาสาเหตุของการไม่เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ในการร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งประชาชนภายในชุมชนควรเป็นผู้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองมากว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กาหนดให้ จึงเป็นที่หน้าสนใจอย่างยิ่งที่จะทาการศึกษาดู
ว่า ทาไมประชาชนและองค์กรประชาชนจึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ชุมชนจัดขึ้น

407

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบวัดดาว
ดึงษาราม
2.2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมตัดสินใจพัฒนาชุมชนโดยรอบวัดดาว
ดึงษาราม
2.3 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาชุมชน
โดยรอบวัดดาวดึงษาราม
2.4 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชน
โดยรอบวัดดาวดึงษาราม
2.5 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมติดตามและประเมินผลของการพัฒนา
ชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ได้ทาการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการกาหนด
กรอบแนวคิดและทิศทางการศึกษา โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชุมชนเข้มแข็งแนวคิดเรื่องการมีส่วน
ร่วมมีมาหลายทศวรรษแล้ว ความหมายและแนวคิดการมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกันออกไป แนวคิด
การมีส่วนร่วมที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย เป็นต้น (อัญชนา ณ ระนอง, 2550) แนวคิดของ Cohen
and Uphoff (1977; อ้ า งถึ ง ใน ภิ ร ดี ลี้ ภ ากรณ์ , 2554: 29-30) ได้ จ าแนกการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น 4
ประเภทคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคิดริเริ่มโครงการ โดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความต้องการ มีการจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหา มีการกาหนดทางเลือกว่าควรจะจัดทาโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง มีการตัดสินใจว่าจะทา
โครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง และการมีส่วนร่ว มในการตัดสินใจยังครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจใน
ระหว่างการดาเนิน งานโครงการ 2) การมีส่ วนร่วมในการดาเนินการ (Implementation) หมายถึง
การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโครงการทั้งในด้านเงิน แรงงาน วัสดุ
อุปกรณ์รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนในการนาพัฒนาชุมชนและการร่วมกันพิจารณา
สาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึง
การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์ทั้งผลประโยชน์ด้านวัตถุ ได้แก่ การมี
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รายได้และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและมั่นคงมากขึ้นหรือการมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ หรือ
คุณภาพดี ผลประโยชน์ด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการศึกษาหรือมีการรู้หนังสือมากขึ้น รวมทั้งการ
ให้บริการสังคมอื่น ๆ มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ผลประโยชน์ส่วนบุคคลได้ แก่ การมีความนับถือ
ตนเองมากขึ้น มีพลังอานาจทางการเมืองมากขึ้น และมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินโครงการทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมิน
อย่างเป็นทางการเช่น การประชุมเพื่อทบทวนและประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา การร่ว มเป็น
คณะท างานหรื อ คณะกรรมการในการประเมิ น ผลหรื อ การเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะท างานในการวิ จั ย
ประเมินผล สาหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย
อย่ างไม่ เป็ น ทางการ หรื อการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
โครงการ เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยอันเป็นส่วนสาคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนอัน ประกอบไปด้ว ย ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่ ว มดาเนินการ
ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการร่วมประเมินผล ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ปัจจัยดังกล่าวในการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน
การพัฒนาชุมชน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมีศูนย์รวมความคิดทั้งหมดอยู่ที่การพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชน ในการจัดการชีวิตตนเองและสภาพแวดล้อม ความหมายของการพัฒนา
ชุมชน ประกอบด้ว ยความหมายที่แตกต่างกั นออกไป 4 ฐานะ (สั ญญา สั ญ ญาวิวั ตน์ , 2525) คื อ
1) ขบวนการเคลื่ อนไหว (Movement) หมายถึง การต่อสู้ ของมวลชนเพื่อการปฏิรูปสภาพความ
เป็นอยู่ ซึ่งประชาชนมีความไม่พอใจอย่างรุนแรงในเรื่องอานาจและสิทธิมวลชน ความเชื่อ ศรัทธา
อุดมการณ์ 2) โครงการ (Program) หมายถึง โครงการที่รัฐ เป็นผู้ จั ดเตรี ยมและให้ บ ริการต่าง ๆ
แก่ประชาชนในรูปของโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการในการที่จะ
นาเอาบริการต่าง ๆ เหล่านั้นมาบาบัดความต้องการ 3) วิธีการ (Method) ในฐานะนี้ การพัฒนา
ชุมชน จะมุ่งพิจารณาวิธีการทางานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งวิธีการทางานที่จะ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4) กระบวนการ (Process) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับ
การวางแผนอย่างมีระบบและขั้นตอน ในฐานะนี้ การพัฒนาชุมชนจะถูกมองว่า กิจกรรมพัฒนาใด ๆ
เป็ น เรื่ อ งที่ มี ก ารวางแผนอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งกั น ไปอย่ า งมี ขั้ น ตอนโดยเริ่ ม ต้ น จากการ
ทาการศึกษาและส ารวจสภาพของชุมชน การวิเคราะห์ ขีดความสามารถของชุมชน การร่ว มกั บ
ประชาชนจัดลาดับของปัญหาความต้องการ การวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การศึ ก ษามาประกอบการวางแผน การด าเนิ น งานตามแผน และขั้ น สุ ด ท้ า ย ก็ คื อ การติ ด ตาม
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ประเมินผลภารกิจที่ได้กระทาไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่ได้กาหนดความหมาย
ของการพั ฒ นาชุ ม ชนไว้ ว่ า “เป็ น ขบวนการวมก าลั ง ของประชาชนกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาล
เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนนั้นให้เจริญยิ่ ง ๆ ขึ้น และผสมผสาน
ชุมชนนั้น เข้าเป็ นชีวิตของชาติ และเพื่อให้ ประชาชนสามารถอุทิศตนเอง เพื่อความก้าวหน้าของ
ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่” และได้กาหนดหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนขึ้นเพื่อใช้ร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก จึงทาให้การพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและนิยมนามาใช้กันโดยทั่วไป
ในปัจจุบัน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ม.ป.ป. 8)
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาคุณภาพบุคคลให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่สังคม
เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสามารถดาเนินชีวิตที่ชอบธรรม สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ค่านิยมของสังคม สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้
ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้เครื่องมือ และทรัพยากรที่มีอยู่
3.3 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจพัฒนำชุมชน
ปัทมา สูบกาปัง (2554: 18) ได้ทบทวนวรรณกรรมและตกผลึกความหมายของคาว่า การมี
ส่วนร่ วมของประชาชนไว้ในรายงานการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
ให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการ
ริ เริ่ มนโยบาย การจั ดท าแผนงาน โครงการหรื อกิจ กรรมที่อาจมี ผ ลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิต และ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้ง การปฏิบั ติ การติ ด ตาม และประเมิ นผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรื อ กิจ กรรมนั้ น
สอดคล้ องกับ วริ ศรา สมทรั พย์ (2557: 35) ที่ก ล่ า วว่ า “การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน หมายถึ ง
กระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา เข้าร่วม
ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา เข้าร่วมในการเลือกวิธีการ และวางแผนในการแก้ปัญหา
เข้าร่วมในการดาเนินงานตามแผน และเข้าร่วมในการประเมินผลวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัย
ที่มี ส่ ว นทาให้ เ กิด ผลส าเร็ จ ตลอดจนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มพิจ ารณาก าหนดปัญ หาความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความสาเร็จ ” และ
สอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชน (2549: 22-23) ได้สรุปลักษณะต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาไว้ดังนี้คือ มีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดาเนินงาน มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจใช้ทรัพยากร มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา มีส่วนร่วมในการคิดวิธีแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วม
ในการประชุม มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม มีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านปัญหา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการหรือบริหารงาน มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก โดยธนิศร ยืนยง
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(2561: 127) ได้ทาการศึกษาการมีส่ว นร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒ นาท้องถิ่นในจังหวัด
นครนายก ได้ส รุ ป ไว้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ประชาชนในจั ง หวั ด นครนายกถื อ ว่ า ให้
ความสาคัญมากเนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมกาหนดการใช้ทรัพยากร แหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ใน
กิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่น
และกล่าวได้ว่า ประชาชนนั้น คือ กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง เช่นเดียวกับไตรทศ คูนิอาจ และวิวัฒน์ ฤทธิมา (2562: 1673) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒ นาชุมชนหมู่บ้านน้ากระจาย ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สรุปไว้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมากเนื่องจากประชาชนได้มีส่วนร่วมประชุมเพื่อ
น าเสนอเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ในการพั ฒ นา มี ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจวางแผนขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานของกิจกรรมและมีส่วนร่วมกาหนดแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนา
ชุมชนและสอดคล้องกับ สมคิด ศรี สิงค์ (2557: 62) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มในการ
พัฒนากิจกรรมชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สรุปไว้ว่า ปัจจัย
ความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นสิ่งที่สาคัญที่สามารถ
ชักนาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดโครงการในการพัฒนาชุมชนได้มากขึ้น
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การตั ด สิ น ใจในการมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนของประชาชนนั้ น เป็ น
กระบวนการที่มีความสาคัญยิ่งในการให้โอกาสคนภายในชุมชนซึ่ งเป็นผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียโดยตรง
มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนภายในชุมชนเอง ซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนามาซึ่งข้อตกลงร่วมกันและการ
ตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นและก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาตรงตามวัต ถุประสงค์ของ
คนภายในชุมชน
3.4 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ธัญมน ก่าแสง (2558) ได้สรุปความหมายของ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ไว้ว่า การที่
บุคลากรนาเอาแผนงาน/โครงการ ข้อกาหนดหรือแนวปฏิบัติ ไปลงมือปฏิบัติ หรือใช้จริง และให้การ
สนับสนุนทรัพยากร แรงกายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ กล้า ทองขาว (2551)
ได้กล่าวว่า การนานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ปรากฏการณ์เป็นจริง
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบทเรียนและพัฒ นาแนวทาง สร้างกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถขององค์กร และกลุ่มบุคคลที่นานโยบายไปปฏิบัติ ให้สามารถ
จัดการและประสานกิจกรรมให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลสาเร็จของนโยบายและสอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2545)
ได้อธิบายขั้นตอนของการนานโยบายไปปฏิบัติโดยแบ่งการนานโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 2 ขั้นตอน
หลัก คือ ขั้นตอนในระดับมหาภาค (Macro) และขั้นตอนในระดับจุลภาค (Micro) ดังนี้ 1) การนา
นโยบายไปปฏิบั ติในระดับ มหาภาค (Macro Implementation) เป็นการแปลงนโยบายออกเป็น
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แนวทางปฏิบั ติ ห รื อออกมาเป็ น แผนงานหรือโครงการ โดยทั่ว ไปหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบมักได้แก่
กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการบริหารส่วนกลาง และเป็นการทาให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นยอมรับ
แนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป 2) การนานโยบายไป
ปฏิบั ติในระดับ จุล ภาค (Micro Implementation) เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการนานโยบายไป
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นโยบายที่มาจากส่วนกลางถูกนามาปฏิบัติในสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวพันกับการยอมรับนโยบายของหน่ว ยงานในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่ การปรั บ ปรุ งวิ ธีการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานให้ ส อดคล้ องกับนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลางได้ดาเนินการในขั้นตอนแรกของระดับมหาภาค โดย วรรณา บูรศิริรักษ์
(2548: 32) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน (SML): ศึกษากรณีหมู่ที่ 12 ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สรุปไว้ว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบของประชาชนที่มีส่วนร่วมทาทุกวันมากที่สุด คือ การพบปะ สนทนา
กับข้าราชการส่วนต่าง ๆ ส่วนการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างทา
นาน ๆ ครั้ งมากที่สุ ด แสดงให้ เห็ นว่า ประชาชนไม่ชอบรูปแบบที่เป็นทางการ ดังนั้น ข้าราชการ
จะต้องปรั บ รู ป แบบการมีส่ ว นร่ ว ม โดยใช้การออกไปเยี่ยมเยียนพบปะกับประชาชน หรือใช้เวที
ประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดให้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องสร้างสานึกให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของหมู่บ้าน/ชุมชน สอดคล้องกับ
พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย) และคณะ (2563: 32) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ
มีส่ ว นร่ ว มของพระสงฆ์ในการพั ฒ นาชุ มชนตามแนววิถี พุทธ ในจั งหวั ดสมุท รสงคราม สรุป ไว้ว่ า
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของแผนและโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย การวางแผน
งานที่รัดกุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาเป็นโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน เน้น
ความคุ้มค่าของการลงทุน เน้นความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ไม่ลัด
ขั้นตอน อันจะทาให้การดาเนินงานเสียหายได้ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ทางานกับชาวบ้านให้มาก
ลดความขัดแย้งกับชาวบ้าน เน้นสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชน ประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวให้
ชาวบ้านรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสอดคล้องกับ นงเยาว์ ทองสุข (2558: 13) ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ได้สรุปไว้ว่า ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับมาก ผลมาจากการมีการร่วมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน และผู้นาชุมชน ผู้บริหารชุมชน
ต่างให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้านเริ่มตั้งแต่การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา เสนอปัญหา ความต้องการ และคัดเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
ตลอดถึงการคัดเลื อกกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒ นาหมู่บ้าน โดยที่ผู้นาชุมชน
ผู้บริหารชุมชน ผู้นากลุ่ม หรือพัฒนากร มีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ความต้องการในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่นการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณ
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กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมดาเนินการในโครงการต่างๆโดยภาคประประชาชนนั้นถือว่าเป็น
ปัจจัยสาคัญในการสร้างรูปแบบการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับประชาชนในฐานะ
ผู้ รั บ การพั ฒ นา โดยทั้ ง สองฝ่ า ยร่ ว มกั น ก าหนดและสร้ า งรู ป แบบในการด าเนิ น โครงการไปสู่
กระบวนการทางานโดยมีหน่วยงานของรัฐ ผู้นาชุมชน วิทยากร เป็นผู้ให้คาแนะนาแก่ประชาชนใน
การดาเนินงาน
3.5 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
ทศพล กฤตยพิ สิ ฐ (2537) กล่ า วถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มตามขั้ น ตอนในการพั ฒ นาจะท าให้
ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนา
ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดย จริญญา จันทร์ทรง (2555) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแสงใหญ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาท้องถิ่นมี
ความรู้สึกภูมิใจเมื่อโครงการต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ปัณณทัต บนขุนทด และคณะ (2562) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ต าบลอิ ส าณ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ผลการวิ จั ย พบว่ า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์ในระดับมากเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับ จิรัชยา เจียวก๊ก และคณะ (2560: 30)
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดา
มัน ได้สรุปผลไว้ว่า การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ประชาชนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและ
จิตใจสาหรับการจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชนนั้นมีการระดมทุนของคนในชุมชน และ
มีกฎระเบียบคือสมาชิกจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเพื่อให้ได้ซึ่งเงินปันผลและค่าแรงในเบื้องต้น
พร้อมกันนี้จะได้รับการดูแลร่วมกันในชุมชน โดยยึดคติของชุมชนที่ว่า “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมได้ ร่วม
รับผิดชอบ” เช่นเดียวกับ กุสุมาเขียวเพกา (ม.ป.ป: 12) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ นทอง อ าเภอบางสะพาน จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยได้รับความสะดวกจากการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้าประปา ถนน ฯลฯ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ส่งผลให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากและสอดคล้องกับ สุเนติลักษณ์ ยกเทพและยุภาพร ยุภาศการ
(2560: 187) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้าน
เดื่ อ อ าเภอเมื อ งหนองคาย จั ง หวั ด หนองคาย ผลการพบว่ า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเดื่อ โดยมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์เป็น
ปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเนื่องจากเป็นการสร้าง
ประโยชน์ด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่ตนเองและคนภายในชุมชน
3.6 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล
อรทัย ศักดิ์สูง (2551) ได้กล่าวถึงการประเมินโครงการ ว่าหมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารนิเทศ ในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การจัดการ
ประเมินโครงการเพื่อให้ทราบว่า โครงการนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร จะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการซึ่งสอดคล้องกับสไครเวน (Scriven, 1981
อ้างถึงใน เฉลิมพล ทองพันชั่ง, 2550: 28) ได้จาแนกการประเมินโครงการโดยใช้ช่วงเวลาเป็นเกณฑ์
ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การประเมินระหว่างโครงการ (formative evaluation) เป็นการประเมิน
ในขณะที่โครงการกาลังดาเนิน งานอยู่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอข้อมูล ที่จาเป็นให้กับผู้บริห ารได้
ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินระหว่างโครงการมี
คุณค่าต่อกระบวนการวางแผนเป็นอย่างมาก 2) การประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (summative
evaluation) เป็นการประเมินภายหลังจากการดาเนินงานโครงการได้สาเร็จลงแล้ว และผู้ประเมิน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้มีอานาจตัดสินว่า โครงการนั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดสมควรที่จะดาเนินงาน
ต่อไปหรือไม่และสอดคล้องกับ ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 75) ได้ส รุปถึงความสาคัญของการ
ประเมินผลโครงการ ไว้ดังนี้ 1) การประเมินจะช่วยให้การกาหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของการ
ดาเนินงานมีความชัดเจนขึ้นการประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังที่กล่าวแล้วว่า
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไข จะทา
ให้การประเมินโครงการดาเนินไปด้วยดี 2) การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาอันเกิด
จากผลกระทบ (Impact) ของโครงการ และทาให้โครงการมีข้อที่จะทาให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง
3) การประเมินโครงการมีส่วนสาคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน และประเมินโครงการยังเป็นการ
ตรวจสอบและการควบคุมชนิดหนึ่ง 4) การประเมินโครงการมีส่วนร่วมในการสร้ างขวัญและกาลังใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่ งการ
5) การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะ
ทาให้ ผู้ บ ริ ห ารให้ ทราบอุป สรรค ข้อดี ข้อเสี ย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไ ข
โดยนงเยาว์ ทองสุข (2558: 12) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้สรุปไว้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ใน
ระดับ มาก โดยประชาชนให้ ความสนใจในการติดตามดูผ ลงานและสภาพปัญหาอุป สรรคในการ
ดาเนิ น งานพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และมี ส่ ว นร่ว มในการปรึ กษาหารื อ เพื่ อเตรีย มการ
ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง การวางแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับหมู่บ้านสอดคล้องกับ วรรณา บูรศิริรักษ์ (2548: 37) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ศึกษากรณี หมู่ที่
12 ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามได้สรุปไว้ว่า ประชาชนให้ความ
สนใจต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะทางานหมู่บ้านเป็นอย่างมากเนื่องจาก
ต้องการให้การดาเนินงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับอาคม บุตรวงศ์ (2549) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่ว มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านคาหมี หมู่ 8 ตาบลหนองเหล่ า
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า กลไกสาคัญที่ทาให้สมาชิกองค์กรชาวบ้านมี
ส่วนร่วมคือ ผู้นาและสมาชิกมีบทบาทร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมและการร่วมประเมิน
สรุปผลกิจกรรมที่ดาเนินการ เช่นเดียวกับ พิชิต ไทยนิยม (2553: 76) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒ นาชุมชนเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สรุปไว้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนมากที่สุดในเรื่องเข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมพัฒนาชุมชน
กล่าวโดยสรุป ลักษณะสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทางานการตรวจสอบการดาเนินงานเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรในการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น อีกทั้ง ยังเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิผลใน
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ได้นาแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1986) ซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมทั้ง
4 ด้าน มาประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรในการศึกษา โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้
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ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. วิธีกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้ มีสิ ทธิ์เลื อกตั้ง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น ไป
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบวัดดาวดึ งษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรทั้งหมด 3,403 คน ตามสูตรการคานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1973: 727-728) ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 355 คน โดยการ
กาหนดค่าระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ
0.05 เก็บรวบร่วมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามความเป็นจริง โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามแจกด้วยตนเองและนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม จากนั้ น น าข้ อมู ล ไปประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS และเสนอผล
การศึ ก ษาโดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย ( ̅ ) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
การแจกแจงความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVO) การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรผ่าน Scheffe
Analysis และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างด้านโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เพียร์สัน (Coefficient
Correlation)
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6. สมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่างกัน
4) อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่างกัน
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนมีผลเชิงบวกในการพัฒนา
ชุมชน
1) การมีส่ วนร่ ว มขอบประชาชนในการร่ว มกันตัดสิ นใจพัฒ นาชุมชนมีผลเชิงบวกในการ
พัฒนาชุมชน
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันดาเนินการตามโครงการต่างๆมีผลเชิงบวกใน
การพัฒนาชุมชน
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันรับผลประโยชน์มีผลเชิงบวกในการพัฒนาชุมชน
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันติดตาม/ประเมินผลมีผลเชิงบวกในการพัฒนา
ชุมชน
7. ผลกำรศึกษำ
การศึก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ส่ งผลต่ อการพัฒ นาชุม ชนในกรุง เทพมหานคร
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาได้นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยละเอียดดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ข้อมูลทั่วไป

จำนวน

ร้อยละ

รวม

155
200
355

43.7
56.3
100.0

43
58
67

12.1
16.3
18.9

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อำยุ
20 ปีหรือต่ากว่านั้น
21-30
31-40
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ข้อมูลทั่วไป
41-50
50 ปีขึ้นไป
รวม
3. กำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อำชีพ
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
รับจ้างทั่วไป
อื่น ๆ
รวม
5. รำยได้
5,000 หรือน้อยกว่านั้น
5,001 ถึง 10,000
10,001 ถึง 15,000
15,000 ถึง 20,000
20,000 ขึ้นไป
รวม

จำนวน
71
116
355

ร้อยละ
20.0
32.7
100.0

95
149
93
18
355

26.8
42.0
26.2
5.1
100.0

92
36
34
173
20
355

25.9
10.1
9.6
48.7
5.6
100.0

67
126
73
41
48
355

18.9
35.5
20.6
11.5
13.5
100.0

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 355 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 50 ปี ขึ้ น ไป
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช/ปวส ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีรายได้ประมาณ 5,001 ถึง
10,000
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7.2 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจพัฒนำชุมชน
ด้ำนกำรร่วมตัดสินใจ
1.ท่านมีส่วนร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชน
2.ท่านมีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนผ่านผู้นา
ชุมชน เช่นการของบประมาณเพื่อมาปรับปรุงทางเท้า เป็นต้น
3.ท่านมีส่วนร่วมพิจารณาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน เช่นปัญหาน้าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย
4.ท่านมีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทาบุญ
สงกรานต์ กิจกรรมวันเด็ก
รวม

n
355
355

̅
2.58
2.39

S.D
1.41
1.11

ระดับ
น้อย
น้อย

355

2.46

1.10

น้อย

354

2.53

1.16

น้อย

355

2.49

0.99

น้อย

ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพัฒนา
ชุมชน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.49, S.D.=0.99) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้ ในเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับน้อย (̅=2.58, S.D.=1.41) โดยมีการมีส่วนร่วมอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือเรื่อง ท่านมีส่วน
ร่วมวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทาบุญสงกรานต์ กิจกรรมวันเด็ก การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย (̅=2.53, S.D.=1.16) เรื่อง ท่านมีส่วนร่วมพิจารณาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน เช่นปั ญหาน้าเน่ าเสี ย ปั ญหาขยะมูลฝอย การมีส่ วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.46, S.D.=
1.10) และอันดับสุดท้าย เรื่อง ท่านมีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนผ่านผู้นาชุมชน
เช่นการของบประมาณเพื่อมาปรับปรุงทางเท้า เป็นต้น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.39,
S.D.=1.11)
7.3 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรร่วมดำเนินกำร
1.ท่านมีส่วนร่วมคัดเลือกตัวแทนในการนาพัฒนา
2.ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ เงิน เพื่อนนาไปพัฒนาชุมชน
3.ท่านมีส่วนร่วมกาหนดแผนการดาเนินงาน เช่น การบูรณะ
สถานที่สาคัญ
4.ท่านมีส่วนร่วมเผยแผ่การดาเนินความก้าวหน้าของงาน
5.ท่านมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมเช่นการเก็บขยะในคูน้าลาคลอง
รวม

n
355
355
355

̅
2.66
2.35
2.44

S.D
1.19
1.07
1.15

ระดับ
กลาง
น้อย
น้อย

354
355
355

2.39
2.52
2.47

1.08
1.20
0.95

น้อย
น้อย
น้อย
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ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.47, S.D.=0.95) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ในเรื่อง
ท่านมีส่วนร่วมคัดเลือกตัวแทนในการนาพัฒนา การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (̅=2.52, S.D.=
1.19) โดยมีการมีส่วนร่วมอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมเช่นการ
เก็บขยะในคูน้าลาคลอง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.66, S.D.=1.20) เรื่อง ท่านมีส่วนร่วม
กาหนดแผนการดาเนินงาน เช่น การบูรณะสถานที่สาคัญ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.44,
S.D.=1.15) เรื่อง ท่านมีส่วนร่วมเผยแผ่การดาเนินความก้าวหน้าของงาน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย (̅=2.39, S.D.=1.08) และอันดับสุดท้ายเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ เงิน เพื่อนนาไป
พัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.35, S.D.=1.07)
7.4 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์
1.ท่านได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรมภายในชุมชน
2.ท่านได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มสี ่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรม
3.ท่านสนใจที่จะรับทราบถึงผลการดาเนินกิจกรรมอยู่เสมอ
4.ท่านมีส่วนร่วมกับชุมชนในงานสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน
รวม

n
355
355

̅
2.75
2.46

S.D
1.25
1.11

ระดับ
กลาง
น้อย

355
355
355

2.68
2.66
2.64

1.18
1.21
1.04

กลาง
กลาง
กลำง

ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (̅=2.64, S.D.=2.04) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ในเรื่อง ท่านได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรมภายในชุมชน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง (̅=2.75, S.D.=1.25) โดยมีการมีส่วนร่วมอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือเรื่อง ท่านสนใจที่จะ
รับทราบถึงผลการดาเนิ นกิจกรรมอยู่เสมอ การมีส่วนร่ว มอยู่ในระดับปานกลาง (̅=2.68, S.D.=
1.18) เรื่อง ท่านมีส่วนร่วมกับชุมชนในงานสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (̅=2.66, S.D.=1.21) และอันดับสุดท้ายเรื่อง ท่านได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.46, S.D.=1.11)
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7.5 ควำมสัมพันธ์ของประชำชนที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล
1.ท่านมีการร่วมตรวจสอบและติดตามกิจกรรม
2.ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
3.ท่านมีส่วนร่วมตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม
4.ท่านมีส่วนร่วมตรวจสอบความโปรงใสของการดาเนินกิจกรรม
รวม

n
355
355
355
355
355

̅
2.27
2.32
2.25
2.24
2.27

S.D
1.07
1.03
1.10
1.15
0.98

ระดับ
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ผลการศึกษา ด้านความสัมพันธ์ของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.27, S.D.=0.98) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้ ในเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย (̅=2.32, S.D.=1.03) โดยมีการมีส่วนร่วมอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือเรื่อง ท่านมีการร่วม
ตรวจสอบและติดตามกิจกรรม การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อ ย (̅=2.27, S.D.=1.07) เรื่อง ท่านมี
ส่วนร่วมตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.25,
S.D.=1.10) และอันดับสุดท้ายเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการดาเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (̅=2.24, S.D.=1.15)
รวมทุกด้ำน
ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
1.ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
2.ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
3.ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
4.ด้านการติดตาม/ประเมินผล
รวม

n
354
355
355
355
355

̅
2.49
2.47
2.64
2.27
2.51

S.D
.99
.95
1.04
.98
0.90

ระดับ
น้อย
น้อย
กลาง
น้อย
น้อย

โดยภาพร่ ว ม พบว่ า การมี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนใน
กรุ งเทพมหานครกรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย (̅=2.51, S.D.=0.90) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์ มีระดับอยู่ในระดับปานกลาง (̅=2.64, S.D.=1.04) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับต้น
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ มีระดับอยู่ในระดับน้อย (̅=2.49, S.D.=0.99) ด้านการมี
ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การ มี ร ะดั บ อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย (̅=2.47, S.D.=0.95) และด้ า นด้ า นการติ ด ตาม/
ประเมินผล มีระดับอยู่ในระดับน้อย (̅=2.27, S.D.=0.98)
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แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เพียร์สันของระดับของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนจาแนกได้ดังนี้
กำรพัฒนำชุมชน
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
Pearson
Sig.(2-tailed)
correlation (r)
1.ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
0.748**
0.000
2.ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
0.786**
0.000
3.ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
0.809**
0.000
4.ด้านการติดตาม/ประเมินผล
0.723**
0.000
โดยรวม
0.766**
0.000
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

ผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เพียร์สันมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
ของระดับของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนดังนี้
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่วมขอบประชาชนในการร่วมกัน
ตัดสินใจพัฒนาชุมชนมีผลเชิงบวกในการพัฒนาชุมชน (Pearson correlation=0.748**, Sig.=0.000
หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันตัดสินใจมีผลต่อการพัฒนาชุมชน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกัน
ดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ มีผลเชิงบวกในการพัฒนาชุมชน (Pearson correlation=0.786**,
Sig.=0.000 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ มีผลต่อ
การพัฒนาชุมชน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ มี ผ ลเชิ ง บวกในการพั ฒ นาชุ ม ชน (Pearson correlation=0.809**, Sig.=0.000
หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับผลประโยชน์มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกัน
ติดตาม/ประเมินผลมีผลเชิงบวกในการพัฒนาชุมชน (Pearson correlation=0.723**, Sig.=0.000
หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการติดตามและประเมินผลมีผลต่อการพัฒนาชุมชน
กำรศึกษำตัวแปรที่มีอิทธิพลใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression
analysis)
แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (Stepwise Multiple regression analysis)
และการแสดงอานาจพยากรณ์ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว (X1-X4)ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาชุมชน (Y)
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ตัวแปรอิสระ

unstandardized
standardized
coefficients
coefficients
b
Std. Error
Beta
(constant)
0.544
0.080
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
.178
.051
0.187
ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
.207
.066
0.209
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
.361
.058
0.399
ด้านการติดตาม/ประเมินผล
.096
.051
0.100
4
R = 0.836, R = 0.696, S.E.est = 0.521, b = 0.544
**P<0.01

t

p

6.790
3.509
3.136
6.203
1.876

.000
.001
.002
.000
.061

จากตารางดังกล่าว ในการร่วมตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้าน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามและประเมิ น ผล เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
regression analysis) ด้วยวิธี Stepwisc พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน มี 4 ตัวแปรด้วยกัน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์ (X3) สามารถพยากรณ์การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนได้ โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.399 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (X2) สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนได้ โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.209 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนได้ โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.187 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล (X4) สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ได้ โดยมีค่า Beta เท่ ากับ 0.100 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 4 ข้อดังกล่าวนี้คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ นการ ด้านการมีส่ วนร่ว มในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่ว นร่ว มในการติดตามและ
ประเมินผล มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งหากมีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้มากขึ้น
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนก็จะมีมากขึ้นไปด้วย
เมื่อ น าตัว แปรอิ ส ระทั้ งหมดเข้ าสู่ ส มการพยากรณ์ ได้ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ส หพั นธ์ พหุ คูณ (R)
เท่ากับ0.836 มีอานาจพยากรณ์ (R4) เท่ากับ 0.696
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8. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนหรือไม่ ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสรุปได้ดังนี้
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
2) อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
4) อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันตัดสินใจพัฒนาชุมชนมีผลเชิงบวกต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
7) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันดาเนินการตามโครงการต่างๆมีผลเชิงบวกต่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
8) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันรับผลประโยชน์มีผลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
9) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันติดตาม/ประเมินผลมีผลเชิงบวกต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
9. อภิปรำยผล
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ง 4 ข้อคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ นการ ด้านการมีส่ วนร่ว มในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่ว นร่ว มในการติดตามและ
ประเมินผล มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งหากมีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้มากขึ้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนก็จะมีมากขึ้นไปด้วย และผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผลให้สอดคล้องกัน
ดังนี้
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ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา
เฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหา การมีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการของ
ชุมชนผ่านผู้นาชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาชุมชน หากประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการดังกล่าวแล้ว การพัฒนาชุมชนย่อมประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุมชน
สอดคล้องกับ สุดา ช่วยดี (2554: 89) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเทศบาล ตาบลเขาสมิง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เทศบาล ต าบลเขาสมิ ง ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ในอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย
โดยกล่าวว่า อาจเป็นเพราะประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการหรือร่วมคัดเลือกผู้แทน
ประชาคมเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
จึงทาให้ภาพรวมด้านการมีส่วนร่วมตัดสินในอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ ปวีณา วีรยางกูร
(2554: 105) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
ตาบลอ้อมเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยเนื่องมาจากประชาชนบางส่วนยังไม่รู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมายต่าง ๆ อย่างแท้จริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
และประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มองว่าตนเองไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจ จึงไม่กล้า
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน จึงส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนาได้อย่าง
เต็มที่ ขัดแย้งกันกับณิชา เกษจารัส (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนตาบลท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตาบล
ท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นสูตรสาเร็จของทาง อบต.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการ
ระดมความคิด ค้นหาปัญหาสาเหตุ และร่ วมกันตัดสินใจที่จะดาเนินการพัฒนาชุมชนแทนการระดม
ความคิดจากประชาชนโดยตรงและขัดแย้งกับสุดาพร สุธาโภชน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวกรณีศึกษาตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมคิด อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การร่วม
ประชุม เพื่ อเสนอปั ญ หาและความต้อ งการของชุม ชนร่ว มทั้ งมี ส่ ว นร่ว มในการเสนอปั ญหาความ
ต้องการของชุมชนผ่านผู้นาชุมชนเช่นการของบประมาณเพื่อมาปรับปรุงแหล่งท้องเที่ยว เป็นต้น
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา
เฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกตัวแทนในการพัฒนาชุมชน การร่วมสนับสนุนอุ ปกรณ์ การร่วมวางแผนและการร่วม

425

ปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาชุมชน
หากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวแล้ว การพัฒนาชุมชนย่อมประสบผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของชุมชน ขัดแย้งกับนงเยาว์ ทองสุข (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยภาพรวมในทุก ๆ
ด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการการพัฒนา
หมู่บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มีส่ ว นร่ว มในการให้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิ ดเห็ นอั นเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
หมู่บ้านและขัดแย้งกับพิชิต ไทยนิยม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมด้าน
ดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
หรือเป็นสมาชิกบรรเทาสาธารณภัยชุมชน มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมอาชิพของคน
ภายในชุมชนและมีการสนับสนุนอุปกรณ์และแรงกายในการปรับปรุงถนนและสะพานที่ชารุดของ
ชุมชนและแตกต่างจากณรงค์ วรรณศิริ (2554) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
ตาบลบางคล้าให้เป็นเมืองน่าอยู่ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
เนื่องมากจากประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดประเพณีประจาปีของเทศบาล มีส่วนร่วมในการรักษา
แหล่ งน้ า ถนน สวนสาธารณะที่ได้ก่อสร้างแล้ ว และมีการเข้าร่ว มส่ งเสริมและปฏิบัติในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นของเทศบาล
ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มในการรับ ผลประโยชน์ ข องประชาชนในการมี ส่ ว นร่ว มพัฒ นาชุ ม ชน
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดับ ปานกลางถือ ได้ว่า มากที่ สุ ดใน 4 ด้า น เนื่ องจากประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมชุมชนในการร่วมดาเนินกิจกรรมและประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สอดคล้องกับ สุทัศน์ บุญเป็ง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วมในการ่ว มรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการคมนาคมที่สะดวกขึ้นและ
ทิวทัศน์สวนสาธารณะที่สวยขึ้นในช่วงเทศกาล แต่ประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับชัดเจนเพราะ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ยั ง เหมื อ นเดิ ม รายได้ ไ ม่ เ พิ่ ม ขึ้ น และค่ า ครองชี พ ยั ง สู ง ขึ้ น ตามภาวะเศรษฐกิ จ และ
สอดคล้องกับจินตนา ทองแถม (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาชุมชนในการป้องกันและรักษาโรคไข้เลือดออกและการป้องกันพิษสุนัขบ้าและประชาชนได้รับ

426

ผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานตามความ
ต้อ งการของประชาชนและประชาชนมี ร ายได้เ พิ่ม ขึ้ นจากการเป็ นสมาชิ กโครงการฝึ กหั ด อาชี พ
เช่นเดียวกับธีรวัฒน์ สุขไทยสงค์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล ด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการร่ว มรับผลประโยชน์อยู่ใ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากการพัฒนาของ อบต.และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนโดยรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับน้อย การติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นเป็นการนาผลการดาเนินงานมาเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่กาหนดไว้เพียงใด มีบทบาทความสาคัญในการให้ข้อมูลด้าน
ความคืบหน้า ชี้ปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการ
ดาเนิ นงานโครงการ ทั้งนี้หั วใจส าคัญของการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาชุมชนนั้นอยู่ที่
ประชาชนเป็ น หลั ก ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งน าประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโครงการเข้ า มาอยู่ ใ น
กระบวนการ สอดคล้องกับนุสรา พันธรักษ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่ตาบลจุกเฌอ อาเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลของประชาชนอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากประชาชนมองว่า งานด้าน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐ อบต.หรือผู้นาท้องถิ่น ทาให้งานด้านที่ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมมากที่สุดนั้นเป็นการร่วมกันปฏิบัติงาน โดยประชาชนเป็นผู้ช่วยเหลือในการสนับสนุนแรงงาน
ในโครงการต่าง ๆ แต่ไม่ส นใจในการร่ว มติดตามและประเมินผลและสอดคล้ องกับสั นติ ห้ ว งน้ า
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลแหลมงอบ
อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลอยู่
ในระดับน้อย เนื่องจากประชาชนขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการตั้งแต่ ต้น และในการ
ดาเนินกิจกรรมต่อ ๆ มาประชาชนจึงมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน จึงไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุม
และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลดาเนินการเช่นเดียวกับสุพัฒน์ วงศ์คาพันธ์ (2539) ได้ศึกษา
เรื่ อง การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้องถิ่นในเขตสุ ขาภิบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีเขต
สุขาภิบาลนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พบว่า การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลพัฒนา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับนันท์ชพร การสมดี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
การพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเล็ น อาเภอสั นทราย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลเมืองเล็น มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สิน การบริหาร
การคลัง และการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย
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10. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
ประธานและคณะกรรมการชุมชนจาเป็นต้องจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาและความต้องการของคนภายในชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนภายในชุมชน และถ้าหากประธานและคณะกรรมการชุมชนขาดศักยภาพบาง
ประการ ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
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ปัจจัยด้ำนภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ สถำนีตำรวจนครบำลพระโขนง
พศธน วุฒิสกุลพร*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ 2) ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ 3) ศึ ก ษา
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ างปั จ จั ย ด้านภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงกับประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ 4) ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ 5) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่
ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนงและหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรต่อไป กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดสถานีตารวจนครบาลพระโขนง จานวน 135 คน สุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
การหากลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ Taro Yamane เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ การเก็ บ ข้ อ มู ล โดย
แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยผู้ วิ จั ย สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ย ได้แ ก่ ค่า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยบุคคลโดยใช้ t-test F-test ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ มีต่อปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความเห็นไม่แตกต่างกัน 2) ระดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก
3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนงในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 (R=.839) 4) ปัจจัยด้านภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง โดยใช้ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรพยากรณ์ 4 ตัวร่วมกัน ทานายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง ได้ร้อยละ 73 (Adjust R2=0.739) มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย (β=.860, p<0.05) ในทิศทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์
รายด้ า นพบว่ า มี 3 ตัว แปร ที่ ส่ ง ผลในทางบวกต่ อตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ด้า นการมี อิ ทธิ พลอย่า งมี
*

ร้อยตารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240
E-mail: potthana5359@gmail.com
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อุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี (II), ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) และด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล
(IC) ตามลาดับ ส่วนตัวแปรด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (IS) พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.092 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในทิศทางตรงกันข้าม ( β<0) กับตัวแปรตาม ดังนั้น ตัวแปร
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาจึงมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง ซึ่งควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างอื่นในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 1) องค์กรควรมีแนวทางในการกาหนดลั กษณะ
บุ ค ลิ ก ภาพทั้ งภายในและภายนอกตามองค์ ประกอบของปั จ จั ย ด้า นภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง
พร้อมทั้งจัดโปรแกรมฝึกอบรม หรือการอบรมพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ใน
การประสบความสาเร็จโดยตรงจากการบริหารงานบุคคล หรือองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจทุก
ระดับชั้นได้เข้ารับการฝึกอบรม รับฟัง และพัฒนาต่อยอด สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป 2) องค์กรควรมีนโยบายในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตัวอย่างเช่น การให้รางวัล การเผยแพร่ผลงาน
หรือคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่คนในองค์กร รวมถึงบทบาทในการสร้างแรงจูงใจในการให้
อานาจแก่ผู้ตาม ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของความเป็นผู้นา โดยมีการกาหนดจุดประสงค์เป้าหมายของ
องค์กร และสร้างพันธะผูกพันให้เกิดในขึ้นในองค์กร เพื่อไปยังเป้าหมายนั้น ๆ ให้ได้ 3) ผู้บังคับบัญชา
ควรให้ความสาคัญในการสนับสนุน ส่ งเสริม อบรมปลูกฝัง พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่
ตารวจทุกระดับชั้นเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กรมากขึ้น ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ละคนทุกระดับ
ชั้นในสานักงานตารวจแห่งชาติมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันใน
หน่วยงานหรือเป็นแนวทางในการครองตน ครองคน ครองงานแล้ว ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่และ
ภารกิจเป้าหมายบรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: ภาวะผู้นา, ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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The Factors of Transformational Leadership affect Operational
Efficiency of police officer at Phra Khanong Metropolitan Police
Station.
Potthana Wuthisakulporn*
Abstract
The purpose of this research were 1) To study the level of Transformational
Leadership’s factors of police officers. 2) To study the level of Operational Efficiency
of police officers. 3) To study the relationship between factors of Transformational
Leadership and Operational Efficiency of police officers. 4) To study the factors of
Transformational Leadership that affect the Operational Efficiency of police officers.
5) To study the guidelines to develop Transformational Leadership of police officers
at Phra Khanong Metropolitan Police Station and other institute inside their
organization. The sample group was consisted of 135 police officers at Phra Khanong
Metropolitan Police Station. The amount of this sample calculated from Toro Yamane’s
formula. The data were collected by using questionnaire. The data analyzing were
percentage, mean, standard deviation. Compare the differentiate of factors by using
t-test, F-test, correlation, regression.
The results show 1 ) The level of Transformational Leadership of police
officers was high level. 2) The level of Operational Efficiency of police officers was
high level. 3) The relationship between Transformational Leadership and Operational
Efficiency of police officers at Phra Khanong Metropolitan Police Station was
positively related at 0.01 (R=.839) 4) In order to predict Operational Efficiency of
police officers at Phra Khanong Metropolitan Police Station, the researcher use
Transformational Leadership’s factors as a predictor. The result of Operational
Efficiency of police officers at Phra Khanong Metropolitan Police Station was 7 3
percentages (Adjust R2=0.739), the regression was (β=.860, p<0.05), positively related
at 0.05. If analyze in each part, it was found that 3 variables affect in positively
*
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related to dependence variable such as Idealized Influence (II), Inspiration
Stimulation (IM) and Individualize Consideration (IC) but Intellectual Stimulation(IS)
was (β<0) ,negatively related at .092 with Operational Efficiency of police officer at
Phra Khanong Metropolitan Police Station. This should be an additional research with
other samples in the future.
The suggestion for using the result 1) The organization should have guidelines
to determining both internal and external personality base on the component of
Transformational Leadership’s factors, provide program training or special training
from the expert or the people who success directly in personal management or
organizational management, allow all levels of police officer to get this program
training to develop themselves and adapt to their work and delegated to their
subordinates. 2) The organization should have policy to support and promote police
officers who act as a role model. For example, give the reward, disseminate their
good to people in organization, motivate them which is the heart of leadership by
specified the objective of organization and make commitment in the organization to
achieve that goal. 3 ) The supervisors should give precedence in supporting,
promoting, cultivating to subordinates and police officers of all levels to understand
and recognize the important of Transformational Leadership in themselves to be a
guidelines for working together in organization. If police office in each level in Royal
Thai Police have Transformational Leadership is a guidelines for working or the
guidelines to control yourself, controlling people and control the work, resulting to
achieve the goal with efficiency and benefit with people, society and nation.
Keywords: Leadership, Transformational Leadership, Operational Efficiency
1. บทนำ
ท่ามกลางกระแสโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน สภาพเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ส่งผลกระทบ
ทั้งในทางบวก เช่น ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่ อสารที่รวดเร็ว การขยายตัวภาคการลงทุน
ภาคการท่องเที่ยว ความเจริญของเมืองและจังหวัดต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น การเติบโตและการพัฒนา
ของประเทศ เป็นต้น และผลกระทบในทางลบ ที่ตามมาพร้อม ๆ กัน ทาให้การป้องกันปราบปราม
และการสื บสวนสอบสวนอาชญากรรมมีความหลากหลาย ซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น พัฒ นา
คู่ขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรมอุกฉกรรจ์สะเทือน
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ขวัญร้ายแรง ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฆาตกรรม ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีและปัญหายาเสพติด เป็นต้น
สานักงานตารวจแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญของประเทศ พันธกิจหลักที่
ส าคัญ ได้แก่ 1) การถวายความปลอดภั ยพระมหากษัต ริย์และพระบรมวงศานุว งศ์ 2) บังคับใช้
กฎหมายและอานวยความยุ ติ ธ รรมทางอาญา 3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ
ราชอาณาจั ก ร ดั ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง พล.ต.อ.จั ก รทิพ ย์ ชั ย จิ น ดา ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ที่ ว่ า
“การเป็ น หลั ก ประกัน ความยุ ติ ธ รรมและความปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น ของประชาชนที่ มี
มาตรฐานสากล” (สานั กงานตารวจแห่งชาติ , 2563) โดยเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน ด้านการบังคับให้ กฎหมาย
กับผู้กระทาความผิด การอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ องค์ ก รที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”
สถานีตารวจแต่ละพื้นที่รั บผิดชอบในเขตต่าง ๆ หรือที่ประชาชนทั่วไป เรียกว่า “โรงพัก”
ซึ่งถือเป็นหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับปัญหาของประชาชนมากที่สุด ทาหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย อานวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชน ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของสานักงานตารวจแห่งชาติจะอยู่ที่ผล
การปฏิบัติงานของสถานีตารวจเป็นส่วนใหญ่ การปฏิบัติงานของสถานีตารวจเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ซึ่งสถานีตารวจในแต่ละพื้นที่เขตรับผิดชอบ แต่ละสถานีทั่วประเทศเปรียบเสมือนหน่วยผู้ปฏิบัติงานที่
อยู่หน้างาน สัมผัสกับปัญหาของประชาชนโดยตรง โดยเมื่อพิจารณาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เช่น ทักษะความรู้ความสามารถของตัวเจ้าหน้าที่ตารวจ การที่มีกฎหมายให้อานาจรองรับการ
ใช้อานาจในการปฏิบัติหน้าที่ มีเทคโนโลยีสนับสนุนช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทางาน เป็นต้น ถือเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากผู้นา
องค์กรมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาในการขับเคลื่อนบุคลากรในองค์กรให้ร่วมกันในวิสัยทัศน์ เข้าใจถึง
เป้าหมายและวิธีการต่าง ๆ ร่วมกัน ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ขององค์ กรบรรลุผลสาเร็จ
ทั้งนี้ คนที่ส าคัญที่สุดในองค์กรหาใช่เพียงผู้ นาที่อยู่สูงที่สุดเพียงคนเดียวไม่ หากแต่เป็นเจ้าหน้าที่
ตารวจทุกคน ทุกตาแหน่งหน้าที่ล้วนมีความสาคัญ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
ออกไป เปรี ย บเสมื อ นฟั น เฟื อ งน้ อ ยใหญ่ ใ นเครื่ อ งจั ก รที่ ต้ อ งประกอบอยู่ ด้ ว ยกั น จึ ง จะสามารถ
ขับเคลื่อนนาพาองค์กรเดินหน้าไปได้ เจ้าหน้าที่ตารวจทุกลาดับชั้นควรมีความเป็นผู้นาในตัวเองอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะยศตาแหน่งใด ลักษณะภาวะผู้ นา จึงถือเป็นปัจจัยที่ มีความส าคัญ รูปแบบผู้นาที่ดี
มีศักยภาพในการทางานย่อมมีผลที่จะทาให้บุคคลากร พนักงาน ในองค์การให้การยอบรับในตัวบุคคล
นั้น ๆ
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
กัน 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) อิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี (idealized Influence-II)
2) การสร้างแรงบัลดาลใจ (Inspirational Motivation-IM) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual
Stimulation-IS) และ 4) การคานึ งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration-IC)
ว่าส่ งผลอย่ างไรต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดสถานีตารวจนครบาลพระโขนง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนาไปปรับ
ใช้ใ นการปฏิบั ติงานและการดาเนิ น ชีวิ ต เพื่อ ก่อให้ เ กิดประโยชน์สู งสุ ดต่อ ประชาชน สั ง คมและ
ประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนคร
บาลพระโขนง
2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาล
พระโขนง
2.3 เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของเจ้าหน้า ที่
ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจ
นครบาลพระโขนง
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
2.5 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจระดับสถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรต่อไป
3. คำถำมงำนวิจัย
3.1 เจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดสถานีตารวจนครบาลพระโขนงที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
มีระดับปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันหรือไม่
3.2 ปั จ จั ย ด้ านภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั มพั น ธ์อ ย่ างไรกั บ ประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
3.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
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4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเบอร์น (Burns, 1978; อ้างใน
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550: 259) ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นาเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ โดยอธิบาย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า “เป็นกระบวนการทั้งผู้นาและผู้ตามช่วยกันยกระดับของคุณธรรมและ
แรงจูงใจของกันและกันให้สูงขึ้นต่อมา Bass (1985; อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550: 260) ได้เสนอ
ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยพื้นฐานแนวความคิดของเบอร์น โดยเมื่อแรกเริ่มเสนอ
ทฤษฎีใหม่ Bass ได้ระบุผู้นาการเปลี่ยนแปลงไว้เพียง 3 องค์ประกอบ เท่านั้น ได้แก่ 1) ความเสน่ห์หา
(charisma) บางทีเรี ย กว่า อิทธิพลด้านอุดมการณ์ (idealized influence) 2) การกระตุ้นการใช้
ปั ญ ญา (intellectual stimulation) 3) การมุ่ งความสั ม พัน ธ์เ ป็น รายคน (idealized influence)
ต่ อ มาทฤษฎี ข องแบสได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ใหม่ (Bass and Avolio, 1990; อ้ า งถึ ง ใน สุ เ ทพ
พงศ์ศรีวัฒน์, 2550: 262) โดยเพิ่มพฤติกรรมของผู้นาการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่ง องค์ประกอบ คือ การ
จู ง ใจด้ า นแรงดลใจ (inspirational motivation) จึ ง น าไปสู่ ก รอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้
ประกอบด้วย 1) อิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี (Idealized Influence–II) 2) การสร้างแรง
บัลดาลใจ (Inspirational Motivation-IM) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual StimulationIS) และ 4) การตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration-IC)
สาหรับตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพการ
ทางานของโพวเมนและปีเตอร์สัน (Plowman and Peterson, 1953) ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการ
ไทย (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2538; อ้างถึงใน อมรรัตน์ จันทร์เกตุ, 2560: 17) และเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อมรรัตน์ จันทร์เกตุ ,
2560: 18) ประกอบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ (คู่มือ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ซึ่งผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (Operational efficiency) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพงาน (Quality-Q) 2) ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิ บั ติง าน (Achieve-A) 3) ด้ า นเวลา (Time-T) และ 4) ด้า นความคุ้ มค่ า ของทรั พยากร
(Cost-C)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนคร
บาลพระโขนง จะสามารถร่ว มกัน ทานายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง จึ งได้น ามาเสนอเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่ อแสดงความสั มพัน ธ์
ระหว่างตัวแปร ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ำนภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลง
1) อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือผู้นาเชิง
บารมี
2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา
4) คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจ สถำนีตำรวจนครบำลพระโขนง
1) ด้านคุณภาพงาน
2) ด้านการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
3) ด้านเวลา
4) ด้านความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ตารวจในสังกัดสถานีตารวจนครบาลพระโขนง จานวน 206 คน ประจาปีงบประมาณ 2563 คานวณ
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ โดยใช้สูตรคานวณตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน (Yamane Taro, 1973;
อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553: 203) ซึ่งได้กาหนดระดับความเชื่อมั่น ที่ 95% และกาหนดให้มี
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 135 คน
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ย วข้องแล้ ว กาหนดแบบสอบถาม ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามแนวทางของแบบสอบถามให้
ครอบคลุม นิยามตัวแปร โดยลักษณะแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบประมาณค่า (rating scale) มี 5
ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107-108) กาหนดค่าน้าหนักคะแนน กาหนดเกณฑ์วัด จากนั้นนาผล
การวิเคราะห์ ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้าน และความหมายในภาพรวม การแปรผล
ค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) (บุญชมศรีสะอาด, 2545; อ้างถึงใน
เรียมใจ คุณสมบัติ, 2554: 69) ใช้สถิติในการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แอลฟา (Cronbach, 1990; อ้างถึงใน เรียมใจ คุณสมบัติ, 2554:70)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการแจกแบบสอบถาม จานวน 135 ฉบับ ที่สถานีตารวจนครบาล
พระโขนง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาจานวน 135 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนาไป
วิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการดาเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์
ระดั บ ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ และระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง ให้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยบุคคลโดยใช้ t-test F-test กับปัจจัยด้าน
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจ
นครบาลพระโขนง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
6. ผลกำรวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง “ปัจจัย
ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง” จากเจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดสถานีตารวจนครบาลพระโขนง กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 135 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 95.60 มีอายุเฉลี่ย 20-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 44.40 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.40 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
77.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.40 ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกัน
และปราบปราม คิดเป็นร้อยละ 32.60 ระดับชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 65.90 อายุการรับราชการ
และมีอายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.60 ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจ
นครบาลพระโขนง ตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตัว อย่าง
135 คน แล้วนาไปเทียบเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมี 5 ระดับ (Likert, 2545; อ้างถึงใน
เรียมใจ คุณสมบัติ, 2554)
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ตารางที่ 5.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ของเจ้าหน้าที่
ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง
(n=135)
ปัจจัยด้ำนภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลง
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี ( II )
การสร้างแรงบันดาลใจ ( IM )
การกระตุ้นการใช้ปัญญา ( IS)
การคานึงถึงปัจเจกบุคคล (IC)
รวม X (tot)

̅
4.03
4.02
3.87
4.18
4.025

S.D.
0.524
0.576
0.464
0.545
0.527

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 5.1 แสดงว่า ระดับปัจจัย ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานีตารวจนครบาลพระโขนง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.025, S.D.=0.527) เมื่อพิจารณา
จ าแนกรายด้ า น พบว่ า ด้า นการค านึง ถึ งปั จเจกบุ คคลมีค่ าเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( ̅=4.18, S.D.=0.545)
รองลงมาคื อ ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ ห รื อ ผู้ น าเชิ ง บารมี ( ̅=4.03, S.D.=0.524),
การสร้างแรงบันดาลใจ (̅=4.02, S.D.=0.576) และการกระตุ้นการใช้ปัญญา (̅=3.87, S.D.=0.464)
ตามลาดับ
ตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดสถานีตารวจนครบาลพระโขนงที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน
ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6.สายงานที่ปฏิบัติ
7.ระดับชั้นข้าราชการตารวจ
8.อายุการรับราชการ
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t-test
-.761
-

สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน
F-test
Sig.
.448
.471
.703
1.249
.290
.181
.835
.565
.688
.743
.564
2.060
.154
1.248
.294

แปลผล
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

จากตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงานที่ปฏิบัติ ระดับชั้นข้าราชการตารวจและอายุ
ราชการกับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถิติ T-test และ F-test พบว่า ในภาพรวมมี
ค่านัยสาคัญทางสถิติ Sig* มากกว่า 0.05 ทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานี
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ตารวจนครบาลพระโขนงที่แตกต่างกัน มีระดับปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1
2) ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนคร
บาลพระโขนงจากการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนคร
บาลพระโขนง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง 135 คน แล้ว
นาไปเทียบเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ
ตารางที่ 5.3 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง
(n=135)
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
คุณภาพการปฏิบัติงาน ( Q )
ด้านการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ( A )
ด้านการใช้เวลา ( T )
ด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ( C )
รวม Y (tot)

̅
𝐗
4.18
4.15
4.06
3.95
4.085

S.D.
0.515
0.541
0.544
0.537
0.534

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 5.3 แสดงระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจ
นครบาลพระโขนง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅=4.085, S.D.=0.534) เมื่อพิจารณาจาแนกราย
ด้าน พบว่า ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง
เมื่ อ จ าแนกเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน (Q) มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( ̅=4.18,
S.D.=0.515) รองลงมาคือด้านการบรรลุ เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (A) ( ̅=4.15, S.D.=0.541),
ด้านการใช้เวลา (T) (̅=4.06, S.D.=0.544) และด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (C) (̅=3.95,
S.D.=0.537) ตามลาดับ
3) ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้ าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
เพียร์สัน
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ตารางที่ 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
(n=135)
ตัวแปร II
IM
II
1
IM
.701**
1
IS
.919**
.782**
IC
.638**
.710**
Q
.672**
.707**
A
.701**
.668**
T
.667**
.703**
C
.594**
.695**
X tot
.908**
.898**
Y tot
.738**
.777**
**มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

IS

IC

Q

A

T

C

X (tot)

Y (tot)

1
.640**
.663**
.674**
.669**
.551**
.933**
.716**

1
.716**
.710**
.712**
.595**
.837**
.765**

1
.754**
.756**
.666**
.772**
.888**

1
.764**
.709**
.770**
.905**

1
.715**
.770**
.908**

1
.683**
.867**

1
.839**

1

จากตารางที่ 5.4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในของปัจจัยด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนงในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
0.551-0.919 ค่าสั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ์ (R=.839) โดยมีค่ าความสั ม พันธ์ กันในทางบวก หรือ มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน หรือเชิงเส้นตรงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเข้า
หน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง Y tot ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจาแนกตามรายด้าน ด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) มีความสัมพันธ์ (R=.777) รองลงมา คือ
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) มีความสัมพันธ์ (R=.765), ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
หรือการสร้างบารมี (II) มีความสัมพันธ์ (R=.738) และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่าที่สุด คือ ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา (IS) มีความสัมพันธ์ (R=.716)
4) ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ ยนแปลง ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาล
พระโขนง
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ตารางที่ 5.5 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง
(n=135)
B
SE.B
t
β
.672
.183
3.676
.407
.106
.447
3.838
.325
.067
.393
4.856
.300
.058
.343
5.166
-.196
.115
-.222
-1.697
2
2
R = .860 R = .739 Adjusted R = .731 Std. error = .247 *p = .000
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรทำนำย
Constant
II
IM
IC
IS

Sig.
.000*
.000*
.000*
.000*
.092

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพระโขนงเป็นตัวแปรพยากรณ์ 4 ตัวร่วมกัน ทานายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาลพระโขนง ได้ ร้ อ ยละ 73 (Adjust R2 =.739) โดยมี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอย ( β=.860, p<0.05) สรุ ป ได้ ว่ า ในภาพรวมปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3
เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มี 3 ตัวแปรที่สามารถทานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง ได้อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี (II) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ( β=.447) รองลงมา
คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β=.393) และด้านการคานึงถึง
ปัจเจกบุคคล (IC) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ ( β=.343) ตามลาดับ ส่วนปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา (IS) พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .092 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ( β=-.222)
ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้าม ( β<0) กับตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง จึงมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์รูปแบบคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
Y' = .672 + .407(II) + .325(IM) + .300 (IC) + (-.196)(IS)
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สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปของคะแนนมาตรฐาน
Z' y = .447(II) + .393(IM) + .343(IC) + (-.222)(IS)
7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่ อง “ปั จ จั ย ด้านภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภ าพการทางานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสถานี ต ารวจนครบาลพระโขนง” ได้ ข้ อ ค้ น พบตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
7.1 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานีตารวจนครบาลพระโขนง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย 4 อันดับ ได้แก่ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุ ด มการณ์ ห รื อ ผู้ น าเชิ ง บารมี , ด้ า นการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ และด้ า นการกระตุ้ น การใช้ ปั ญ ญา
ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดสถานีตารวจนครบาลพระโขนงได้ผ่านการ
เรียน การอบรม การฝึ กฝนทักษะวิช าชีพ มาจากสถาบันฝึกอบรมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนายร้อย
ตารวจ ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจ เป็นต้น จนมีลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจ
นครบาลพระโขนง ส่วนใหญ่มีการปรับตัวด้านทักษะการนาเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
อยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการสื่อสาร การปฏิบัติงานและการทางานร่วมกัน
รวมถึ ง ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นากระบวนการท างาน หรื อ ระบบงานในหน่ ว ยงานให้ มี ค วามทั น สมั ย และ
มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น สอดคล้ องกั บ รั ตติกรณ์ จงวิศ าล (2545: 98-100; อ้างถึงใน ขวัญตา
เกื้อกูล รั ฐ , 2554: 94) ได้กล่าวว่า ปัจจัยภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลง คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ อิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
ในองค์การ
จากการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงานที่ปฏิบัติ ระดับชั้นข้าราชการตารวจและอายุ
ราชการกับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยใช้สถิติ T-test และ F-test
พบว่า ในภาพรวมมีค่านัยสาคัญทางสถิติ Sig* มากกว่า 0.05 ทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสถานี ต ารวจนครบาลพระโขนง ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ปั จ จั ย ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สันต์ชัย
พูลวัสดิ์, 2557) ที่ทาการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีผลต่อภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนส่ว นกลาง ได้ผลสรุปว่า ความคิดเห็ นคณาจารย์ที่มีผลต่อภาวะผู้ นาของ
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนส่ ว นกลาง ซึ่ ง มี เ พศ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง หน้ า ที่ และ
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
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7.2 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานี
ตารวจนครบาลพระโขนง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 4
ลาดับ ได้แก่ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน, ด้านการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน, ด้านการใช้เวลา
และด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ตามลาดับ ทั้งนี้ พบว่า ด้านที่มีความระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด คือ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระ
โขนงได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ศีลธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตารวจ ที่ดี มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วนตามภารกิจและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายกับมีการวางแผนจัดระบบงาน โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยให้การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในระดับมากทุกด้านตามลาดับ รองลงมา คือ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก
ด้วยการทาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบังคับใช้
กฎหมายด้วยความยุติธรรมเท่าเทียม ป้องกันปราบปรามเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ สืบสวนสอบสวน
ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดาเนินคดีตามกฎหมาย ให้บริการอานวยความสะดวกด้านการจราจรและ
จัดการงานด้านธุรการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตารวจในแต่ละ
สายงาน มีการวางแผนในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมองหมาย สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายที่กาหนด ปฏิบัติงานได้สาเร็จ ตามปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายและมีการมอบหมายงาน
และหน้าที่ที่ชัดเจน ซึ่งทั้งคุณภาพและการบรรลุเป้าหมายในการทางาน ได้สอดคล้องกับหลักการของ
(Plowman and Peterson, 1953) ได้กล่าวถึงแนวคิดด้านองค์ประกอบในการวัดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในด้านคุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผลการทางานมีความถูกต้อง
ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ได้รับบริการ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562) ได้ ใ ห้ ห ลั ก การองค์ ป ระกอบด้ า น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ว่า ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจา
ตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งเน้นด้านศักยภาพการบังคับ ใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทาง
อาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม โดยเฉพาะด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีและการอานวยความยุติธรรมทางอาญา การให้บริการบนสถานี
ตารวจ การมีคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตารวจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ
ตลอดจนการนาเทคโนโลยีและนานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
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ต่อมา คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง
ด้านการใช้เวลาอยู่ในระดับมาก มีการร่วมมือร่วมใจสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
อย่างรวดเร็ว มีการวางแผนจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของแต่ละภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปฏิบัติงานเสร็จได้ ตรงตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
สอดคล้ อ งกั บ โพวเมนและปี เ ตอร์ สั น (Plowman and Peterson, 1953) กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบ
ประสิทธิภาพด้านการใช้เวลา (Time) คือ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกยิ่งขึ้น ใช้เวลาใน
การปฏิบั ติง านน้ อ ย ส่ งมอบงานได้ ถูกต้องและรวดเร็ว และล าดับสุ ด ท้าย คือ ประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง ด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอยู่
ในระดับมาก โดยมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน มีการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร มีการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ (คู่มือการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของ
รัฐบาลเพื่อไปสู่ระบบราชการ
7.3 จากการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของ
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานีตารวจนครบาลพระโขนง ในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปลานกลาง
ถึงระดับสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เมื่อพิจารณา
ความสั มพันธ์ในแต่ล ะด้าน พบว่า ด้านที่มีความสั มพันธ์สูงที่สุ ด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
รองลงมา คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี
และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนคร
บาลพระโขนง มีคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบ ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี การสร้างแรงบัลดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการเข้าใจความ
เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติ งานร่ว มกันระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงานตามลักษณะที่มีได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละบุคคล และสถานการณ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานร่วมกันสร้างความเชื่อมันศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและส่งผลต่อดีต่อประชาชน
และประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ (Bass and Avolio, 1990) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยเปลี่ยนความพยายามพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
ให้สูงขึ้นกว่าความพยายามคาดหวังของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นทาให้เกิด
การตระหนักรู้ในภารกิ จและวิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้นาสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองให้ไกลเกินกว่า
ความสนใจของตนเองไปสู่ผลประโยชน์ของกลุ่ม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยพฤติกรรมทั้ง
4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี การสร้างแรงบัลดาลใจ การกระตุ้นการใช้
ปัญญา และการเข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง
(2557) ที่ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน: กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด ที่พบว่า อิทธิพลของภาวะผู้นา
แบบการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัทสามารถทาให้ธุรกิจผนวกกับพนักงานในองค์กรก้าวสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน
เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรและพนักงาน
7.4 จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาลพระโขนง โดยปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงของเจ้ าหน้ าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนงเป็นตัว แปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตัว
สามารถร่วมกันทานายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระ
โขนง ได้ถึงร้อยละ 73 (Adjust R2 =.739) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ( β=.860, p<0.05) ในทิศ
ทางบวก (β>0) ดังนั้น ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาลพระโขนง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี 3
ตัวแปรที่สามารถทานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาล
พระโขนงได้อย่าง มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอานาจการทานายดีที่สุด คือ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์หรือผู้นาเชิงบารมี, การสร้างแรงบันดาลใจและการคานึงถึงปัจเจกบุคคล ตามลาดับ
ด้านการมีอิทธิ พลอย่ างมีอุด มการณ์ห รื อผู้ นาเชิ งบารมี มีอานาจในการท านายมากที่สุ ด
ซึ่งอาจเป็นเพราะ ตัวเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนงได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ แก่เจ้ าหน้ า ที่มีความรู้ และประสบการณ์น้อยกว่าด้ว ยความมุ่งมั่น ในอุดมการณ์ ค่านิยม และ
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก กฎหมาย มี ก ารตั ด สิ น ใจโดยค านึ ง ผลที่ ต ามมาทางด้ า นศี ล ธรรม ใช้ ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้บรรลุผลสาเร็จในปฏิบัติภารกิจ
หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ ปริ ม าณงาน การใช้ ท รั พ ยากรและเวลาที่ คุ้ ม ค่ า
ตามหลักการประสิทธิภาพของโพวเมนและปีเตอร์ สัน (Plowman and Peterson, 1953; ชาติชาย
มหาคีตะ, 2560: 1) กล่าวถึง การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพและเกิดความคุ้มค่า ปรั บ ปรุงกระบวนงานให้ มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
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มีมาตรฐาน และสอดคล้ องกับ หลั ก ธรรมาภิบาล ซึ่งเมื่อ เจ้า หน้า ที่ต ารวจปฏิบัติ ห น้า ที่ไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพจนมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ย่อมเกิดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ส่งผลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามไว้ด้วยความ
เต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับ บาส (Bass, 1985; อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2550: 260) ที่ได้กล่าวว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ตาม ซึ่งทาให้ ผู้ตามเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาและจงรักภักดี เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิ บัติงาน ยินดีทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
ยึดถือการทางานที่เป็ น แบบอย่ างที่ดีแก่ผู้อื่น มี การแสดงให้ผู้ บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่ วมงานเห็น ความสาเร็จ ที่ จะเกิดขึ้นถ้าได้ทางานส าเร็จตามที่กาหนดไว้ สร้างความเชื่อมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้เกิดความสาเร็จ จนเกิดแรงบันดาลใจให้ ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตาม มีทัศนคติและการ
แสดงออกให้ผู้อื่นมองเห็นความเป็นไปได้ ในความสาเร็จของเป้าหมายแล้วลงมือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น
การออกตรวจพื้ น ที่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ อ าชญากรรม การเผชิ ญ เหตุ อั น ตรายที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เช่ น
คดีอุกฉกรรจ์ ปล้น ฆาตกรรม จับตัวประกัน หรือยาเสพติด เป็นต้น ด้วยความกล้าหาญมั่นใจว่าจะ
สามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ ต ามเป้ า หมายทั น เวลาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ถู ก ต้ อ งตาม หลั ก กฎหมาย
ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า ซึ่งสอดคล้องกับ (Bass and Avolio, 1990; อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์,
2550: 262)ได้กล่าวว่า การจูงใจด้านแรงดล (inspirational motivation) เป็นการที่ผู้นาสื่อสารเพื่อ
ดึง ดู ด ใจผู้ ต ามสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความพยายามของผู้ ต ามสู ง ขึ้ น เพื่ อ บรรลุ
เป้าหมาย ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ วางหลักการไว้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ได้แก่
การดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจาตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมายโดยมุ่งเน้นด้านศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม โดยได้มีการกาหนดเป้าหมาย มาตรการการ
ปฏิบัติ และระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และผลสาเร็จ
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนคร
บาล พระโขนง มี ก ารค านึ ง ถึ ง ความแตกต่า งทางด้ านความรู้ ความสามารถ บทบาทสายงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ความต้ อ งการในปั จ จั ย สนั บ สนุ น การท างานในด้ า นต่ า ง ๆ ระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ มีการสร้างขวัญกาลั งใจในการทางานและบรรยากาศในการทางานที่ดี และมีการเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอดคล้องกับ (บุษยา วีรกุล, 2558: 178) ได้กล่าวว่า การเข้า
ใจความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration) เป็ น พฤติ ก รรมของผู้ น าที่ มุ่ ง เน้ น
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ความส าคัญในการส่ ง เสริ มบรรยากาศการทางานที่ ดี ด้ ว ยการใส่ ใจรับรู้ และพยายามตอบสนอง
ต่อความต้องการเป็นรายบุคคลของผู้ตาม รวมถึงก่อให้เกิดขวั ญและกาลังใจในการทางาน ซึ่งส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ตารวจตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับทีมงานชุดปฏิบัติการ ตลอดระดับสถานีตารวจในภาพรวม
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ ว นปั จ จั ย ด้า นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของเจ้า หน้า ที่ ต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาล
พระโขนง ด้านการกระตุ้น การใช้ ปัญญา พบว่า มีค่า นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.092 และมีค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอย มีทิศทางตรงกันข้ามกับตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง ตัวแปรด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาจึงมีความสัมพันธ์ในเชิง
ลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลพระโขนง ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่ าโดยลั ก ษณะผลลั พธ์ป ระสิ ทธิภ าพในการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้น ต้ องมีการ
ปฏิบัติงานภายใต้หลักกฎหมายที่รองรับการให้อานาจเจ้าหน้าที่ตารวจในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น
วิธีการตรวจค้นที่ต้องมีหมายค้ น การจับกุมผู้ต้องหาที่ต้องมีหมายจับหรือกระทาความผิด ซึ่งหน้า
ตาม ป.วิ อาญา เป็นต้น อีกทั้งยังรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควบคุมการใช้อานาจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในทางมิชอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจึงหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจส่วนตัว
หรือเหตุผลส่วนตัว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรวบรัดขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์การกระทาความผิดใน
การอ านวยความยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมกั บ ทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ ง องค์ ป ระกอบของผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง (บุษยา วีรกุล, 2558: 178) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)
ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้วิธีการฝึกคิดทบทวนกระแสความเชื่อและ
ค่านิยมเดิมของตนหรือของผู้นา หรือขององค์กร สร้างความท้าทายให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามและจะให้การ
สนั บ สนุ น หากผู้ ต ามต้ อ งการทดลองวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ของตน จึ ง ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ดังนั้น ปัจจัยด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาจึงเป็นตัวแปรที่มีความ
น่ า สนใจในการศึ กษาวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อไปในเรื่ อ งของความสั ม พั น ธ์แ ละการส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย พัฒนา และสร้าง
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป
ดั้งนั้ น จึ งอภิป รายสรุ ป ผลการวิจัยได้ว่า ปั จจัยด้านภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอานาจการทานายดีที่สุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
การสร้ างบารมี รองลงมา คือ การสร้างแรงบั นดาลใจและการคานึงถึ งปัจเจกบุคคล ตามล าดั บ
โดยเมื่อการปฏิบัติงานเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิ ภาพย่อมส่งผลให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และประชาชนอย่างเป็ น ที่ประจั กษ์ จนเกิดการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้ อื่น
ประพฤติปฏิบัติตาม ด้วยการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเข้าใจผู้อื่นในด้านต่าง ๆ สามารถปรับตัว
ปฏิบัติงานหรือภารกิจหน้าที่ร่ว มกันได้อย่างเหมาะสม ประสานสอดคล้องกันในอุดมการณ์ ค่านิยม
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เดียวกันเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
8. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้
8.1 องค์กรควรมีแนวทางในการกาหนดลั กษณะบุคลิ กภาพทั้งภายในและภายนอกตาม
องค์ประกอบ ของปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดโปรแกรมฝึกอบรม หรือการ
อบรมพิเศษอยากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในการประสบความสาเร็จโดยตรงจากการ
บริหารงานบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้นได้เข้ารับการฝึกอบรม รับฟังและ
พั ฒ นาต่ อ ยอด เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู้ ร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป
8.2 องค์กรควรมีน โยบายในการสนับสนุน และส่ งเสริมเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี ตัวอย่างเช่น การให้รางวัล การเผยแพร่ผลงานหรือคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ชัด
แก่คนในองค์กร รวมถึงบทบาทในการสร้างแรงจูงใจในการให้อานาจแก่พูดตาม ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ
ของความเป็นผู้นา โดยมีการกาหนดจุดประสงค์เป้าหมายขององค์กรและสร้างพันธะผูกพันให้เกิดใน
ขึ้นในองค์กรเพื่อไปยังเป้าหมายนั้น ๆ ให้ได้
8.3 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรให้ ค วามส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม อบรมปลู ก ฝั ง พั ฒ นา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้นเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการมี
ภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงในตัว เอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่ว มกันในองค์กรมากขึ้น
ซึ่ ง หากเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจแต่ ล ะคนทุ ก ระดั บ ชั้ น ในส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงาน หรือเป็น แนวทางในการครองตน
ครองคน ครองงานแล้ว ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเป้าหมาย บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
9. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
9.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับหน่วยปฏิบัติการอื่น หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นในครั้งต่อไป
โดยเฉพาะในด้านของการกระตุ้นการใช้ปัญญาว่ามีความสั มพันธ์ห รือส่งผลต่อประสิ ท ธิภาพหรือ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยพัฒนาภาวะผู้นา
ให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจและสร้างความเข้าใจให้เกิดมากยิ่งขึ้นในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
9.2 ควรศึก ษาวิจั ย รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจระดั บ สถานี ต ารวจในเขตพื้ น ที่ อื่ น เพื่ อ ที่ จ ะน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
เปรียบเทียบประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

452

9.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ตารวจใน
ระดับปฏิบัติการอื่น หรือกลุ่ มประชากรอื่น ได้แก่ ระดับกองบังคับการ หรือระดับกองบัญชาการ
เป็นต้น โดยเฉพาะความแตกต่างของปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สายงานที่ปฏิบัติ ระดับชั้นข้าราชการตารวจและอายุราชการ ว่ามีความแตกต่างใน
ระดับของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกันหรือไม่อย่างไร เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยในงานวิจัยอื่น ๆ
เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู้ น าให้ กั บ บุ ค ลากรสร้ า งความเข้ า ใจให้ เ กิ ด มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ น า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสุ่มตัวอย่าง 400 คน จากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล
ที่เข้ามาใช้บริการในสานักงานแขวงท่าทราย และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประชาสัมพันธ์ และนักประชาสัมพันธ์ในสังกัดงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น จานวน 7 คน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้า นความคิ ด เห็ น เกี่ย วกับ เนื้ อหาในการประชาสั มพั น ธ์ ด้า นรู ป แบบสื่ อและช่ องทางที่ใ ช้ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และผลจากการสัมภาษณ์ พบว่ า
ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ ควรมีการวางแผนและขอบเขตที่ชัดเจน มุ่งเน้นทั้งภารกิจของผู้บริหาร
และข้อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญ หรือเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง เป็นจริง ตลอดจนมีความรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดกับสานักงานแขวงท่าทราย ด้านรูปแบบสื่อ
และช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ จะต้องมีรูปแบบสื่อที่หลากหลาย ใช้ช่องทางทั้งทางออนไลน์
และออฟไลน์ เพื่อให้ การประชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ มีความครอบคลุ มไปยังประชาชน
ทุกกลุ่ม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องมีจิตใจรักการบริการ และที่สาคัญ คือ
จะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะให้มีความทันสมัยและคล่องแคล่วอยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของนักประชาสัมพันธ์อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ของสานั กงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี คือ ขั้นที่ 1 มีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สาหรับงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ของสานักงานแขวงท่าทรายอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อจะได้มีงบประมาณในการจัดทาการศึกษาปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และสภาพการ
ประชาสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 มีการพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: inut2535@gmail.com
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ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับหน่วยงานและในชุมชน ขั้นที่ 3 มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, รูปแบบการประชาสัมพันธ์, ภาพลักษณ์องค์กร
1. บทนำ
การปกครองท้องถิ่นถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามหลัก การ
กระจายอานาจที่รัฐบาลมอบอานาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยหลักการกระจายอานาจ
และให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยให้ความสาคัญกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวางหลักการอย่างชัดเจนไว้ในหมวด 14 มาตรา 281-290 ของรัฐธรรมนูญ
แสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระ
ในการกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้าน
การบริหารกาลังคนและงบประมาณโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลชั้น 1 ก. มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่เขตเทศบาลประกอบด้วย 5 ตาบล คือ ตาบลสวนใหญ่ ตาบลตลาดขวัญ ตาบลบางเขน ตาบล
บางกระสอ และต าบลท่ า ทราย มี ป ระชากรในพื้ น ที่ ประมาณ 254,239 คน เมื่ อปี พ.ศ. 2536
ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดตั้งแขวงท่าทรายขึ้น จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 ทางเทศบาลนคร
นนทบุรีได้จัดซื้อที่ดินจากการเคหะแห่งชาติ จานวนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา บริเวณใกล้เคียง
กับแขวงท่าทรายเดิม ซึ่งสานักงานแขวงท่าทรายแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ติดกับถนนประชานิเวศน์ 3 ที่มี
ความกว้างขวางและสามารถสังเกตเห็นได้เด่นชัด ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทางมาที่สานักงาน
ได้อย่างสะดวก ไม่สับสนกับเส้นทาง สานักงานแขวงท่าทรายจึงเป็นหน่วยงานย่อยที่จาลองรูปแบบ
เทศบาลเพื่อรองรั บการเจริ ญเติบ โตของเมือง และเพื่อเป็นการบริการประชาชนให้ทั่วถึง ซึ่งเป็น
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
สานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมาติดต่อราชการในพื้นที่ 5 ตาบลของอาเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่
ตาบลสวนใหญ่ ตาบลตลาดขวัญ ตาบลบางเขน ตาบลบางกระสอ และตาบลท่าทราย โดยแบ่งออกเป็น
ฝ่ายสานักงานแขวง ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ฝ่ายการคลัง งานสวัสดิการสังคม และ
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ปัจจุบันสานักงานแขวงท่าทราย อยู่ภายใต้การบริหารงานของ
นายค ารณ เที ย มเวหา หั ว หน้ าแขวงท่า ทราย ในส่ ว นของงานบริ ก ารข้ อมู ล ข่ า วสารทางท้ องถิ่ น
รับผิดชอบในการให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีหัวใจสาคัญใน
การปฏิบัติงาน คือ เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง เข้าถึง ทั่วถึง และ
เท่าเทียมกัน มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงจะต้องคานึงถึงความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ
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ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษา การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนา 3 ด้าน กล่าวคือ 1) ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 2) ด้านรูปแบบสื่อและช่องทางที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
และดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของประชาชน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลนครนนทบุรี ที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 กล่าวคือ “นครนนท์
เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และการบริหารจัดการที่ดี ” และยังมีความ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนครนนทบุรี โดยเฉพาะในส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเร่งพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลากรในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี, 2559: 69-70)
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อระบุรูปแบบและสภาพในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สานักงาน
แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สานักงานแขวงท่าทราย
เทศบาลนครนนทบุรี
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
- ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
- ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกแบบสอบถำมของ
กลุ่มตัวอย่ำง
- แบบสัมภำษณ์จำกผู้บริหำร
และผู้เชี่ยวชำญ

กำรพัฒนำรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ของสำนักงำนแขวงท่ำทรำย เทศบำลนคร
นนทบุรี
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
2. ด้านรูปแบบสื่อและช่องทางที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
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4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเพื่ อพั ฒนารู ปแบบการประชาสั มพั นธ์ เพื่ อเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ของ สานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
2) ด้านรูปแบบสื่อและช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
4.2 ขอบเขตด้ำนสถำนที่
สานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ หั วหน้าแขวงท่าทราย รักษาการในตาแหน่งหั วหน้า ฝ่ าย
ทะเบี ย นและบั ตรประจ าตัว ประชาชน หั ว หน้าฝ่ ายการคลั ง ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการประชาสั มพัน ธ์
นักประชาสัมพันธ์ในสังกัดงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น รวมจานวน 7 คน
2) ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตเทศบาลทั้ง 5 ตาบล ที่เข้ามาใช้บริการในสานักงานแขวงท่า
ทราย เทศบาลนครนนทบุ รี จ านวนประมาณ 254,239 คน ซึ่งนามาสุ่ มตัว อย่างโดยใช้สู ตรของ
ทาโร ยามาเน่ โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ได้จานวน 400 คน
4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
5.1 กำรสัมภำษณ์โดยใช้คำถำมซึ่งเป็นลักษณะข้อคำถำมปลำยเปิด เป็นข้อคาถามที่กาหนดให้
ตอบได้โดยใช้ความคิดเห็นอย่างอิสระตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อคาถาม และมีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนากลับมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนาที่ได้รับ
เพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
5.2 กำรใช้แบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำง (Questionnaire) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบเลือกตอบ
(Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ทาให้
ท่านทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับรูปแบบและสภาพการประชาสั มพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วยคาถามที่แสดง
ความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามและคาถามเป็นแบบมาตรวัดทัศนคติของไลเกิร์ต (Likert Scale) ซึ่งมี
ข้อคาถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นลักษณะข้อคาถามปลายเปิด เป็นข้อคาถามที่กาหนดให้ตอบได้
โดยใช้ ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งอิ ส ระเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
6.1 ข้อมูลเชิงปริมำณ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา
2) การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบและสภาพการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ภาพลั ก ษณ์ ข องส านั ก งานแขวงท่า ทราย เทศบาลนครนนทบุ รี โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ( ̅) และค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีการกาหนดช่วงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
6.2 ข้อมูลเชิงคุณภำพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยเขียน
เชิงพรรณนาวิเคราะห์ ใช้การสรุปประเด็นและความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ต่อการพั ฒ นารู ป แบบการประชาสั มพั นธ์ เพื่ อเสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ ของส านั กงานแขวงท่ าทราย
เทศบาลนครนนทบุรี
7. สรุปผลกำรศึกษำ
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมและผู้สัมภำษณ์
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี รองลงมา มีอายุ 30-39 ปี
มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุต่ากว่า 30 ปี ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และระดับการศึกษาปริญญาโท ตามลาดับ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เป็ น ลู ก จ้ า ง/พนั ก งานบริ ษั ท รองลงมาคื อ ค้ า ขาย/ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว รั บ จ้ า งทั่ ว ไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา ตามลาดับ สื่อที่ทาให้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของ
สานักงานแขวงท่าทราย ส่วนใหญ่คือเว็บไซต์ รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก วารสารเทศบาลนครนนท์ กิจกรรม
แผ่นพับ/โปรชัวร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช่องยูทูบ หนังสือพิมพ์ และโปสเตอร์ ตามลาดับ และผู้ให้
สัมภาษณ์คือ คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และนักประชาสัมพันธ์ในสังกัดงาน
บริ การข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ได้แก่ หัว หน้าแขวงท่าทราย รักษาการในตาแหน่งหัว หน้าฝ่ าย
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ทะเบี ย นและบั ตรประจ าตั ว ประชาชน หั วหน้ าฝ่ ายการคลั ง ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการประชาสั มพั นธ์
นักประชาสัมพันธ์ในสังกัดงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
7.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและสภำพในกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์
ของสำนักงำนแขวงท่ำทรำย เทศบำลนครนนทบุรี
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
แขวงท่าทรายมีความถูกต้อง มีเนื้อหาทันต่อเหตุการณ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์ กรและ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสื่อและช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร พบว่ า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ช่องทางที่สานักงาน
แขวงท่าทรายใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายและทันสมัย เว็บไซต์ และสื่อสังคม (Social
Media) เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป ของสานักงานแขวง ท่าทราย สามารถประชาสัมพันธ์ได้ ครอบคลุมและ
เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รูปแบบสื่อที่สานักงานแขวงท่าทรายใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย
และทั น สมั ย สามารถเข้ าถึ งได้ ง่ าย และรู ปภาพ คลิ ปวิ ดี โ อ ที่ ส านั กงานแขวงท่ าทรายใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ ทาให้เข้าใจได้ง่าย
3) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
สานักงานแขวงท่าทราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก นักประชาสัมพันธ์
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนได้
นักประชาสัมพันธ์ของสานักงานแขวงท่าทราย ให้บริการงานประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม นักประชาสัมพันธ์ของสานักงานแขวงท่าทราย มีบุคลิกดี สามารถ
เสริ ม สร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ดี ให้ องค์ก รได้ นั กประชาสั ม พัน ธ์ ของส านั กงานแขวงท่ าทราย มีค วามรู้
ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์ของสานักงานแขวงท่าทราย มีจิตบริการ
ให้ความช่วยเหลือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์
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ตารางที่ 7.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรวมทุกด้าน
ข้อคำถำม
1. ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
2. ด้ า นรู ป แบบสื่ อ และช่ อ งทางที่ ใ ช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์องค์กร
3. ด้ า นบทบาทของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
สานักงานแขวงท่าทราย
โดยเฉลี่ยรวม

ควำมคิดเห็น (n = 400)
̅
S.D.
แปลผล
𝐗
4.25
0.69
มาก
3.94

0.66

มาก

4.21

0.70

มาก

4.13

0.68

มำก

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ควรจะนาเสนอข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วมากขึ้น และไม่นาเสนอแต่เพียงภารกิจของผู้บริหาร
เพียงอย่างเดียว และควรจะมีการใช้สื่ อที่เป็นวิดีโอให้มากขึ้น มิใช่มีเพียงแต่ภ าพนิ่งหรือตัว อักษร
เท่านั้น จะทาให้สามารถเข้าถึงประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุได้มากขึ้น และควรจะเพิ่มกลุ่มไลน์ (Line)
สาหรับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง จะทาให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น
นักประชาสัมพันธ์ควรจะเพิ่มเติมในเรื่องการมีจิตบริการให้มากขึ้น พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่
ตลอดเวลา ควรจะต้องพยายามหาคาตอบที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนให้ได้ โดยไม่ต้องส่งเรื่องต่อไปยัง
หน่วยงานอื่น นอกจากนั้นควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้ม ากขึ้น รวมถึงควรมีการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับผู้นา
ชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น
7.3 ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของสำนักงำนแขวงท่ำทรำย เทศบำลนครนนทบุรี
1) ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ควรริเริ่มจากการวางแผนและ
กาหนดขอบเขตในการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนได้
อย่างเหมาะสม จัดเตรียมเนื้อหาและรายละเอียดของข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากนั้นก็ควรจะมีการ
จัดทาแผนงานประจาปี โดยเน้นการประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในเทศบาลนครนนทบุรีเป็น
หลัก และเนื้อหาก็ควรจะนาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ได้เน้นความเป็นทางการมากเกินไป เช่น
เวลาทาสื่อประชาสัมพันธ์ก็จะต้องมีการเรียบเรียงให้กระชับ ไม่ยืดเยื้อ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการนา
รูปภาพมาประกอบทาให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นจริง นอกจากนั้น การนาเสนอเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนี้
ไม่จาเป็นจะต้องนาเสนอเพียงแต่ภารกิจของแขวงท่าทราย หรือผู้บริหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ข้อมูลอื่น ๆ
ที่สาคัญหรือเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่แขวงท่าทรายโดยตรง ก็ควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึงด้วย เพื่อให้แขวงท่าทรายมีภาพลักษณ์ที่ใกล้ชิดประชาชนและมีความเป็นมืออาชีพ
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2) ด้านรูปแบบสื่อและช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่ อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
รู ป แบบสื่ อที่ใ ช้ใ นการประชาสั ม พันธ์ จะต้อ งมีค วามหลากหลาย ควรจะมีก ารท าคลิ ปวิ ดีโ อเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น และควรจะต้องเลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาด้วยการใช้สื่อที่
มีความหลากหลายเพื่อประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นเครื่องมือ สาคัญที่ทาให้คนทั่วไปเกิดความน่าเชื่อถือ
มีความเป็ น มืออาชีพ และเสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ดีให้ แก่องค์กร ในส่ ว นของช่องทางที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ก็ควรจะมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ควรจะใช้ช่องทางทั้งทางออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ควรจะต้องมีการอั พเดต (Update) ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีความครอบคลุมไปยังประชาชนทุกกลุ่ม
3) ด้านบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ของสานักงานแขวงท่าทราย
เจ้าหน้าที่ทุกคน เปรียบเสมือนฟันเฟืองสาคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ แน่นอนว่าเป็นตัวแทนภาพลักษณ์
องค์กรได้เป็นอย่างดี และประชาชนมักจะมีความคาดหวังว่า นักประชาสัมพันธ์จะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส
อยู่เสมอ ดังนั้นบทบาทที่สาคัญมากของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์จะต้องมีคือ จิตใจ
รักการบริการเป็นอย่างแรกก่อน การเริ่มต้นด้วยใจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นาพาไปสู่การกระทาที่ดี สื่อให้
เห็ น ถึงความเต็มใจในการบริ การ และที่ส าคัญคื อ จะต้องควบคุมอารมณ์ ของตนเองให้ ดี เพราะ
ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนงานบริก ารที่จะต้องพบเจอประชาชนโดยตรง และจะต้องเผชิญกับปัญหา
เฉพาะหน้าในทุกรูปแบบ สิ่งใดที่เราไม่ทราบ ห้ามมั่วเองเด็ดขาด เพราะจะส่งผลเสียต่อประชาชน
และภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย รวมทั้งเรื่องทักษะต่าง ๆ ของนักประชาสัมพันธ์ที่ควรจะต้องได้รับ
การฝึ ก ฝนให้ มี ค วามทั น สมั ย และคล่ อ งแคล่ ว อยู่ เ สมอ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมื อ อาชี พ ของนั ก
ประชาสัมพันธ์อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4) ปัญหาและอุปสรรค ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานแขวงท่า
ทราย เทศบาลนครนนทบุรี การประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากแต่ละกองในหลายครั้งยั งไม่ราบรื่นนัก
การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ และการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสาร จึงมี
ความจ าเป็น ที่จ าต้องทาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้น
เรื่องงบประมาณที่ไม่เพีย งพอ ส่งผลให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่มีความทันสมัยเท่าที่ควร
ทั้งในด้านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และในด้านการเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงส่งผล
ให้สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์บางครั้งยังดูมีความเป็นทางการมากจนเกินไป ไม่ได้มีลูกเล่นที่ทันสมัย
ปรากฏให้เห็นมากนัก
5) ข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติม เกี่ ย วกั บการพัฒ นารูป แบบการประชาสั ม พั นธ์ เ พื่ อเสริ มสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี เมื่อมีการวางแผนและกาหนดขอบเขต
ในการประชาสัมพันธ์แล้ว สิ่งสาคัญคือ จะต้องมีการลงมือทา โดยมุ่งทาตามแผนด้วยความตั้งใจจริง
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มิใช่มีเพีย งแค่มีแผนตั้งไว้ แต่ไม่มี ใครปฏิบัติตาม และควรจะเปิดช่องทางประชาสั มพันธ์ทางไลน์
เพิ่มขึ้น อาจจะเป็นการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อเน้นสื่อสารกับผู้สูงอายุในชุมชนโดยเฉพาะ
8. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสานักงาน
แขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แล้วพบว่า การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาได้ 3 ด้าน
กล่าวคือ 1) ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 2) ด้านรูปแบบสื่อและช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นที่การวางแผนและกาหนดขอบเขต
เนื้อหาของงานประชาสัมพันธ์ ประสานงานทุกฝ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดที่
ถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ ผลิตสื่อที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูลให้มีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้ง
นาเสนอข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ และเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการจะต้องมีจิตใจ รักการบริการ ตลอดจนหมั่นฝึกฝนทักษะของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
และทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ที่ผู้วิจัยได้
ศึกษานั้น มีความเหมาะสมกับสภาพการดาเนินงานและความต้องการของสานักงานแขวงท่าทราย
เทศบาลนครนนทบุรี โดยแนวทางที่ได้นาเสนอมีความสอดคล้องกับ สุวิสาข์ เหล่าเกิด ที่ได้ศึกษา
การนาเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สาหรับงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า
รูปแบบที่เหมาะสมกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ รูปแบบการประชาสัมพันธ์
แบบสร้างเครือข่ายโดยให้งานประชาสัมพันธ์กองกลางเป็นศูนย์กลางการทางานพร้อมเชื่อมโยงกับ
องค์กรภายในทั้งหมด (สุวิสาข์ เหล่าเกิด, 2551) อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ นิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล
ที่กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์ว่า มีความจาเป็นที่ต้องมีเครื่องมือและสื่อสาหรับช่วยในการประชาสัมพันธ์
ให้บรรลุเป้าหมาย (นิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล, 2560) นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับ พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ซึ่งได้กล่าวถึงปั จจั ยที่ทาให้ การประชาสัมพันธ์ประสบความส าเร็จนั้น ต้องประกอบไปด้ว ยปัจจัย
ดังต่อไปนี้ นโยบายขององค์กรที่มีความชัดเจน มีแผนงานประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้ าหมายขององค์กร ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็ นชอบจากผู้บริห าร รวมถึ งกลยุทธ์ในการสื่ อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และที่ส าคัญ คือการมีทีมงานที่มีประสิ ทธิภ าพ อันได้แก่ ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548)
นอกจากนั้น สิ่งสาคัญอีกประการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างภาพลั กษณ์ของ ส านักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี คือ การส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์ มีส มรรถนะสูง กล่าวคือ การส่ งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ มี
สมรรถนะสูง เป็ นจุดเริ่มต้นของการยกระดับภาพลั กษณ์ขององค์กร ด้วยการพัฒนาบุคลากรของ
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องค์กร ให้มีความรู้ค วามสามารถและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางด้านการประชาสัมพันธ์ อันเป็น
สิ่งจ าเป็ น ที่องค์กรพึงกระทา เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การประชาสัมพัน ธ์ขององค์กร มีความสอดคล้ องกับ กนกวรรณ ใจรื่น ซึ่งได้ทาการวิจัยเรื่องการ
นาเสนอกระบวนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน พบว่า การพัฒนาบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เนื่องจากสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องของฝ่าย
จัดการที่จะปรับปรุงระดับความสามารถของพนักงาน และการทางานขององค์กรโดยอาศัยโปรแกรม
การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา (กนกวรรณ ใจรื่น, 2556) ดังนั้น การพัฒนาบุคลกรด้าน
การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง การพัฒ นารูปแบบการประชาสั มพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบและ
สภาพในการประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 ด้าน กล่าวคือ 1) ด้านเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 2) ด้านรูปแบบ
สื่ อและช่ องทางที่ใ ช้ใ นการประชาสั มพั นธ์ 3) ด้า นเจ้ าหน้า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริการด้ านการประชาสั ม พัน ธ์
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีส่วนที่จะต้องพัฒนา ดังจะเห็นได้ความคิดเห็นจาก
แบบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอนาเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ขั้นที่ 1 มีการจัดตั้งงบประมาณให้สาหรับงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ของสานักงาน
แขวงท่ าทรายอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่อจะได้มีง บประมาณในการจัดท าการศึ กษาปัญ หาอุปสรรค
ความต้องการ และสภาพการประชาสัมพันธ์ รวมถึงภาพลักษณ์ในปัจจุบันของสานักงานแขวงท่าทราย
และวิเคราะห์ผลที่ได้เพื่อนามาวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยอาจจะนาผล
การศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลัก SWOT Analysis เพื่อค้นหาจุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบ จุดอ่อน
หรือข้อเสียเปรียบ โอกาสที่จะดาเนินการได้ หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดสาคัญใน
การดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้ คณะผู้บริหาร
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และเจ้าหน้าที่ทราบถึงการเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินงานขององค์กรต่อไป
ขั้น ที่ 2 การพั ฒ นากระบวนการประชาสั ม พั น ธ์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม โดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับหน่วยงานและในชุมชน สามารถทาได้โดยการพัฒนาเครื อข่ายสื่อบุคคล
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อย่างสม่าเสมอ จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความทันสมัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนเป็ น การสร้ างสรรค์ และพั ฒ นาความรู้ ใหม่ ๆ ระหว่า งกัน อันจะก่อให้ เกิดการประสาน
เชื่อมโยงนาไปสู่การบรรลุ ผลสาเร็ จด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลั กษณ์ขององค์กร
ร่วมกันได้ นอกจากนั้นควรจะส่งเสริมให้มี โครงการสร้างชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน ดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีด้วยการพบปะ ติดต่อ ประสานงาน
กันอย่างสม่าเสมอ โดยอาจกระทาผ่านทางออนไลน์ และทางออฟไลน์ควบคู่กันไป เพื่อก่อให้เกิดความ
ใกล้ชิดกับชุมชนและนาไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้
ขั้นที่ 3 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ในส่วนของการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
เป็นกระบวนการสุดท้ายของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ดาเนิน งาน ซึ่งการประเมิน ผลนั้ น จะนาผลการดาเนินงานที่ได้ มาเปรียบเทียบกับวั ตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจุดอ่อน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด
ของรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อที่จะสามารถนาไป
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้นที่ผู้วิจัยได้นาเสนอนี้ มีความเหมาะสมกับสภาพ
การดาเนินงานและความต้องการของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี อีกทั้งจะสามารถ
ทาให้การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรประสบผลสาเร็จได้ดี
มากยิ่งขึ้น โดยแนวทางที่ได้นาเสนอนี้ได้พัฒนามาจากแนวคิดของ อภิชัจ พุกสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ว่าหมายถึง การลาดับขั้นตอนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์
นั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เป็นกระบวนการของการกระทาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันมุ่งผลลัพธ์
ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งกระบวนการการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิจัย การกระทา
การสื่อสาร และการประเมินผล (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2556) ซึ่งมีความสอดคล้องกับประทุม ฤกษ์กลาง
ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ไว้ว่า การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ให้
ประสบความสาเร็จจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ซึ่งกระบวนการของการประชาสัมพันธ์
ที่เป็นที่นิยมอ้างอิงแพร่หลายทั่วไปว่าการทาประชาสัมพันธ์ควรกระทาตามสูตร R-A-C-E อันประกอบ
ไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่กระทาต่อเนื่องกันไป ได้แก่ การวิจัย (Research) การกระทาหรือการ
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วางแผน (Action or Planning) การสื่อสาร (Communication) และการประเมินผล (Evaluation)
(ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553)
9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ทราบว่าบริบทที่ต่างกันของหน่วยงานส่งผลอย่างไรต่อการ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
2) ควรมีการศึ กษาแนวทางการประชาสั มพั นธ์ ของหน่ ว ยงานที่ประสบความส าเร็จ เพื่ อ
นามาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อไป
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กำรศึกษำและประเมินควำมพร้อมของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
ในกำรพัฒนำไปสู่องค์กำรดิจิทัล
พัชรี ปอประสิทธิ์*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาว่ากองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในระดับใด
ของการพัฒนาองค์การดิจิทัล 2) เพื่อประเมินความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยในการพัฒนา
ไปสู่องค์การดิจิทัล 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางให้กองบัญชาการกองทัพไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับขั้น
ของการพัฒนาองค์การดิจิทัล ได้ทาการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
ด้ว ยการกาหนดองค์ป ระกอบ คือ ด้านนโยบายการพัฒ นาองค์การดิจิทัล ด้านกระบวนการและ
การจัดการ ด้านการพัฒนากาลังพล และด้านเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ากองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในระดับขั้นใดของการพัฒนาองค์การดิจิทัล
และการประเมินความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล รวมถึง
การใช้ตัวแบบ 7-S ของ McKinsey ในการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของกองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาให้กับหน่วยต่อไป
ผลการศึกษาพบว่ากองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในระดับขั้นที่สองของการพัฒนาองค์การ
ดิจิทัล คือ ขั้นการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้การทางานและพัฒนาฐานข้อมูล และข้อค้นพบทาให้ทราบ
ว่ากองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล อย่างไรก็ต าม ยังมีข้อมูลที่
สะท้อนถึงอุปสรรคในการพัฒนาคือความไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกาลังพล
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ กองบัญชาการกองทัพไทยควรปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ให้อยู่ในรูปแบบเครือข่ายที่ทาให้เกิดกระบวนการทางานที่สร้างการหลอมรวมในองค์การ ส่งเสริมการ
ทางานเป็ น ที ม ของกาลั ง พล สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ การให้ มี ก ารแบ่ง ปั นความรู้ แ ละข้ อ มูล ระหว่ า ง
หน่วยงาน รวมถึงการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการทางานร่วมกัน ซึ่งจะทาให้กองบัญชาการ
กองทัพไทยสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่สามของการพัฒนาองค์การดิจิทัล คือ ขั้นการบูรณาการทางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในที่ตั้งและหน่วยงานนอกที่ตั้ง
คำสำคัญ: องค์การดิจิทัล, การปฏิรูปทางดิจิทัล, การพลิกผันทางดิจิทัล
*
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1. บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยกาลังเผชิญหน้ากับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 (The Forth
Industrial Revolution) ซึ่ ง เป็ น ยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้ า มามีบ ทบาทอย่ า งมาก และท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเรียกอีกอย่างว่า ยุคพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption) ณัฐกริช
เปาอินทร์ (2561) ได้ให้ความหมายของคาว่า Digital Disruption คือ การมีสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่สิ่งเก่า
โดยสิ่ งเก่าไม่ส ามารถน ากลั บคืน มาทาให้ เหมือนเดิมได้อีก วรรณพร เทพหั สดิน ณ อยุธ ยา ได้ให้
ความหมายของค าว่ า Digital Disruption คื อ นวั ต กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ หรือเกิดรูปแบบใหม่ในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นทั้ง
โอกาสและความท้าทายต่อองค์การ เช่น การปิดตัวลงของบริษัท Kodak ซึ่งอดีตเป็นผู้ผลิตกล้องฟิล์ม
รายใหญ่ แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อการพัฒนากล้องขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า
กล้ อ งดิ จิ ทั ล (Digital Camera) ซึ่ ง บริ ษั ท Kodak ไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต หรื อ
ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างบริ ษัทให้ ส อดรับกับการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิ กผั น (Digital
Disruption) ได้จึ งต้องปิ ดตัวลงในที่สุ ด ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวไม่เพียงส่ งผลแต่ภ าคเอกชน
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาครัฐอีกด้วย เนื่องจากภาครัฐมีโครงสร้างองค์การขนาดใหญ่ มีสายการบังคับ
บัญชาตามล าดับ ขั้น ส่งผลให้การทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมีความล่ าช้า
ไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ทันเวลา รัฐบาลสมัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้กาหนด
แนวคิดโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นโมเดลขับเคลื่ อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยได้กล่าวถึง “การนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ
การผลิ ต การค้า และการบริการการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพการบริห ารราชการแผ่ นดิน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” ซึ่งส่งผลให้หลายหน่วยงานภาครัฐต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ขี ด ความสามารถขององค์ ก ารภาครั ฐ ในอนาคตด้ ว ย กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยซึ่ ง เป็ น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในสั งกัดของกระทรวงกลาโหมจึ งต้องจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ใ นการพั ฒ นาไปสู่
องค์การดิจิทัลให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่ากองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมหรือไม่ในการพัฒนาไปสู่องค์การ
ดิจิทัล เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะและกรอบการปฏิบัติให้กับหน่วยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาว่ากองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในระดับใดของการพัฒนาองค์การดิจิทัล
2.2 เพื่อประเมินความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล
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2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางให้กองบัญชาการกองทัพไทยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับขั้นของการ
พัฒนาองค์การดิจิทัล
3. ขอบเขตกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ผู้วิจัยศึกษาและประเมินความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยในการพัฒนาไปสู่องค์การ
ดิจิทัลจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2559-2562 และปี พ.ศ. 2563-2565, แผน
แม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ. 2557-2561,
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2562-2564,
แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2559-2562 และ พ.ศ. 2563-2565,
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
3.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรศึกษำ
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2562-พฤษภาคม
2563
3.3 ขอบเขตด้ำนกำรลงพื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในเดือน พฤษภาคม 2563
4. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในบทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่องค์การ
ดิจิทัลของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงโครงสร้างการจัดองค์การของกองบัญชาการ
กองทัพไทย ส่วนที่สองเป็นการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่สามเป็นการทบทวน
องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การดิจิทัลจากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัลของรัฐบำลและกองบัญชำกำรกองทัพ
ไทย รวมถึงโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
เนื่ อ งจากประเทศไทยก าลั ง เข้ า สู่ ช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นของการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4
(The Forth Industrial Revolution) เพื่อให้การบริหารงานและพัฒนาประเทศสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐบาลสมัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้กาหนดนโยบายประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นโมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กล่าวถึง “การนา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการ
บริ การการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพการบริหารราชการแผ่ นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชน” ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2561) นอกจากนี้ รัฐ บาลยังได้จัดทา
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งได้
กาหนดยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้ให้ความหมายของการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือ “การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์”
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านและบริ ก ารของภาครั ฐ มี ค วามรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้หลายหน่วยงานภาครัฐต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และปรับเปลี่ยน
โครงสร้างให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว
กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่สังกัดกระทรวงกลาโหม จึงต้อง
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดการ
พั ฒ นาไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แผนปฏิ บั ติ ร าชการกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย พ.ศ. 2563-2565
ได้ ก ล่ า วถึ ง พระราชโองการของสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับที่ 1) ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2561
และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) จานวน 23
แผน และประกาศใช้ตั้งแต่ 18 เมษายน 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 กาหนดให้ ส่ว นราชการจั ด ทาแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทาเป็นแผน 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระ
เริ่มแรกให้จัดทาเป็นแผน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565) รวมทั้งกาหนดให้ “การบริการประชาชน
และการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทาโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กาหนดด้วย” ซึ่งทุกส่วนราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย จะต้องยึดถือแผนปฏิบัติราชการกองทัพไทย พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทยได้กาหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการกองทัพไทย พ.ศ. 25632565 ว่า “กองบัญชาการกองทัพไทยจะเป็น Digital Headquarters ในปี 2565”
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Digital Headquarters หมายถึ ง การเป็ น กองบั ญ ชาการที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ ว ย
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มี ระบบการอานวยการร่ ว ม ระบบควบคุมบั งคับ บัญชา
ที่ถูกต้องแม่นยา มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยี AI มีความอ่อนตัวและมีความ
พร้อมต่อสถานการณ์ในระดับสูงสุด มีโครงข่าย NCO ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถบัญชาการเหตุการณ์
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบุคลากรเปี่ยมด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ
D: Decision Support System (DSS) หมายถึ ง ระบบสนั บ สนุ น การตกลงใจของ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาบนพื้ น ฐานของฐานข้ อมู ล ที่ ค รบถ้ ว น ทั น สมั ย มี ร ะบบการประมวลผล วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบ และแสดงผลเป็นหนทางปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจได้ทันท่วงที ในสถานการณ์ทั้งใน
สภาวะปกติ Military Decision Making Process (MDMP) และสภาวะคับขันที่ต้องใช้การตัดสินใจ
แบบเร่ งด่วน Quick Decision Making Process (QDMP) หรื อ Combat Decision Making Process
(CDMP)
I: Integration หมายถึง การมีโ ครงข่าย NCO ที่เชื่อมโยงสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติการ
โดยบู ร ณาการระบบต่า ง ๆ เข้าไว้ด้ ว ยกั นแบบ System of Systems เช่ น ระบบตรวจหาข้ อมู ล
ข่าวสาร (Intelligence Sensors) ระบบควบคุมบังคับบัญชา (Command and Control Systems)
ระบบอาวุธ ที่ แม่น ย า (Precision Weapons) และระบบต่า ง ๆ ในส่ ว นของเครือข่ าย (Network)
เป็ น ต้น เพื่อตอบสนอง สั่ งการไปยังผู้ ปฏิบัติได้ถูกต้อ ง รวดเร็ว และแม่นยา การใช้กาลั งได้ถูกที่
ถูกเวลา และถูกเป้าหมาย
G: Globalization หมายถึง การมีร ะบบที่ มีก ารเชื่ อมต่ อกั บ เครื อข่ า ยภายนอกอย่ างไร้
พรมแดนส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงถึงกันระหว่างองค์กรหรือตัวบุคคลอย่างรวดเร็ว อีกทั้งลดขั้นตอน
การดาเนินงานในหลายด้าน เช่น การส่งกาลังบารุง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น โดยการ
เชื่อมโยงกระทาผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัย ปิดกั้นความลับได้
I: Intelligence หมายถึ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี ร ะบบข่ า วกรองที่ ทั น สมั ย ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า
ครอบคลุมสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า จากการดาเนินงานตามวงรอบข่าวกรองอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ คือ สามารถรวบรวมข่าวสารได้จากทุกช่องทาง ทั้งจากบุคคล ภาพถ่าย สั ญญาณ
เทคโนโลยี เครือข่าย สื่อต่าง ๆ และการบูรณาการงานข่าวที่มีประสิทธิผล โดยมีกรรมวิธีวิเคราะห์
ข่าวสารที่แม่น ย า เชื่อ ถือได้ ท่ามกลางความโกลาหลทางข้ อมูล ข่ าวสารในยุคดิ จิทัล ปัจ จุบัน เพื่ อ
กลั่นกรองให้แก่ผู้บังคับบัญชา
T: Technology 4.0 หมายถึ ง การเป็ น องค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ
ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และพึ่งพาจากภายนอก
ด้วยเทคโนโลยี AI มีการวิจัยและพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมขององค์กร
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A: Alertness & Accuracy หมายถึง การมีระบบการควบคุมบังคับบัญชาที่พร้อมรับมือใน
ทุกสภาวการณ์ เป็นศูนย์บัญชาการที่อ่อนตัว สามารถอานวยการสถานการณ์ได้ในทุกมิติ และมีความ
เตรียมพร้อมในระดับสูงสุด โดยระบบเทคโนโลยี AI ที่มีความถูกต้องแม่นยาสูง
L: Loyalty Leader and Learning Organization
Loyalty หมายถึง องค์กรที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี เทิดทูน ปกป้อง ถวายความปลอดภัย
และธ ารงไว้ ซึ่ ง พระเกี ย รติ แ ห่ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ อ ย่ า งสู ง สุ ด และเป็ น แบบอย่ า งอั น ดี แ ก่
ประชาชนในเรื่องการมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะ
Leader and Learning Organization หมายถึ ง เป็ น องค์ ก รน า และองค์ ก รแห่ ง การ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง บุคลากรเห็นคุณค่าของการศึกษา ค้นคว้า และฝึกฝนในงานที่
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดทักษะ อีกทั้งขวนขวายหาความรู้ภายนอกเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ
ของตน ภายใต้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา มีกระบวนการ Knowledge Management (KM)
เพื่อนามาขับเคลื่อนองค์กรทั้งในระดับปฏิบัติและนโยบาย
โครงสร้ำงองค์กรของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
กองบั ญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานทหารที่มีโ ครงสร้างขององค์การแบบลาดับขั้ น
มี ก ารจั ด ส่ ว นราชการตามพระราชฎี ก าแบ่ ง ส่ ว นราชการและก าหนดหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552 กาหนดให้กองบัญชาการ
กองทัพไทย จัดส่วนราชการภายในออกเป็น 17 ส่วนราชการ ซึ่งได้จัดส่วนราชการเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนบังคับบัญชา ส่วนเสนาธิการร่วม ส่วนปฏิบัติการ ส่วนกิจการพิเศษ และส่วนการศึกษา

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างการจัดกองบัญชาการกองทัพไทย
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4.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ตัวแบบ 7-S ของ McKinsey (McKinsey’s 7-s Model)
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ (2562) ได้กล่าวถึงตัวแบบที่นิยมนามาใช้ในการวิเคราะห์องค์การ
เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถ และสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงในแต่ละองค์ประกอบขององค์การ เช่น
โครงสร้างองค์การ กระบวนการทางานและการจัดการ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ เป็นต้น
โดยตั ว แบบ 7-S ของ McKinsey ได้ รับ การพัฒ นาขึ้น ในช่ ว งต้น ทศวรรษ 1980 โดย Robert H.
Waterman, Jr. และ Thomas J. Peters ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
องค์การของบริษัท McKinsey & Company และได้เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์องค์การไว้ 7 ด้าน
สาหรับตรวจสอบภายในองค์การและองค์ประกอบแต่ละด้านจะต้องมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
จึงจะทาให้การดาเนินงานขององค์การประสบความสาเร็จ

กลยุทธ์
รูปแบบ

โครงสร้ำง

ค่ำนิยมร่วม
ทักษะ

ระบบ
บุคลำกร

ภาพที่ 4.2 ตัวแบบ 7-S ของ McKinsey (McKinsey’s 7-S Model)
ที่มา: พลอย สืบวิเศษ (2562)
1) ด้านกลยุทธ์ (strategy) คือ การวางแผนด้านการบารุงรักษา และการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
2) ด้านโครงสร้าง (structure) คือ วิธีการกาหนดโครงสร้างขององค์การ
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3) ด้านระบบ (systems) คือ กิจกรรมประจาวันและวิธีการที่พนักงานมีส่ ว นร่ว มในการ
ทางาน
4) ด้านรูปแบบ (style) คือ รูปแบบความเป็นผู้นาของคณะผู้บริหารองค์การ
5) ด้านบุคลากร (staff) คือ ความสามารถทั่วไปของพนักงานในองค์การ และความพร้อมของ
พนักงานในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
6) ด้านทักษะ (skills) คือ ทักษะ และความสามารถที่แท้จริงของพนักงานที่ทาให้กับองค์การ
7) ด้านค่านิยมร่วม (shared values) คือ เป็นแกนหลักของตัวแบบ เรียกว่า “เป้าหมายที่
ต้องการจะบรรลุผลสาเร็จ” เมื่อรูปแบบการพัฒนาเหล่านี้เป็นคุณค่าหลักขององค์การ จาเป็นที่จะต้อง
มีการสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์การและจริยธรรมในการทางานทั่วไป
4.3 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับองค์กำรดิจิทัล
ในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัลนั้น จาเป็นที่จะต้องทราบถึงนิยาม องค์ประกอบขององค์การ
ดิจิ ทั ล ซึ่ ง มี ผู้ วิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งดั ง กล่ า วและให้ นิ ยามค าว่ า องค์ ก ารดิ จิ ทั ล ไว้ ตั ว อย่ า งเช่ น ชั ย ทวี
เสนะวงศ์ (2560) ได้ให้ความหมายของคาว่า องค์การดิจิทัล (Digital Organization) คือ องค์การที่
นาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และผลิตภาพให้กับองค์การ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
แผนกลยุทธ์ขององค์การ
นอกจากนี้ยังมีหลายงานวิจัยที่กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การดิจิทัล เช่น ชัยทวี เสนะวงศ์
(2560), สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และนิสรา ใจซื่อ (2562) มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ชุดความคิด
(Mindset) คือ การที่ทุกภาคส่วนและพนักงานทุกคนในองค์การต้องมีแนวคิดและความต้องการที่จะ
นาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาองค์การและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากขึ้น (2) กระบวนการทางาน (Process) คือ องค์การดิจิทัลจะต้องมีกระบวนการทางานที่ยืดหยุ่น
รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น ด้วยการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการลดขั้นตอนของการทางาน
เน้นการทางานเป็นทีม และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (3) ทักษะทางดิจิทัล (Digital
Skills) คือ พนักงานในองค์การจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้เทคโนโลยีทั้งที่มีการ
เชื่อมต่อและไร้สาย และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลและคาสั่งได้
อย่างรวดเร็ว เน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพของงาน (4) โครงสร้าง
องค์การ (Structure) คือ มีการออกแบบโครงสร้างองค์การ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นสูง (5) วัฒนธรรมองค์การ (Culture) คือ องค์กรดิจิทัล
จะต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) และมีวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องแบบไคเซน (Kaizen) หรือการสร้างผลงานแบบก้าวกระโดดในเชิงนวัตกรรม
และ (6) แหล่ งข้อมูล (Resource) คือ องค์การดิจิทัล จะต้องมีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลที่ดี (Data Based) ที่จะทาให้องค์การสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าจากการวิเคราะห์ข้อมูล
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(Data Analytic) และสามารถท างานบนฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ ทุ ก ภาคส่ ว นของ
องค์การได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม Natalja Verina and Jelena Titko (2562) ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบหรือ
ปั จ จั ย หลั กที่จ ะทาให้ องค์การสามารถขับเคลื่ อนการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation)
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การในการเปลี่ยนผ่านจากองค์การรูปแบบเดิมไปสู่องค์การดิจิทัล ซึ่งงานวิจัย
ดั ง กล่ า วได้ ท าการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย หลั ก ของการปฏิ รู ป ทางดิ จิ ทั ล จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ ความใน
องค์ป ระกอบด้า นต่าง ๆ จากการรวบรวมงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิ รูปทางดิจิทัล ซึ่ง พบว่ า
องค์ป ระกอบด้านการจั ดการ (Management) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้านบุคลากร
(People) เป็นปัจจัยหลักในการปฏิรูปทางดิจิทัล
4.4 ระดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (Level of E-Government Development)
ณัฐกริช เปาอินทร์ (2561) ได้ทาการศึกษาตัวแบบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใน
เชิงกระบวนการขับเคลื่ อนรั ฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ และองค์ประกอบของการวัดและ
ประเมินระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละลาดับขั้น เพื่อกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการประเมิน
ระดับความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยได้กาหนดระดับขั้น
ของการพัฒ นารั ฐ บาลอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ออกเป็น 4 ล าดับขั้น คือ ขั้นการปรากฏของการให้ บริการ
สาธารณะแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นการดาเนินการทางธุรกรรมผ่านระบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นการบูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นการเป็นประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ในกระบวนการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ 6
องค์ประกอบ คือ 1) นโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2) โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร 3) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 4)
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การของภาครัฐ 5) ประสิทธิภาพโดยทั่วไปของการดาเนินงานภาครัฐ
6) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งสมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และนิสรา ใจซื่อ (2562) ได้ศึกษาแผนพัฒนา
และแนวคิดเกี่ยวกับองค์การดิจิทัล โดยระบุว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาค้นคว้าอิส ระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้ว ยการเก็บ
ข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการและการศึ ก ษาเอกสาร (Documentary Research) ซึ่ ง จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดขององค์การดิจิทัลและระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้วิจัยจึงกาหนด
กรอบแนวคิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวและได้นามากาหนดระดับขั้นของการพั ฒนาองค์การ
ดิจิทัล และกาหนดองค์ประกอบที่จะเป็นเครื่องมือในการไปสืบค้นข้อมูลตามภาพที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิด
ที่มา: ปรับมาจาก ณัฐกริช เปาอินทร์ (2561), Natalja Verina and Jelena Titko (2562)
5.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัลของ
กองบัญชาการกองทัพไทยและสามารถให้ข้อมูลในภาพรวมขององค์การ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาที่มี
ประสบการณ์ ท างานด้ า นแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
กองบัญชาการกองทัพไทยสู่เป้าหมาย Digital Headquarters
5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การศึกษาเอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2559-2562
และปี พ.ศ. 2563-2565, แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่ อสารกองทัพไทย และกองบัญชาการ
กองทัพไทย ปี พ.ศ.2557-2561, แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย พ.ศ. 2562-2564, แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.
2559-2562 และ พ.ศ. 2563-2565, รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
2) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของกาลังพล
ระดับกอง จานวน 37 นาย ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยที่
ผู้วิจั ยสั งกัดอยู่ ในขณะรั บ ฟังคาชี้แจงของผู้ บังคับบัญชาในการปรับเปลี่ ยนรูปแบบการทางานให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การดิจิทัลของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นช่วงของการนานโยบาย
มาสู่การปฏิบัติในระดับหน่วย
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3) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับ
ผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ทางานด้านแผนยุทธศาสตร์และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกองบัญชาการกองทัพไทยสู่เป้าหมาย Digital Headquarter จานวน 1 คน
ผู้วิจัยได้ทาการจดบันทึกข้อมูลในส่วนของการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ
5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) จากข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมเป็ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ าก
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2559-2562 และปี พ.ศ. 2563-2565, แผนแม่บท
เทคโนโลยีและการสื่อสารกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2557-2561, แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2562-2564, แผนปฏิบัติ
ราชการด้านกาลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2559-2562 และ พ.ศ. 2563-2565, รายงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบในแต่ละองค์ประกอบ
ตามกรอบแนวคิด ได้แก่ องค์ประกอบด้านนโยบายการพัฒ นาองค์การดิจิทัล องค์ประกอบด้าน
กระบวนการและการจัดการ องค์ประกอบด้านการพัฒนากาลังพล และองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อประเมินความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยจากสิ่งที่เคย
ดาเนินการมาในแต่ละองค์ประกอบ และการตีความ (Interpretation) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
5.4 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการตรวจความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังนี้
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การตรวจสอบยืนยันข้อมูล
โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลในด้านแหล่งเวลา ด้านสถานที่ และด้านบุคคล ว่าข้อมูลที่ได้มาจาก
แหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ หากได้ข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
2) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล (Methodological Triangulation) คื อ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบยืนยัน
3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การใช้มุมมองของทฤษฎี
ต่าง ๆ มาพิจารณาข้อมูลชุดเดียวกัน
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6. ผลกำรศึกษำ
6.1 ระดับควำมเป็นองค์กำรดิจิทัลของกองบัญชำกำรกองทัพไทยภำยใต้กรอบตัวชี้วัดที่
กำหนด
ผลจากการวิเคราะห์หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า กองบัญชาการกองทัพไทยริเริ่มการ
พัฒนาองค์การดิจิทัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ด้วยการระบุถึงการปรับโครงสร้างศูนย์บัญชาการทางทหาร
การพัฒ นาฐานข้อมูล และการพัฒ นากาลั งพลให้ส ามารถปฏิ บัติงานในกองบัญชาการร่ว มดิจิทัล
ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถจาแนกพัฒนาการการสร้างความเป็นองค์การดิจิทัลของกองบัญชาการ
กองทัพไทยได้เป็น 3 ระยะห้วงระยะเวลา กล่าวคือ
ห้วงระยะเวลาที่หนึ่ง พ.ศ. 2559-2560 มุ่งเน้นการริเริ่ม และการเตรียมความพร้อมเพื่อ
พั ฒ นาองค์ ก ารดิ จิ ทั ล ในรู ป แบบของกองบั ญ ชาการร่ ว มดิ จิ ทั ล โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ
โครงสร้างศูนย์บัญชาการทหารร่วม การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้เพื่อ
สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ การทางทหารที่ใ ช้ เครื อ ข่า ยเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Network Centric Operation:
NCO) มีการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตลอดจนการพัฒนากาลังพลให้พร้อมปฏิบัติงาน
ห้วงระยะเวลาที่สอง พ.ศ. 2561-2562 เป็นช่วงของการเกิดขึ้นขององค์การดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรมในขั้นแรก โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการจัดของแต่ละหน่วย การแก้ไขกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อรองรับ การพัฒ นาไปสู่องค์การดิจิทัล ตลอดจนการเตรียมแผนพัฒนากาลังพลด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการพัฒ นา
ศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
ห้วงระยะเวลาที่สาม พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน เป็นช่วงของการนาแผนพัฒนาองค์การดิจิทัลลง
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติใ นทุกหน่ ว ยของกองบั ญชาการกองทัพ ไทย มีการก่อตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่ อ น
Digital Headquarters มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติบนพื้นฐานของการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล
เมื่อวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิดจากการกาหนดให้ องค์ประกอบด้านนโยบายการพัฒ นา
องค์การดิจิทัล ด้านกระบวนการและการจัดการ ด้านการพัฒนากาลังพล และด้านเทคโนโลยีและ
ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่จะทาให้ทราบว่ากองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในระดับขั้น
ใดของความเป็นองค์การดิจิทัล จากการสืบค้นจากหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า กองบัญชาการ
กองทัพไทยอยู่ในระดับขั้นที่สอง ขั้นการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ใ นการทางาน เนื่ องจากขั้นที่หนึ่ง
ขั้น การเกิดขึ้น ของความเป็ น องค์การดิจิทัล ของกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในช่ว งระยะเวลาปี
2561-2562 และขั้นที่สอง ขั้นการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทางานของกองบัญชาการกองทัพไทย
มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ส่ ว นขั้น ของการบูรณาการทางานร่ว มกันระหว่างหน่ว ยงานในที่ตั้งและ
หน่ ว ยงานนอกที่ ตั้ ง ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ จ าแนกข้ อ ค้ น พบตามองค์ ป ระกอบที่ ส นั บ สนุ น ว่ า
กองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในขั้นที่สอง ขั้นการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทางานตามตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ข้อค้นพบตามองค์ประกอบ
ปี
องค์ประกอบ
นโยบำยกำร
พัฒนำองค์กำร
ดิจิทัล
กระบวนกำรและ
กำรจัดกำร

กำรพัฒนำกำลัง
พล

2559 - 2560
มีนโยบายในการทาให้เป็น
กองบัญชาการร่วม
ปรับโครงสร้าง
ศูนย์บัญชาการทหารร่วม

2561
การสร้าง Protocol
และใช้เป็นระเบียบการ
สื่อสาร
ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับเพื่อ
รองรับ NCO

พัฒนากาลังพลให้สามารถปฏิบัติงานใน
กองบัญชาการร่วม

มีการอบรมหลักสูตร
นายทหารรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ให้กับกาลังพล

เทคโนโลยีและ
-มีการพัฒนาขีดความสามารถระบบ
ระบบรักษำควำม บริหารจัดการข้อมูล การแสดงผลข้อมูล
ปลอดภัย
ผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ (C4I) หรือ
ระบบการควบคุมบังคับบัญชา (MIS)
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเรียกใช้ข้อมูลร่วม
ได้
-ใช้ระบบอานวยการและติดตาม
สถานการณ์ผ่าน Smart Phone หรือ
Tablet

-มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพการรักษา
ความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์
-มีระบบสารสนเทศ
ด้านกาลังพล (PMIS)
ในรูปแบบ Web
Application (ช่อง
ทางการเข้าสู่เว็บไซต์)

2562
เตรียมเปลี่ยนถ่ายสู่
Network Centric
ดาเนินการทบทวน
ปรับปรุงโครงสร้างการ
จัดและอัตราของส่วน
ราชการให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับ
บริบทและสภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
-มีการฝึกอบรม พัฒนา
ทักษะการดาเนินงาน
ด้านไซเบอร์ให้กับกาลัง
พลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับเหล่า
ทัพและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
-มีการจัดการฝึกการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ทางไซเบอร์
แบบเป็นหน่วย
-มีการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศด้านการส่ง
กาลังบารุง
-ให้ความร่วมมือในการ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อ
จัดทาแนวทางในการ
จัดทา Big Data โดย
สอดคล้องกับดาเนินการ
ของกระทรวง กลาโหม
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ห้วงระยะเวลาที่หนึ่ง

ห้วงระยะเวลาที่สอง

ห้วงระยะเวลาที่สาม

พ.ศ. 2559-2560

พ.ศ. 2561-2562

พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

ขั้นที่ 1 ขั้นกำรเกิดขึ้นของควำมเป็น
องค์กำรดิจิทัล

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ใน
กำรทำงำน และพัฒนำฐำนข้อมูล

ภาพที่ 6.1 ผลการวิเคราะห์ระดับขั้นการพัฒนาองค์การดิจิทัลของกองบัญชาการกองทัพไทยตาม
ตัวชี้วัด
6.2 ควำมพร้อมในกำรพัฒนำไปสู่องค์กำรดิจิทัลของกองบัญชำกำรกองทัพไทยภำยใต้
กรอบตัวชี้วัดที่กำหนด
กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการปรับโครงสร้างองค์การให้มี
ความอ่อนตัว การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการพัฒนา การจัดทาแผนที่นาทาง (Road
Map) ในการดาเนินการแต่ละปี และการแบ่งส่วนความรับผิดชอบในการดาเนินการในแต่ละด้านไว้
อย่ า งชั ด เจน มี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อ มู ล ตลอดจนการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง กองบัญชาการ
กองทัพไทยจึงมีความพร้อมในองค์ประกอบด้านนโยบายการพัฒนาองค์การดิจิทัล ด้านกระบวนการ
และการจัดการ และด้านเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ข้อค้นพบของ
องค์ประกอบด้านการพัฒนากาลั งพลในตารางที่ 6.1 พบว่ามีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการ
ดาเนิ นงานด้านไซเบอร์ ให้ กับกาลังพล แต่เป็นเพียงกลุ่มกาลั งพลที่ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์โดยตรง
เท่านั้น
1) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในกำรชี้แจงของผู้บังคับบัญชำในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรทำงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำองค์กำรดิจิทัลของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
ผู้ วิ จั ย เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและได้ เ ข้ า รั บ ฟั ง ค าชี้ แ จงจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง ท่ า นมี
ประสบการณ์ ท างานด้ า นแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
กองบัญชาการกองทัพไทยสู่เป้าหมาย Digital Headquarter ซึ่งท่านได้กล่าวถึงความจาเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนพัฒนาองค์การดิจิทัล โดยได้
ระบุว่า
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“หน่ว ยมีความจ าเป็น จะต้องปรับรูปแบบการทางานให้ ตอบสนองผู้บังคับบัญชาได้อย่ าง
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งรูปแบบการทางานดั้งเดิมมีภาระงานที่มาก ล่าช้า และรายงานทุกอย่าง
ในรูปแบบกระดาษซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง ซึ่งผู้อานวยการจะลดภาระงานที่ไม่จาเป็น ลดการใช้กระดาษ
(paperless) โดยใช้รายงานในรู ป แบบ e-file การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทางาน
จัดทาเป็นฐานข้อมูล เพื่อทาให้การเก็บข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของ
กาลังพลด้วยการจัดอบรมทักษะทางดิจิทัล และการใช้สารสนเทศที่จาเป็น ซึ่งผู้อานวยการสามารถ
ติดต่อคนที่จะมาสอนให้ได้ ขอเพียงบอกมา”
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสังเกตพฤติกรรมของกาลังพลที่เข้ารับฟังการชี้แจงด้วย ซึ่งได้ข้อมูลตาม
รายละเอียดในตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 ข้อค้นพบจากการสังเกตพฤติกรรมของกาลังพล
ระดับข้ำรำชกำรทหำร
ข้าราชการอาวุโส

พฤติกรรม/คำพูดที่แสดงออก
แสดงออกว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลง และมีความกังวลเมื่อได้รับรู้ถึงการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทางาน มักพูดว่า “สิ่งเดิมที่ทามาก็ดีอยู่
แล้ว ทาไมต้องเปลี่ยน แค่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ยากแล้ว จะเอาระบบอะไรมาใช้อีก”
ข้าราชการรุ่นใหม่ (อายุประมาณ บางส่วนทางานมานานจึงเคยชินกับสิ่งที่เคยทามาเช่นกัน และแสดงออกว่าไม่
20-35 ปี)
อยากเปลี่ ย นแปลง และมี ความกั งวลในทั ก ษะที่ตั ว เองมี ว่ า จะท าได้ห รื อ ไม่
ตัวอย่างคาพูด เช่น “ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องระบบ เรื่องคอมพิวเตอร์จะทาได้หรือไม่,
งานที่เคยทาอยู่ก็ดีแล้ว ทาไมต้องปรับใหม่อีก ” และบางส่วนมีความสนใจใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนามาปรับใช้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างคาพูด เช่น “น่าสนใจจังว่ าจะเอาระบบอะไรมาช่วยในการทางาน,
ต้องลองไปใช้ดูจะได้รู้ว่าทางานยังไง, ดีจังจะได้มีระบบช่วยในการเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบจะได้ไม่ต้องไปหาจากโฟลเดอร์เวลาจะใช้งาน”

2) กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากผู้บังคับบัญชาในข้อ 1 ซึ่งผู้วิจัย
ได้มีโอกาสสนทนากับท่านอย่างไม่เป็นทางการจากการสอบถามเรื่องการทาวิจัย โดยผู้วิจัยได้อธิบาย
ถึงหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการประเมินความพร้อมกองบัญชาการกองทัพไทยในการพั ฒนาไปสู่
องค์ ก ารดิ จิ ทั ล ท่ า นจึ ง ให้ ข้ อ มู ล แผนด าเนิ น การของกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยในเชิ ง ลึ ก ซึ่ ง มี
รายละเอีย ดของการพัฒ นาไปสู่ องค์การดิจิทัล ไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การแบ่งส่ ว นงานรับผิ ดชอบ
แผนดาเนินงานในแต่ละปี และแผนพัฒนาในทุกมิติตั้งแต่ด้านกาลังพล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนงบประมาณ และการกากับดูแล
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จากนั้นผู้วิจัยจึงสอบถามต่อไปว่า “ท่านคิดว่ากองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการ
พัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัลหรือไม่” ซึ่งท่านตอบว่า “กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนในการดาเนินการ
พัฒนาอย่างชัดเจน มีระบบที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่พัฒนาและเปลี่ยนยากที่สุดคือคน
เขาจะไม่รับการเปลี่ยนแปลงชอบทาอะไรเดิม ๆ รวมถึงยังขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
ต่าง ๆ และยังต้องได้รับการพัฒนา”
6.3 กำรใช้ตัวแบบ 7-S ของ McKinsey (McKinsey’s 7-S Model) ในกำรประเมินจุด
แข็งและจุดอ่อนของกองบัญชำกำรกองทัพไทยเพื่อนำไปสู่กำรเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ตั ว แบบ 7-S ของ McKinsey ในการประเมิ น จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของ
กองบัญชาการกองทัพไทยจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อค้นพบ
จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกมาได้
ตามตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยตัวแบบ 7-S Mckinsey
7-s model
1. กลยุทธ์ (Strategy)

จุดแข็ง (Strengths)
กองบัญ ชากองทั พ ไทยมีแ ผนกลยุท ธ์ ใ น
การพั ฒ นาไปสู่ อ งค์ ก ารดิ จิ ทั ล ที่ ชั ด เจน
และครอบคลุม
2. โครงสร้าง (Structure) มี ก ารแบ่ ง ภารกิ จ งานและหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจนสอดคล้องกับกลยุทธ์
3. ระบบ (Systems)
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย อย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. บุคลากร (Staff)
กาลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จ
ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะ (Skills)
ก าลั ง พลมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความ
ชานาญเหมาะกับงานที่รับผิดชอบ
6. รูปแบบ (Style)
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
พัฒนาองค์การให้มีความทันสมัยเพื่อให้
สามารถพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง
7. ค่านิยมร่วม
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยมี ค่ า นิ ย ม
(Shared Values)
ร่วมกัน คือ ทหารอาชีพ จงรักภักดี กล้า
หาญ ทางานเป็นทีม

ที่มา: ปรับมาจาก พลอย สืบวิเศษ (2562)

จุดอ่อน (Weaknesses)
การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอาจยังไม่
มีประสิทธิภาพมากพอ
หน่วยที่ตั้งอยู่นอกกองบัญชาการกองทัพ
ไทยได้รับทราบข้อมูลจากส่วนกลางล่าช้า
ยั ง ขาดการออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตรงกับแต่ละส่วนงาน
ก าลั ง พลมุ่ ง ท างานประจ ามากกว่ า การ
ทางานแบบริเริ่มสร้างสรรค์
กาลังพลยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
ขาดการกระตุ้น และสร้างการตระหนัก รู้
อย่างต่อเนื่อง
การทางานเป็นทีมของกาลังพลยังต้องได้รับ
การส่ ง เสริ ม /วั ฒ นธรรมองค์ ก ารยั ง เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
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7. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เกี่ยวกับการประเมินความพร้อมของกองบัญชาการ
กองทัพไทยในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษำว่ำกองบัญชำกำรกองทัพไทยอยู่ในระดับใดของกำรพัฒนำ
องค์กำรดิจิทัล
กองบัญชาการกองทัพไทยมีการริเริ่มความเป็นองค์การดิจิทัลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยการ
ปรับโครงสร้างศูนย์บัญชาการทางทหารให้เอื้อต่อการพัฒนาเป็นกองบัญชาการร่วมดิจิทัล และเริ่มมี
การน าระบบสารสนเทศเข้า มาปรับ ใช้ เพื่ อสนับ สนุ นการปฏิ บัติ ง านที่ใ ช้เ ครื อข่ ายเป็ นศู นย์ กลาง
ตลอดจนการพัฒนากาลังพลในศูนย์บัญชาการทางทหารให้พร้อมกับเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นเพียงการพัฒนาในส่วนของการปฏิบัติการร่วมทางทหาร และระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานเฉพาะกลุ่มเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในการ
ปฏิบัติการทางทหารเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2561-2562 เป็นช่วงของการเกิดขึ้นขององค์การดิจิทัล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการปรับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และปรับโครงสร้างหน่วยให้เอื้อต่อการพัฒนา
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการปฏิบัติของหน่วยงานที่ต้องรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เช่น การพัฒ นาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกาลั งพล (PMIS) เป็นต้น มีการฝึ กอบรม และ
พัฒนาทักษะการดาเนินงานด้านไซเบอร์ให้กับกาลังพล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการรักษาความ
มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 เป็นช่วงของ
การนาแผนพัฒนาองค์การดิจิทัลลงไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยของกองบัญชาการกองทัพไทย มีการ
ก่อตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Digital Headquarters มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติบนพื้นฐานของการ
สร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล ซึ่งในรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ. 2563 ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพของระบบรักษา
ความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
เพื่อใช้แทนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line เป็นต้น ดังนั้น กองบัญชาการกองทัพไทยจึงอยู่ในระดับขั้น ที่
2 ขั้นการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทางาน และพัฒนาฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อประเมินควำมพร้อมของกองบัญชำกำรกองทัพไทยในกำรพัฒนำ
ไปสู่องค์กำรดิจิทัล
กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล เนื่องจากมีการ
เตรียมความพร้อมโดยการวางรากฐานการพัฒนาในทุกองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านนโยบาย
การพัฒนาองค์การดิจิทัลที่เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2562 องค์ประกอบ
ด้านกระบวนการและการจัดการที่มีการปรับโครงสร้าง กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การพัฒนา องค์ประกอบด้านการพัฒ นากาลังพลที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับกาลังพลด้วยการ
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ฝึกอบรมทักษะทางไซเบอร์ และการใช้ระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีและระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาศักยภาพการรักษา
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อค้นพบในแต่ละองค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ากองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของกาลังพลในระดับหน่วยที่สังกัดอยู่
ด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งพบว่ากาลังพลยังไม่พร้อม เนื่องจากทัศนคติของกาลังพลยังยึด
ติดอยู่กับสิ่งเดิม ไม่ยอมรับและกลัวการเปลี่ยนแปลง รวมถึงยังขาดทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนา เช่น
การใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี
ประสบการณ์ ท างานด้ า นแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
กองบัญชาการกองทัพไทยสู่เป้าหมาย Digital Headquarter ซึ่งได้คาตอบว่ากองบัญชาการกองทัพ
ไทยมีความพร้อมในเรื่องของแผนกลยุทธ์และการดาเนิน การที่ชัดเจน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความปลอดภัยที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่ยังไม่พร้อมคือ กาลังพล
ถึงแม้จ ะเป็ น ข้ อค้ น พบในระดับ หน่ว ยย่ อย แต่ อาจท าให้ เป็ นอุ ปสรรคต่อ การพัฒ นาของ
องค์ ก ารและต้ อ งใช้ เ วลามาก ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาและประเมิ น ความพร้ อ มในหน่ ว ยต่ า ง ๆ ของ
กองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะการดาเนินงาน
ด้านไซเบอร์ให้กับกาลังพลก็ตาม แต่เป็นเพียงกลุ่มกาลังพลที่ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์โดยตรงเท่านั้น
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทำงให้กองบัญชำกำรกองทัพไทยพัฒนำขึ้นไปอีก
ระดับขั้นของกำรพัฒนำองค์กำรดิจิทัล
ผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะในแต่ละด้านตามตัวแบบ 7-S Mckinsey เพื่อให้หน่วยสามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาองค์การดังตารางที่ 6.4
ตารางที่ 6.4 ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านตามตัวแบบ 7-S Mckinsey
7-s model
1. กลยุทธ์
(strategy)

2. โครงสร้ำง
(Structure)

จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
ข้อเสนอแนะ
มี แ ผนกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นา การน าแผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก าร ควรจั ด ท าแนวทางการปฏิ บั ติ ข อง
ไปสู่ อ งค์ ก ารดิ จิ ทั ล ที่ ชั ด เจน ปฏิบัติอาจยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ ล ะกลุ่ ม งานให้ ชั ด เจนว่ า ต้ อ ง
และครอบคลุม
มากพอ
ด าเนิ น งานอย่ า งไร เพื่ อ ให้ ก ารน า
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
ต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ย
โดยกาหนดวงรอบที่ชัดเจน
มี ก ารแบ่ ง ภารกิ จ งานและ หน่วยที่ตั้งอยู่นอกกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทยควรปรับ
หน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน กองทั พไทยได้ รั บ ทราบข้ อมู ล โครงสร้ า งองค์ ก ารให้ อยู่ ใ นรู ปแบบ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
จากส่วนกลางล่าช้า
เครื อ ข่ า ย ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของการ
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

3. ระบบ
(Systems)

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ยั ง ขาดการออกแบบระบบ
สารสนเทศ และระบบรัก ษา เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง แต่ละส่วนงาน

4. บุคลำกร
(Staff)

ก า ลั ง พ ล ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ก าลั ง พลมุ่ ง ท างานประจ า
ภารกิ จ ได้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามที่ มากกว่ าการทางานแบบริ เริ่ ม
ได้รับมอบหมาย
สร้างสรรค์

5. ทักษะ
(Skills)

กาลังพลมีความรู้ทักษะ และ ก าลั ง พลยั ง ขาดทั ก ษะการใช้
ความชานาญเหมาะกับงานที่ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ

6. รูปแบบ
(Style)

ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญ ขาดการกระตุ้น และสร้างการ
กั บ การพั ฒ นาองค์ ก ารให้ มี ตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง
ความทันสมัย เพื่อให้สามารถ
พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะ
พึ่งพาอาศัยระหว่างบุคคล กลุ่ม และ
หน่ ว ยย่ อ ยในองค์ ก าร รวมถึ ง การ
ออกแบบระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้
ครอบคลุมทั้งองค์การ
การตัดสินใจที่จะนาระบบเทคโนโลยี
มาปรั บ ใช้ ใ นการท างาน ควรเป็ น
ระบบเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นามาจาก
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง านและ
สอดคล้องกับภารกิจของงาน เพื่อให้
สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุด
ควรมีก ารฝึก อบรม และพัฒนาองค์
ความรู้ ใ นการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์
( Creative Thinking) โ ดย อ าจ จ ะ
จัดการฝึ ก อบรมในรูป แบบของการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop)
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปร ะ สิ ท ธิ ผล ใ นก า ร
ปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น รวมถึ ง เป็ น การ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับกาลัง
พล
ควรมีการกาหนดหลักสูตรฝึกทักษะ
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เป็น
หลั ก สู ต รพื้ น ฐานที่ ก าลั ง พลทุ ก คน
ต้ อ ง เ ข้ ารั บ ก า ร อ บ ร มก่ อ นเ ข้ า
ปฏิบัติงาน และกาหนดวงรอบในการ
ฝึ ก อบรมเป็ น ประจ าอาจจะทุ ก 3
หรือ 6 เดือน รวมถึงก าหนดเกณฑ์
การประเมินทักษะทางเทคโนโลยีให้
มีมาตรฐาน ซึ่งจะทาให้หน่วยทราบ
ว่ากาลังพลยังขาดทักษะในด้านใด
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ค ว ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนั ก รู้แ ละสร้ างความเข้ า ใจถึ ง
ความจ าเป็ น ในการเปลี่ ย นแปลง
ให้กาลังพลรับทราบ ด้วยการสื่อสาร
ประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
ต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็น
จากกาลังพลอย่างเปิดกว้าง พยายาม
สร้างความเชื่อมั่นให้กั บก าลังพลว่า
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7. ค่ำนิยมร่วม
(Shared
Values)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

ข้อเสนอแนะ
การเปลี่ย นแปลงไปสู่องค์การดิจิทัล
เป็ น โอกาสมากกว่ า เป็ น ภั ย คุ ก คาม
เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ ย นแ ปลง ให้ เ กิ ดขึ้ นภ าย ใ น
องค์การ ลดแรงต่อต้าน และเพิ่มแรง
ส นั บ ส นุ น จ า ก ก า ลั ง พ ล ใ น
กองบัญชาการกองทัพไทยทุกหน่วย
กองบัญชาการกองทัพ ไทยมี การทางานเป็นทีมของกาลังพล ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม ให้ กั บ
ค่ า นิ ย มร่ ว มกั น คื อ ทหาร ยั ง ต้ อ งได้ รั บ การส่ ง เสริ ม / ก า ลั ง พ ล โ ด ย อ า จ จ ะ จ า ล อ ง
อาชี พ จงรั ก ภั ก ดี กล้ า หาญ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารยั ง เป็ น สถานการณ์ให้ต้องมีการระดมสมอง
ทางานเป็นทีม
อุปสรรคต่อการพัฒนา
และทางานร่วมกัน

ดังนั้น การที่กองบัญชาการกองทัพไทยจะสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกระดับขั้นของการพัฒนา
องค์การดิจิทัล คือ ขั้นการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในที่ตั้งและหน่วยงานนอกที่ตั้ง
ได้นั้น จะต้องปรับ เปลี่ ยนโครงสร้ างของหน่ว ยให้ อยู่ในรูปแบบเครือข่ายที่ทาให้เกิดกระบวนการ
ทางานที่สร้ างการหลอมรวมในองค์การ ส่งเสริมการทางานเป็นทีมของกาลังพลในลักษณะของการ
ร่วมมือกันทางาน สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีการแบ่งปันความรู้และข้อมูลระหว่างหน่วย รวมถึงการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คลาวด์ (Cloud) เป็นต้น มาสนับสนุนในการทางานร่วมกันระหว่างการ
ประมวลผลและการจั ดเก็บ ข้อมูล บนพื้นฐานข้อมูล ออนไลน์ในรูปแบบคลาวด์ โดยทาหน้าที่เป็น
ศูน ย์กลางการทางานร่ วมกัน (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2562) ซึ่งจะช่ว ยให้กาลั งพลทุกหน่ว ยของ
กองบัญชาการกองทัพไทยทั้งที่อยู่ในที่ตั้งและนอกที่ตั้งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเดียวกันได้ และ
ทาให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ วิจั ย ท่ านอื่ น อาจจะท าการศึกษาในเชิงลึ กของแต่ล ะองค์ป ระกอบเป็ นกรณี ศึกษา เช่ น
การพัฒนากาลังพล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้
เป็นต้น
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ภูมิคุ้มกันของคนไร้บ้ำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด-2019
Coronavirus Disease 2019
พิมพิไล ศรีบัว*
บทคัดย่อ
การศึกษาภูมิคุ้มกันของคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -2019 ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพของคนไร้บ้าน
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -2019 2) เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการของรั ฐ ในการดู แ ล
ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม คนไร้ บ้ า นในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -2019 3) เพื่ อ จั ด ท า
ข้อเสนอแนะในการจัดการกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-2019 โดยได้ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key informants) ร่วมกับการสังเกตทั้งแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกลุ่ มคนไร้บ้านทั้ง
ในพื้น ที่สาธารณะและคนไร้บ้ านที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักที่รัฐ จัดให้ เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ และผู้แทนหน่วยงานรัฐ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน เช่น กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้
บริบทการรับรู้ปัญหา การมีภูมิคุ้มกันของคนไร้บ้านที่ครอบคลุมในการจัดทาข้อเสนอแนะต่อการแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษา พบว่า ช่วงก่อนมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัย
หลับนอนในที่สาธารณะต่าง ๆ และกลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน มีพฤติกรรมในการ
อยู่อาศัยตามวิถีเดิมของตนเอง กล่าวคือ ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง สามารถเดินทางไป
ไหนมาไหนได้อย่างมีอิสระ สามารถหารายได้ในการประทังชีวิตได้ ซึ่งไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของคน
ไร้บ้าน กล่าวคือ ยังสามารถหาที่หลับนอนโดยไม่โดนไล่หรือโดนจับกลุ่มดาเนินคดี การเข้าถึงระบบ
สวัสดิการของรัฐ พบว่ามีข้ อจากัดในการเข้าถึงซึ่งเกิดจากการไม่มีบัตรประชาชน และการขาดการ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงข้อจากัดในการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิการ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงจัดให้กับประชาชนทุกคน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้า
ของสังคมไทย

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส าหรั บ ภูมิ คุ้มกั น /การปรั บตั ว ของกลุ่ มคนไร้บ้ านของคนไร้ บ้านในสถานการณ์โ ควิด -19
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนใน
ที่สาธารณะทั่วไปไม่มีการปรับตัวหรือภูมิคุ้มกันด้านที่อยู่อาศัย ที่จะป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
ของโรคได้ ด้วยข้อจากัดเรื่องรายได้ที่ไม่พอที่จะหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หรือหาที่พักอาศัยที่พอจะ
ปฏิบัติตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แต่สาหรับกลุ่มคนไร้
บ้านที่อาศัยอยู่อาภายในศูนย์มีการปรับตัวเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคในระดับหนึ่ง
ได้แก่ การจัดระยะห่าง มีอุปกรณ์ในการชาระล้างทาความสะอาดร่างกาย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากคนไร้
บ้านภายในศูนย์ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และการแนะนาจากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าไปช่วยเหลือ
หากพิจารณาด้านเศรษฐกิจที่คนไร้บ้านในที่สาธารณะต้องเผชิญหมายถึง “การมีข้าวกินประทังชีวิต”
ซึ่งการปรับตัวของคนไร้บ้านคือการรอรับการแจกข้าวและสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต ซึ่งกลุ่มคนไร้บ้าน
ที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน (สุวิทย์ วัดหนู) มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือตนเอง เป็นภูมิคุ้มกัน กล่าวคือ การเปลี่ยนพื้นที่
เล็ก ๆ ทาการเกษตร สร้างแหล่งอาหาร ลดรายจ่าย รวมถึงเปลี่ยนจากการรับแจกอาหารมาเป็นจัดหา
อาหารเพื่อทานกันเองและขายราคาถูกเพื่อหารายได้เลี้ยงสมาชิกในศูนย์
ด้านสังคม พบว่า คนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป ไม่มีการปรับตัวทางด้าน
สังคม ซึ่งต่างจากคนไร้บ้านที่อยู่อาศัยภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน ซึ่งมีการรวมกลุ่ม เป็นครอบครัวของ
คนไร้บ้านที่มีปฎิสัมพันธ์กัน มีการพบปะ แลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงและเพื่อนคนไร้บ้านด้วยกัน
ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่อป้องกันตนเองจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นไป ด้านสุ ขภาพ คนไร้ บ้ านในที่ส าธารณะไม่มีการปรั บตัว ป้องกันตัว จากการแพร่ระบาด
แต่พบว่ากลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) มีการปรั บตัวต่อใน
การป้องกันตนเอง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มคนไร้บ้านภายในศูนย์
และจากการช่วยเหลือจากมูลนิธิ องค์กรการกุศล เครือข่ายประชาสังคม ทาให้คนไร้บ้านได้มีป้องกัน
ตนเอง
จากการศึกษายังพบว่า ชุมชนและภาคประชาสังคม มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือกลุ่มคน
ไร้บ้านในสถานกาณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคม เอกชน
มีความยืดหยุ่น ในระเบียบ กติกาน้อย อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในสภาพปัญหาของกลุ่ม
คนไร้บ้าน ด้านมาตรการในการดูแลช่วยเหลือของรัฐ พบว่า ยังมีข้อจากัด ในการดูแล ช่วยเหลือที่ไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไร้บ้าน ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงด้านการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ
และด้านสุขภาพที่พบว่ายังมีข้อจากัดอันเกิดจากการไม่มีบัตรประชาชนของคนไร้บ้าน ซึ่งรัฐควรมี
มาตรการในการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนไร้บ้านให้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้
การแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านเป็นรูปธรรมและมพลัง รัฐควรสนับสนุนให้มูลนิธิ เครือข่ายภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน หรืออาสาสมัครต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ และสนใจการทางานด้านนี้
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แทนเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ เพื่อลดภาระของรัฐ ในการดูแล รวมถึงเพื่อเป็นการส่ งเสริมให้ คนในสั งคม
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน
คำสำคัญ: คนไร้บ้าน ภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัสโควิด-2019
1. บทนำ
จากทิศทางในการพัฒนาประเทศที่มุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรือง สู่ศูนย์กลางเมืองหลวงเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ให้ ทันต่อโลก ตามกระแสโลกาภิวัตน์
ส่งผลให้คนจากชนบทหลั่งไหลเข้ามาทางานในเมือง ทาให้บุกรุกที่ดินในเมืองสร้างบ้านเรือน ตั้งถิ่น
ฐานอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นย่านชุมชนแออัดหรือสลัม แทรกอยู่ตามความเจริญของเมือง จนกระทั่งล่าสุด
มีคนจนเมืองรูปแบบใหม่ต้องอาศัยหลับนอนในที่สาธารณะแทนบ้าน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนจนเมืองมี
ความแตกต่างหลากหลายอาชีพและวิถีการดารงชีวิตและสังคมที่แตกต่างกันระหว่างคนจนในชุมชน
แออัด คนจนบุกรุกที่ดินที่กระจัดกระจาย คนจนขายแรงงาน ที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าราคาถูก คนไร้บ้าน
คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ โดยมีเจตนาและมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพื้นที่อย่างชัดเจน
ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในทุกรูปแบบ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน
มาตรฐาน หรือ บ้านในชุมชนแออัด คนไร้บ้านไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าที่อยู่อาศัย แม้แต่ห้อง
เช่าราคาถูก จาเป็นต้องหลับนอนตามที่สาธารณะ
การแก้ไขปั ญหาคนไร้ บ้านในประเทศไทย ที่ผ่านมาเป็นการทางานเชิงสงเคราะห์ โดยมี
หน่วยงานราชการ ที่รับผิดชอบโดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ
ปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดาเนินการสารวจประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เน้นแก้ไขกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ขอทาน การทางาน
จากการแก้ ไ ขปั ญ หากลุ่ ม คนไร้ บ้ า น เริ่ ม มี ก ารท างานมาตั้ ง แต่ นโยบายการปิ ด สนามหลวงของ
กรุงเทพมหานครไม่ให้คนไร้บ้านเข้าไปหลับนอนและทางานหากิน ส่ง ผลให้คนไร้บ้าน ไม่มีที่อยู่อาศัย
ไม่มีที่ทากิน จากปัญหาดังกล่าว มีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ที่เข้ามามีส่วน
ในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน หน่วยงานในการขับเคลื่อนงานคนไร้บ้าน โดยองค์กรหลักเข้ามามีส่วน
ร่วม 5 องค์กร
1) กรมพัฒ นาสังคมและสวัส ดิการกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขับเคลื่ อนงานการแก้ไขปัญหาสังคม มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครอบคลุ ม 76 พื้นที่ และมีส ถาน
คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง จ านวน 11 พื้ น ที่ และพื้ น ที่ ตั้ ง หลั ก ชี วิ ต คนไร้ บ้ า นในพื้ น ที่ นิ ค มสร้ า งตนเอง
โครงการบ้านน้อยในนิคม จานวน 24 พื้นที่
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2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สนับสนุนการทางานร่วมกับกลุ่มคนไร้บ้านผ่าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สนับสนุนการ
สร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับคนไร้บ้าน ครอบคลุม 4 จังหวัด 5 ศูนย์ฯ ในเขต กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น
3) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับ
คนไร้บ้านร่วมถึงการจัดกระบวนการ พัฒนาหลักเกณฑ์ กติกาการอยู่ร่วมกันของคนไร้บ้านให้เป็นศูนย์
“ตั้งหลักชีวิต” เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม สร้างความมั่นใจ สร้างวินัยของกลุ่มคนไร้บ้าน
4) สนั บ สนุ น กองทุ น การสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส) เป็นหน่ว ยงานที่ส นับสนุนการพัฒ นา
รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ผลักดันเรื่องระบบการประกันสุขภาพ ที่จาเป็น
สาหรับคนไร้บ้าน
5) มูลนิธิกระจกเงา สนับสนุนการทางานประเด็นคนไร้บ้านผ่าน โครงการผู้ป่วยข้างถนน
จากการดาเนิ น งานโครงการศู น ย์ ข้อมู ล คนหายเพื่ อต่ อต้า นการค้ ามนุ ษย์ ภารกิจ ของโครงการฯ
ทาหน้าที่รั บแจ้ งปัญหาคนไร้ บ้าน ตรวจสอบและนาส่ งผู้ ป่ว ยข้างถนนเข้าถึงการเข้ารับการรักษา
สุขภาพร่างกายยังสถานพยาบาล
จากการสารวจคนไร้บ้านทั้งประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559
การสารวจแจงนับคนไร้บ้านครั้งนี้ ใช้วิธีการแจงนับ (Counting) ในแต่ละพื้นที่ในคืนเดียว One Night
Count (ONC) หรือ The Point-in-time (PIT) เป็นความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน พบคน
ไร้บ้านทั้งในพื้นที่สาธารณะและศูนย์พักคนไร้บ้าน ทั้งหมด จานวน 7,195 คน คนที่ออกมาอาศัยพื้นที่
สาธารณะ 2,719 คน ผู้ที่อยู่ ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ จานวน
4,476 คน ประเด็นที่น่าสนใจ ของการอยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นการอยู่ตัวคนเดียว การแจงนับยัง
พบว่ามีคนไร้บ้านที่มีความพิการที่เห็นได้ ชัด คนไร้บ้านส่วนใหญ่จะอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีคนไร้บ้านมาก ประเด็นที่น่าสนใจ
ของการสารวจคนไร้บ้านครั้งนี้ คือ พบคนไร้บ้านเกือบทั่วพื้นที่ของทุกจังหวัด คนไร้บ้านส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ระดับภูมิภาค ข้อมูลประชากร ที่สาคัญ คือคนไร้บ้านสูงอายุมีสัดส่วนการอยู่คน
เดียวมากกว่าคนไร้บ้านในช่วงอายุอื่น ผลการสารวจคนไร้บ้านชี้ให้เห็นปัญหา การเข้าไม่ถึงสิทธิขั้น
พื้นฐาน ด้านสวัสดิการของรัฐ
คนไร้บ้านเป็นอีกกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ โครงการลงทะเบียนคนไทยไม่ทิ้งกัน นโยบายชิมช็อปใช้ ล้วนแล้วออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของประเทศ เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ เกิดภาพรวม
การเจริ ญเติบ โตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลุ่ มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่ าว
ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี การสื่อสารมีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียน
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รัฐมองการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยการโปรยเม็ดเงินลงสู่ผู้รับประโยชน์โดยตรงลงสู่ประชาชน
แต่ไม่ทั่วถึงในกลุ่มคนที่เปราะบางทางสังคม
สถานการณ์การแพร่ ร ะบาดเชื้อไวรัสโควิด -2019 ส่งผลให้เกิดการสั่ นสะเทือนไปทั้งโลก
การแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และกลายมาเป็นปัญหาสาคัญระดับโลก ที่ทาให้ทุกคน
ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคนี้ หลายประเทศสามารถรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด -2019 ได้ทันแต่ใน
หลายประเทศ 9 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี ประเทศแถบสแกนดิเนเวียร์ ยังมีการแพร่ระบาด
ของไวรัสอย่างต่อเนื่อง คนไร้บ้านถือว่าเป็นกลุ่มชนคนชายขอบในสังคม เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้และผู้มีรายได้น้อย ร่วมถึงไม่มีอุปกรณ์ในการป้ องกันตนเอง
ระบบการดูแลของรัฐยังไม่ทั่วถึง การเข้าถึงระบบการบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน กลุ่มคนไร้บ้านจึง
ได้รับผลกระทบทั้งในด้าน สุขภาพ และด้านความเป็นอยู่ ไม่สามารถหารายได้มาซื้อหาอาหาร หรือ
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง คนไร้บ้านจึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในครั้ง
จากปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้านดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าคนไร้บ้าน
จะมีการปรับตัวหรือมีภูมิคุ้มกันของกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -2019
ว่าคนไร้บ้านได้รับผลกระทบ และมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในการแก้ไ ขปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจ
ด้านสั งคม ด้านกายภาพ รวมถึงมาตรการของรัฐ ในการดูแลช่ว ยเหลื อกลุ่ มคนไร้บ้าน เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะในการจัดการคนไร้บ้านและสะท้อนระบบการเข้าถึงบริการของรัฐ ต่อกลุ่มคนไร้บ้านใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-2019
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 ศึกษาภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-2019
2.2 ศึกษามาตรการของรัฐในการช่วยเหลือของกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-2019
2.3 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการจัดการของกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-2019
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบเฉพาะเจาะจง และรวบรวมข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องเรื่องคนไร้ บ้านในเชิงเอกสารวิช าการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับคนไร้บ้าน และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ทางานกับกลุ่มคนไร้บ้าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม
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1) กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ทาการเป็นการศึกษา จานวนทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย สมาชิกคนไร้บ้าน
จานวน 9 คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การสั ม ภาษณ์ แ บบเฉพาะเจาะจง (In Depth Interview) และผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อเป็นแนวในการตอบคาถามของผู้วิจัย จานวน 2 ชุด ส่วนดังนี้
ชุดที่ 1 กลุ่ ม คนไร้ บ้ า น โดยแบ่ งเป็น 4 ชุ ดค าถาม ส่ ว นที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ ว ไปเกี่ย วกั บผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา ระยะเวลาการออกมาใช้ชีวิตสาธารณะ
สถานที่หลับนอนตามที่สาธารณะ ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด -19
ด้านพฤติกรรมการอยู่อาศัย การเข้าถึงระบบสวัสดิการการของรัฐ ด้านการรักษาพยาบาล ส่วนที่ 3
หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 คนไร้บ้านได้รับผลกระทบ หรือมีการปรับตัวของ
กลุ่มคนไร้บ้าน
ชุดที่ 2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคนไร้บ้าน โดยชุดคาถาม จานวน 5 ข้อ 1) ประสบการณ์การ
ทางานเรื่องคนไร้บ้าน 2) หน่วยงานของท่านมีบทบาทในการสนั บสนุนกลุ่มคนไร้บ้าน ในลักษณะใด
3) หน่วยงานของท่านมีกระบวนการ ครอบคลุ่มด้านไหนของการสนับสนุนกลุ่มคนไร้บ้าน 4) หลังจาก
เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการสนับสนุนอย่างไร และมี
มาตรการใดบ้าง ปัญหาอุปสรรค์ในการทางานมีหรือไม่อย่างไร 5) ในฐานะที่ท่านมีส่วนร่วมในการ
สนับ สนุน การทางานของกลุ่มคนไร้บ้าน ท่านจะมีข้อเสนอในการสร้างระบบดูแลคนไร้บ้านต่อรัฐ
อย่างไร
3) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีกำรในกำรศึกษำ
ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ น หลั ก มี ห น่ ว ยในการวิ เ คราะห์
(Unit of Analysis) ตามวิธีการวิจัย คือ ระดับปัจเจกบุคคล ใช้ วิธีการสั มภาษณ์เชิงลึ กรายบุคคล
(In-depth Interview) ร่วมกับคนไร้บ้านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยครั้งนี้ ในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุคคลผู้ศึกษาจะมีรายชื่อของผู้ที่ให้ข้อมูลหลักในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการทราบจากผู้ใ ห้ข้อมูล
สาคัญ จานวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลื อกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
การเข้าไปพบกับผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถสัมภาษณ์เจาะลึกได้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการให้มากที่สุด
เนื่องจากผู้ศึกษา ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาและร่วมพูดคุยกับ คนไร้บ้านศูนย์คนไร้
บ้านบางกอกน้อย สุวิทย์ วัดหนู กรุงเทพมหานคร อย่างสม่าเสมอ การสัมภาษณ์เชิงลึกในขั้นตอนนี้
ผู้ศึกษาได้พัฒนาประเด็นคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลจากการทบทวนเอกสาร
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4) กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ปัญหำของคนไร้บ้ำน
- ด้านพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนไร้บ้าน
- ด้านการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ
- ด้านการรักษาพยาบาล

ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดกำรคนไร้บ้ำน
ต่อกำรแพร่ระบำดของโรควัรัสโควิด-19

ภูมิคุ้มกัน/กำรปรับตัวของกลุม่ คนไร้บ้ำน ของคนไร้บ้ำน
ในสถำนกำรณ์โควิด-19
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านด้านสังคม
- ด้านสุขภาพ
- ด้านที่อยู่อาศัย (กายภาพ)
- ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนและภาคประชาสังคม
- มาตรการการดูแลคนไร้บ้านของภาครัฐ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ
1) นิยำมควำมหมำยคนไร้บ้ำน
สานักบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ม.ป.ป.) คนไร้บ้าน หมายถึง
ผู้ที่พักอาศัยในที่สาธารณะโดยมีเจตนาและพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพื้นที่อย่างชัดเจน ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่
มีความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบใด ๆ ได้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นบ้าน
มาตรฐาน หรือบ้านในสลัม ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตามราคาตลาด ไม่ว่า จะเป็นห้องพัก หรือห้องเช่า
ราคาถูก จึงต้องหลับนอนตามที่สาธารณะ
บุญเลิ ศ วิเศษปรี ช า (2546) ให้ความหมายของคนไร้บ้าน คือคนชนบทที่อพยพหลั่ งไหล
เข้ามาทางานในเมือง โดยบุกเบิกสร้างที่ดินที่อยู่อาศัยในเมือง ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน อาศัยอยู่ร่วมกัน
เป็นย่านชุมชนแออัดหรื อสลัม คนที่อาศัยหลับนอนที่สาธารณะ แทรกตามความเจริญของเมืองคนไร้
บ้านเป็นกลุ่มคนจนเมืองรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะ แทนบ้านเป็นเดือนเป็นปีนั้นคือ
คนไร้บ้าน
สานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความหมายคนไร้บ้านว่าบุคคลที่ขาดผู้อุปการะ ไม่มีที่อยู่อาศัย พักหลับนอน
ในที่สาธารณะ อาจมีสภาพร่างกายจิตใจปกติหรือไม่ปกติก็ได้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ไม่มีเครื่องมือในการขอทานบุคคลที่เร่ร่อน เนื่องจากอพยพเข้าไปประกอบอาชีพใน

498

เมือง กลายเป็ นบุคคลเร่ ร่อนชั่วคราว พักหลับนอนในที่ส าธารณะ เป็นคนเร่ร่อนไร้บ้าน เพื่อการ
ประกอบอาชีพ หารายได้แต่เร่ร่อน เนื่องจากไม่มีที่พักอาศัย และไม่ได้เป็นขอทาน
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และขวัญประชา เชียงไชยสกุล (2560) ให้ความหมายว่า กลุ่มคนที่ไร้ที่
อยู่อาศัยถาวร และสามารถพบได้บนท้องถนนหรือพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการ ของคนไร้ที่อยู่อาศัย
เช่นศูนย์พักพิงหรือสถานที่แจกอาหาร รวมถึงกลุ่มคนที่กลับไปมาระหว่างภาวะมีบ้านและไร้บ้าน
จากความหมายคนไร้บ้านดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อสรุปว่า คนไร้บ้าน หมายถึง ผู้ที่ออกมาอาศัย
ในที่สาธารณะอย่างชัดเจนและมีระยะเวลานาน ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป คนไร้บ้านมักอาศัยอยู่ตามพื้นที่
สาธารณะและอาศัยหลับนอนตามสถานที่ที่มาคนผ่านไปมาเสมอ เช่น ป้ายรถเมล์ สวนสาธารณะ
สถานี รถไฟฯ โดยคนไร้ บ้ านมีลั กษณะการประกอบอาชีพที่คนส่ว นใหญ่ ไม่อยากทา เช่น โปกธง
ขายพวงมาลัย รับส่งพระ คนงานก่อสร้าง ขายเรียงเบอร์ ปัจจัยหลักออกมาเป็นคนไร้บ้าน มาจาก
พื้นฐานครอบครัวยากจน การอพยพเข้ามาหางานทาในเมือง ทาให้เกิดคนไร้บ้านมากขึ้นเรื่อย ๆ คนไร้
บ้ านมิอาจนิ ย ามได้ ชัดเจนว่า เป็ น แบบไหน ถึงจะถูกต้องลั กษณะ และความหมายของคนไร้บ้า น
เปลี่ยนไปตามบริบทสังคมที่มีความซับซ้อน และยากแก่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม คนไร้
บ้านจึงเป็นตัวชี้วัดสะท้อน การบริหารจัดการของรัฐในทุกยุคสมัย
2) สำเหตุของกำรเป็นคนไร้บ้ำน
บุญเลิศ วิเศษปรีชา (2546) ได้กล่าวว่า สาเหตุเป็นผลมาจากปัญหาความเปราะบางของ
สถาบันครอบครัว ความขัดแย้ง แตกแยกภายในครอบครัว บางรายเป็นคนพิการ เป็นผู้มีภาวะทางจิต
พ่อและแม่แยกทางกัน เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ เป็นนักโทษที่พ้นโทษออกจาก
เรือนจา ครอบครัวไม่ต้อนรับและไม่มีที่ไป หรือผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแลความเปราะบางของสถาบัน
ครอบครัว ภาวะไม่มีงานทา คนที่พ้นโทษจากเรือนจาและไม่มีที่ไป คนที่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
เมื่อคนเหล่านี้หลุดออกจากครอบครัว ในขณะที่ชุมชน สังคม และกลไกทางวัฒนธรรม ไม่เข้มแข็ง
พอที่จะรองรับโอบอุ้มคนเหล่านี้ไว้ได้ จึงต้องอยู่ในสภาวะของการไร้บ้าน
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยได้กล่าวถึงสาเหตุคนไร้บ้านว่า โดยมูลนิธิฯ แบ่งสภาพปัญหาของคน
ไร้บ้านเป็น 5 ประเภท โดยประมวลจากการสารวจคนไร้บ้านเกิดจากปัญหาตกงาน ปัญหาครอบครัว
ผู้ที่ออกมาจากคุกไม่สามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพหรือผู้พิการ มีความชอบ
อิสระไม่อยู่ในระบบสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของคนไร้บ้าน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนจนและคนรวย ภาคการเกษตรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ที่ดินหลุดมือ ความล้มสลายของ
สถาบันครอบครัว ที่รัฐเน้นการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมที่ให้ค่ากับวัตถุ ทรัพย์สิน และการบริโภค
ชีวิตต้องพึ่งเงินตรา มากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ที่ส่งผลให้คนไร้บ้านออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
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ปรภัต จูตระกูล (2562) ได้กล่าวว่าถึงสาเหตุของคนไร้บ้าน จากการสารวจข้อมูลใน 3 เมืองใหญ่
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ของคนไร้บ้าน มาจากความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ
ทางสังคม ทางการเมือง ร่วมถึงความไม่เป็นธรรมทางนโยบาย ที่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มชนชั้นทางสังคม
ทาให้คนไร้บ้านเข้าไม่ถึงสิทธิด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมที่จาเป็นในการดารงชีวิต
จากการศึกษาสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้าน ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า สาเหตุของคนไร้บ้านเกิดจาก
การความล้มเหลวของการพัฒนาเมืองที่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ที่สร้างความเจริญจากศูนย์กลางของ
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาหนึ่งที่สะท้ อน
ความเหลื่อมล้าของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเป็นเพราะคนไร้บ้านคือกลุ่มประชากรที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจ สังคมอยู่ต่าสุดเป็นกลุ่มคนที่ขาดแคลนปัจจัย โดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกัน
ก็ขาดแคลนความมั่นคงทางชีวิตและรายได้ และการเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมเหมาะสม
3) สภำพปัญหำของคนไร้บ้ำน
ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ (2560) ได้กล่าวว่า สภาพปัญหาของคนไร้บ้าน จานวน 5 ด้าน
1) การเข้าถึงสถานะทางกฎหมายขอคนไร้บ้าน การขาดบัตรประชาชน แสดงสถานะทางกฎหมายของ
คนไร้บ้าน ที่เป็นปัญหาสาคัญต่อการเข้าถึงสิทธิ เนื่องจากบัตรประชาชนสะท้อน ความเท่าเทียมกัน
ของคนไร้ บ้ าน ผลให้ คนไร้ บ้ านไม่ส ามารถเข้าถึงสวัส ดิการของรัฐ 4 ข้อ สิ ทธิการรักษาพยาบาล
สิทธิการศึกษา สิทธิการได้รับเบี่ยงยังชีพ การปฏิบัติติของเจ้าหน้าที่รัฐ 2) ปัญหาด้านสุขภาพของคน
ไร้บ้าน ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเป็นระยะเวลานานย่อมมีความเสี่ยง เช่น โรคติดทางเพศสัมพันธ์
ปัญหาด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า และภาวะเสียงต่อความพิการ 3) ปัญหาความขัดแย้งและการ
รวมกลุ่มของคนไร้บ้าน ปัญหาความขัดแย้งของคนไร้บ้านมีหลากหลายมิติ ความขัดแย้งในครอบครัวที่
ส่ ง ผลให้ บุ ค คลต้ อ งมาเป็ น คนไร้ บ้ า น เช่ น ความรุ น แรงในครอบครั ว พ่ อ แแม่ ห ย่ า ร้ า ง มิ ติ ด้ า น
พฤติกรรมความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในกลุ่มคนไร้บ้าน หรือคนไร้บานกับสังคม เนื่องจากลัก ษณะความ
ไม่เท่าเทียมของสังคม ชนชั้น เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นาไปสู่ความขัดแย้งความไม่มีบ้าน การแต่งตัว
มอมแมมคนไร้บ้านจึงถูกตีตราว่าเป็นคนแปลกหน้าในสังคมที่ไม่ได้รับการยอมรับ และถูกกีดกันไม่ให้
เข้าร่ ว มกลุ่ มทางสั งคม 4) ปั ญหาอาชญากรรมและการหาผลประโยชน์จากคนไร้บ้าน คนไร้บ้าน
มักตกเป็นเหยื่อ การค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบขบวนการขอทาน การใช้แรงงานผิ ด
กฎหมายในเรือประมง หรือการค้าประเวณี ลักษณะการหาผลประโยชน์ 5) ปัญหาด้านการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของคนไร้บ้าน คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะในการอาศัยหลับนอน
ล้วนแต่ถูกควบคุมดูแลในการบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อยภายใต้กฎหมาย เมื่อคนไร้บ้านถูก
กล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาผิด การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนไร้บ้านถูกจากัดในด้านของต้นทุน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปจนถึงการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมของเจ้าหน้าที่รัฐ
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ปัญหาของคนไร้บ้าน ที่ถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะในสังคมไทย ประชากรกลุ่มเฉพาะ คือ
ประชากรที่มีความเปราะบาง (Vulnerability) มีความเสี่ยง (Risk) หรือต้องการกระบวนการพิเศษ
ในการเข้าถึงระบบการสร้างเสริ มสุขภาพ เป็นปัจจัยที่กาหนดสุขภาพ (Social Determinants of
Health) ที่ทาให้สูญเสียสุขภาวะ เข้าไม่ถึงบริการและไม่ได้รับประโยชน์ จากการส่งเสริมสุขภาพตาม
นโยบายในภาพรวมคนไร้บ้าน กล่าวว่าคนไร้บ้านมีสาเหตุมาจากความเหลื่อมล้าทางเศษฐกิจทางสังคม
ทางการเมือง รวมถึงความไม่เป็นธรรมทางนโยบายที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคม ทาให้คนไร้ บ้าน
เข้าไม่ถึงสิทธิด้านสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมที่จาเป็น
4) แนวคิดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2561) ความเหลื่อมล้า (Inequality) หมายถึง ความไม่เท่าเทียมกัน
ซึ่งเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันปรากฏในทุก ๆ เรื่องในทุก ๆ พื้นที่ ในทุก ๆ ภาคส่ วน และในทุก ๆ
กาลเวลา ดังนั้นจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจจะขจัดให้หมดสิ้นไปได้แต่สิ่งที่พึงจะพอกระทาได้ ก็คือ
การลดความเข้มข้นของความเหลื่อมล้าให้น้อยลงตามสมควร หากก่อนที่จะทาสิ่งใดลงไป ก็ควรที่
จะต้องแยกแยะความเหลื่อมล้าให้ชัดเจนเสียก่อความเหลื่อมล้าในภาพรวม ๆ มีทั้งความเหลื่อมล้า
ทางการเมือง (Political Inequality) ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ” (Economic Inequality) และ
“ความเหลื่อมล้าทางสังคม” (Social Inequality)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ในรายงาน เรื่อง
ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมาประเทศไทยเน้น
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสามารถลดปัญหาความยากจนจากร้อยละ 65.17 ในปี 2551
เหลือเพียงร้อยละ 7.21 ในปี พ.ศ. 2558 สังคมมองตัวเลขเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางด้านรายได้ การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนรวยและกลุ่มคนยากจน การเข้าถึงกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นการถื อ ครองที่ ดิ น โดยความเหลื่ อ มล้ า ใน 6 ด้ า นในสั ง คมไทย
ประกอบด้ ว ย ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นรายได้ ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นการศึ ก ษา ความเหลื่ อ มล้ าด้ า น
สาธารณสุข ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน
5) แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดาริชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 และเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวการดารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
และให้คนไทยมีอยู่มีกินอย่างพอเพียง
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ความพอเพียง หมายถึง มีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันรวมถึงความจาเป็น ที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ผลของกระกระทา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก จาเป็นต้องจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนา
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน พื้นฐานจิตใจของคนในชาติเป็ นสิ่ง
ที่สาคัญ
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550) ได้อธิบายถึง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติ นักเศรษฐศาสตร์ ควรชี้แนวทางให้เห็นว่า หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการบริหารเศรษฐกิจได้จริง เช่น ในช่วงจากประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบทาให้เกิด
มาตรการและเครื่องมือในการจัดการกับความเสี่ยง และความผันผวนในระบบเศรษฐกิจมหภาค
อาพล เสนาณรงค์ (2550) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีด้วยกัน 7
ข้อ คือ พึ่งพาตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง มีภูมิคุ้มกัน มีเ หตุผล เป็นคนดี และรู้รักสามัคคี
โดยหลักสาคัญทั้ง 7 ข้อนี้ คนทุกกลุ่มทุกอาชีพ สามารถน้อมนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตให้
ได้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ คื อ การด ารงชี วิ ต โดยพอมี พ อกิ น พยายามพึ่ ง ตนเองให้ ม ากที่ สุ ด
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พอใจในสิ่งที่มีอยู่
5) แนวคิดเรื่องภูมิคุ้มกัน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง
2 ประการ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักเรื่อง
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล่าวถึง การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยสรุป
สาระสาคัญได้ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่จาเป็น คือ ทุกคนในสังคมไทยได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรอย่างเป็นธรรม กลุ่มผู้ ด้อยโอกาสได้รับโอกาส
และการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง
ประเวศ วะสี (2542) ภูมิคุ้มกันทางสั งคม คือ การมีครอบครัว อบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง
ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งก็จะทาให้โรคต่าง ๆ ทางสังคมทาอันตรายไม่ได้ที่ผ่านมาหลาย
หน่วยงานพยายามแก้ปัญหาสังคมด้วยวิธีต่าง ๆ มามากแต่ไม่สาเร็จจึงควรหันมาใช้วัคซีนทางสังคม
คือ ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชนเข้มแข็ง ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ทั้งที่ทาได้
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ด้ว ยตนเอง และทั้ ง โดยการผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ เมื่ อ สั ง คมมี
ภูมิคุ้มกันก็ไม่ต้องเป็นโรค
จากการศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันคนไร้บ้าน ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า คานี้ไม่ได้มีความหมายที่ตรงตัว
ส่ ว นมากค าว่ า ภู มิ คุ้ ม กั น จะใช้ ใ นทางการแพทย์ หรื อ เป็ น ค ากว้ า ง ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ฉพาะเจาะจง
ในกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ภูมิคุ้มกันที่ดีหรือที่เป็นไปได้ของคนไร้บ้าน คือ ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ คือ
จิ ต ใจดี ต้ องปลู ก ฝั งมาจากครอบครั ว อบอุ่น ไม่ มีค วามรุ นแรงในครอบครั ว สร้ างความอบอุ่น มน
ครอบครัวทาให้เขาไม่อยากออกมาเป็นคนไร้บ้าน ภูมิคุ้มกันลาดับที่สองภูมิคุ้มกันทางด้านสังคม ที่ต้อง
มีระบบการดูแลคนไร้บ้าน หรือมีความเสี่ยงที่จะออกไปเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ ทาให้ เกิดการแก้ไข
ปัญหาซ้าไม่สิ้นสุด ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่บกพร่องสะท้อนความเหลื่อมล้าของประเทศไทยได้เป็น
อย่างดีเป็นเพราะคนไร้บ้านคือกลุ่มประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมอยู่ต่าสุด เป็นกลุ่มคนที่
ขาดแคลนปัจจัยในการดารงชีพ ขณะเดียวกัน ก็ขาดแคลนความมั่นคงทางชี วิตและรายได้ และการ
เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมเหมาะสม ภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
6) งำนวิจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และณัฎฐ์ศุภณ ดาชื่น (2563) ได้ประมาณการประชากรคนไร้บ้าน ภายใต้
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 พบว่า“คนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% และ
ปัจจัยที่ทาให้คนไร้บ้านเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากภาวการณ์การว่างงานและการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัย ประเทศ
ไทยเองก็ก าลั ง อยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ยากล าบาก ท าให้ เกิ ด คนไร้บ้ า นหน้ าใหม่ (New Homeless)
ในสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้ แ บบจ าลองเศรษฐมิ ติ ที่ พั ฒ นามาพยากรณ์ (Estimate) ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ภาวะ
เศรษฐกิจจากการพยากรณ์เศรษฐกิจของหน่ว ยงานต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (Bank of Thailand) ธนาคารโลก (World Bank) และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC)
ธนากร ยุทธพลนาวี (2553) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาระบบบริการสาหรับคนไร้บ้าน: ศึกษา
กรณี การให้บริการของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย การศึกษานี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสวัสดิการ
คนไร้บ้าน รวมทั้งคนที่อยู่นอกศูนย์และใช่ชีวิตในที่สาธารณะ ผลของการศึกษา แบ่งความต้องการเป็น
6 ด้าน ได้แก่ด้านที่พักอาศัย ด้านอุปโภค ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพและรายได้ ด้านการพัฒนาอาชีพ
สวัสดิการจากรัฐ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการด้านอุปโภคบริโภค มากที่สุด รองลงมามี
ความต้องการด้านการแพทย์ เนื่องจากคนไร้บ้านคานึ่งถึงคนไร้บ้านรองลงมาจากเรื่องของอาหาร
เพราะเมื่อไม่สบายเขาจะไม่สามารถประกอบอาชีพได้
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5. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษาภู มิ คุ้ ม กั น ของคนไร้ บ้ า นในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดไวรั ส โควิ ด -19 โดย
ทาการศึกษาสภาพปัญหา และภูมิคุ้มกัน/การปรับตัวของกลุ่มคนไร้บ้านของคนไร้บ้านในสถานการณ์
โควิด-19 โดยผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์คนไร้บ้าน จานวน 8 คน โดยเป็นคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนใน
ที่สาธารณะทั่วไป และอาศัยภายในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) และผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อานวยการกองคุ้มครองสวัสดิภ าพ
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รองผู้อานวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้จัดการแผนงาน
สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะและคุ ณ ภาพชี วิ ต คนไร้ บ้ า น สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการสานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สานัก 9) สานักงาน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและทิศทางปัญหาเชิงเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
จนลืมการพัฒนาคน การเป็นคนไร้บ้านไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทุกคน บางคนมาทางานและถูกให้
ออกจากงานไม่มีเงิน ไม่มีที่พักอาศัยทาให้ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ บางคนมีพ่อแม่เป็นคนไร้บ้าน
จึงทาให้เกิดมาเป็นคนไร้บ้าน ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่ตกอยู่ในภาวะของการเป็นไร้บ้านได้ แต่ความเหลื่อมล้า
ในสังคม อาจทาให้บางคนสามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ไม่เท่ากัน คนไร้บ้านถูกมองเป็นปัญหาของ
สังคม ที่ไม่ให้คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ และมีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับประชากรในประเทศ จึงไม่ถูก
มองว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขปัญลาดับแรกเมื่อเทียบกับสัดส่ วนความเป็นประชากรของกลุ่มอื่ น ๆ
ในสังคม จากการศึกษาเอกสารวิชาการและการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรมีผลการศึกษา ดังนี้
1) สภำพปัญหำของคนไร้บ้ำ น (ก่อน) โรคติดเชื้อไวรั สกำรแพร่ร ะบำดโควิด -19 จาก
การศึกษา พบว่า สภาพปัญหากลุ่มคนไร้บ้านมีความแตกต่างกันในบางประเด็น และมีความเหมือนกัน
ในบางประเด็น โดยผู้วิจัยแบ่งสภาพปัญหาตามลักษณะการอยู่อาศัยของคนไร้บ้าน พอสรุปได้ดังนี้
(1) ด้านพฤติกรรมการอยู่อาศั ยของคนไร้บ้า น จากการศึ กษาพบว่าคนไร้บ้านมี
พฤติกรรมการอยู่อาศัยใน 2 ลักษณะ คือ อาศัยในที่สาธารณะทั่วไป เช่น ป้ายรถเมล์ สวนสาธารณะ
และอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน (สุวิทย์ วัดหนู) ดังนั้น สภาพปัญหาจึงมีความเหมือนกันและ
แตกต่างกันในบางประเด็น พอสรุปได้ดังนี้
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป คนไร้บ้านในที่อาศัยอยู่ในที่
สาธารณะทั่วไปมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
สามารถเดิ น ทางไปไหนมาไหนได้ อ ย่ า งอิ ส ระ กล่ า วคื อ อาศั ย หลั บ นอนในสถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น
สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ โดยอาศัยการเก็บหาของเก่ามาขาย พอให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองบ้าง รวมถึง
ไปหาสิ่งของ อาหารจากหน่วยงานหรือจากผู้ใจดีที่บริจาคให้ได้ ซึ่งพบว่าบางรายพยายามจะหารายได้
โดยการขายของเล็กน้อย ตามทางเดินเท้าสาธารณะ ซึ่งก็ต้องคอยหนีเทศกิจที่มาไล่ กรณีของคนไร้
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บ้านที่แก่ชราไม่มีอาชีพในการหาเลี้ยงตนเอง จะหาของกินจากที่คนทิ้งไว้ตามที่ต่าง ๆ ซึ่งบางครั้ง
อาหารนั้นอาจจะบูด เสีย ส่งผลเสียแก่ร่างกาย บางครั้งถ้าพอมีเงินบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะหาชื้อกิน
ถ้าไม่มีก็จะอด ทาให้บางครั้งคนไร้บ้านต้องอดอาหารหลายวัน
กลุ่ มคนไร้ บ้ า นในที่ส าธารณะจะมี ความเครี ยดความหวาดระแวงในการใช้ชี วิ ต
สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ร่วมถึงการนอนในที่สาธารณะทาให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอ การใช้
ชีวิตในที่สาธารณะทาให้เขาไม่สามารถดูแลตนเองให้สะอาดเหมือนคนที่มีที่พักอาศัยทั่วไป ทาให้เกิด
ปัญหาโรคผิวหนังเนื่องสถานที่สาธารณะบางพื้นที่ไม่มีห้องน้าสาธารณะให้คนไร้บ้านเข้าไปอาบน้าได้
อย่างทั่วถึง
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) พฤติกรรม
การอยู่อาศัยของคนไร้บ้านภายในศูนย์ฯ พบว่า ภายในศูนย์คนไร้บ้าน มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการหลับ
นอนเป็นสัดส่วน โดยแต่ละคนจะมีพื้นที่ในการหลับนอน กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และมีล๊อคเกอร์
สาหรับจัดเก็บสัมภาระ เช่น เสื้อผ้า ของใช้จาเป็นของแต่ละคน ซึ่งมีความเป็นสัดส่วน โดยศู นย์มีพื้นที่
รองรับคนไร้บ้านได้ประมาณ 78 คน การอยู่อาศัยภายในศูนย์ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ กติกาใน
การอยู่ร่ วมกัน ซึ่งคนไร้ บ้านได้กาหนดกันขึ้นมาเอง เช่น ต้องไม่กินเหล้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งกลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่ภายในศูนย์ยอมรับในกติกาและปฏิบัติตามได้ ในบางรายรับกติกาการอยู่ร่วมกัน
ไม่ได้ก็ต้องออกไปพิจารณาตนเองนอกศูนย์ฯ ทั้งนี้ยังพบอีกว่า กลุ่มคนไร้บ้านในศูนย์มีการจ่ายค่า
บารุงหรือค่าบริหารจัดการภายในศูนย์ เป็นรายเดือน ๆ ละ 200 บาท ร่วมถึงมีการจัดระบบสวัสดิการ
ภายในศูนย์คนไร้บ้าน มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
การบริหารจัดการภายในศูนย์ พบว่า มีการบริหารจัดการใน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็น
การ การบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยในศูนย์พัก เช่น ค่าน้า ค่าไฟ และค่าบริหาร
จัดการซึ่งใช้วิธีหารเฉลี่ยกัน ยกเว้ นผู้สูงอายุ เด็ก และผู้เจ็บป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ส่วนที่สอง
เป็ น การจั ดระบบการอยู่ อาศัย ร่ ว มกันของคนในศูนย์พัก ทั้งผู้ ที่อยู่อาศัยประจา และขาจร มีการ
จัดแบ่งพื้นที่การนอน มีการกาหนดกฎ กติกา การอยู่อาศัยร่วมกัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ
การช่วยเหลือดูแลกันกรณีมีคนเจ็บป่วย หรือในช่วงที่สมาชิกไม่มีงานทา ส่วนที่สาม การร่วมกันทา
กิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น แปลงเกษตร กลุ่มอาชีพ กองทุนสวัสดิการ ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่
อาศัย และกิจกรรมพบปะคนไร้บ้านในที่สาธารณะในบริเวณต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งพบว่าก่อนการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 คนไร้บ้านอยู่อาศัยภายในศูนย์ได้ตามปกติ
(2) ด้านเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป การเข้าถึงระบบสวัสดิการ
ของรั ฐ นั้ น จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล และการสั ม ภาษณ์ พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ ค นไร้ บ้ า นที่ อ าศั ย ในที่
สาธารณะทั่วไป ไม่มีบัตรประชาชนเนื่องจากออกมาจากบ้านเดิมมาเป็นเวลานาน จึงไม่สามารถเข้าถึง
สวัสดิการของภาครัฐ
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- กลุ่มคนไร้ บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) พบว่า
คนไร้บ้านในศูนย์ฯ บางรายมีบัตรประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ แต่บางรายไม่มีบัตร
เนื่องจากออกมาจากบ้านเดิมมาเป็นเวลานาน และไม่สามารถติดต่อญาติให้เซ็นต์รับรองได้ ทาให้ถูก
คัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านมาไว้ในทะเบียนบ้านกลาง ส่งผลให้ไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐทุกประเภท
เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เมื่อเจ็บป่วยต้องชื้อยากินเอง หรือบางกรณีใช้ระบบกองทุน
สงเคราะห์ของโรงพยาบาล ซึ่งจะมีเป็นบางโรงพยาบาล
(3) ด้านการรักษาพยาบาล
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป พบว่า การที่คนไร้บ้านที่อยู่
อาศัยในที่สาธารณะทั่วไป ไม่มีบัตรประชาชนจึงไม่รับการบริการในด้านการรักษาพยาบาล บางครั้ง
เจ็บป่วยหนักต้องนอนโรงพยาบาลแต่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาต้องหนีออกมาจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยพบว่า
คนไร้บ้านในที่สาธารณะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่มากกว่าคนปกติมากจากการสังเกตของ
ผู้สัมภาษณ์ เพราะการใช้ชีวิตในที่สาธารณะมีความเสี่ยงทางด้านสังคม ด้านสุขภาพทางจิต
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) พบว่า
กลุ่มคนไร้บ้านภายในศูนย์ฯ บางรายที่มีบัตรประชาชน และบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30
บาท) สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่ในกรณีที่ไม่มีบัตร พบว่า ภายในศูนย์จะมีการส่งเสริมการ
ออมทรัพย์สวัสดิการวันละ 1 บาท ของคนไร้บ้าน และใช้เงินออมสวัสดิการนี้ในการช่วยเหลือคนไร้
บ้านภายในศูนย์ที่เจ็บป่วยในการเป็นค่ารถ และค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น คนละ 200 บาท
2) ภูมิคุ้มกัน/กำรปรับตัวของกลุ่มคนไร้บ้ำน ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาด เมื่อประเทศตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่บาดของ
ไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลประกาศพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 มาบังคับใช้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภูมิคุ้มกัน/การปรับตัว ของคนไร้บ้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ว่ากลุ่มคนไร้บ้าน มีสภาพความเป็นอยู่ มีการปรับตัว หรือมีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการศึกษา พบว่า
(1) ด้านที่อยู่อาศัย (กายภาพ)
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีที่
อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง นอกพักอาศัยตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีประกาศไม่ให้ประชาชน
ออกจากเคหสถานในเวลา 22.00-04.00 น. สาหรับคนที่มีบ้านพักอาศัยอาจจะทาไม่ได้รับผลกระทบ
มากนัก แต่ส าหรับ คนไร้ บ้ านซึ่งไม่มีบ้าน ต้องหลบซ้อนตามซอกหลื บของเมือง คนไร้บ้านในช่ว ง
ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา สิ่งที่มากระทบลาดับแรกคือ เกิดปัญหาความเครียดกับการกลัวติดโรค
และความเครียดในการหาที่พักหลับนอน ซึ่งไม่สามารถจะนอนหลับตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เคยนอนได้
เช่น ป้ายรถเมล์ สวนสาธารณะ เห็นได้จากข่าวการถูกจับกุมของคนไร้บ้านที่นอนในที่สาธารณะใน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 จานวน 2 ราย ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษใด ๆ
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- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) ช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ช่วงแรกมีความเสี่ยงในการอยู่อาศัย เนื่องจากสภาพการอยู่อาศัยภายใน
ศูนย์มีความใกล้ชิดกัน พื้นที่ระยะห่างความเป็นส่วนตัวของคนในศูนย์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากถูกจากัด
พื้นที่ใช้สอยร่วมกันเพียงแค่ 800 ตรม. ถ้าคิดเฉลี่ยพื้นที่ใช้สอยต่อคนเท่ากับ 10.25 ตรม./คน อีกทั้ง
การใช้ห้องน้าร่วมกัน สถานที่ส่วนกลางร่วมกัน พื้นที่อยู่อาศัยที่น้อยมา ความเสี่ยงภายในศูนย์เพิ่ม
มากขึ้น มีความหวาดระแวงเพิ่มขึ้น และอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโรคหาได้ยากและหาชื้อไม่ ได้ใน
ช่วงแรก เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไม่มี และไม่เพียงพอ คนไร้บ้านเริ่มมีการปรับตัว
จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการจัดระบบการดูแลโดยใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มีโดยใช้สบู่ และการตั้งถัง
น้าไว้หน้าบ้าน เพื่อให้คนที่เข้ามาในศูนย์ฯ ทาความสะอาดสม่าเสมอ และงดรับสมาชิกภายในศูนย์ฯ
เพิ่ม เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากภายนอก ใช้ระบบการป้องกันตนเอง คืออยู่ห่าง ๆ จากกลุ่ม
คนไร้บ้านด้วยกันในศูนย์ และเนื่องจากคนไร้บ้านส่วนใหญ่ จะอยู่อาศัยภายในศูนย์ในลักษณะราย
เดี่ ย ว ไม่ ได้ อ ยู่ ร วมกลุ่ ม เป็ น ครอบครั ว ในส่ ว นที่ อ ยู่ เป็ น ครอบครั ว ก็ จ ะเป็น ครอบครัว ที่ ไ ม่ ใ หญ่ มี
ประมาณ 2-3 คน ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงเป็นข้อดีของคนไร้บ้านที่จะไม่ติดเชื้อ คนไร้บ้านภายใน
ศูนย์ฯ ทาสิ่งที่พวกเขาทาได้เท่าที่มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะทาในการอยู่อาศัยร่วมกันในช่วง
วิกฤติที่ลุกลามไปทั่วโลก
(2) ด้านเศรษฐกิจ
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป ผู้วิจัยพบว่า เมื่อเกิดการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 คนไร้บ้านเขาก็ไม่ได้กลัวโรคระบาด แต่กลัวไม่มีกินมากกว่า “อยากติดโรค
โดนกักตัวมีข้าวกินแถมยังได้นอนโรงแรมอีกด้วย” เนื่องจากอาชีพที่พอทาได้ที่คนในสังคมไม่ปรารถนา
ที่จะทา คือรับจ้างรายวันพอได้ค่าจ้าง 100-200 บาทต่อวัน หรือตามชิ้นงานที่รับมา เช่น แจกใบปลิว
ขายเรี ย งเบอร์ ขายของมือสอง ตามที่สาธารณะ ก็ไม่ส ามารถทาได้ ทาให้ไม่มีรายได้ที่ซื้ออาหาร
ประทังชีวิต คนไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บ ใช้ชีวิตในแบบ “ทามาหากินไปวัน ๆ” ได้เท่าไหร่กินหมด
ดังนั้น “เศรษฐกิจของคนไร้บ้าน คือ การมีข้าวกิน ” สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทาให้ไม่มีสถานที่ในการหารายได้ บางคนไม่มีแม้ข้าวกินต้องรอรับบริจาคข้าวกล่อง ซึ่งรัฐบาล
ใช้ระบบการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับ ผลกระทบด้านอาชีพ ที่เน้นการลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการทางานและลดการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ราชการ ลดความแออัด
สาหรับคนไร้บ้านพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงทั้งระบบข้อมูลข่าวสาร และการได้รับการช่วยเหลือ
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) คนไร้บ้าน
ที่อาศัยภายในศูนย์ บางรายจะมีรายได้จากการเก็บของเก่ามาขาย ซึ่งมีรายได้วันละ 100-200 บาท
แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 พวกเขาไม่สามารถหารายได้ ได้เหมือนเดิม ทาให้ต้องรอรับการแจก
อาหารของหน่วยงาน ภาคเอกชน องค์กรการกุศล ซึ่งต่อมามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา
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ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไร้บ้าน โดยได้ประกาศทางเพจใน
การขอรับการสนับสนุนอาหาร จากเพื่อนเครือข่ายในการให้คนไร้บ้านได้อิ่มท้อง
(3) ด้านด้านสังคม
- กลุ่ ม คนไร้ บ้ า นที่ อ าศั ย หลั บ นอนในที่ ส าธารณะทั่ ว ไป ผู้ วิ จั ย พบว่ า ผู้ วิ จั ย ได้
สัมภาษณ์คนไร้บ้าน ว่ากลัวติดโรคหรือไม่ คนไร้บ้าน กล่าวอย่างมั่นใจว่า “พวกเขาไม่ติดโรคแน่นอน
ไม่มีใครอยากอยู่ ใกล้ คนไร้ บ้ าน แม้แต่ข้าวที่จะกินแต่ล ะวันยังต้องไปรับแจกตามวัด ตามโรงเจ ”
การเป็นคนไร้บ้านโดยปกติก็ไม่มีใครอยากอยู่ใ กล้พวกเค้าอยู่แล้ว พอมีสถานการณ์ โรคระบาดคนใน
สังคมก็จะกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้ เพราะพวกเขาไม่มีหน้ากากป้องกันตัวเอง และป้องกันสังคม จึงเป็นเหตุ
ให้ในสังคมหวาดระแวงคนไร้บ้าน การเว้นระยะห่างสาหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ยาก
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) คนไร้บ้าน
ที่อาศัยภายศูนย์จะมีความสัมพันธ์กับชุมชนที่อาศัยบริเวณใกล้กับศูนย์ ซึ่งพบว่ามีการแบ่งปันอาหาร
มาให้คนไร้บ้านในศูนย์ และคนไร้บ้านในศูนย์จะมีเครือข่ายคนไร้บ้าน และเครือข่ายของภาคประชา
สั ง คมและหน่ ว ยงานอิ ส ระที่ มีค วามสนใจประเด็น งานพั ฒ นาคนไร้ บ้า นในสั ง คมไทย เข้ ามาช่ ว ย
สนับสนุนหน้ากากอนามัย
(4) ด้านสุขภาพ
- กลุ่ มคนไร้ บ้านที่อาศัยหลั บนอนในที่ส าธารณะทั่ว ไป ผู้ วิจัยพบว่า คนไร้บ้านที่
อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะทั่วไป มีปัญหาความเครียดกับการกลัวติดโรค ที่ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย
ต้องไปขอรับหน้ากากจากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขใกล้ ๆ แหล่งที่อยู่ ซึ่งได้มาเพียง 1 ชิ้น เพื่อใช้
ป้องกันไปก่อน และพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการทาความสะอาด สาคัญเราไม่มีเงินที่จะไป
ตรวจหรือแม้แต่จะป้องกันตัวเองจากโรคเลย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของรัฐ
ในสถานการณ์วิกฤตของกลุ่มคนไร้บ้าน
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) คนไร้บ้าน
ที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ จานวน 78 คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 8 ของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านฯ และมีผู้ป่วยติดเตียง 2
คน ผู้ป่วยเรื้อรัง จานวน 5 คน ส่วนมากในศูนย์คนไร้บ้านมีโรคประจาตัว เพราะการอยู่ในที่สาธารณะ
มาเป็ น เวลานาน ทาให้ ร่ า งกายอ่อ นแอและภูมิ คุ้ม กัน โรคน้ อยกว่ าคนที่ มีที่ อยู่ อ าศัย ในส่ ว นของ
การป้องกันตนเอง พบว่าในช่วงแรกของสถานการณ์กลุ่มคนไร้บ้านไม่มีหน้ากากและอุปกรณ์การ
ป้องกัน จึงได้นาเศษผ้ามาทาเป็นหน้ากากป้องกันตนเองไปก่อนที่จะมีหน่วยงาน มูลนิธิ เช่น มูลนิธิ
พัฒนาที่อยู่ อาศัย มูลนิธิกระจกเงามาช่วยในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย และในช่วงต่อมาได้มี
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับ ด้านสุ ขภาพ เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ได้เข้ามาทาการตรวจคัดกรองคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
สาธารณะ และภายในศูนย์คนไร้บ้าน
(5) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม พบว่า การเข้ามามีบทบาทใน
การช่วยเหลือ ดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน เป็นประเด็นที่องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรการกุศล องค์กรภาค
ประชาสั งคม ให้ ความสนใจ ในการร่วมมือกันดูแลด้านสิทธิมนุษยชน และการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขที่มีประเด็นการทางานที่มีเครือข่ายประสานการทางานกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม
ใจการดูแลคนไร้บ้านทั้งคนไร้บ้านที่อยู่อาศัยในที่สาธารณะต่าง ๆ และคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ภายใน
ศูนย์ ช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงแรก มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้เข้ามาช่วยเหลืออาหาร
และสิ่งของที่จาเป็นแก่คนไร้บ้าน ในเชิงสงเคราะห์ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้คนไร้บ้านในที่สาธารณะ
เข้ ามาสะท้ อนปั ญหา และสถาบั นวิ จัย สั ง คม สถาบั นวิ จั ยสั งคมจุ ฬาลงกรณ์ ได้ท าการวิ เคราะห์
สถานการณ์ทางสังคม สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้สถานการณ์และเข้าใจปัญหาคนไร้
บ้านมากขึ้น
(6) การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ พบว่า ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ในช่วง
แรก สานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณในการศึกษา และ
ผลิตหน้ากากสะท้อนน้า ลดการกระจายของเชื้อโรค สนับสนุนกิจกรรม ด้านสุขภาพ อุปกรณ์การ
ป้องกันเชื้อ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อนาไปแจกให้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนไร้บ้านที่
อยู่อาศัยในที่สาธารณะทั่วไปและภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน รวมถึง สานักงานหลักประกันสุข ภาพ
แห่งชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 30
(วัดเจ้าอาม) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดให้มีการตรวจสุขภาพคัด
กรองโควิด-19 สร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนไร้บ้านเกี่ยวกับการดูแล ป้องกันสุขภาพ ที่ศูนย์คนไร้บ้าน
(สุวิทย์ วัดหนู) ซึ่งนอกจากคนไร้บ้านภายในศูนย์แล้ว พบว่ามีคนไร้บ้านที่อยู่นอกศูนย์พักและชุมชน
ใกล้เคียงได้เข้ามารับบริการร่วมด้วย
(7) มาตรการการดูแลของภาครัฐ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากการสัมภาษณ์พบว่า
รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือ เยียวยาเงินชดเชยสาหรับผู้ ได้รับผลกระทบ 5,000 บาทต่อเดือนเป็น
เวลา 3 เดื อ น ซึ่ ง คนไร้ บ้ า นบางคนที่ มี บั ต รประชาชนจะได้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ในส่ ว นนี้ บางคน
ลงทะเบียนไม่เป็นก็ไม้เข้าถึงส่วนนี้ แต่สาหรับคนไร้บ้านที่ไม่มีบัตรประชาชนก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ
เยียวยาที่รัฐจัด ส่วนมาตรการอื่น ๆ พบว่ามาตรการของรัฐไม่เห็นความชัดเจนในการดูแล
คนไร้บ้านได้มีข้อเสนอในการช่วยเหลือคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด
19 ได้แก่
1) เรื่องอาหาร เสนอว่าควรแจกอาหารในรูปแบบของการแจกข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้คน
ไร้บ้านประกอบอาหารเอง และอยากให้ชุมชนรอบข้างเผื่อแผ่อาหารเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกัน
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2) ขอสนับสนุนเรื่ องการประกอบอาชีพของคนไร้บ้าน ที่คนสูงอายุสามารถทาได้ ภายใน
ศูนย์ฯ หรือทารายวัน เป็นต้น เช่นตัดแต่งต้นไม้ แต่งสวน หรืออาชีพทาความสะอาด จัดตลาดสาหรับ
คนจนที่ไ ม่มี ก ารเก็ บ ค่ า แผงในพื้ น ที่ข องรัฐ เพื่อ ให้ คนจนและคนไร้บ้ านสามารถไปขายของได้ ถู ก
กฎหมาย ไม่โดนเทศกิจไล่ตามทางเท้า
3) อยากให้รัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านภายในศูนย์ เพราะเป็นกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยอยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อให้เกิดการเท่าเทียมกัน
4) การสร้างที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมสาหรับคนไร้บ้านที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตครอบคลุ่มทุก
จังหวัด
5) การดู แลคนไร้ บ้ า นคนที่ไ ม่มี บั ตรประชาชน ในสถานการณ์ ฉุ กเฉิน โดยไม่ ต้อ งมีบั ต ร
ประชาชน หรือให้หน่วยงานรับรองเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการเข้าใจคนไร้บ้านอยาก
ให้มองว่าพวกเขาสามารถพัฒนาได้ สามารถดูแลกันเองได้ สามารถสร้างความมั่นคง ให้ตนเอง ถ้าเขา
ได้รับการยอมรับและให้โอกาสจากสังคม
ผู้อำนวยกำรกองคุ้มครองสวัสดิภำพและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต กองคุ้มครองสวัสดิภำพ
และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ได้แก่ การสนับสนุนคนไร้ที่พึ่ง จากการทางานที่ผ่านมา พบว่า การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน
เป็นสิ่งที่มีความยากและการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความเข้าใจในการทางาน กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ข้างถนน หรือพื้นที่สาธารณะเป็นเวลานาน เป็นกลุ่มที่พัฒนาได้ยากในการสร้างความหวังใหม่
เพราะหลายสาเหตุทั้งปัญหา ส่วนบุคคล ปัญหาสังคม ความไว้วางในการทางานของหน่วยงาน โดยใช้
ชี วิ ต ตามวิ ถี ใ นรู ป แบบ “ท ามาหากิ น ” หามาก็ กิ น หมด แล้ ว หาใหม่ ไม่ มี ค วามผู ก พั น ไม่ ช อบ
กฎระเบียบ จากการทางานพบว่าคนไร้บ้านที่เพิ่งหลุดออกมาจากสังคมนั้น มีปัญหาค่อนข้างน้อย
ไม่ซับซ้อน และพร้อมพัฒนาศักยภาพและสามารถคืนสู่สังคมได้เร็ว และเขายังมีความหวังกับชีวิต
กระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานที่เน้นการฟื้นฟูคนไร้บ้าน บาบัดเพื่อพัฒ นาคนไร้บ้านให้
สามารถยื น อยู่ ใ นสั งคมได้ โดยใช้ส ถานคุ้ม ครองคนไร้ที่พึ่ง รับ ผิ ดชอบงานคนไร้ที่พึ่ง ทั่ว ประเทศ
ทั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 76 พื้นที่ สถานสงเคราะห์ 11 พื้นที่ ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตบ้านน้อยใน
นิคม 24 แห่ง โดยดูแลด้านปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงการ
ดูแลปัญหาด้านจิตใจ และระบบการส่ งต่อโรงพยาบาลหรือส่งกลับภูมิลาเนา ระบบการทางานของ
นักพัฒนาสังคม ใช้ลงพื้นที่รายกรณีเพื่อช่วยเหลือ
ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วนในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ บูรณาการทุกภาคส่ว น
ขับเคลื่อนงาน ตามมาตรการ การช่วยเหลือให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ ตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไป
อย่างรวดเร็ว เสริมพลังให้ผู้ได้รับผลกระทบ เข้าถึงแหล่งทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองและ
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ครอบครัว โดยมีกลไกดาเนินการ กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ อาสาพัฒนาชุมชน ภาคี เครือข่ายใน
พื้นที่ ภาคธุรกิจ เอกชน
โดยการช่วยเหลือคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะ
1) ระยะที่ 1 ระยะป้องกัน ได้แก่ การมอบหน้ากากอนามัย การให้ความรู้ในการป้องกัน
ตนเอง พร้อมกับการบริการอาหาร โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายคนไร้บ้าน เช่น มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิ
พัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสระชน รวมถึงการจัดตั้งโรงครัวกลาง เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้คนไร้
บ้าน
2) ระยะที่ 2 ระยะรองรั บ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่รองรับคนไร้บ้าน ที่อยู่อาศัยในที่
สาธารณะให้เข้ามาอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราว จานวน 4 พื้นที่ พร้อมกับเปิดจุดคัดกรอง
3) ระยะที่ 3 ระยะเยี ย วยาหลั งภาวะวิกฤต ได้แก่ การส ารวจข้อมูล ผู้ มีปัญหาทางสั งคม
โดย อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ พร้อมการวางแผนการช่วยเหลือด้านอาชีพและ
สร้างช่องทางการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ
จากการสั มภาษณ์ พบว่า ในการดาเนินงานมีปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ด้านบุคคลผู้ ปฏิบั ติ
ขาดเครื่องมือในการป้องกันต้องเองของเจ้าหน้าที่ในช่วงแรก ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์
การป้องกันในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือโรคระบาด และไม่มีองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง และผู้ที่
เข้ามารับบริการก่อให้เกิดความหวาดกลัวในการปฏิบัติงานในระยะแรก ด้านสถานที่รองรับคนไร้บ้าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีอยู่ทั้ง 11 แห่ง ไม่เพียงพอกับการดูแลคนไร้บ้านในสถานการณ์ วิกฤตที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบการคัดกรองการตรวจโรคคนเข้ามาอยู่ในศูนย์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานราชการที่มีข้อจากัดใน
การดาเนิน มีระเบียบ ข้อบังคับในการดาเนินการตามกฎหมาย ซึ่งขาดความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
สิ่ งที่รั ฐต้องปรั บตัวคื อ การพั ฒนาระบบข้อมู ลและระบบกฎหมาย เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการท างาน
รูปแบบใหม่ เช่น มีกฎหมายที่ยืดหยุ่น ที่สามารถดาเนินการหรือคิดค้นนวัตกรรมการทางานได้ เช่น
1) การส่ ง เสริ ม การท างานของกลุ่ ม คนที่ ต้ อ งการ และมี ใ จรั ก ด้ า นงานพั ฒ นาคนไร้ บ้ า น
อาสาสมัครในการทางานสังคม มูลนิธิพัฒนาเอกชนที่ทางานคนไร้บ้าน โดยให้ทุนหรืองบประมาณ
โครงการ เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาช่วยเหลือคนไร้บ้านที่ไม่ใช่แค่การทางานตั้งรับอย่างเดียว
2) สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) ที่เป็นนิติ
บุคคลที่มีสิทธิทางภาษีและมีความต้องการทางานด้านการแก้ไขคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง เพื่อเพิ่มภาคีใน
การทางานและภาคีก็ได้ประโยชน์จากการทางานในรูปแบบการได้ลดหย่อนภาษี หรือการบูรณาการ
การทางานร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดการส่ งต่อการทางานที่ต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนของรายบุคคลได้
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รองผู้อำนวยกำร สถำบัน พัฒนำองค์กรชุมชน(องค์กำรมหำชน) กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า สถาบันฯ สนับสนุนการทางานคนไร้บ้าน ผ่านทาง
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคนไร้บ้าน เนื่องจากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
มีความเชื่อในแนวทางว่าคนไร้บ้านหรือคนจนเมือง สามารถจัดการตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน คนไร้บ้านมีระบบการดูแลกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรของคนไร้บ้านเอง
ในการทางานกับกลุ่มคนไร้บ้านนั้น สถาบันได้มีการสนับสนุนกลุ่มคนไร้บ้าน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 จนถึงปัจจุบัน โดยสถาบันได้ผลักดันนโยบาย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีที่สนับสนุนการทางานคนไร้บ้าน ดังนี้
1) จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้านแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาค
ส่วน” โดยมีบทบาทกาหนดแนวทางการดาเนินงานพัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน ตั้งแต่การสารวจข้อมูลการ
สรุปบทเรียนแนวทางการพัฒนาคนไร้บ้าน และพัฒนาทิศทาง แนวนโยบาย มาตรการ แผนงานต่าง ๆ
ในการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน
2) การสร้างศูนย์คนไร้บ้าน รวมถึงการพัฒนาขยายศูนย์เพื่อให้สามารถรองรับให้บริการได้
เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 5 แห่ ง ใน 4 เมื อ งหลั ก คื อ 1) ศู น ย์ คนไร้ บ้ า น สุ วิ ท ย์ วั ดหนู เขตบางกอกน้ อ ย
กรุงเทพมหานคร 2) บ้านเตื่อมฝัน จังหวัดเชียงใหม่ 3) บ้านโฮมแสนสุข จังหวัดขอนแก่น 4) บ้านพูน
สุข จังหวัดปทุมธานี 5) ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
3) การสารวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศให้เป็นฐานข้อมูลเดียวที่ใช้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
คนไร้บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ภาคีร่วมสารวจแจงนับหลัก 9 หน่วยงาน ยังได้รับ
ความร่ วมมือจากองค์กรและหน่วยงานระดับพื้นที่ในการร่วมสารวจแจงนับ จานวน 86 องค์กร/
หน่วยงาน โดยผลการสารวจคนไร้บ้าน
ซึ่งในช่วงจำกเกิดกำรแพร่ระบำด ของโรค ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -2019 สถำบันมี
กระบวนกำรในกำรทำงำนกับกลุ่มคนไร้บ้ำน ดังนี้
1) รองรั บ ที่อยู่ อาศัย ของคนไร้บ้านในสถานการณ์ Covid-19 จากการใช้ศูนย์คนไร้บ้าน
จานวน 5 ศูนย์ ของสมาคมคนไร้บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดปทุมธานี ในการรองรับคนไร้บ้าน เพื่อเป็นการดึงคนไร้บ้านเข้ามาเรียนรู้
และอยู่ร่วมนาไปสู่การอยู่ร่วมกันในระยะยาวของคนไร้บ้าน
2) การประสานการทางาน เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงในเมื อง จัดระบบการสารวจ
ข้ อ มู ล คนไร้ บ้ า นและคั ด กรองกลุ่ ม คนไร้ บ้ า นที่ ส ามารถเข้ า ไปอยู่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนบ้ า นมั่ น คงได้
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย (1) การพัฒนาพื้นที่/บ้านพักชั่วคราวเพื่อรองรับกลุ่มคนไร้บ้าน (2) สิ่งของ
จ าเป็ น ส าหรั บ กลุ่ ม คนไร้ บ้ า น เช่ น ที่ นอน สบู่ ยาสี ฟั น ฯลฯ (รั บ บริ จ าค หรื อ ค านวนต่ อ เดื อ น)
(3) อาหาร น้าดื่ม (คานวนต่อรายวัน เดือน ต่อบุคคล) (4) สนับสนุนชุมชนในการทากิจกรรมร่วมกับ
คนไร้บ้านที่เข้าไปอยู่อาศัยในชุมชนกรณีที่ศูนย์คนไร้บ้าน และชุมชนไม่สามารถรองรับได้ เช่น ผู้ป่วย
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ติดเตี ย ง คนชรา ผู้ พิก าร จะทาหน้าที่ ประสานกรมพั ฒ นาสั งคมและสวัส ดิการ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมาดูแลซึ่งในการกระบวนการทางาน พบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการทางาน ดังนี้
การทางานกับคนไร้บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย
และกลุ่มคนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้เปราะบาง กระทบต่อเรื่อง
อาชีพ กระทบเรื่องรายได้ เพราะมีความยากลาบากในการใช้ชีวิตเป็นทุนเดิม ก่อนมาเจอสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด -19 ทาให้เกิดความยากลาบากของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในการทางานและ
แนวโน้มการออกมาเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่เพิ่มขึ้น เป็นสิ่งท้าทายในการสนับสนุนกระบวนการทางาน
ของกลุ่มคนไร้บ้าน
สาหรั บการดูแล ช่ว ยเหลื อ สนับสนุนการทางานของกลุ่ มคนไร้บ้านนั้นมีข้อเสนอในการ
ทางานดังนี้
1) รัฐควรสนับสนุนการทางานรูปแบบใหม่ ขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐ โดยวิธีการสนับสนุนระบบ
งบประมาณผ่านหน่วยงานตรงที่มีความต้องการพัฒนาคนไร้บ้านในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน
การจ้างบุคลากร ค่าบริหารจัดการในการลงพื้นที่ ร่วมถึงบานาญของข้าราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เช่น การสนับสนุนการทางานผ่านมูลนิธิ กลุ่มทางสังคม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการทางาน บูรณาการ
งานพัฒนาให้มีความกว้างขวางและครอบคลุมงานทุกประเด็น
2) การเน้นการสงเคราะห์ไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในระยะยาวในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งเกิดการสงเคราะห์มากมาย ทั้งการแจกถุงยังชีพ ตู้ปันสุข การแจกข้าว
กล่อง เป็นการช่วยเหลือรูปแบบการแบ่งปันในระยะสั้น การแพร่ระบาดขอไวรัส Covid-19 ทาให้เกิด
ความเสี ย หายที่ เ หนื อ ความคาดหมายทางด้ า นการขนส่ ง เศรษฐกิ จ ด้ า นการบริ การสาธารณสุ ข
ควรส่งเสริมให้เกิดการรับมือสถานการณ์ในลักษณะที่ให้คนไร้บ้านพึ่งตนเองได้
เลขำธิกำรมูลนิธิพัฒนำที่อยู่อำศัย มูลนิธิที่มีบทบาทสาคัญในการทางานกับคนไร้บ้านได้เล่า
ถึงบทบาท หน้าที่ในการทางานกับกลุ่มคนไร้บ้าน คือ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (Human Settlement
Foundation) เป็นองค์กรที่มีความสนใจทางาน กับกลุ่มคนจนที่สุดในเมืองชุมชนแออัด คนใต้สะพาน
กลุ่มคนไร้บ้าน จากการทางานในพื้นที่สาธารณะเริ่มตั้งแต่ การสารวจเรียนรู้ ว่าจะเริ่มทางานกลับคน
ไร้บ้านแบบไหน มีคนเร่รอนนอนตามที่สาธารณะ เช่น สนามหลวง หัวลาโพง หมอชิต หรือตามหน้า
อาคารบ้าน เรื่ องต่าง ๆ แต่ไม่เคยได้รู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไร มีความเป็นมาอย่างไร และมีการ
วางแผนอนาคตแบบไหน ในชีวิตของเขา ซึ่งมูลนิธิต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เพื่อค้นหามาตรการในการ
ทางาน การช่วยเหลือให้สอดคล้องกับชีวิตคนไร้บ้าน
จากนโยบายปิดสนามหลวง นามาสู่การรวมกลุ่มของคนไร้บ้านในการพูดคุยคนไร้บ้านกลาง
สนาม ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ที่ห้ามคนนอนตั้งแต่สี่ทุ่ มถึงตีห้า
ทาให้ คนไร้ บ้ านได้รับ ความเดือดร้ อน เนื่องจากคนไร้บ้านใช้ส นามหลวงในการอยู่อาศัย สถานที่
ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็น ช่วงเวลาเดียวกันกับการลงส ารวจ ของมูลนิธิและทีมงาน จึงเป็นที่มาของ
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การทางาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย มูลนิธิมีหลักคิดในการทางานการพัฒนา คือ “คนทุก
คนสำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงได้ เรำจะสำมำรถสนับสนุนหรือเข้ำไปดึงศักยภำพ ให้โอกำสใน
กำรสร้ำงเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไร้บ้ำนได้”
การทางานของมูลนิธิ ใช้แนวทางการทางานผ่านกระบวนการมีส่วนรวมของคนไร้บ้าน 1)
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเก็ บออมในอนาคต เพื่อให้คนไร้บ้าน
มีเป้าหมายในตนเอง 2) ด้านการสร้างความเข้มแข็ งและการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เช่น การประชุม
ประจาเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์ คิดค้นงาน กาหนดงานพัฒนา เพื่อแก้ไจปัญหาสมาชิก สรุป
บทเรียนการดาเนินงาน ทิศทางของกลุ่ม 3) ด้านการขยายสมาชิก เช่น การใช้ “กิจกรรมเดินกาแฟ”
คื อ กิ จ กรรมที่ ล งเยี่ ย มสมาชิ ก กลุ่ ม คนไร้ บ้ า น ที่ น อนตามที่ ส าธารณะตามจุ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ ดู ก าร
เปลี่ยนแปลง ประเมินสถานการณ์คนไร้บ้าน จัดงานพบปะคนไร้บ้าน เพื่อให้ข้อมูล สร้างความสัมพันธ์
และรับประทานอาหารร่วมกัน 4) ด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนไร้บ้านจุดต่าง ๆ ผลักดันให้เกิด
ศูนย์การสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน มาจัดสร้างศูนย์ 4 เมืองหลักที่มีประชากรคนไร้บ้าน กระจุดตัวมาก
ที่สุด และรวมถึงออกแบบระบบการจัดการ 5) มิติด้านสังคม ในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม เพราะการร่วมกับทาให้คนไร้ บ้านมีพลังในการช่วยเหลือกัน เกิดการเอื้ออารี
ต่อกันและกันระหว่างคนไร้บ้านหรือคนจนในรูปแบบอื่น ๆ
จำกกำรเกิ ด กำรแพร่ ร ะบำด ของโรค ระบำดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 มู ล นิ ธิ ไ ด้ มี
กระบวนกำรทำงำน มีแนวทำงในกำรช่วยเหลือ สนับสนุนคนไร้บ้ำน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะสั้ น โดยการช่ว ยเหลื ออาหาร และสิ่ งของที่จาเป็นแก่คนไร้บ้าน เชิง สงเคราะห์
เพื่อสร้างความคุ้นเคยของคนไร้บ้าน เข้ามาสะท้อนปัญหา
2) ระยะกลาง เชื่ อ มโยงคนไร้ บ้ า นในการสร้ า งความมั่ น คง ด้ า นอาหารเพื่ อ ลดรายจ่ า ย
โดยการใช้พื้นที่ในศูนย์พัก และชุมชนใหม่ทาการเกษตร สร้างแหล่งอาหาร เช่น แปลงเกษตร โรงเห็ด
เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ทากลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ทาพันธุ์กล้าไม้ขาย ร้านค้าขายอาหาร
3) ระยะยาว การเชื่อมโยงเครือข่ายการทางาน คนไร้บ้าน ร่วมกับท้องถิ่น และองค์กรภาคี
การทางานในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน กระจายอานาจกับกลุ่มต่าง ๆ อยู่ใน
พื้นที่ เทศบาล จังหวัด หากลไกในพื้นที่ เพื่อดูแลคนไร้บ้านในจังหวัด
มูลนิธิมีข้อเสนอต่อการจัดการปัญหาคนไร้บ้านของรัฐ ดังนี้
1) รัฐต้องปรับกระบวนการทางานใหม่ให้เป็นการทางานเชิงรุกในการให้คนไร้บ้านเข้าถึง
การบริการ สวัสดิการที่คนไร้บ้านพึ่งจะได้รับ รัฐควรหนุนเสริมให้องค์กรเอกชน ภาคประชาชนทาให้
เต็มที่ สนับสนุนในรูปแบบกองทุนให้กับหน่วยงานที่จะเข้ามาทางาน กับคนไร้บ้านในที่สาธารณะได้
2) เปิ ดนโยบายให้ คนไร้ บ านเข้า ถึ งระบบสวัส ดิก ารของรั ฐ และมี เงื่ อ นไขในการรั บการ
ช่วยเหลือที่ต่างจากประชาชนทั่วไป เพราะคนไร้บ้าน เป็นผู้ด้อยโอกาส ชายของในสังคม ที่ไม่สามารถ
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เข้า ถึง ทรั พยากร ระบบข้อ มูล ข่า วสาร ระบบการบริ การของรัฐ ท าให้ เ ข้า ไม่ ถึง สิ ท ธิพื้ นฐานของ
ประชาชนที่จะได้รับ
3) สนับสนุนให้มีอาสาสมัครในการทางานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความยื ดหยุ่น
ในการทางานในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
ผู้จัดกำรสำนักสนับสนุนสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ (สำนัก 9) ขับเคลื่อนงานคนไร้บ้าน
สนับสนุนต่อเนื่องด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องคนไร้บ้าน สนับสนุนโมเดลการฟื้นฟูคนไร้บ้านให้
กลับไปตั้งหลักชีวิตได้เร็วขึ้น ทาสถานการณ์ข้อมูลคนไร้บ้านให้เป็นที่ประจักษ์ ด้านสุขภาพ โอกาสการ
กลับเข้าสู่สังคมของคนไร้บ้าน งานวิชาการสนับสนุนข้อมูลคนไร้บ้าน โจทย์งานวิจัยเกี่ยวกับคนไร้บ้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ สนับสนุนผ่านกระบวนการภาคประชาชน
สสส. สนับสนุนการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านองค์กรภาคประชาชน เช่น มูลนิธิ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่และสนับสนุนการทางานวิชาการผ่านสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนข้อมูลคนไร้บ้านในเชิงวิชาการ และเชื่อมโยง
การทางานของสถาบั น การศึกษาเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ฯลฯ
มีกระบวนการทางานในการสนับสนุนกลุ่มคนไร้บ้าน ดังนี้
1) การสนับสนุนการพัฒนาแกนนาคนไร้บ้าน เพื่อให้คนไร้บ้านมีศักดิ์ศรีและเป็นผู้ที่กระจาย
การทางานและสามารถเข้าถึงและรับรู้ปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มตนเอง
2) สนับสนุนความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการดาเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายคน
ไร้บ้าน โดนสนับสนุนจากแนวทางและความต้องการของคนไร้บ้าน
3) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการพั ฒ นาอาชี พของคนไร้ บ้ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการให้คนไร้บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสังคม
จำกกำรเกิดกำรแพร่ระบำด ของโรค ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สสส.ได้มีกระบวนกำร
ทำงำน มีแนวทำงในกำรช่วยเหลือ มีกระบวนกำรทำงำนในกำรสนับสนุนกลุ่มคนไร้บ้ำน ดังนี้
ได้ ป รั บ แผนการท างานเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา ปรั บ งบประมาณที่ ไ ม่ ส ามา
ดาเนินการได้มาเพื่อทางานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มคนจนเมืองใน
การจัดการตนเองในสภาวะวิกฤต สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาและผลิตหน้ากาก
สะท้อนน้า ลดการกระจายของเชื้อโรค ปรับงบประมาณ ร้อยละ 20 ของโครงการ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรม ด้านสุขภาพ อุปกรณ์ การป้องกันเชื้อ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และงบประมาณ
สาหรับการให้ความรู้ กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อนามาให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง
ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนไร้บ้านด้วย
สาหรับข้อเสนอต่อรัฐในการสร้างระบบการดูแลคนไร้บ้าน สสส. มีความเห็นว่า
1) ให้รัฐมีระบบการดูแลที่ทั่วถึงกลุ่มเปราะบางในสังคม ผ่อนคลาย กติกา กฏหมาย ในการใช้
เงินของรัฐ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้าในสังคมได้จริง
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2) ระบบการตรวจสอบที่ยึดหยุ่นในสถานการณ์การทางานในช่วงวิกฤต เพราะมีหลายภาค
ส่วนที่ปรับแผนงานงบประมาณ เพื่อให้สอดรับการการแก้ไขปัญหา
ผู้จัดกำรแผนงำนสนับสนุนองค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะและคุณภำพชีวิตคนไร้บ้ำน
สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้จัดการฯ ได้เล่าว่าได้มีบทบาทในการเข้ามาทางาน
ร่วมกับกลุ่มคนไร้บ้าน โดยได้ร่วมออกแบบเครื่องมือในการสารวจข้อมูล การสนับสนุนด้านองค์ความรู้
งานวิชาการ เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงเชื่อมต่อการทางานของภาครัฐและประชาสังคม
รวมถึงการสื่ อสารสาธารณะทั้งในลั กษณะ Online และ Offline สื่ อสารการทางานผ่ านเว็ บ ไซต์
งานพัฒนาคนไร้บ้าน ทั้งประเด็ นการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่กระทบต่อกลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงการ
วิเคราะห์ แนวโน้ มความเป็ น ไปได้ในการทางานรูปแบบใหม่ ๆ ส าหรับคนไร้บ้าน ในเชิงวิช าการ
โดยประสานการทางานร่วมกับ สสส. และนักวิชาการด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 สถาบันวิจัยสังคม ได้มีการปรับกระบวนการในการทางานพื้นที่
เพื่อให้งานวิจัยตอบโจทย์การทางานชาวบ้าน และให้สอดคล้องกับการทางานในสถานการณ์ โดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม การสนับสนุนบทบาททางวิชาการ เพื่อให้คนทั้วไปได้รับรู้สถานการณ์
และเข้าใจปัญหาคนไร้บ้านมากขึ้น เป็ นบทบาทที่สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์ สนับสนุนการทางาน
ร่วมกับภาคีเคลื่อนทั้งภาครัฐเอกชน ภาคประชาชน
สาหรับข้อเสนอต่อการสร้างระบบการดูแล การทางานกับคนกลุ่มคนไร้บ้าน สถาบันวิจัย
สังคมมีข้อเสนอต่อรัฐดังนี้
1) ทางานในด้านของการป้องกันการสู่ภาวการณ์ไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในการคิดโมเดล อัตราการเพิ่มของคนไร้บ้านหน้าใหม่ การเฝ้าระวังคนไร้บ้านหน้าใหม่
คนที่เข้ามาอยู่ในที่สาธารณะ ให้รีบกลับคืนสู่สังคมให้เร็วที่สุด เพราะจะทาให้เราทางานได้ง่ายขึ้นและ
สภาพปัญหาในใจไม่ซับซ้อนมาก และวส่วนมากไม่มีปัญหาทางจิตเข้ามาร่วมด้วย
2) พัฒนาโมเดลระบบการดูแลของรัฐให้มากกว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยในศูนย์คุ้มครองฯ หรือ
รูปแบบที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ดาเนินการอยู่ในการสร้างศูนย์ตามพื้นที่เมืองต่าง ๆ อาจจะมีการ
แก้ปัญหารูปแบบอื้นที่ เช่น ให้คูปองคนไร้บ้านเข้าอยู่ในโรงแรมในเมือง ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนเข้าพัก
และสถานที่พักลดราคาให้รัฐเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกวิธีการหนึ่งคือ การใช้พื้นที่ของรัฐ
เช่น พื้นที่วัด
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
การศึกษาภูมิคุ้มกันของคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -2019 ของ
กลุ่ ม คนไร้ บ้ า น เป็ น การศึ กษาวิจั ย เชิ ง คุณ ภาพ โดยการรวบรวม วิ เ คราะห์ เ อกสารทางวิ ช าการ
การสัมภาษณ์กลุ่มคนไร้บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้
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1) สภำพปัญหำและผลกระทบของกลุ่มคนไร้บ้ำน ในสถำนกำรณ์ Covid-19
คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มคนจนที่สุดในสังคม หรือเรียกว่าเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้วิจัยพบว่า
บางคนมีปัญหาค่อนข้างซับซ้อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้านจิตใจเห็นได้จากการสัมภาษณ์ว่าหากมี
การถามในเรื่ องที่ เกี่ย วกับ อดีตเช่น ถามถึงภูมิล าเนาเดิม บางรายจะไม่ตอบคาถามแต่จะนิ่งเฉย
บางรายมีปัญหามีความหวาดกลัวต่อสังคม ด้านร่างกายมีความพิการที่เกิดจากการทางาน รวมถึงการ
มีโรคประจาตัวที่ทาให้ไม่สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ เช่น เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ วิจัยพบว่าปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้านส่ วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว สะท้อนให้เห็ น
ปัญหาโครงสร้างทางสังคม ซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุด คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
บุญเลิศ วิเศษปรีช า (2546) ได้ส รุปสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านว่าเกิดจากความเปราะบางของ
สถาบันครอบครัว รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแล การไม่ยอมรับของสังคมทาให้คนเหล่านี้ต้องออกมา
ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
(1) ด้านพฤติกรรมการการอยู่อาศัยของคนไร้บ้าน จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า
คนไร้บ้านมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เห็นได้ชัดเจน 2 รูปแบบ ได้แก่
- กลุ่ ม คนไร้ บ้ า นที่ มี พ ฤติ ก รรมการอยู่ อ าศั ย ใช้ ชี วิ ต ในที่ ส าธารณะ เช่ น
ตามสะพานลอย สวนสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งมีความยากลาบากในการใช้ชีวิต ก็ต้องคอยหนีเทศกิจที่มา
ไล่ จั บ กลุ่ มคนไร้บ้ านเหล่านี้ จ ะไม่มีส ถานที่พักหลั บนอนที่เป็นหลั กแหล่ง ไม่มีที่อาบน้าชาระล้ าง
ร่างกาย และไม่มีอุปกรณ์ทาความสะอาดร่างกาย ซึ่งในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 คน
ไร้บ้านสามารถเดินทางไปไหน มาไหนได้ตามอิสระ ไม่ต้องหวาดระแวงกับการโดนจับกุม หรือมีภาวะ
ความเครียดจากความกลัวติดเชื้อโรค
- กลุ่ ม คนไร้ บ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ที่ ภ าคประชาสั ง คมจั ด เช่ น ศู น ย์ ค นไร้ บ้ า น
บางกอกน้อย ซึ่งพบว่ากลุ่มคนไร้บ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในศูนย์เคยใช้ชีวิติในที่สาธารณะมาเป็น
เวลานาน มีปัญหาจากครอบครัวเดิมจึงออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และบางส่วนเข้ามาทางานใน
เมืองเป็นเวลานานจนไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวเดิมได้ และไม่สามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง เมื่อเข้ามาอยู่ อาศัย ในศูน ย์ ซึ่งเป็นศูนย์พักที่มีระเบียบ กติกาในการอยู่อาศัยที่มาจากการ
กาหนดร่วมกันของกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งคนที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ต้องยอมรับในกติกาได้ เมื่อเข้ามาอาศัย
อยู่ในศูนย์ซึ่งมีที่พักหลับนอนที่ปลอดภัย มีสถานที่ให้อาบน้า ชาระร่างกาย และมีการช่วยเหลือกันใน
เบื้องต้นเวลาเจ็บป่วย รวมถึง กลุ่มคนไร้บ้านในศูนย์ยังมีกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น แปลง
เกษตร กลุ่มอาชีพ กองทุนสวัสดิการ ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และพบปะคนไร้บ้าน เป็นต้น ซึ่งคนไร้
บ้านมีอิสระในการอยู่อาศัยที่ไม่ได้มีกฎ ระเบียบของรัฐมากาหนด และเป็นการกาหนดกติกาของกลุ่ม
คนไร้บ้านเอง ซึ่งในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 คนไร้บ้านภายในศูนย์มีอิสระในการ
เดินทางไปไหน มาไหน สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้จากการเก็บของเก่าขาย สามารถออกไป
รับจ้างทั่วไป แจกใบปลิวได้
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ผู้วิจัยสรุปว่า ในช่วงก่อนมี การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กลุ่มคนไร้บ้าน
ทั้ง 2 กลุ่ม มีพฤติกรรมในการอยู่อาศัยตามวิถีเดิมของตนเอง กล่าวคือ ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับหนึ่ง สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างมีอิสระ สามารถหารายได้ในการประทังชีวิตได้ และ
การอยู่อาศัยในที่สาธารณะต่าง ๆ ในช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่กระทบต่อการใช้
ชีวิตของคนไร้บ้านมากนัก กล่าวคือ ยังสามารถหาที่หลับนอนโดยไม่โดนไล่หรือโดนจับกลุ่มดาเนินคดี
(2) ด้านการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ เข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐของ กลุ่มคน
ไร้บ้านที่มีพฤติกรรมการอยู่อาศัยใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และกลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์พัก
คนไร้บ้าน พบว่ามีปัญหาในการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐที่เหมือนกัน กล่าวคือ กรณีที่คนไร้บ้านมี
บั ตรประชาชน จะสามารถเข้าถึ งการบริการของรัฐ กรณีที่ไม่มี บัตรก็จะไม่ส ามารถเข้า ถึงระบบ
สวัสดิการของรัฐ ส่งผลให้ไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐทุกประเภท เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ
หรื อการได้ รั บ การช่ว ยเหลื อ เยี ย วยาจากรั ฐ ในสถาการณ์โ ควิ ด -19 จากเงิ น เยี ยวยา 5,000 บาท
สอดคล้ องกับ การศึกษาของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ข ภาพ (สสส.) ที่กล่าวว่า
สาเหตุคนไร้บ้านมาจากความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความไม่เป็นธรรมทาง
นโยบายที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มทางสังคม ทาให้คนไร้บ้านเข้าใม่ถึงสิทธิด้านสุขภาพและสวัสดิการ
สังคมที่จาเป็นในการดารงชีวิต
ผู้วิจั ย จึ งสรุ ป ว่า คนไร้บ้านทั้ งที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ส าธารณรณะ และคนไร้บ้านที่อยู่
ภายในศูนย์ ยังมีข้อจากัดในการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ ซึ่งเกิดจากการไม่มีบัตรประชาชน และ
การขาดการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และอุปกรณ เช่น ไม่มีโทรศัพย์มือถือที่สามารถเข้าระบบขอรับการ
ช่วยเหลือออนไลน์ได้
(3) ด้านการรักษาพยาบาล การเข้าถึงบริการด้านการักษาพยาบาลของรัฐ พบว่า
คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่มากกว่าคนปกติมากจากการสังเกตุของผู้สัมภาษณ์
เพราะการใช้ ชี วิ ต ในที่ ส าธารณะมี ค วามเสี่ ย งทางด้ า นสั ง คม ทางสภาพแวดล้ อ มการอยู่ อ าศั ย
ด้านสุขภาพทางจิต ความเครียดความหวาดระแวงในการใช้ชีวิต ร่วมถึงการนอนในที่สาธารณะทาให้
เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่พบว่าการเข้ารับการรักษาพยาบาลของกลุ่มคนไร้บ้านยังมีข้อจากัด
เหมือนกับการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ กล่าวคือ รายที่ไม่มีบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้ารับ
บริการด้านสุขภาพ หรือรับสิทธิการช่วยเหลือจากรัฐ หากเจ็บป่วยต้องชื้อยากินเอง หรือบางกรณีใช้
ระบบกองทุนสงเคราะห์ของโรงพยาบาล ซึ่งจะมีเป็นบางโรงพยาบาล จากปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยเห็นว่า
กลุ่มคนไร้บ้านในช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 จะประสบปัญหาในด้านความเหลื่อมล้า การเข้าถึงสวัสดิการ
ของรั ฐ และยั งมีอิส ระในการดาเนินชีวิตของตนเองได้ สามาถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง และ
สามารถในการประทังชีวิตไปได้ตามวิถีของคนไร้บ้าน

518

ผู้วิจัยจึงสรุปว่า กลุ่มคนไร้บ้านทั้งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ และกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายใน
ศูนย์พักคนไร้บ้าน มีข้อจากัดในการเข้ าถึงระบบการรักษาพยาบาลของรัฐ อันเนื่องมาจากการไม่มี
บัตรประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานนที่รัฐพึงจัดให้กับประชาชนทุกคน สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้าของสังคมไทย
2) ภูมิคุ้มกัน/กำรปรับตัวของกลุ่มคนไร้บ้ำนของคนไร้บ้ำนในสถำนกำรณ์ โควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
สังคมในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม กล่ าวคือ ด้านเศรษฐกิจส่ งผลกระทบกับการจ้า งงาน
ซึ่งประชาชนจานวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกพักงาน หรือเลิกจ้างงาน เนื่องจากโรงงาน
หรื อธุร กิจ จ าเป็ น ต้ องหยุ ดดาเนิ น การเพื่อป้ องกัน การเกิดโรงระบาด จนส่ งผลให้ ธุร กิจเกิ ดความ
เสียหายถึงขึ้นต้องปิดกิจการ ซึ่ งกระทบกับกลุ่มชนชั้นในทุกระดับ ในด้านสังคม การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนทุกคนต้องจัดระยะห่างจากกัน การกิน การอยู่ต้องอยู่ในลักษณะ
ของอยู่ใครอยู่มันไปก่อนซักระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ไม่เลือกชนชั้นในการมีโอกาสติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม คนในสังคมอีกกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ และเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่สามารถป้องกั น ดูแลตนเองได้เท่ากับกลุ่มคนชนชั้นกลางขึ้นไป
ก็คือ กลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมที่อาศัยหลับนอนตามที่สาธารณะต่าง ๆ ไม่มีที่อยู่
อาศัยเป็นหลักแหล่ง จึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
จากผลการศึกษาการปรับตัวภูมิคุ้มกันของกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ซึ่งจากพฤติกรรมการอยู่อาศัย การใช้ชีวิตของคนไร้บ้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการปรับตัว
ของคนไร้ บ้ า นในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ในแต่ ล ะด้ า น โดยแบ่ ง ตามลั ก ษณะการอยู่ อ าศั ย
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
(1) ด้านที่อยู่อาศัย
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป จากการศึกษาเห็นว่ามีการ
ปรับตัวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคน้อยมาก หรือไม่มีเลย ด้วยข้อจากัดเรื่องรายได้ที่ไม่
พอที่ จ ะหาอุป กรณ์ ป้ องกัน ตั ว เอง ไม่มี ที่พัก อาศั ยที่พ อจะปฏิบั ติต ามพระราชก าหนดการบริ ห าร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับทัศนคติของกลุ่มคนไร้บ้านที่บางรายมีความ
หวาดระแวงต่อสังคมจึงปฏิเสธการดูแล ช่วยเหลือ ซึ่งคนเหล่านี้ใช้ชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
คืออาศัยหลับนอนตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่นเดิม โดยการรับแจกหน้ากากอนามัยจากผู้ใจดีที่
หยิบยื่นให้ตามสถานที่ที่พวกใช้เป็นที่พักหลับนอน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ อนรรฆ พิทักษ์ธานินท์
กล่าวว่า ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจคือสาเหตุสาคัญหนึ่งในการเข้าสู่ภาวะคนไร้บ้าน ทั้งในแง่ความ
ยากจน ความไม่มั่นคงทางรายได้และการทางาน รวมถึงการขาดสวัสดิภาพจากการว่างงาน ผู้วิจัย
จึงสรุปว่า กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไปไม่มีการปรับตัวหรือภูมิคุ้มกันด้านที่อยู่
อาศัย ที่จะป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคได้
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- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) กลุ่มคนไร้
บ้านที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) หรือศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี
จากการศึกษาพบว่าคนไร้บ้านมีความพยายามในการจัดระยะห่างในการอยู่อาศัย แม้ว่าจะมีพื้นที่อยู่
อาศัยที่จากัด มีการใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่พอมี ได้แก่ สบู่ และการตั้งถังน้าไว้หน้าศูนย์ เพื่อให้คนที่เข้ามา
ในศูนย์ฯ ได้ทาความสะอาดในเบื้องต้น และงดรับสมาชิกใหม่ภายในศูนย์ฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อ สะท้อนให้เห็นว่าคนที่อาศัยอยู่ในศูนย์มีความตระหนักรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพยายาม
ที่จะป้องกันตนเองเท่าที่พอจะทาได้ และจากลักษณะของการอยู่อาศัยที่ส่วนใหญ่เป็นรายเดี่ยว จึงเป็น
ข้อดีของคนไร้บ้านที่จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้วิจัยจึงสรุปว่า คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่อาภายในศูนย์มี
การปรับตัวเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคในระดับหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากคนไร้
บ้านภายในศูนย์ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และการแนะนาจากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุน ทาให้คนไร้บ้านมีการปรับตัวเองเพื่อสังคม
(2) ด้านเศรษฐกิจ
- กลุ่ มคนไร้ บ้านที่อาศัยหลั บนอนในที่ส าธารณะทั่ว ไป การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มคนไร้บ้านได้รับผลกระทบทั้งในด้านการอยู่อาศัย และเศรษฐกิจของพวกเขา
อันเนื่องมาจากคนไร้บ้านไม่สามารถทางานที่เคยทาได้ เช่น งานรับแจกใบปลิว การขายของเล็ก ๆ
น้อย ๆ ตามทางเท้า ทาให้กระทบกับปากท้องของพวกเขา ทาให้ไม่มีรายได้ที่ซื้ออาหารประทังชีวิต
สถานการณ์โควิด-19 กลุ่มคนไร้บ้าน ส่วนใหญ่จะไปขอรับแจกอาหารตามวัด ตามโรงเจ หรือสถานที่
รัฐแจก เช่น หน้าศาลากลางกรุงเทพฯ สอดคล้องกับความเห็นของ นพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการ
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่กล่าวว่า “ในช่วงที่เดือดร้อนหนักที่สุด คือช่วงล็อคดาวน์ ทุกอย่างหยุดหมด
ทาให้คนไร้บ้านเข้าไม่ถึงอาหาร ร้านค้าปิดหมด อาหารที่เคยได้รับบริจาคก็ไม่ได้ หรือแม้แต่น้าดื่มที่
เคยเข้าไปขอจากหน่วยงานสาธารณะ หรือภาครัฐก็ปิดทาการหมด จนทาให้คนไร้บ้านไม่มีน้าดื่ม ”
ซึ่ ง รั ฐ บาลใช้ ร ะบบการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นอาชี พ รายได้ ที่ เ น้ น การ
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการทางานและลดการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ราชการ
ลดความแออัด สาหรับคนไร้บ้านที่อยู่ในที่สาธารณะต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงทั้งระบบการช่วยเหลือ
อย่างแน่นอน เพราะไม่อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะทาให้เข้าถึงระบบที่รัฐจัด ผู้วิจัยจึงสรุปว่า หากมองใน
มิติเศรษฐกิจ ที่คนไร้ บ้ านในที่ส าธารณะต้องเผชิญในช่ว งสถานการณ์โ ควิด -19 เศรษฐกิจของเขา
เหล่านั้นจึงหมายถึง “การมีข้าวกินประทังชีวิต ” ซึ่งการปรับตัวของคนไร้บ้านคือการรอรับการแจก
ข้าวและสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต
- กลุ่ ม คนไร้ บ้ า นที่ อ าศั ย อยู่ ใ นศู น ย์ ค นไร้ บ้ า นบางกอกน้ อ ย (สุ วิ ท ย์ วั ด หนู )
จากการศึกษายังพบว่า จากจุดนี้ทาให้คนไร้บ้านเริ่มคิดเรื่องการพึ่งพิงตนเองจากพื้นที่ที่พอมีในศูนย์
โดยการใช้พื้นที่ทาการเกษตร สร้างแหล่งอาหาร เพื่อลดรายจ่าย เช่น แปลงเกษตรเล็ก ๆ ทาพันธุ์กล้า
ไม้ขาย เลี้ยงปลาในบ่อน้าเล็ก ๆ รวมถึงพบว่าคนไร้บ้านได้เปลี่ยนจากการรับแจกอาหารเพียงอย่างเดียว
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มาเป็นนาผัก เนื้อสัตว์ที่ได้รับบริจาคมาจัดทาเป็นอาหารขายในราคาถูกให้กับชาวบ้านที่มีรายได้น้อย
ซึ่งจะทาให้คนไร้บ้านภายในศูนย์มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อดูแลกันเองภายในศูนย์ ซึ่งสอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ตร ได้ ทรงพระราชทานไว้ ซึ่ งเป็ น ปรั ช ญาที่ ชี้ ถึ งแนวการด ารงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ซึ่ง สุเมธ ตันติ
เวชกุล (2549) ได้อธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงใน 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินให้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อให้พึ่งตนเองได้ให้พ้น
จากความยากจน การปฏิบัติตนตามหลักการนี้ จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่
อัตภาพ 2) มิติด้านจิตใจ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจ
พอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่งคง 3) มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้
เกิดสั งคมที่มีความสุขสงบ มีความเมตตาเอื้ออาทร ช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน 4) มิติด้านวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย
ผู้วิจัยสรุปว่า การที่กลุ่มคนไร้บ้านมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือตนเอง เป็นภูมิคุ้มกัน จากการเปลี่ยนแปลงหรือ
การได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังทาให้กลุ่ มคนไร้บ้านได้รับการพัฒนาในด้าน
ความคิด จิตใจ ที่จะส่งผลต่อการดารงชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืนหากมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(3) ด้านสังคม
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป ในเชิงสังคมแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า
กลุ่ มคนไร้ บ้านที่อยู่ อาศัยในที่ส าธารณะ ปกติที่คนในสั งคมจะ “ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนไร้บ้าน”
ซึ่งเป็นคากล่าวของลุงคนไร้บ้าน คนไร้บ้านจึงเป็นกลุ่มคนในสังคมที่ถูกคนส่วนใหญ่นึกถึงเป็น ลาดับ
สุดท้าย หรืออาจไม่ถึงเลย และกลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่อาศัยในที่สาธารณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่แบบราย
เดี่ยว ไม่สัมพันธ์กับใคร จึงไม่รู้สึกว่าต้องมีการปรับตัวในด้านสังคม เช่น การจัดระยะห่าง ผู้วิจัยจึง
สรุปว่า คนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะทั่วไป ไม่มีการปรับตัวทางด้านสังคม
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) คนไร้บ้าน
ที่อาศัยภายศูนย์จะมีความสัมพันธ์กับชุมชนที่อาศัยบริเวณใกล้กับศูนย์ และยังประเด็นสาคัญอีกหนึ่ง
ประเด็นที่ผู้วิจัยได้พบจากการศึกษาคือ การเป็นเครือข่ายของกลุ่ม คนไร้บ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายทาง
สังคม สอดคล้องกับความเห็นของ ดร.เกษม นครเขตต คณะทางานพัฒนาวิชาการ โครงการสร้าง
พันธมิตรการสร้างสุขภาพ (พสส.) ที่ได้สรุปไว้ว่า เครือข่ายทางสังคมคือ ความสัมพันธ์ของบุคคล
กลุ่ ม องคกร โดยที่มีการแลกเปลี่ ยนทรัพยากรกันทั้ง ขอมูล ขาวสาร การบริการ และคาแนะนา
ซึ่งเครือข่ายกลุ่มคนไร้บ้านได้แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และแนะนากัน
เห็น ได้จากการรวมกลุ่ มกัน ทาหน้ ากากอนามัยไปแจกคนไร้บ้านตามสถานที่ต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ความเห็นของ ประเวศ วะสี (2542) ที่กล่าวว่า ภูมิคุ้ มกันทางสังคม คือ การมีครอบครัวอบอุ่นและ
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ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งก็จะทาให้โรคต่าง ๆ ทางสังคมทาอันตรายไม่ได้
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายคนไร้บ้านซึ่งเป็นครอบครัวของคนไร้บ้านที่มีปฎิสัมพันธ์กัน
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่อป้องกันตนเองจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป เนื่องจากมีการพบปะ แลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงและเพื่อนคนไร้บ้านด้วยกัน รวมถึง
คนไร้บ้านภายในศูนย์ยังได้มีการเชิญชวนให้คนไร้บ้านที่อยู่ในที่สาธารณะได้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่
รองรับที่ภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัด เนื่องจากคนไร้บ้านที่อาศัยในที่สาธารณะในสถานที่ต่าง ๆ
จะไม่ไว้ใจคนทั่วไป แต่จะเชื่อใจคนไร้บ้านเหมือนกัน เครือข่ายคนไร้บ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
จะช่วยให้คนไร้บ้านในสถานที่ต่าง ๆ ได้เข้ามาพักอาศัยในศูนย์พักที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ในอนาคต
(4) ด้านสุขภาพ
- กลุ่มคนไร้ บ้านที่อาศัยหลั บนอนในที่ส าธารณะทั่ว ไป ส่ วนใหญ่จะมีปัญหาด้าน
สุ ข ภาพเนื่ อ งจากการอาศั ย หลั บ นอนในสถานที่ ต่ า ง ๆ ท าให้ ก ารนอนของพวกเขาไม่ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบกับบางรายมีความพิการทางร่างกาย เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาด พบว่าส่วนใหญ่คนไร้
บ้านไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตัวเอง แต่จะมีผู้ใจดีหยิบยื่นให้ หรือต้องไปขอรับแจก
หน้ากากอนามัยจากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขใกล้ ๆ แหล่งที่อยู่ ซึ่งหากเจ็บป่วยในช่วงดังกล่าวการ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลก็จะมีข้อจากัด หากไม่มีบัตรประชาชน หรือบัตร 30 บาท ก็จะไม่สามารถ
ได้รับการรักษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของรัฐในสถานการณ์วิกฤตของกลุ่ม
คนไร้บ้าน ผู้วิจัยจึงสรุปว่า คนไร้บ้านมีข้อจากัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากการไม่
มีบัตรประชาชน
กล่าวโดยสรุป คนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนในที่สาธารณะต่าง ๆ ไม่มีการปรับตัวหรือ
ภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสุขภาพ
- กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) จากกการ
ที่กลุ่มคนไร้บ้านมีการเชื่อมโยงการทางานกับเครือข่ายประชาสังคม และกลุ่มอาสาสมัครที่สนใจใน
การพัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน จึงทาให้เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด กลุ่มคนไร้บ้านจึงมีการรวมตัว
กันนาเศษผ้ามาทาเป็นหน้ากากป้องกันตนเอง และนาไปแจกให้กับคนไร้บ้านที่อยู่ตามที่สาธารณะต่าง ๆ
ด้วย และจากการบริหารของศูนย์คนไร้บ้านที่ทาให้ทราบว่ามีกองทุนการออมของกลุ่มคนไร้บ้านที่มี
การออมทรัพย์ร่วมกัน เพื่อเก็บไว้สาหรับสมาชิกในศูนย์เจ็บป่วยก็จะมีเงินในการไปหาหมอ หรือเป็น
ค่ายาในเบื้องต้น ถึงจานวนเงินไม่มากแต่แสดงให้เห็นว่า คนไร้บ้านภายในศูนย์มีการเตรียมตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่จะมากระทบกับชีวิต ความเป็นอยู่ของพวกเขา รวมถึงการที่คนไร้บ้านมีการ
เชื่อมโยงการทางานกับมูลนิธิ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วย ได้แก่ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิ
กระจกเงา มาช่วยในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย และในช่วงต่อมาได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สุขภาพ เช่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
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สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริการสาธารณสุข 30
วัดเจ้าอาม ได้เข้ามาทาการตรวจคัดกรองคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และภายในศูนย์คนไร้
บ้าน ผู้วิจัยจึงสรุปว่า คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์มีการเตรียมตัว การปรับตัวด้านสุขภาพในระดับ
หนึ่ง อันเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกภายในศูนย์ และจากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
กล่ าวโดยสรุ ป กลุ่ มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศู นย์คนไร้บ้า นบางกอกน้ อย (สุ วิท ย์
วัดหนู) มีการปรับตัวต่อการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เกิดจากความร่วมมือของ
สมาชิกกลุ่มคนไร้บ้านภายในศูนย์ และจากการช่วยเหลือจากมูลนิธิ องค์กรการกุศล เครือข่ายประชา
สังคม ทาให้คนไร้บ้านได้มีป้องกันตนเองในระดับหนึ่ง และมีภูมิคุ้มกันที่สาคัญคือ การมีเครือข่ายคนไร้
บ้านที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยเหลือกันซึ่งทาให้เห็นว่าเครือข่ายทางสังคมมีความสาคัญในการช่วยเหลือ
สังคม
(5) การมีส่วนร่วมชุมชนและภาคประชาสังคม จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า มูลนิธิ
พัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นหน่วยงานภาคประชาสังคมที่มีความใกล้ชิดกับการพัฒนา ช่วยเหลือคนไร้บ้าน
และมีบทบาทสาคัญที่ทาให้คนในสังคมมองเห็นกลุ่มคนไร้บ้านโดยทาหน้าที่ในการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย รวมถึงประสานชุมชนในบริเวณใกล้เคียงในการร่วมกันดูแล ช่วยเหลือกลุ่มคนไร้
บ้านรวมถึงยังมีมีสานักงานสนั บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความสาคัญในด้านสุขภาพของ
กลุ่มคนไร้บ้าน และมีการประสานงานกันในการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านด้านสุขภาพ ในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งมีการตรวจคัดกรองให้ กับคนไร้บ้านที่อาศัยภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน
บางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู) และคนไร้บ้านในบริเวณใกล้เคียง และพบว่า ได้จัดให้มีการออกหน่วย
เคลื่อนที่ในการไปตรวจคัดกรองคนไร้บ้านในบริเวณท่าน้านนท์นอกจากนี้ยังพบว่า สถาบันวิจัยสังคม
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการที่ทาหน้าที่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนสังคม ให้สถานการณ์
ของคนไร้บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้หน่วยงาน ประชาชน ได้เข้าไปช่วยเหลือ
คนไร้บ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไร้บ้าน ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า ภาคประชา
สังคม องค์กรอิสระ เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนการจัดการในด้านต่าง ๆ ของ
กลุ่มคนไร้บ้านค่อนข้างมาก
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า ชุมชนและภาคประชาสังคม มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือกลุ่ม
คนไร้ บ้ านในสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด -19 ซึ่งการที่องค์กรต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่มีความยืดหยุ่น ในระเบียบ กติกา
น้ อย อีกทั้ง ยั งมี ความเชี่ย วชาญ มีความเข้ าใจในสภาพปัญ หาของกลุ่ มคนไร้บ้า น ความสนใจใน
ประเด็นการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านดังนั้นการสามารถช่วยเหลือคนไร้บ้านได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนเหล่านั้น
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3) มาตรการการดูแลคนไร้บ้านของภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19
จากการศึกษาพบว่า
(1) ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ที่ พั ก คนไร้ บ้ า น ประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ช่วยเหลือคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง ได้แก่ กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และสานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการจัดสถานที่รองรับกลุ่มคน
ไร้ คนไร้ที่พึ่งไว้ ดังนี้ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดให้มีบ้านอิ่มใจ 1 แห่ง และในส่วนของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ที่จัดให้มีสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (บ้านมิตรไมตรี) ซึ่งปัจจุบันมี 11 แห่งทั่วประเทศ และมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จานวน 76 แห่ง ในทุกจังหวัด ซึ่งเป็นที่พักรองรับคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง ที่มีอยู่เดิมก่อนเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจากการสัมภาษณ์คนไร้บ้าน พบว่าหลายคนได้เคยอาศัยอยู่
สถานที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นสถานที่ของรัฐที่มีกฎ ระเบียบ กติกา ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีของกลุ่ม
คนไร้บ้าน กลุ่มคนเหล่านี้จึงออกมานอนตามที่สาธารณะต่าง ๆ เช่นเดิม ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า
องค์การสหประชาชาติ ได้มีข้อแนะนาโควิด -19 (COVID-19 Guidance Note) การปกป้องดูแลคน
ไร้บ้าน ซึ่งได้เสนอให้รัฐมีมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ การจัดที่อยู่อาศัยให้คนไร้บ้านที่
อยู่อาศัยในสภาวะที่ “ย่าแย่” หรืออยู่บนท้องถนน ด้วยแนวคิด ส่งต่อคนไร้บ้านให้อยู่ในที่พักอาศัย
ถาวร และไม่ให้กลับไปอยู่อย่างไร้บ้านเมื่อโรคระบาดสิ้นสุด รัฐต้องซื้อที่อ ยู่อาศัยระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อรับรองว่าคนไร้บ้านมีที่พักอาศัยระหว่างและหลังโรคระบาดสิ้นสุด สาหรับคนไร้บ้านที่อยู่บน
ท้องถนนต้องสามารถเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกส่ ว นตัว เข้าถึงห้ องน้าสาธารณะ การอาบน้า
อุ ป กรณ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล้ า งมื อ ต้ อ งมี น้ าประปาและสบู่ ต ลอดเพื่ อ ท าความสะอาด ฆ่ า เชื้ อ อย่ า ง
สม่าเสมอ รวมถึง คนไร้ บ้านต้องไม่ถูกลงโทษทางอาญา ปรับ หรือลงโทษในสภาวะเคอร์ฟิวหรือ
มาตรการจากัด ควบคุม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า องค์ การสหประชาชาติ ให้ความสาคัญกับเรื่องที่อยู่
อาศัยของคนไร้บ้าน
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า มาตรการด้านที่อยู่อาศัยของรัฐ เมื่อพิจารณาเชิงจานวนและการ
ครอบคลุมของพื้นที่ เห็นว่ารัฐจัดให้มีสถานที่พักอาศัยของกลุ่มคนไร้บ้านครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด
ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนาขององค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ในการปฎิบัติยังพบข้อจากัดที่
เกี่ยวกับระเบียบ กติกาต่าง ๆ ที่ทาให้คนไร้บ้านไม่เข้าพักอาศัย เนื่องจากไม่สอดคล้องกับลักษณะการ
ดารงชีวิตของคนไร้ บ้ าน รวมถึง การบังคับใช้กฎหมายยังพบว่ามีการจับกุมคนไร้บ้านที่นอนในที่
สาธารณะ ไม่ไ ด้รั บ การยกเว้น ตามที่องค์การสหประชาชาติแนะนา ดังนั้นมาตรการของรัฐ ยังไม่
ครอบคลุมในการดูแล ช่วยเหลือคนไร้บ้านในสถานการณ์โควิด-19
(2) ด้านการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ จากการบอกเล่าของคนไร้บ้าน ที่กล่าวว่า
ถ้ า ไม่ มี บั ต รประชาชน บั ต รประกั น สั ง คม จะไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ ในด้ า นสุ ข ภาพ
จากข้อแนะนาขององค์การสหประชาชาติ พบว่า มีข้อเสนอต่อรัฐให้รับรองว่าทุกคนที่อยู่ในสภาวะไร้
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บ้าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ต้องเข้าถึงการดูแลทางสุขภาพที่ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการ
ตรวจ ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปว่า ในด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐด้านสุขภาพของกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่มีบัตร
ประชาชน ยังเป็นข้อจากัดในการดูแล ช่วยเหลือ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจเป็นความความเสี่ยงกลุ่มคนไร้บ้านที่อาจติดเชื่อ และเป็นผู้แพร่เชื้อเพราะไม่ได้รับ
การตรวจได้ ซึ่งรัฐควรมีมาตรการในการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนไร้บ้านให้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่
เลือกปฏิบัติ
(3) ด้านการช่วยเหลือดูแลด้านอื่น พบว่า หน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแล ช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีการกาหนดให้มีแนวทางการช่วยเหลือกลุ่ม
คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยมีความเห็นต่อแผนงาน แนวทางที่ได้มีการจัดทาขึ้น ดังนี้
กรมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิ การ ได้ร่ว มกั บส านักพัฒ นาสั งคม กรุงเทพมหานคร
ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่จากบ้านอิ่มใจ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่สารวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์
ข้อมูล ช่วยเหลือให้คาปรึกษาด้านการป้องกันตนเอง รวมถึง แนะนา เชิญชวนและประชาสัมพันธ์จุด
บริจาคอาหาร และสถานที่ที่ให้บริการด้านที่พักอาศัย รวมถึงกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กาหนดให้มีแนว
ทางการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะป้องกัน กิจกรรม การมอบหน้ากากอนามัย การให้ความรู้ในการ
ป้องกันตนเอง พร้อมกับการบริการอาหาร โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายคนไร้บ้าน เช่น มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสระชน รวมถึง การจัดตั้งโรงครัวกลาง เพื่อประกอบกอาหารแจกจ่าย
ให้คนไร้บ้าน
ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า กิ จ กรรมในช่ ว งแรกของการแพร่ ร ะบาด การช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลที่
หน่วยงานรัฐร่วมกับภาคีเครือข่ายได้มีการทา เป็นสิ่งที่จาเป็น และเห็นว่าเหมาะสมในช่วงต้น แต่ใน
ระยะต่ อ ไป หลั ง จากที่ การแพร่ ร ะบาดได้ ล ดลงแล้ ว รั ฐ อาจพิ จ ารณาปรั บ แผนการช่ ว ยเหลื อ ให้
สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมการอยู่อาศัยของกลุ่มคนไร้บ้าน และควรคานึงถึงการทาให้คนไร้บ้าน
พึงพาตนเองให้มากที่สุด
ระยะที่ 2 ระยะรองรับ การจั ดเตรี ยมสถานที่ร องรับคนไร้บ้ าน ที่ อยู่ อาศัย ในที่
สาธารณะให้เข้ามาอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราว จานวน 4 พื้นที่ พร้อมกับเปิดจุดคัดกรอง
ผู้วิจัยเห็นว่า การมีสถานที่รองรับคนไร้บ้านพักพิงชั่วคราว รัฐควรจัดให้ครอบคลุม
พื้นที่ ที่มีกลุ่มคนไร้บ้านอาศัยอยู่มากที่สุด ซึ่งอาจมีมากกว่า 4 จุด เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถเข้าพัก
อาศัยได้จริง หากจัดไว้ 4 จุด และเป็นจุดที่ไกลจากจุดที่คนไร้บ้านเคยอาศัยหลับนอน คนไร้บ้านก็จ ะ
ไม่ไปพัก ซึ่งการประชาสัมพันธ์ให้คนไร้บ้านเข้าพัก ควรทาควบคู่ไปกับกิจกรรมการแจกอาหาร เพื่อให้
คนไร้บ้านมีไว้วางใจในการช่วยเหลือ
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ระยะที่ 3 ระยะเยีย วยาหลั งภาวะวิ ก ฤต การส ารวจข้ อ มูล ผู้ มี ปั ญ หาทางสั ง คม
โดยอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมการวางแผนการช่วยเหลือด้านอาชีพและ
สร้างช่องทางการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ผู้วิจัยเห็นว่า กิจกรรมการสารวจดังกล่าว ควรทาควบคู่ไปกับการแจกอาหาร และ
ควรหาวิธีในการบันทึกประวัติ จุดที่พบค้นไร้บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือหรือจัดสวัสดิการ
ให้ กั บ คนไร้ บ้ า น ซึ่ ง อาจใช้ ก ารบั น ทึ ก พิ กั ด ที่ พ บ และสภาพปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม คนไร้ บ้ า นต้ อ งการการ
ช่วยเหลือ
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า มาตรการในการช่วยเหลือ เยียวยากลุ่มคนไร้บ้านของภาครัฐ ยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนบ้าน ซึ่งพบว่ามีศักยภาพที่ต่างกัน การช่วยเหลือควรพิจารณา
ศักยภาพของกลุ่มคนไร้บ้าน เช่น ในกลุ่มที่อาศัยภายในศูนย์ซึ่งพอจะช่วยเหลือตนเองได้ กับกลุ่มที่ยัง
ต้องพึง พารั ฐ และการท างานช่ ว ยเหลื อกลุ่ มคนไร้บ้ าน ซึ่ง เป็น กลุ่ มเปราะบางของสั ง คม รัฐ ควร
สนับสนุนการทางานให้กับมูลนิธิ เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคประชาชน หรืออาสาสมัครต่าง ๆ
ที่มคี วามสนใจในประเด็นนี้ได้ทางานแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อ
ลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแล เนื่องจากพบว่ามีข้อจากัดเรื่องจานวนบุคคลากรในการทางานด้านนี้
เพื่อลดภาระให้กับภาครัฐต่อไป
จากการศึกษาสภาพปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 ของกลุ่มคนไร้
บ้าน ผู้วิจัยพบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน การช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ดังนี้
(1) การรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รัฐไม่ได้มาตรการใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแผนการรับมือ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็ว หลังจากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทาให้กลุ่มเหล่านี้ตกงาน
ทันที ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างรายวัน คนไร้บ้านตกงาน และมีคนออกมานอนตามที่สาธารณะมากขึ้น
(2) ขาดงบประมาณ ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้แบบกรณีพิเศษ ยังเป็นระบบ
การให้เงินโดยพิจารณาฐานเดียวกันกับประชาชนที่ตกงานทั่วไป ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
(3) กลุ่มคนไร้บ้านที่นอนตามที่สาธารณะ ส่วนมากไม่มีไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน
ทาให้ไม่เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐและการเยียวยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(4) หน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการปรับตัวในการรับมือสถานการณ์ได้ทัน ทั้งอุปกรณ์การ
ป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ ทาให้เกิดความเสี่ยง
4) ข้อเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกลุ่มคนไร้บ้ำนในสถำนกำรณ์ โควิด-19 ต่อรัฐบำล
ซึง่ จากการศึกษาปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยในสังคมเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) ข้อเสนอในการแก้ปัญหากลุ่มคนไร้บ้านที่มีพฤติกรรมการอยู่อาศัยใช้ชีวิตในที่
สาธารณะ
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ด้านที่อยู่อาศัย
- รัฐทบทวนกฎ ระเบียบ ในการเข้าพักสถานที่พักที่รัฐจัดให้ ให้มีความยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับวิถีของคนไร้บ้าน เพื่อจูงใจให้คนไร้บ้านเข้าพักในที่ที่รัฐจัดให้
- รัฐอาจพิจารณารูปแบบการเข้าถึงที่อยู่อาศัย หรือสถานที่พักหลับนอนของคนไร้
บ้านในที่สาธารณะ เช่น การแจกคูปองให้คนไร้บ้านเข้าอยู่อาศัยในสถานที่พักของเอกชน ที่ปัจจุ บันไม่
ค่อยมีคนเข้าพัก หรือร่วมมือกับภาคเอกชนจัดที่พักบางส่วนของธุรกิจให้คนไร้บ้านได้เข้าพัก โดยรัฐให้
ประโยชน์กับธุรกิจของเอกชนในด้านภาษี
- ด้านอาหาร เนื่องจากกลุ่มคนไร้บ้านในที่สาธารณะ ยังมีความจาเป็นต้องได้รับแจก
อาหารสาเร็จรูป ในการดารงชีวิตในช่วงการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด-19จากภาครัฐ และภาคเอกชน
หรือประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงควรกาหนดจุดในการแจกอาหารให้กระจายตามจุดที่พบว่ามีคนไร้บ้าน
อาศัยอยู่เป็นจานวนมากให้ชัดเจน เพื่อให้คนไร้บ้านมารับอาหารตามที่ได้มีการแจก
ด้านการเข้าถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ
- รัฐพิจารณารูปแบบการเข้าถึงบริการหรือสวัสดิการ โดยอาจใช้การแสดงตัวตนใน
การรับบริการจากการสแกนลายนิ้วมือ ร่วมกับการจัดเก็บประวัติของคนไร้บ้าน เพื่อให้คนไร้บ้านในที่
สาธารณะได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาจากรัฐทุกกรณีโดยไม่ต้องแสดงบัตรประชาชน
ด้านสังคม
- รัฐสร้างความเข้าใจกับชุมชน สังคม ถึงให้คนในสังคมเข้าใจปัญหาของคนไร้บ้าน
เพื่อกันทุกคนช่วยกันดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน เช่น เรื่องอาหาร อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรค
(2) ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย
(สุวิทย์ วัดหนู)
ด้านที่อยู่อาศัย
- สนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาศู น ย์ ใ ห้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน ดูแลให้คนไร้บ้านที่อาศัยภายในศูนย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค
- การดูแลด้านอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รัฐพิจารณาแจก
อาหารในลักษณะของอาหารแห้ง อาหารสด เช่น ผัก เนื้อสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณานามาให้อาทิตย์ละครั้ง
เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านภายในศูนย์ ประกอบอาหารทานเอง เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ซึ่งรัฐควรให้
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เนื่องจากภายในศูนย์มีพื้นที่เพียงพอในการประกอบอาหาร
และเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่รัฐในการแจกอาหาร
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ด้านการเข้าถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ
- รัฐอาจพิจารณาให้เครือข่ายภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ที่มีการทางาน
ร่วมกับกลุ่มคนไร้บ้าน รับรองตัวตนของคนไร้บ้านที่พักในศูนย์ กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน และใช้การ
สแกนนิ้วมือร่วมด้วย เพื่อให้คนไร้บ้านได้รับสวัสดิการจากรัฐ
ด้านสังคม
- สร้างความเข้าใจกับชุมชนรอบข้างที่ตั้งของศูนย์พักคนไร้บ้าน ให้เข้าใจกลุ่มคนไร้
บ้าน เพื่อให้ชุมชนรอบข้างช่วยดูแล เผื่อแผ่ เกิดการเกื้อกูลกัน
- สนั บ สนุ น เรื่ อ งการประกอบอาชี พ ของคนไร้ บ้ า น ที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น อยู่ แ ล้ ว
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ยังสามารถทางาน เป็นต้น เช่น ตัดแต่งต้นไม้ แต่งสวน หรืออาชีพทา
ความสะอาด หรื อ อาชีพที่ ส ามารถรั บมาทาที่ศูน ย์เ ป็นชิ้ นงาน โดยรัฐ อาจช่ว ยเชื่อมประสานกั บ
หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนที่มีความต้องการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของคนไร้บ้าน เชื่อมโยงกับ
ระบบการจ้างงาน ประสานงานกับระบบการรับสมัครงาน ที่เหมาะสมกับคนไร้บ้าน เพราะคนไร้บ้าน
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้โดยตรง เนื่องจากเงื่อนไข วุฒิการศึกษา บัตรประจาตัวประชาชน และ
นายจ้างไม่เชื่อมั่นคนไร้บ้าน
5) ข้อเสนอ/แนวทำงภำพรวมในกำรแก้ไขปัญหำกลุ่มคนไร้บ้ำนในสถำนกำรณ์โควิด -19
ต่อหน่วยงำนรัฐ
(1) การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการสาหรับภาวะวิกฤตโรค
ระบาด ในกรณีฉุกเฉิน สาหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กลุ่มผู้เปราะบาง สาเหตุมาจากการขาด
โอกาสและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรเป็นสาคัญ การเข้าถึงทรัพยากรของประชากรแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ “สถานภาพทางสังคมของบุคคล” ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติชาติพันธุ์ “ทุนสังคม”
หรือการผูกพันกับเครือข่ายในสังคม ได้แก่ โครงสร้างครอบครัว สถานภาพสมรส การมีเพื่อนหรือ
เครื อข่ ายต่าง ๆ “ทุน มนุ ษย์ ” ได้แก่ การศึกษา การมีงานทา รายได้ สภาพที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัย
(2) รัฐควรคิดรูปแบบการทางานใหม่เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน ศูนย์พักพิงที่รัฐจัดให้
หรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะโดยการสนั บ สนุ น ผ่ า นมู ล นิ ธิ ฯ หรื อ องค์ ก รที่ ท างานกั บ กลุ่ ม คนไร้ บ้ า น เป็ น
หน่วยงานต้องการที่ช่วยรัฐในการดูแลคนไร้บ้าน ในลักษณะโครงการ หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม Social
Enterprise โดยรัฐเป็นบทบาทในการกากับดูแลและอานวยความสะดวก โดยวิธีงบประมาณผ่าน
องค์กรโดยตรง ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน การจ้างข้าราชการ ค่าบริหารจัดการลงพื้นที่ ร่วมถึง
บานาญของข้าราชการ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการทางาน บูรณาการงานพัฒนา
กลุ่มเปราะบาง
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(3) รูปแบบการสนับสนุนเงินเยี่ยวสาหรับกลุ่มเปราะบางที่มีความพิเศษ ผ่อนคลาย
กติกา กฎหมาย ที่ไม่เอื้อต่อการช่วยเหลื อ เท่าเทียมลดความเหลื่อมล้าในสังคมได้จริง ระบบการ
ตรวจสอบที่ยึดหยุ่นลดขั้นตอนการทางาน ในสานการณ์การทางานในช่วงวิกฤต เพราะมีหลายภาค
ส่วนที่ปรับแผนงานงบประมาณ เพื่อให้สอดรับการการแก้ไขปัญหา
(4) จัดตั้งกองทุนการดูแลคนไร้บ้านคนที่ไม่มีบัตรประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เจ็บป่วยกระทันหัน โดยไม่ต้องมีบัตรประชาชน หรือให้หน่วยงานรับรองเพื่อให้สามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลในสถานการณ์วิกฤต
(5) สนับสนุนกระบวนการทางานเชิงรุกของหน่วยงาน ในการตรวจสอบสถานะสิทธิ
สภาพบุคคล ของคนไร้บ้านเพื่อให้เกิดการเข้าถึงระบบบริการของรัฐ
(6) สนับสนุนพื้นที่พื้นที่ค้าขายที่ถูกกฎหมาย ราคาถูกสอดคล้องกับความารถกับ
กลุ่มคนไร้บ้าน ตลาดสาหรับคนจนที่ไม่มีการเก็บค่าแผงในพื้นที่ของรัฐเพื่อให้คนจนและคนไร้บ้าน
สามารถไปขายของได้ถูกกฎหมาย
6) ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
ศึกษาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านของภาครัฐ
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สมรรถนะทีส่ ำคัญของเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
พีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์*
บทคัดย่อ
การศึกษา “สมรรถนะที่สาคัญของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ
และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นของการนาเอาระบบสมรรถนะมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของอุทยานแห่งชาติทางทะเล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ทุกระดับและสายงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้รับการยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนนาผลที่ได้รับเสนอต่อผู้บริหารให้นาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล ให้มีสมรรถนะสอดรับกับที่กาหนดไว้ อันจะทาให้อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ
การศึก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ กษาทั้ งเชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) และเชิง ปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้
การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) กลุ่ ม ผู้ บ ริห ารของกรมอุท ยานแห่ ง ชาติ ตั้ ง แต่
ผู้อานวยการสานักอุทยานแห่งชาติ รองอธิบดีที่รับผิดชอบสานักอุทยานแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม
อุทยานฯรวมถึงกลุ่มนักวิชาการ โดยผู้ศึกษาจะตั้งคาถามแบบปลายเปิด (Open End) ส่วนการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เจ้าหน้ าที่ตาแหน่งต่าง ๆ ที่ป ฏิบั ติงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลจานวน 250 กลุ่ มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และ
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้ง ใช้ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว (One-way
ANOVA) Crosstab ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ ก ษาจากการเก็ บ ข้อ มู ล พบว่า ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Abilities)
ทักษะ (Skills) ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ (Other Characteristics) ที่ผู้ศึกษาได้ระบุเป็นแนวทางไว้
ที่ เ กิ ด จากการตรวจเอกสาร พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามตลอดจนผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเห็ น ด้ ว ยกั บ
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องค์ป ระกอบของความรู้ ความสามารถทักษะและคุ ณลั ก ษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็ นดัง กล่ าว ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญระดับปานกลางต่อสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)
และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) ตามกรอบที่คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (กพ.) ได้เคยให้กรอบแนวทางเอาไว้ทั้ง 33 สมรรถนะ นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ส่งผล
ต่อสมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะมี
ความเห็นว่าสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติและสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่าง
จากฝ่ายบริหารที่เข้าใจในระบบสมรรถนะและความสาคัญในระดับมาก ข้อสังเกตจากผลการศึกษานี้
คื อ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งของสมรรถนะของผู้ ต อบแบบสอบถามยั ง อยู่ ใ นระดั บ ไม่ ม ากก่ อ นท า
แบบสอบถามนี้ดังนั้นผลการศึกษาที่ออกมาจึงไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว ตลอดจนรูปแบบการทา
แบบสอบถามซึ่งเป็นออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ที่เกิดขึ้น ในปั จ จุ บั น ที่ทาการศึกษา ท าให้ การสื่ อ สารหรือการทาความเข้ าใจกับกลุ่ ม เป้าหมายไม่
สามารถดาเนินการได้
ดังนั้ น กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงควรให้ ความส าคัญในการให้ ความรู้
เกี่ยวกับสมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลเสียก่อน จากนั้นต้องมีการจัดทา
สมรรถนะทั้ ง ในงานที่ ป ฏิ บั ติ (Functional Competency) และทางการบริ ห าร (Management
Competency) อย่างจริงจัง มีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อจัดทากลุ่มเป้าหมาย
(focus group) ตลอดจนการท าแบบสอบถามซึ่ ง เกิ ด จากการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจเสียก่อนอีกทางหนึ่ง เพื่อให้กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มีระบบสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนาระบบกาหนดสมรรถนะที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
อย่างจริงจังกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ
ต่ า ง ๆ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น มาตรฐาน ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ า ยการเมื อ ง
ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ อันจะทาให้การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลของ
ไทย มีความเป็นสากล และเกิดความยั่งยืนของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สืบไป
คำสำคัญ: สมรรถนะ, อุทยานแห่งชาติทางทะเล, กรมอุทยานแห่งชาติ, สัตว์ป่า, และพันธุ์พืช
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Important competency of Marine National Park officers
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Perawat Kaowborisut*
Abstract
The Study “Important Competency of Marine National Park Officers, Department
of National Parks, Wildlife and Plant Conservation” has an important objective to create
knowledge and understanding about the competency system. And to point out the
importance and necessity of implementing competency system. To apply to the human
resource management of marine national parks and to enable marine national parks
officers at all levels and departments, As well as related parties, to Jointly organize the
competency of marine national park officers Systematically, Correctly according to
academic principles And has been accepted by relevant sectors As well as the results
that have been proposed to the management to apply for human resource
management and development in a national park. To have the performance consistent
with the specified which will make the marine national park to have an efficient and
acceptable human resource management and development system
This study is both qualitative research and quantitative research. The qualitative
data will be interviewed by using In-depth interviews. The management group of
Department of National Parks from the Director of the National Park Office, the Deputy
Director-General responsible for the National Park, inspectors of Department of National
Parks, including academic groups in which the study question will be open-ended
questions. The research was an online questionnaire from data collections of officer
from various positions operating in marine national parks. Consisting of 250 samples The
Tools used to collect data were analyzed by using statistical software packages. And the
statistics used are Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and One-way
Analysis (ANOVA) Crosstab for hypothesis testing.
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The results of the study found that knowledge, ability, skills, and other
characteristics that the study has specified as a guideline. From the literature review, it
was found that the respondents, as well as executives, agreed with the components of
knowledge, abilities, skills and other necessary characteristics. As well as the officer giving
moderate importance to the management competency and functional competency. In
accordance with the framework of the Civil Service Commission (OCSC) has provided the
framework for all 33 competencies. In addition, the hypothesis test found that both
knowledge, ability, skills and other different characteristics of the officer do not affect
the administrative competencies performance.
And the competency in the performance of the staff. Most of the officers agreed
that the work competency and management competency were at a medium level.
Which was different from the management who understood the system of performance
and importance at a high level. The observation from this study is that the
understanding of the performance of the respondents is still not very high before taking
the questionnaire, therefore, the results of this study do not have such a relationship. As
well as online questionnaire models that occurred after the current situation of the
Covid-19 virus, that occurred in the present study makes communication or
understanding with the target group unable to proceed
Therefore, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation should
give priority to knowledge about competencies for Marine National Park operators first.
From then, preparation Competency in both work Functional Competency and
Management Competency seriously. Listening to opinions from the officer in the area.In
order to create a focus group as well as conducting a questionnaire which is based on
knowledge transfer so that the target group can understand first. For the Department of
National Parks, Wildlife and Plant Conservation to has an efficient competency system
and to be able to apply the appropriate performance determination system to apply
seriously to human resource management in Marine National Parks so that each national
park has a management system Which is a standard without interference from political
parties, influencers and interest groups, which will make the management of the Marine
National Park, There is a universal and sustainability of the base of natural resources that
is until the end of time.
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1. บทนำ
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าปัญหาและ
อุป สรรคที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น งานของกรมอุท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่า และพั นธุ์ พื ช ได้ แ ก่ปั ญ หา
อุป สรรคด้านโครงสร้ างและบุ คลากร โดยเฉพาะการมีจานวนอัตรากาลั งที่ไม่สั มพันธ์กับบทบาท
ภารกิจและสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ การขาดความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่ และการขาดความชัดเจน
ในเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในงานอาชีพ อันเป็นผลมาจากอานาจในการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นถูกรวม
ศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง ขาดการจัดทาโครงสร้างอัตรากาลังทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สัมพันธ์กับ
ภารกิจ สภาพปัญหา และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งยังไม่มีแผนบรรจุแต่งตั้ง
บุ ค ลากรจากการสร้ า งฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรจากสมรรถนะและประสบการณ์ หรื อแม้ ก ระทั่ ง ไม่ มี
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาความพร้ อ มส าหรั บ บุ ค ลากรเพื่ อ ขึ้ น สู่ ต าแหน่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ภาคสนาม ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละสายงานอาชีพ โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะ และระดับความสาเร็จจากผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งช่วงก่อนและหลัง
การเข้าสู่ตาแหน่ง ที่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมและความสามารถอย่างแท้จริง
ปัญหาที่กล่าวมาในประการข้างต้น เป็นผลมาจากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ขาดการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะให้ตรงกับสายงานและความถนัด อันเกิด
จากการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยขาดการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ความรู้
ความสามารถและสภาพพื้นที่ ทาให้การบริหารจัดการยากที่บรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าประสงค์และ
วัตถุประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ตัวอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติทางทะเลขาดนักวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล หรือผู้ที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นการเฉพาะ ดังนั้น เมื่ออุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการมาก เช่น การดาน้าดูปะการัง การทอดสมอจอดเรือ
ท่องเที่ยว ฯลฯ จนทาให้แหล่งท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลเสื่อมโทรมลง บุคลากรที่มีอยู่ก็
ยากที่จะมีทักษะความรู้ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ส่งผลให้เกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมตามมาจนเป็น
ปัญหาระดับชาติได้ นอกจากนั้น อุทยานแห่งชาติถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญ
ของประเทศไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติต่อปีสูงมาก
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจึงต้องมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศอันเป็นภาษาที่สามด้วย เพื่อจะได้
สามารถติดต่อสื่อสารทาความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้ างความเข้าใจและ
ความประทับใจให้เกิดขึ้นได้ด้วย จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าปัจจุบันอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมี
ทั้งสิ้น 155 แห่ง ประกาศจัดตั้งไปแล้ว 133 แห่งและกาลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมประกาศจัดตั้งอีก
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22 แห่ง โดยแบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกจานวน 129 แห่งและอุท ยานแห่งชาติทางทะเลจานวน
26 แห่ง ซึ่งข้อมูลสถิติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่ามีจานวนท่องเที่ยวที่เข้าไป
เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติในปีงบประมาณ 2562 ตลอดทั้งปีมีจานวนทั้งสิ้น 20,819,369 คน สามารถ
จัดเก็บเงินรายได้เพื่อนามาบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ได้ถึง 2,258,640,109 บาท โดยอุทยานที่ทา
รายได้ สู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าดนพรั ต น์ ธ ารา-หมู่ เ กาะพี พี จ.กระบี่
374,299,080 ล้านบาท อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา 327,998,130 ล้านบาท อุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา 272,472,915 ล้านบาท อุท ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
จ.ระยอง 247,652,890 ล้านบาท และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 118,151,334 บาท
ตามลาดับ สาหรับอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวมากที่สุดในปีงบประมาณ 2562 สาหรับ
5 อั น ดับ แรก ได้ แก่ คือ อุท ยานแห่ ง ชาติเขาแหลมหญ้ า-หมู่เ กาะเสม็ ด จ านวน 1,619,908 คน
อุทยานแห่งชาติ (เตรียมการประกาศ) ถ้าหลวงขุนน้านางนอน จ.เชียงราย จานวน 1,573,476 คน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จานวน 1,551,449 คน อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1,179,671
คน และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จานวน 1,142,113 คน ซึ่งจากข้อมูลสถิติเป็น
เรื่องที่น่าสังเกตว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลกลายเป็นแหล่งพื้นที่ที่สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว
ให้กับประเทศและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวทะเลสวย น้าใส และหาดทรายสวยงามของประเทศไทย
เพื่อให้การบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล อันจะนาไปสู่การยกระดับการให้บริการ การเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติทางทะเลให้ สูงขึ้น โดยอยู่บนเงื่อนไขที่ไม่เป็นการทาลายหรือ
เบียดเบียนทรัพยากรทางธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลในทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน สภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ โดยนาเอาระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอุทยานแห่งชาติทางทะเล อันจะทาให้อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลมี บุ ค ลากรที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร อีกทั้ง ยังเป็นการสอดรับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่กาหนดให้นาเอาหลักสมรรถนะ
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างให้การทางานของข้าราชการและส่วนราชการมี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลยิ่ ง ขึ้น ตามหนังสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวัน ที่ 29
กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงจาเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับระบบสมรรถนะให้ถ่อง
แท้ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการก าหนดเป็ น สมรรถนะที่ ส าคั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล
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เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลให้เป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลประ
ประเทศชาติโดยรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง “สมรรถนะที่สาคัญสาหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ
2.1 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
และความจาเป็นของการนาเอาระบบสมรรถนะมาประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกระดับและสายงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ร่วมกันจัดทาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และได้รับการยอมรับจากภาคสวนที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อนาผลที่ได้รับเสนอต่อผู้บริหารให้นาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในอุทยานแห่งชาติทางทะเล ให้มีสมรรถนะสอดรับกับที่กาหนดไว้ อันจะทาให้อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ทบทวนเอกสารต าราเชิ งวิช าการตลอดจนผลการศึก ษาที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อนามาใช้ในการ
กาหนดเป็นกรอบทฤษฎี แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา จากนั้น
กาหนดกรอบแนวคิดและวิธีการในการศึกษาโดยนาเอาผลการศึกษาทบทวนมาสรุปแล้วจัดเป็นกรอบ
แนวคิด (Conceptual Framework) และวิธีการศึกษา (Methodology) เพื่อตอบประเด็นปัญหาใน
การศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จัดทาเครื่องมือเพื่อใช้วัดตัวแปรในการศึกษาโดยนาเอาตัวแปรจาก
กรอบแนวคิดในการศึกษามาแปรเป็นข้อคาถามเพื่อใช้วัดตัวแปรแต่ละตัว ทั้งในรูปของแบบสอบถาม
ที่ใช้เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล และในรูปแบบของแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด
กับ กลุ่ มผู้ บ ริ ห ารกรมอุท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่า และพั นธุ์ พืช ที่รั บผิ ด ชอบหน่ว ยงานด้ า นอุ ทยาน
แห่งชาติทางทะเล นอกจากนี้ยังใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามมาจัดทาในรูปของ
แบบสอบถาม Online (Google form) ไปสุ่มส่งแจกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจานวน 250
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4
ส่วน คือ
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ส่ว นที่ 1 คาถามเกี่ย วกับ ข้อมูล พื้นฐานส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
คาถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุงาน ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Abilities) ทักษะ (Skills) และ
ลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็น (Other Characteristics) สาหรับตาแหน่ง จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง จานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Abilities) ทักษะ (Skills) และ
ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น (Other Characteristics) ตลอดจนสมรรถนะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
(Function competency) จานวน 1 ข้อ
การแปลผลข้อมูลในแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 6
ระดับ ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียวมีจานวนทั้งหมด 33 ข้อ ในแต่ละคาถามมีคาตอบให้
เลือก 6 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน
การแปลความหมาย
5
หมายถึง
มีความจาเป็นมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความจาเป็นมาก
3
หมายถึง
มีความจาเป็นปานกลาง
2
หมายถึง
มีความจาเป็นน้อย
1
หมายถึง
มีความจาเป็นน้อยที่สุด
0
หมายถึง
ไม่มีความจาเป็นเลย
การแปลผลข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้าหนักคาตอบมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
5
4.50 - 5.00
เหมาะสม/เห็นด้วยมากที่สุด
4
3.50 - 4.49
เหมาะสม/เห็นด้วยมาก
3
2.50 - 3.49
เหมาะสม/เห็นด้วยปานกลาง
2
1.50 - 2.49
เหมาะสม/เห็นด้วยน้อย
1
1.00 - 1.49
เหมาะสม/เห็นด้วยน้อยที่สุด
ขอบเขตด้านบุคลากร คือ กลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลทุกระดับ กลุ่มผู้ บริหารที่รั บผิดชอบงานด้านอุทยานแห่งชาติทางทะเล กลุ่มนักวิชาการด้าน
อุทยานแห่งชาติทางทะเลเท่านั้น และขอบเขตด้านพื้นที่จะใช้อุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็นพื้นที่ใน
การศึกษาเพื่อกาหนดระบบสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเช่นกัน
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กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา (Conceptual Framework) ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น กรอบ
แนวคิด (Framework) ที่เกิดจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อใช้ในการแสดงถึงการจาแนกเหตุการณ์
สถานการณ์ และตัวแปรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
รวมทั้งสามารถกาหนดแนวคิด ตลอดจนแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรากฏการณ์ได้อย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมครบถ้วน ตรงประเด็น และง่ายต่อการทาความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นามาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (X)
ตัวแปรตำม (Y)
ความรู้ (Knowledge) ของบุคลากร (X1)
ทักษะ (Skills) ที่จาเป็นในงานของบุคลากร (X2)
ความสามารถ (Abilities) ของบุคลากร (X3)

สมรรถนะของบุคลำกร (Y)
สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
ทางการบริหาร

สมรรถนะ
ในงานที่
ปฏิบัติ

คุณลักษณะอื่น ๆ (Other Characteristics) ของ
บุคลากร (X4)

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง สมรรถนะที่สาคัญของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จากกรอบแนวคิดในการดาเนินการข้างต้น ผู้ ดาเนินการได้นามาจัดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาแล้วเห็นว่า สมรรถนะของบุคลากร (Competency) ของบุคลากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Y) เกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ ความรู้
(Knowledge) ทักษะความชานาญ (Skills) ความสามารถ (Abilities) และคุณลักษณะอื่น ๆ (Other
Characteristics) โดยแบ่งตัวแปรที่สาคัญในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) : เป็นตัวแปรสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนในเชิงของเวลา
ซึ่งในที่นี้ ป ระกอบด้ว ย 3 ตั ว แปรหลั กที่ส าคัญ ได้แก่ ตัว แปรตัว ที่ 1 ความรู้ข องบุ คคลากร (X1)
ตัวแปรตัวที่ 2 ทักษะที่จาเป็นในงานของบุคลากร (X2) ตัวแปรตัวที่ 3 ความสามารถของบุคลากร
(X3) และตัวแปรตัวที่ 4 คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคลากร (X4)
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) : เป็นตัวแปรผลที่เกิดขึ้นภายหลังในเชิงของเวลา
ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ สมรรถนะของบุ คลากรกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติงานใน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล (Y) ซึ่ ง จะศึ ก ษาเฉพาะ สมรรถนะทางการบริ ห าร (Management
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Competency) และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) เท่านั้น ส่วนสมรรถนะ
หลั ก (Core Competency) ทุ ก สายงานและทุ ก ส่ ว นราชการถู ก ก าหนดให้ ใ ช้ ต ามมาตรฐานที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะไม่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
หลั ก (Core Competency) เนื่ องเพราะ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และพันธุ์พื ช ได้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานที่ทาง ก.พ. กาหนด สาหรับสมติฐานการศึกษาสาหรับการศึกษาในครั้งนี้จะมีสมมิฐานใน
การศึกษาที่สาคัญ ได้ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีความรู้
แตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะทางการบริหารแตกต่างกัน
2) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีทักษะ
แตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะทางการบริหารแตกต่างกัน
3) เจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะทางการบริหารแตกต่างกัน
4) เจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
ที่มีคุณลักษณะอื่น ๆ แตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะทางการบริหารแตกต่างกัน
5) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน ธุ์พืช ที่มีความรู้
แตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
6) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีทักษะ
แตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
7) เจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8) เจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
ที่มีคุณลักษณะอื่น ๆ แตกต่างกัน ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ประชากรเป้าหมาย (Population) หมายถึง ทุกหน่วยของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในขอบข่ายที่
ต้องการศึกษา ซึ่งเป็นได้ทั้งคน พืช สัตว์และสิ่งของ สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรเป้าหมายมี
อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จานวน 26 แห่ง และกลุ่มผู้บริหารที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งแต่รองอธิบดีที่รับผิดชอบ
สานักอุทยานแห่งชาติ หัวหน้ าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อานวยการสานักอุทยานแห่งชาติ ผู้อานวยการ
ส่วนในสานักอุทยานแห่งชาติ
การสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้การสุ่มตัวอย่างทั้ง 2 แบบ ได้แก่
1) กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยคำนึงถึงหลักควำมน่ำจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) จากอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด 26
แห่ง ที่ถูกแยกเป็นระดับตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของอุทยานแห่งชาติ ของกรม
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อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช ที่แบ่งอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเลออกเป็น 3
ระดับ คือ
(1) อุทยานแห่งชาติระดับความสาคัญที่ 1 (A)
(2) อุทยานแห่งชาติระดับความสาคัญที่ 2 (B)
(3) อุทยานแห่งชาติระดับความสาคัญที่ 3 (C)
โดยผลการจั บ สลากอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลกลุ่ ม ระดั บ ความส าคั ญ ที่ 1(A) 3 แห่ ง
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติ
ตะรุ เตา อุ ทยานแห่ งชาติท างทะเลกลุ่ มระดับ ความส าคัญ ที่ 2(B) 3 แห่ ง ประกอบด้ ว ย อุท ยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และอุทยานแห่งชาติเขาลาปี หาดท้ายเหมือง สุดท้ายอุทยานแห่งชาติทางทะเลกลุ่มระดับความสาคัญที่ 3 (C) 2 แห่ง ประกอบด้วย
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร และอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ -เกาะพงัน จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ตั้งแต่หัวหน้าอุทยาน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยาน นักวิชาเผยแพร่ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
นักวิชาการป่าไม้ นักวิทยาศาสตร์ นักภูมิสถาปัตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้ า หน้ าที่ การเงิ น และบั ญ ชี พนั ก งานพิ ทักษ์ ป่า ฯลฯ รวมเป็น กลุ่ มตัว อย่ างในกลุ่ ม นี้ทั้ งสิ้ น 250
ตัวอย่าง โดยอุทยานแห่งชาติที่มีความสาคัญระดับ A และ B จะขอเก็บตัวอย่างที่อุทยานแห่งชาติละ
35 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนอุทยานแห่งชาติที่มีความสาคัญระดับ C จะทาการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างอุทยานแห่งชาติละ 25 กลุ่มตัวอย่าง สาหรับใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
2) กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่คำนึงถึงหลักควำมน่ำจะเป็น (Non-probability Sampling)
ใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบจ าเพาะเจาะจงไปยั ง ผู้ บ ริ ห ารอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ผู้อานวยการส่วน ผู้อานวยการสานัก รองอธิบดีที่รับผิดชอบสานักอุทยานแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการ
กรมอุท ยานฯ รวมถึงกลุ่ ม นั ก วิช าการ เพื่ อสอบถามความเห็ นเกี่ย วกั บสมรรถนะที่ เหมาะสมกั บ
เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 7 ตัวอย่าง
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะเกิ ด จากการรวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Wualitative
Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตั้งแต่ผู้ อานวยการส่ ว นผู้ อานวยการส านัก อุท ยานแห่ งชาติ รองอธิบดีที่รั บผิ ดชอบส านักอุทยาน
แห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม รวมถึงกลุ่มนักวิชาการด้านทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริ มาณ (Quantitative Research) จากการเก็บ รวบรวมข้ อมูล แบบสอบถามเจ้ าหน้ าที่ตาแหน่ ง
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติท างทะเล เป็นเครื่องมือในการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้
จานวน 250 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
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4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา เรื่อง สมรรถนะที่สาคัญของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยเครื่องมือทางสถิติแล้ว สามารถสรุปผลการศึกษา
ดังนี้
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช จ านวน 250 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 147 คิดเป็นร้อยละ 58.80 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 21 ปีขึ้นไป
จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 การศึกษาอยู่ในระดับมัธ ยมศึกษา จานวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.20
4.2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นต่อสมรรถนะทำงกำรบริหำรและสมรรถนะตำม
ลักษณะในงำนที่ปฏิบัติที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
1) ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะทางการบริหารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติทางทะเล มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.70, S.D.=1.165) สูงกว่าระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะตามลักษณะในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ( ̅ =2.66,
S.D.=1.653) (ตามตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมสมรรถนะทางการบริหารและ
สมรรถนะตามลักษณะในงานที่ปฏิบัติ
n=250
สมรรถนะของบุคลำกร
S.D.
ระดับ
อันดับ
̅
1. สมรรถนะทางการบริหาร
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.03
2.66

1.165
1.653

ควำมคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2

4.3 แสดงค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สมรรถนะทำงกำรบริหำรที่จำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
1) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด แต่สมรรถนะทางการ
บริหารที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นว่าสาคัญเป็นอันดับที่ 1 คือ วิสัยทัศน์ (Visioning)
( ̅ =3.06, S.D.=1.193) ส่วนสมรรถนะทางการบริห ารที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นว่า
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ส าคั ญ เป็ น อั น ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ การวางกลยุ ท ธ์ ภ าครั ฐ (Strategic Orientation) ( ̅ = 2.98, S.D.
=1.140) (ตามตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะทางการบริหารที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล
n=250
สมรรถนะทำงกำรบริหำร
(Management Competency)
1. สภาวะผู้นา (Leadership)
2. วิสัยทัศน์ (Visioning)
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
4. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
5. การควบคุมตนเอง (Self-Control)
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and
Empowering Others)

̅

S.D.

อันดับ

1.201
1.193
1.140

ระดับ
ควำมคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.05
3.06
2.98
3.00
3.05
3.04

1.146
1.155
1.156

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5
2
4

2
1
6

2) สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 27 สมรรถนะ แต่สมรรถนะใน
งานที่ปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นว่าสาคัญเป็นอันดับที่ 1 คือ การมีส่วนร่วม
(Participation) ( ̅ =2.74, S.D.=1.658) ส่วนสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแสดง
ความคิดเห็นว่าสาคัญเป็นอันดับสุดท้าย คือ สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthete Quality) (Strategic
Orientation) ( ̅ =2.54, S.D.=1.621) (ตามตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล
n=250
สมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติ
S.D.
ระดับ
อันดับ
̅
(Functional Competency)
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

1.624

ควำมคิดเห็น
ปานกลาง

2.62

21

2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)

2.63

1.672

ปานกลาง

20

3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others)

2.73

1.645

ปานกลาง

2

4. การสั่งการตามอานาจหน้าที่ (Holding People
Accountable)
5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural

2.65

1.651

ปานกลาง

14

2.67
2.66

1.666
1.641

ปานกลาง
ปานกลาง

10
12
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(Functional Competency)
Sensitivity)
7. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational
Awareness)
9. การดาเนินการเชิงรุก (Proactive action)
10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern
for Order)
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthete Quality)
15. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organization
Commitment)
16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)
17. การมีส่วนร่วม (Participation)
18. การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
19. การประสานงาน (Coordination)
20. การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
21. การให้คาปรึกษาแนะนา (Counseling & Advising)
22. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)
23. การสื่อสารทางภาพและเสียง (Visual Communication)
24. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptation)
25. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)
26. การจัดการทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
27. การจัดการแรงกดดัน (Stress Tolerance)

̅

S.D.

ระดับ
ควำมคิดเห็น

อันดับ

2.69
2.60

1.718
1.695

ปานกลาง
ปานกลาง

8
24

2.67
2.70

1.676
1.686

ปานกลาง
ปานกลาง

10
6

2.70
2.65
2.62
2.54
2.62

1.660
1.656
1.732
1.621
1.637

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

6
14
21
27
21

2.71
2.74
2.64
2.72
2.57
2.66
2.65
2.60
2.68
2.65
2.72
2.64

1.676
1.658
1.669
1.658
1.615
1.640
1.649
1.573
1.624
1.582
1.677
1.625

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5
1
18
3
26
12
14
24
9
14
3
18

4.4 ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ควำมรู้ ( Knowledge) ควำมสำมำรถ (Abilities) ทั ก ษะ
(Skills) และลั ก ษณะอื่ น ๆ (Other Characteristics) ที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะทำงกำรบริ ห ำร
(Management Competency)และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน (Functional Competency)
ของเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
1) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) จาแนกตามทักษะที่จาเป็น
(Skills) ความสามารถ (Abilities) และคุณลั กษณะอื่น ๆ (Other Characteristics) ของเจ้าหน้าที่
พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การจาแนกตามความรู้ (Knowledge) มีความคิดเห็นของ
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เจ้าหน้าที่ในส่วนของสมรรถนะการสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering
Others) ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
2) สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) จาแนกตามความรู้(Knowledge)
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น (Skills) และคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ (Other Characteristics) ของเจ้ า หน้ า ที่ พบว่ า
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การจาแนกตามความสามารถ (Abilities) ที่มีความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนของสมรรถนะการมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) ที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม
(Independent
(Dependent Variable)
มีควำมสัมพันธ์
ไม่มีควำมสัมพันธ์
Variable)
ความรู้ (Knowledge)
สมรรถนะของบุคลากร
/
ทักษะ (Skills) ที่จาเป็น ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก
/
ความสามารถ (Abilities) สมรรถนะทางการบริหาร
/
คุณลักษณะอื่น ๆ (Other และสมรรถนะในงานที่
/
*
ปฏิบัติ
Characteristics)
*ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะในส่วนของสมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ สมรรถนะ
หลักทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยึดตามมาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกโดยสานักงาน ก.พ.

4.5 ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับกลุ่มผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและทั้งสิ้ น 7 กลุ่ มตัว อย่าง สามารถรวบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์เชิงลึ ก
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ผู้บริหารทุกท่านให้ความสาคัญและมองว่าระบบสมรรถนะ (Competency) มีความจาเป็น
ในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ตลอดจนการบริหารจัดกาในองค์รวมของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญ สาหรับการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ซึ่งเกี่ย วเนื่ องเกี่ย วพัน กับ กลุ่ มคนทั้งสามระดับทั้งระดับปฏิบัติการ ผู้ บริห ารระดับกลาง อันได้แก่
ผู้บริหารระดับส่วนงานและระดับสานัก ตลอดจนไปถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
สมรรถนะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการในการรับคน การคัดเลือกการ
บรรจุแต่งตั้ง สมรรถนะช่ว ยในเรื่องของการเตรียมการล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงกาหนด
คุณสมบัติได้ตรงตามความต้องการขององค์กร ทาให้ได้คนที่เหมาะสมมาทางาน นอกจากนี้แล้วยังต้อง
มีการพัฒ นาเจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานเดิม ที่มีอยู่ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพันธุ์พืช ให้ มี
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สมรรถนะถึงเกณฑ์ที่กาหนดโดยกรมต้องมีหลักสูตรในการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถดังกล่าวใน
ส่ ว นที่ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด ส าหรั บผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง อาทิ ผู้ อ านวยการส านั ก
ผู้อานวยการส่วน มีสมรรถนะตัวหนึ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องของการสอดส่องดูแลให้เกิดค่ า
งาน งานที่ทาออกมาต้องสามารถวัดได้ถึงความคุ้มค้าคุ้มทุนของทรัพยากรที่ใช้ไป การใช้กฎกติกาที่
เหมาะสม สามารถให้ข้อคิดเห็นในการปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎเกณฑ์หรือกติกาบางอย่างที่
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือสังคมได้
ผู้บริหารระดับสูง อาทิ รองอธิบดี อธิบดี หรือแม้แต่ผู้ตรวจราชการกรม สมรรถนะหนึ่งที่ควร
จะต้องมี คือ การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สมรรถนะใน
ด้านของการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้แล้วในการขึ้นสู่ตาแหน่ง ผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับล่างไต่เต้าจนถึงระดับกลางและระดับสูงต่อไป ต้องมีการกาหนดการสะสมประสบการณ์ที่
รอบด้าน เพื่อการบริหารอย่างมืออาชีพให้พร้อมทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านความรู้ 2) ด้านความเป็นมืออาชีพ
3) ด้านบริหารบุคคลและ 4) การมุ่งผลสาเร็จเพื่อทาให้องค์กรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามมติครบทั้งสามมิติ อันประกอบด้วยมิติที่ 1 การควบคุมและเชื่อมโยงกับแผนทั้งสาม
ระดั บ ของประเทศ มิ ติที่ 2 คื อ การที่ ป ระชาชนและสั ง คมได้ ไ ปรั บ ประโยชน์สู ง สุ ด และมิติ ที่ 3
สมรรถนะที่ทันต่อกระแสการที่เปลี่ยนไปของทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งมีความเป็น
พลวัตตลอดเวลา
ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีการบริหารจัดการองค์กรโดยทั่วไปโดยยึด
หลักสมรรถนะที่ทางสานักงาน ก.พ. มีการกาหนดใช้หรือประยุกต์ใช้ตั้งแต่ระดับปฏิบัติ ระดับผู้กากับ
ดูแลและระดับบริห ารระดับ สูง ในเรื่องของความรู้ในการบริห ารนั้นเมื่อพิจารณาจากภารกิจหรือ
พันธกิจที่เกี่ยวข้องของกรมฯซึ่งมีพื้นฐานในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
หลั ก ปั จ จั ย ที่ เ กี่ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายจึ ง ต้ องค านึ ง ถึ ง ประการที่ ห นึ่ ง การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง ประการที่สองการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และประการที่สามการมีจิตมุ่งบริการ
การบริ ห ารแบบมืออาชีพ ประกอบไปด้ ว ย มีความเป็นผู้ นาและและการคิด เชิงกลยุทธ์ ที่
สามารถตอบบริ บ ทหน้ า ที่ ภ ารกิ จ ขององค์ก รได้ ส ามารถบู ร ณาการกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ
ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกาหนดตลอดจนนโยบายของรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมได้
การตั ด สิ น ใจซึ่ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง เชิ ง ลึ ก และแนวขว้ า ง ตลอดจน
ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทั้งกระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกระแส
ภูมิภ าคความเปลี่ ย นแปลงของสภาพพูมิอากาศทุกอย่างผู้ บริห ารต้องสามารถมีส มรรถนะในการ
ตัดสินใจ
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นอกจากนี้แล้วในสมรรถนะสาหรับผู้บริหารจึงต้องมีเรื่องของการปรับตัวและความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ การประสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหรือชุมชนรอบพื้นที่
ความสามารถทักษะในการสื่อสาร และที่สาคัญที่สุดสมรรถนะหนึ่ง ที่ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะทางการ
บริหารหรือสมรรถนะในงานที่ในงานที่ปฏิบัติที่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ตลอดจน
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งมี นั่ น คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม งานที่ ท าสามารถตรวจสอบได้
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องน้อมนาเอาแนวพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้
เป็นหลักในการดาเนินการอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมอันงดงาม เพื่อทาให้กรมฯ สามารถ
เป็นที่พึ่งพิงของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าตลอดจนพี่น้องประชาชนดังคาที่ว่าป่าอยู่ได้คนอยู่
ได้ประเทศเป็นสุข
ท้ า ยนี้ ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ ท างกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช จ ะน าระบบ
สมรรถนะมาใช้ในการกาหนดเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรในทุกตาแหน่งทุกสายงานของกรมฯเพื่อ
เป็นหลักเกณฑ์ในการกาหนดแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ลงไปในปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้วในการสรรหา
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจะใช้สมรรถนะที่ศึกษาตลอดจนหลักเกณฑ์ที่สร้างขึ้นนี้เป็น
เครื่ องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติง านในกรมอุทยานฯ ที่สาคัญในขณะนี้
ทางกรมฯ ได้มีการศึกษาเรื่อง การจัดทาเส้นทางสายอาชีพ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดโดย
มุ่งหวังว่าต่อไปในภายภาคหน้าในอนาคตอันใกล้ นี้กรมฯจะมีระบบบริห ารทรัพยากรบุคคล ตาม
ระเบียบคุณธรรมขององค์กรเพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนาและองค์กรคุณธรรมต้นแบบของประเทศ
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองโดยอยู่บนพื้นฐานของวิชาการป่าไม้
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทั้งจากข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) พบว่าในส่ ว นของข้อมูล เชิงคุณภาพนั้ นซึ่ งได้จากการสั มภาษณ์เชิงลึ ก
กลุ่มผู้บริหารมีความเข้าใจ ให้ความสาคัญและเห็นความจาเป็นของระบบสมรรถนะที่จะมาใช้ในการ
บริหารจัดการในภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเฉพาะสมรรถนะและ
เส้นทางสายอาชีพที่จะมาใช้ในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลของกรมฯ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ทางกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช โดยเฉพาะส านั ก อุ ท ยาน
แห่งชาติที่รับผิดชอบ กากับ ดูแลอุทยานแห่งชาติทางทะเลนั้น ตามผลการศึกษานี้จาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการกาหนดความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Abilities) ทักษะ (Skills) และลักษณะอื่น ๆ
ที่จาเป็น (Other Characteristics) สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Function competency)
ที่จ าเป็น ให้กับเจ้ าหน้าที่เพื่อใช้ในการพัฒ นาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่ าว
ตลอดจน เมื่อมีเครื่องมือกาหนดสมรรถนะดังกล่าวขึ้นมาแล้วในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
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สาหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามกลุ่ มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล เพื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นความจาเป็นของสมรรถนะต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้สูงมาก ที่สาคัญจากผล
สถิติพบว่าความรู้ความสามารถทักษะและลักษณะอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานหรือไม่มีความแตกต่างกันโดยนัยยะสาคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่ว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคน
จะมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรือทักษะอื่น ๆ ที่แตกต่างกันล้วนไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางาน
ทั้ ง สมรรถนะทางการบริ ห าร (Management Competency) และสมรรถนะในงานที่ ป ฏิ บั ติ
(Functional Competency) ตามกรอบที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้เคยให้กรอบ
แนวทางเอาไว้ทั้ง 33 สมรรถนะ ของบุคลากรที่แตกต่างกันด้วย
ในการนี้ จ ากการท าแบบสอบถามการก าหนดความรู้ (Knowledge) ความสามารถ
(Abilities) ทักษะ (Skills) และลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็น (Other Characteristics) ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตลอดจนสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ
(Functional Competency) ที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เมื่ อ ผู้ ศึ ก ษาใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถจัด
เรื่องลาดับความสาคัญความจาเป็นได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 สรุปความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Abilities) ทักษะ (Skills) และลักษณะอื่น ๆ
ที่ จ าเป็ น (Other Characteristics) ที่ จ าเป็ น 5 อั น ดั บ แรกที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเห็ น ว่ า
สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติทางทะเลมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจขององค์การ
ควำมรู้ (Knowledge) ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบัติงำนในอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
1 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ ความเป็นมา ประวัติของพื้นที่
2 ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงาน อาทิ กฎหมายป่าไม้ กฎหมายประมง กฎหมายการ
เดินเรือตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
3 ความรู้ด้านวนศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล
4 ความรู้เรื่องนันทนาการและสื่อความหมายทางธรรมชาติ
5 ความรู้ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควำมสำมำรถ (Abilities) ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
1 ความสามารถในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายกับชาวบ้านท้องถิ่นในพื้นที่ตลอดจน
ผู้ประกอบการภาคเอกชน
2 ความสามารถในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล
3 ความสามารถในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
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4 ความสามารถในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ
5 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทักษะ (Skills) ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบตั ิงาน
2 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
ทักษะ (Skills) ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
3 ทักษะการให้บริการ
4 ทักษะด้านภารกิจกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล
5 ทักษะการขับเรือ
ลักษณะอืน่ ๆ ที่จำเป็น (Other Characteristics) ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบตั ิงำนใน
อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล
1 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
2 ความใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
3 เจตคติต่องานและองค์กร
4 ลักษณะนิสัยส่วนตัว
5 ทัศนคติที่มีต่อหน้าที่

ตารางที่ 5.2 สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยเรียงอันดับความจาเป็นมากไปน้อย
อันดับ
1
2
2
4
5
6

สมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management Competency)
วิสัยทัศน์ (Visioning)
สภาวะผู้นา (Leadership)
การควบคุมตนเอง (Self-Control)
การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)

ตารางที่ 5.3 สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยเรียงอันดับความจาเป็นมากไปน้อย
อันดับ
1
2
3
3
5

สมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
การมีส่วนร่วม (Participation)
การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others)
การประสานงาน (Coordination)
การจัดการทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)
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อันดับ
6
6
8
9
10
10
12
12
14
14
14
14
18
18
20
21
21
21
24
24
26
27

สมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptation)
การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
การดาเนินการเชิงรุก (Proactive action)
ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
การให้คาปรึกษาแนะนา (Counseling & Advising)
การสั่งการตามอานาจหน้าที่ (Holding People Accountable)
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Innovation)
การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)
การบริหารความขัดแย้ง (conflict management)
การจัดการแรงกดดัน (Stress Tolerance)
การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organization Commitment)
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
การสื่อสารทางภาพและเสียง (Visual Communication)
การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthete Quality)

ต้องยอมรับว่า แม้ปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จะมีกรอบ
แนวทางสมรรถนะหลักสมรรถนะในทางบริหารและสมรรถนะในการปฏิบัติเป็นกรอบให้ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ ใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตนเอง แต่อุปสรรคหนึ่งที่สาคัญ
ในการพั ฒ นาภารกิ จ ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย นั้ น คื อ
สมรรถนะดังกล่าวยังไม่สามารถลงลึกในสายวิชาชีพต่าง ๆ ของกรมอุทยานฯได้ เหมือนกับการศึกษา
ในครั้งนี้ที่พยายามจะลงสมรรถนะที่สาคัญของผู้ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึ่งกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพัน ธุ์พืช จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาหลั กเกณฑ์ตามกรอบแนวทางของ กพ.
ดังกล่าวมาสร้างสมรรถนะให้ลงลึกในทุกสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงานของกรมไม่ว่าจะเป็นงานด้านการ
ฟื้นฟู งานด้านการป้องกัน งานด้านต้นน้า งานด้านสัตว์ป่าหรือแม้แต่งานด้านอุทยานเอง อีกประเด็น
หนึ่ งที่ ส าคัญ ที่เ ป็ น อุป สรรคต่อ การพัฒ นาภารกิ จ คือ ความจริง จั งของผู้ บ ริห ารที่ ยั งมองว่า เรื่ อ ง
สมรรถนะ (Competency) ตลอดจนเรื่องเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) นี้ยังไม่ใช่
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ประเด็นหรือภารกิจหลักของกรมฯที่ต้องให้ความสาคัญในระดับต้น ๆ ที่จะต้องแก้ไขปัญหา อาจจะ
ด้วยหน่วยงานภาครัฐไม่มีมาตรการในการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรม จึงทาให้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการ
กาหนดสมรรถนะในทุกสาขาอาชีพนั้นทุกองค์กรจัดวางลาดับความสาคัญไว้ในระดับท้าย ๆ สุดท้าย
เรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะหรือเส้นทางสายอาชีพก็ไม่ได้ถูกผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
และจริงจังกับทุกส่วนราชการ
5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ
1) จะเห็นได้ว่าจากผลการศึกษาทั้งระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
พื้ น ที่ จ ะพบความแตกต่ า งของการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารที่ ใ ช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จะเห็ น
ความสาคัญและเข้าใจสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีว่ามีความสาคัญอย่างไร และจะนามา
ประยุกต์ใช้อย่างไรในองค์กร แต่สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จากสถิติตลอดจรแบบสอบถาม
ที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่ายังมีความไม่เข้าใจตั้งแต่ในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถนะ ความหมาย
ของสมรรถนะ และความสาคัญว่ามีผลอย่างไรต่อการทางานของตนเอง ซึ่งข้อสังเกตหนึ่ งที่ผู้ศึกษา
ตั้งข้อสังเกตคือในการทาแบบสอบถามนั้นหากผู้ทาแบบสอบถามไม่มีความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ทาแล้ว จะ
ส่งให้ผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสมมติฐานตลอดจนกรอบแนวคิดเกิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมหรือการศึกษางานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงพบปัญหาและ
ข้อบกพร่องหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันขณะทาการศึกษา ส่งผลให้การเดินทางต่าง ๆ ที่ทาได้ลาบากขึ้นในการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล
ด้วยเวลาที่จากัดประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ผู้ศึกษาไม่สามารถลงไปทาความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ผลที่ออกมาจึงเป็นผลที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงคิดว่าในการศึกษาเพื่อต่อยอดการศึกษาในครั้งนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิธีการ
อื่น ๆ เข้ามาช่วยดาเนินการหลังจากที่สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านพ้นไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป
ทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย การระดมความคิดเห็น (Brainstorm) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) กับกลุ่มเป้าหมายหรือการทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) จากผลการศึกษาพบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation SD มีค่าสูงมากกว่า
1 ในทุ ก ๆ ความสั ม พั น ธ์ สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ราสามารถที่ จ ะอ่ า นค่ า หรื อ คาดการณ์ ไ ด้ ว่ า กลุ่ ม ผู้ ส อบ
แบบสอบถามมี ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ แ ตกต่ า งกั น มากส าหรั บ เรื่ อ งสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลนี้ โดยมีการกระจายตัวของผู้สอบแบบสอบถามระหว่างกลุ่ม
ผู้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะกับกลุ่มที่ไม่มีความเข้าใจในสมรรถนะที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
อาจจะอนุมานได้ว่ากลุ่มของข้าราชการหรือพนักงานราชการมีความเข้าใจมากกว่ากลุ่มของพนักงาน
จ้างเหมาหรือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้
การศึกษา สมรรถนะที่สาคัญของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในครั้งนี้ยังเก็บข้อมูลไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน รวมถึงอุทยาน
แห่ งชาติทั่ว ประเทศที่มีการประกาศปิดอุทยานฯทั่ว ประเทศ ที่ท าให้ ผู้ ศึกษาไม่ส ามารถที่จะเก็ บ
แบบสอบถามจากกลุ่มของนักท่องเที่ยว กลุ่มของผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมไปถึงกลุ่มของประชา
สังคมที่อยู่รอบพื้นที่อยู่อุทยานแห่งชาติทางทะเลได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวทาให้มีข้อจากัด ในการเก็บ
ข้อมูลให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้แล้วในการเลือกกลุ่มเป้าหมายยังมีข้อจากัดใน
เรื่องของภัย ธรรมชาติโ ดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติทางทะเล จะไม่สามารถ
ดาเนินการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ได้เพราะว่าบางเกาะแก่ง ที่เจ้าหน้า ที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นไม่มี
สัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตทาให้มีข้อจากัดในเรื่องของการทาแบบสอบถามออนไลน์
โดยเฉพาะในช่วงของการทาการศึกษาในช่วงมรสุมนั้นจะยิ่งมีปัญหามากในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต หรือสัญญาณ Wi-Fi ส่งผลต่อการประสานงานที่ไม่สามารถดาเนินการได้เหมือนอุทยาน
แห่งชาติทางบกทั่วไป
ในการก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะอุ ท ยานแห่ ง ชาติ นั้ น ผู้ ศึ ก ษามี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งของ
ความพร้ อมของพื้น ที่ป ฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่บางส่ ว นที่ต้องปฏิบัติงานตามเกาะในทะเลซึ่งไม่มี
สัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตทาให้ไม่ สามารถทาแบบสอบถามออนไลน์ได้ประกอบกับ
ในช่วงมรสุมเจ้าหน้าที่หลายคนต้องลงไปประจาการตามหน่วยพิทักษ์ต่าง ๆ ทาให้เจ้าที่ส่วนกลางที่อยู่
ประจา ณ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติ จึงมีจานวนไม่มากนักจากการประสานสอบถามกับทางหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติหรือผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานชาติ แล้ วนามาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สาหรับการ
ก าหนดจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ แทนประชากรทั้ ง หมดได้ ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ก าหนดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละอุทยานแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง ไม่สูงนัก โดยอุทยานแห่งชาติที่มีความสาคัญระดับ
A และ B จะขอเก็ บ ตั ว อย่ า งที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ล ะ 35 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ส่ ว นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ที่ มี
ความส าคัญ ระดับ C จะทาการเก็บ แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่ างอุท ยานแห่ ง ชาติล ะ 25 กลุ่ ม
ตัวอย่าง สาหรับใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
สมรรถนะ(Competency) ถือเป็นแนวทางการบริหารจัดการแนวทางใหม่ที่นานาอารยะ
ประเทศให้การยอมรับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรนามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง
กับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยอาจจะใช้อุทยานแห่งชาติทางทะเลบางอุทยาน
เป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ งก่ อน หากมี ก ารประเมิ น ผลพบว่า ประสบความส าเร็ จ อย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ก็ มีโครงการขยายผลไปยังอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด และท้ายที่สุดอาจใช้แนว
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ทางการบริ ห ารจั ด การรู ป แบบนี้ ข ยายผลไปยั งอุ ทยานแห่ งชาติ ทั่ว ประเทศ ทั้ งนี้ เพื่อ ให้ อุท ยาน
แห่งชาติต่าง ๆ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ ต่าง ๆ อันจะทาให้ การบริห ารจัดการอุทยานแห่ งชาติของไทย
มีความเป็นสากล และสามารถแข่งขันกับอุทยานแห่งชาติในระดับนานาชาติได้ต่อไป
จากข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้ศึกษา ซึ่งได้จากทบทวนวรรณกรรมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะสาคัญขององค์การ ที่เป็นที่สนใจของบรรดาสื่อมวลชน ประชาชน
ภาคสังคม ทั่วไป คือ ประเด็นการตั้งข้อสังเกตต่อการดาเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช โดยเฉพาะประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย
บรรดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่ง ที่มีการโยกย้ายโดยไม่ได้นาระบบสมรรถนะ
มาใช้ อาจด้วยจากเหตุผล หน่วยงานไม่มีการนาระบบสมรรถนะมาใช้อย่างจริงจัง หรือผู้บริหารไม่ให้
ความสาคัญกับเรื่องสมรรถนะนี้ ทาให้การแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล ซึ่ งถือว่าเป็นแหล่งที่มีผ ลประโยชน์มหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเงินจากนักท่องเที่ยว
เงินจากผู้ประกอบการ หรือแม้แต่เงินจากการอนุญาตต่าง ๆ มักถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองอยู่
เสมอ ทาให้การแต่งตั้งบางครั้งไม่ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถทักษะหรือลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติง านในพื้นที่ส่งผลให้การดาเนินงานไม่สามารถบรรลุตามภารกิจขององค์กานหรือไม่
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณะชนให้ความสนใจ
อย่างยิ่งโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ซึ่งมักจะมีข้อสังเกตจากสังคมอยู่เสมอในการแต่งตั้ง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดังกล่าว
นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการขับเคลื่อนในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โดยได้รับความร่วมมือจากคนในแวดวงนักวิชาการ ที่เข้า
น าองค์ ค วามรู้ ม าสนั บ สนุ น และส่ งเสริ มด้ า นดั ง กล่ า วนี้ ซึ่ งสิ่ ง เหล่ านี้ คื อ ผลบวกที่เ กิ ดขึ้ น ต่อ การ
ดาเนิ น งานของกรมอุทยานฯ ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ นี้ทางกรมอุทยานสามารถนาระบบ
สมรรถนะมาปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การต่อไปได้
3) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมือง ภัยพิบัติการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ภัยเศรษฐกิจสังคมกลับมาเป็นปกติผู้ศึกษาต้องมีการศึกษาสมรรถนะที่
ส าคัญของเจ้ าหน้ าที่อุทยานแห่ ง ชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่ ง ชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช นี้ให้ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การศึกษาครั้งต่อไปต้องครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ เ อง กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนกลุ่มนักวิชาการสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องมือในการศึกษานั้น
ต้องมีการทดสอบแบบสอบถามที่เข้มข้ นขึ้นและมีความทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้มีความ
เข้าใจในเรื่องของสมรรถนะก่อนลงมือทาแบบสอบถาม อาจจะต้องมีลงไปในพื้นที่เพื่อร่วมกันระดม
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ความคิดเห็น เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิด หลังจากนั้นอาจจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เ พื่อออกมาเป็นสมรรถนะที่สาคัญของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่
สมบูรณ์ที่สุด
ผู้ศึกษาอาจแยกศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล ออกเป็น 3 ระดับตามหลักเกณฑ์การแบ่งจาแนกอุทยานแห่งชาติที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสานักอุทยานแห่งชาติได้ทาการศึกษาไว้ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติในแต่ละ
ระดับอาจมีความแตกต่างกันในบริบท หรือ ปัจจัยแวดล้อมที่แตงต่างกันในแต่ละระดับ อาทิ เรื่องของ
กิจ กรรมที่ดาเนิ น การภายใต้อุทยานแห่ งชาตินั้น อุทยานแห่ งชาติที่มีความส าคัญระดับ A อาจมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวหรือความสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ต้องได้รับการป้องกันที่เข้มข้น
กว่าอุทยานแห่งชาติที่มีความสาคัญในระดับ C ดังนั้น สมรรถนะที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 3 ระดับ อาจมีความแต่งต่างกันไป สมรรถนะที่ หนึ่งอาจมีความสาคัญ
มากกว่าอีกที่หนึ่ง เป็นต้น
ท้ายนี้ การวิจัยครั้งต่อไปควรจะมุ่งเน้นที่สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยาน
ชาติ ทางบกทั้ งหมดด้ ว ย เพื่อ มาประกอบกั บ ผลการศึ กษาในส่ ว นของสมรรถนะที่เ หมาะสมของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในอุทยานแห่ งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมี
สมรรถนะในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศซึ่งมี 155 แห่ง
นอกจากนี้แล้วการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะสามารถต่อยอดสู่การสร้างเส้นทางสายอาชีพ (Career
Path) ของบุคลากรด้านอุทยานแห่งชาติ ของกรมอุทยานฯ อีกด้วย
6. กิตติกรรมประกำศ
วิ ช าการค้ น คว้ า อิ ส ระ เรื่ อ ง สมรรถนะที่ ส าคั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานชาติ ท างทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์ให้
คาปรึกษา ให้ข้อมูล แนวทาง ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากหลายท่าน ทั้งยังได้รับความร่วมมือ
จากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล ผู้ ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ ท่ า นรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการตลอดจน
แนวคิด วิธีการวิจัย ทฤษฎีการวิจัยรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานวิจัยนี้มาโดยตลอด
อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัยจนสาเร็จรู้ล่วงได้เป็นอย่างดีนี้
ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกทุกท่าน ท่านผู้บริหารกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ างๆที่เป็นประโยชน์สาหรับใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้อันจะเป็นกาลังสาคัญหลักในการทาให้ข้อมูลงานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วง ที่สาคัญที่สุดต้อง
ขอขอบพระคุณพี่น้องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สละเวลาในการทาแบบสอบถามซึ่งถือเป็นข้อมูล
อันมีค่าจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ท้ายที่สุดนี้ต้องขอพระขอบคุณครอบครัว มารดา ญาติพี่น้อง ภรรยา
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ซึ่งเป็นคู่ชีวิตของข้าพเจ้าตลอดจนเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เป็นกาลังใจให้ข้าพเจ้าในการจัดทางานวิจัย
ตลอดมา รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการ
ประสานงานเรื่ อ งต่ า ง ๆ จนสามารถท างานวิ จั ย ส าเร็ จ อย่ า งมี คุ ณ ภาพสมดั่ ง ความตั้ ง ใจนี้ และ
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณอย่างสูงจากหัวใจ
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กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมรูภ้ ำยในองค์กำร กรณีศึกษำ:
สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.)
ภัทราภรณ์ ภักดี*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ภายในองค์การของ สนข. 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์การที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ของ สนข. 3) เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน คื อ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบสอบถามกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
บุคลากรของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จานวน 153 คน สาหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ คณะทางานการจัดการความรู้ นักทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบงานด้า นการพัฒนา
บุคลากร และบุคลากรทั่วไปรวมจานวน 9 คน ร่วมกับการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Research) และนาข้อมูล ที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ แบบเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis Research)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ภายในองค์การของ
สนข. คือ ระดับการศึกษา 2) ปัจจัยด้านองค์การที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ
สนข. ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยี ด้านผู้ น าองค์การ ด้ านการให้ ร างวัล และการชมเชยและด้านวั ฒ นธรรมองค์การ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการจัดการความรู้ภายใน
องค์การของ สนข. พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความรู้ภายในองค์การของ
สนข. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทานายระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่ งผลต่อการจัดการ
ความรู้ภายในองค์การของ สนข. พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการ
ให้รางวัลและการชมเชย ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 การพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ สนข. (Adjusted
R2) ได้ร้ อ ยละ 70.20 และความเห็ นของผู้ ให้ ข้ อ มูล ส าคัญ เห็ น ว่า ปั จจั ย ด้ านองค์ การทั้ ง 8 ด้ า น
*
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ล้วนส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. 3) ระดับการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ของ สนข. พบว่า ระดับการจัดการความรู้ภายในองค์การในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยมีด้านการ
บ่งชี้ความรู้ อยู่ ในระดับมากที่สุด และด้านการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้
ด้านการจัดเก็บรวบรวมความรู้อยู่ในระดับมาก และความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่า การจัดการ
ความรู้ของ สนข. ตามองค์ประกอบ ทั้ง 4 สนข. ได้ดาเนินการได้ค่อนข้างดี มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดาเนินการ ทั้งการจัดเก็บรวบรวมความรู้ การถ่ายทอดความรู้ แต่ยังต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนา เช่น การบ่งชี้ความรู้ควรสกัดเอาองค์ความรู้ที่สาคัญที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมามากขึ้น
การจัดเก็บรวบรวมความรู้ ควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการนาข้อมูลที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานมา
รวบรวมในที่ส่วนกลางมากขึ้น การถ่ายทอดความรู้จะเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการดาเนินการจัดการ
ความรู้ใน สนข. ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์การ
คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล, การจัดการ, ความรู้
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A study of factors affecting knowledge management within
the organization. Case study: Office of Transport
and Traffic Policy and Planning (OTP).
Pattraporn Pakdee*
Abstract
The objectives of this study were to determine 1) To study the personal
factors that affect the knowledge management within the organization of Office of
Transport and Traffic Policy and Planning (OTP). 2) To study the organizational factors
that affects the knowledge management within the organization of OTP. 3) To study
the level of knowledge management within the organization of OTP. The study was
conducted with mixed research methodologies, which were based on Quantitative
research and Qualitative research. Quantitative research collected data with from 153
samples with questionnaires. For Qualitative research using interview form. The
researcher using the semi-structured interview method with the key informants being
the Knowledge Management System Development Committee, Knowledge Management
working group, Human resource officer who responsible for Human resource
development and general employees, totaling 9 persons. And using the method of
data analysis from documents (Documentary Research) and the data obtained from
the descriptive analysis research.
The results of the study founded that 1) Personal factors that affect
knowledge management within the organization of OTP are education levels. 2)
Organizational factors that affect knowledge management within the organization of
OTP, which are Environmental, Organizational structure, Measurement and
Evaluation, Strategy, Technology, Organization leaders, Awards and Consolation and
Organizational Culture by overall were at the highest level. For the relationships
between various factors and knowledge management within the organization of OTP
has found that all aspects have a positive relationship with knowledge management
*
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within OTP. The results of the analysis of the ability to predict between various
factors which affects the knowledge management within the organization of OTP found
that Environmental, Strategy, Technology, Awards and Consolation factors affect to
the knowledge management within the organization of OTP at the statistical
significance at 0.01. Forecasting factors that affect the knowledge management within
the OTP (Adjusted R2) is 70.20 percent.
And the opinion of key informants is that All eight organizational factors affect
knowledge management within the organization of the OTP. The level of knowledge
management within the organization of OTP has found that the level of knowledge
management within the organization by overall were at a high level. With the aspect
of Identification Knowledge is at the highest level. And The level of knowledge
transfers, creating and seeking knowledge, knowledge collecting were at a high level.
And the opinion of key informants that The OTP's knowledge management based on
the four components of OTP has performed quite well. OTP use the modern technology
for operation knowledge management including the collection of knowledge and
knowledge transfer but still need to be improved, such as the identification of
knowledge, should extract more important knowledge that exists in the person, the
collection of knowledge should promote and encourage to collect information from
each department come to gather in a more central location, the transfer of
knowledge will be in accordance with the objectives of knowledge management. The
OTP requires continuous operation and cooperation from everyone within the
organization.
Keywords: Factors affecting, Knowledge Management, Knowledge
1. บทนำ
โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง และเทคโนโลยี ส่งผลให้หลายองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีความจาเป็นที่จะต้อง
เร่งปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอด โดยองค์การ
ที่ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ ทัน ต่อ สถานการณ์ เหล่ านั้ นได้ จะมีแนวโน้มที่ จะมี ส ถานะคงอยู่ข ององค์ การ
นอกจากนี้สิ่งที่แต่ละองค์การจะต้องคานึงอยู่เสมอก็คือ องค์การอยู่ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้นทั้งในโลกปัจจุบันและโลกในอนาคต ดังนั้น การชิงความได้เปรียบภายใต้สภาวะการแข่งขันถือ
เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์การต้องเร่งพิจารณา อย่างเช่น ภาคธุรกิจหรือภาคการผลิตหลายแห่ง
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พยายามชิงความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยอาศัยเครื่องมือหนึ่งที่ประกอบไปด้วย ความรู้
ทักษะ และเทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพิ่มยอดการผลิตและสร้างผลกาไร จะเห็นได้ว่าการใช้ความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์การ และยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีก
ด้วย ปัจจุบันหลายองค์การในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การที่ประสบความสาเร็จทั้งหลายล้วน
ให้ความสาคัญการส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้อยู่เสมอผ่านเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์หลากหลายรูปแบบภายในองค์การ
การจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมื อหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และ
ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์การ ภาครัฐเองก็ให้
ความสาคัญการจัดการความรู้ภายในองค์การมากเช่นกัน โดยมีการสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้
ภายในส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กาหนดว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ ยน
ทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ทั้ ง นี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
สานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานราชการในสั งกัด
กระทรวงคมนาคม ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทาแผนหลัก แผนแม่บท และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่ง
ของประเทศ สนข. จึงเปรียบเสมือนองค์การที่เป็น “มันสมองของกระทรวงคมนาคม” จึงจาเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และรอบรู้งานด้านคมนาคม ดังนั้น การจัดการความรู้ภายใน
องค์ ก ารจึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากร สนข. ผ่ า น
กระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลผลการดาเนินการจัดการความรู้ของ สนข. จะเห็นได้ว่า สนข. ยังมีการดาเนินการ
ด้านการจัดการความรู้ภายในองค์การค่อนข้างน้อย และยังไม่เพียงพอที่จะทาให้การจัดการความรู้ของ
สนข.สามารถบรรลุความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของการจัดการความรู้ที่กาหนดไว้ได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
การจัดการความรู้ภายในองค์การยังคงเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมแรงขับเคลื่อนให้การ
ดาเนินภารกิจขององค์การสามารถบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย พันธกิ จ และยุทธศาสตร์ และ
ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ สนข. ในประเด็นที่ว่า
การจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยใด เพื่อให้การจัดการความรู้
ของ สนข.มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร สนข.
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ให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สนข. รวมถึงสอดคล้องกับบริบททั้งภายใน
และภายนอกองค์ ก าร ที่ มั ก จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการณ์ อ ยู่ เ สมอ จึ ง เป็ น ที่ ม าของ
การศึกษาครั้งนี้ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนากาหนดแนวทาง การจัดทาแผนงาน และการวางแผนดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่ งผลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ของงานที่ตอบสนองต่อเป้ าหมายขององค์การต่อไป และมุ่งไปสู่ การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข.
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์การที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข.
2.3 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข.
3. กำรทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ นาเสนอเป็น 3 ส่วนหลัก โดยสรุปได้
ดังนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย
1) ความหมายของความรู้ ตามแนวคิดของ สานักงานราชบัณฑิตยสภา (2554), Davenport
and Prusak (1998; อางอิงใน พรธิดา วิเชี ยรปญญา, 2547: 20), Hideo Yamazaki (อ้างถึงใน
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 8), วิจารณ์ พานิช (2548) สรุปได้ว่า ความ
รู หมายถึง สวนผสมของกรอบประสบการณ คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและกรอบการ
ท างานส าหรั บ การประเมิ น และรวมกั น ของประสบการณ และสารสนเทศใหม่ รวมถึ ง ความรู้
เป็นสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็นความเข้าใจและ
นาไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่จากัดช่วงเวลา
2) แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ ตามแนวคิดของ Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka
(อ้างถึงในสานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค, 2558) ที่ได้อธิบายว่า ความรู้มี 2 ประเภท โดยอ้างอิง
ทฤษฎี ภู เ ขาน้ าแข็ ง (Knowledge Icebergs) จ าแนกความรู้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ Explicit
Knowledge และ Tacit Knowledge เมื่อเปรียบเทียบความรู้ที่อยู่ในองค์การ จะพบว่าความรู้ที่อยู่
ในตัวคนจะมีมากกว่า ประมาณ 80% ส่วนความรู้ที่เป็นความรู้ชัดแจ้งจะมีเพียง 20% เท่านั้น หลาย
องค์กรจึงหันมาให้ความสาคัญกับความรู้ที่อยู่ในตัวคน พยายามใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อถอดความรู้ใน
ส่วนนี้
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3) ความหมายของการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ Bennet & Bennet (2004: 2; อ้างถึงใน
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2561: 45), Newman, Brain (Bo) Bertels, Thomas และ Business
College of the University of Taxas (อ้ า งถึ ง ใน พรธิ ด า วิ เ ชี ย รปั ญ ญา, 2547: 28-29), บุ ญ ดี
บุญญากิจ และคณะ (2547: 23, อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2561: 47), ปณิตา พ้นภัย
(2544: 24), สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548: 4) ซึ่งมีความหมายโดยสรุปว่า
การจั ด การความรู้ หมายถึ ง กระบวนการอย่ า งเป็ น ระบบที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า ง การรวบรวม
การประมวล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุน จัดเก็บ และใช้องค์ความรู้ที่มีในองค์การซึ่งอยู่กระจัด
กระจายทั้งในตัวบุคคลและเอกสาร เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
4) ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi
(1998) (อ้างถึงในคู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค, 2558) ซึ่งได้นาเสนอรูปแบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นการผสมผสานความรู้ระหว่าง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge ได้อย่าง
ลงตัวและเกิดประโยชน์จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเวลาต่อมา ในชีวิตจริง ความรู้ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยน
สถานภาพ สลั บ ปรั บ เปลี่ ย นไปตลอดเวลา เป็นลั กษณะเกลี ยวคลื่ นความรู้ (Knowledge Spiral)
บางครั้ง Tacit Knowledge ก็ออกมาเป็น Explicit Knowledge และบางครั้ง Explicit Knowledge
ก็เปลี่ ย นไปเป็ น Tacit Knowledge ทาให้ เ กิดการงอกงามของความรู้ กลายเป็นองค์ค วามรู้ใหม่
การเกิ ด ความรู้ เป็ น กระบวนการที่ ห มุ น เวี ย น หรื อ กระแสการจั ด การความรู้ ที่ เ คลื่ อ นได้ ต าม
กระบวนการ SECI Model โดยสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้มีการสร้าง
รวบรวมจัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งเดิมทีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายในแต่ละส่วน และสามารถนาความรู้ที่เป็ นประโยชน์นั้นไปประยุกต์ใช้กับการทางาน
การแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทันสถานการณ์
5) องค์ป ระกอบของกระบวนการจัด การความรู้ ตามแนวคิด ของ ลั ดดา เจี ยมจิต ต์ต รง
และคณะ (2550) ที่ได้อธิบายถึง กระบวนการจัดการความรู้ว่ามีองค์ประกอบหลัก คือ คน เทคโนโลยี
และกระบวนการจัดการความรู้
6) กระบวนการจั ด การความรู้ ภ ายในองค์ ก าร และเป้ า หมายของการจั ด การความรู้
ตามแนวคิดของ ทศพร ศิริสั มพัน ธ์ (2549), Marquardt (อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547:
43-48) สรุ ปได้ว่า การจั ดการความรู้ภ ายในองค์การ ประกอบด้วยองค์ป ระกอบหลัก ๆ คือ (1)
การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น การก าหนดว่ า ความรู้ ใ ดที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารสามารถบรรลุ
ยุทธศาสตร์ ภายในองค์การมีความรู้หรือไม่ และยังต้องการความรู้อะไรที่จาเป็น (2) การสร้างและ
แสวงหาความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีผลต่อการดาเนินงานขององค์การในการที่
จะนาความรู้นั้นมาใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยที่มาของความรู้นั้น ได้มาจากทั้งแหล่งความรู้ภายใน
องค์การและภายนอกองค์การ (3) การจัดเก็บรวบรวมความรู้ โดยองค์การกาหนดความรู้ที่สาคัญที่
ควรจัดเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ภายในองค์การ และการจัดเก็บความรู้ภายในองค์การควรมีการจัดอย่าง
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เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นหาความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต ามความต้ องการได้อ ย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ (4) การถ่ ายทอดความรู้ เป็ นการถ่ ายทอด
แลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านั้นออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้องค์การเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น เมื่อความรู้ มีการกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทั่ว ทั้งองค์การ โดยการ
ถ่ายทอดความรู้นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลไกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ สาหรับเป้าหมายของการจัดการความรู้ วิจารณ์ พานิช (2548) ได้กล่าวว่า
การจัดการความรู้มีเป้าหมาย 3 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) เพื่อพัฒนางาน (2) เพื่อการพัฒนาคน (3)
เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กรหรือหน่วยงาน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัด กำรควำมรู้ ตามแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ
(2547: 59-62), วิ จ ารณ์ พานิ ช (2546), ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ (2561: 105-109), พรรณี
สวนเพลง (2552: 177)
โดยสรุปได้ว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัย
หลั ก ๆ ด้ า นองค์ ก าร 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก าร ด้ า นการวั ด และ
การประเมินผล ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านผู้นาองค์การ ด้านการให้รางวัลและการชมเชย และ
ด้านวัฒนธรรมองค์การ
3.3 ผลงำนวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรจั ด กำรควำมรู้ ภ ำยใน
องค์กำร จากงานวิจัยของ ฉลองรัฐ อินทรีย์ และคณะ (2552), วันวิสาข์ คงทน (2556), ทินกร ทองสินธุ์
(2557), อิทธิกร ตานะโก (2558), สุมาลี บุญเรือง และศราวุธ สังข์วรรณะ (2560) สรุปได้ว่า ปัจจัยใน
ด้ า นต่ า ง ๆ ล้ ว นส่ ง ผลหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การความรู้ ภ ายในองค์ ก ารไม่ ม ากก็ น้ อ ย หรื อ
จะกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้ว่า การจัดการความรู้ภายในองค์การต้องอาศัยปัจจัยด้านเหล่านี้เพื่อที่จะมา
ช่วยในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม การดาเนินการการจัดการความรู้ภายในองค์การ ซึ่งจะนาไปสู่การ
จัดการความรู้ที่ประสบผลสาเร็จได้
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การความรู้ ภ ายในองค์ ก ารของ สนข. โดยก าหนดตั ว แปรในการศึ ก ษา
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ประเภทบุคลากร ตาแหน่งงาน ระดับตาแหน่ง ปัจจัยด้านองค์การ
ได้ แ ก่ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก าร ด้ า นการวั ด และการประเมิ น ผล ด้ า นกลยุ ท ธ์
ด้านเทคโนโลยี ด้านผู้ นาองค์การ ด้านการให้รางวัล และการชมเชย และด้านวัฒนธรรมองค์การ
ส่วนตัวแปรตาม คือ การจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
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ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดเก็บรวบรวมความรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้
จากตั ว แปรอิส ระ และตัว แปรตาม สามารถก าหนดเป็น กรอบแนวคิด ของการศึก ษาได้
ตามภาพที่ 4.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล

-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อายุงาน
-ประเภทบุคลากร
-ตาแหน่งงาน
-ระดับตาแหน่ง
ปัจจัยด้ำนองค์กำร
-ด้านสิ่งแวดล้อม
-ด้านโครงสร้างองค์การ
-ด้านการวัดและการประเมินผล
-ด้านกลยุทธ์
-ด้านเทคโนโลยี
-ด้านผู้นาองค์การ
-ด้านการให้รางวัลและการชมเชย
-ด้านวัฒนธรรมองค์การ

กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กำรของ
สนข.
-การบ่งชี้ความรู้
-การสร้างและแสวงหาความรู้
-การจัดเก็บรวบรวมความรู้
-การถ่ายทอดความรู้

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่า ง ส าหรับ การวิ จั ยเชิง ปริ ม าณ ประชากรที่ ใช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากร สนข. จานวน 247 คน (ข้าราชการ 181 คน ลูกจ้างประจา 22 คน
พนักงานราชการ 44 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 153 คน
โดยใช้การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973; อ้างถึงใน ธีรวุฒิ
เอกะกุล, 2543) กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ (Statistical Package Program for Social Sciences: SPSS) โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะปัจจัยด้านบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
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อายุงาน ประเภทบุคลากร ตาแหน่งงาน ระดับตาแหน่ง และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ใ นการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s product moment correction coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามที่ศึกษา และการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายใน
องค์การ สนข. และการใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ใช้ใน
การหาอิ ท ธิ พ ลและพยากรณ์ ตั ว แปรหนึ่ ง ตั ว ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากตั ว แปรอิ ส ระตั้ ง แต่ 2 ตั ว ขึ้ น ไป
โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือ 0.01 สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ กาหนดกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ สนข. จานวน 2 คน
คณะทางานการจัดการความรู้ของ สนข. จานวน 3 คน นักทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการ
พัฒนาบุคลากร จานวน 1 คน และบุคลากรทั่วไปของ สนข. จานวน 3 คน รวมเป็นจานวน 9 คน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นเครื่องมือในการศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้ า ง (Semi-structured Interview) และเป็ น การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิธีวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Research)
ร่ว มกับ การใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษาเก็บ
ข้อมูลเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของ สนข.
5. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
5.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
จากข้อมูล ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 66.7) มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 43.8) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท (ร้อยละ
51.6) มีอายุงานที่ สนข. มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 27.5) เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 75.8) ส่วนใหญ่อยู่ใน
ตาแหน่งงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ร้อยละ 45.8) และอยู่ในระดับชานาญการ (ร้อยละ 34.0)
5.2 ปัจจัยด้ำนองค์กำร
จากข้อมูลปัจจัยด้านองค์การของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย
เกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ โดยมีปัจจัย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างองค์การ
ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านผู้นาองค์การ ด้านการให้รางวัลและ
การชมเชย และด้านวัฒนธรรมองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.488 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านผู้นาองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.36 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.481 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 อยู่ในระดับมากที่สุด
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รองลงมา คือ ด้านการให้รางวัลและการชมเชย มีค่าเฉลี่ย 3.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.501
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.525 อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด้านสิ่ งแวดล้ อม มีค่าเฉลี่ ย 3.22 ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.575 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.21
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.610 อยู่ในระดับมาก และลาดับสุดท้าย คือ ด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.20
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.540 อยู่ในระดับมาก
5.3 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้ของ สนข.
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. ได้แก่
การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดเก็บรวบรวมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.11 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.520 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.528 รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.08 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.636 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.614 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการจัดเก็บรวบรวมความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.617 อยู่ในระดับมาก
5.4 กำรทดสอบสมมติฐำน สามารถสรุปได้ดังนี้
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การความรู้ ภ ายในองค์ ก ารของ สนข. ได้ แ ก่ ระดั บ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ของ สนข. ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ประเภทบุคลากร ตาแหน่งงาน ระดับตาแหน่ง ที่ต่างกันส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อทาการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกกับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทกับปริญญาตรี บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
กับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรีกับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายใน
องค์การของ สนข. ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การและการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ของ สนข. พบว่า ปัจจัยทั้ง 8 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความรู้ภายในองค์การของ
สนข. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ส่วนปัจจัยด้านองค์การที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ได้แก่
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการให้รางวัลและการชมเชย และพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ สนข. (Adjusted R2) ได้ร้อยละ 70.20
จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม สามารถ
สรุปได้ ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม
มีควำมสัมพันธ์
ไม่มีควำมสัมพันธ์

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อายุงาน
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่งงาน
ระดับตาแหน่ง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างองค์การ
ด้านการวัดและการประเมินผล
ด้านกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยี
ด้านผู้นาองค์การ
ด้านการให้รางวัล
และการชมเชย
ด้านวัฒนธรรม








การจัดการความรู้ภายใน
องค์การของ สนข.










5.5 ผลกำรศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ผู้ศึกษาได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 9
คน และการศึกษาข้อความเหล่านั้นอย่างละเอียด จับใจความหลัก ทาการจาแนกประเภทข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ห รื อประเภท โดยใช้เกณฑ์ตามคุณลั ก ษณะที่ข้อมูล นั้นมีอยู่ร่ว มกันเป็นตัว จ าแนก และ
จึงนาเสนอข้อค้นพบทั้งหมดในรูปแบบความเรียง ร่วมกับการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Research) ด้วยการศึกษาเก็บข้อมูลเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
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ของ สนข. และนาข้อมูล ที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ สาหรับผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในบทนี้
มีดังนี้
1) การศึกษาการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข.
การจั ดการความรู้ของ สนข. ได้มีการกาหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง เป้าหมายในการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ของ สนข. อันจะนาไปสู่การปฏิบัติ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและเสริ ม สร้ า งสภาพแวดล้ อ ม ที่ จ ะท าให้
กระบวนการจัดการความรู้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร สนข.
โดยการจัดการความรู้ของ สนข. ได้มีการกาหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยมการจัดการความรู้ของ สนข.
พันธกิจ เป้าประสงค์ และปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) ในการจัดการความรู้ของ
สนข. รวมถึงยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และคณะทางานการ
จัดการความรู้ เพื่อกากับดูแลการดาเนินการด้านการจัดการความรู้ของ สนข. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
(1) การบ่ ง ชี้ค วามรู้ สนข. มีก ารบ่ง ชี้อ งค์ค วามรู้ โดยเป็ นองค์ค วามรู้ ที่จ าเป็น ที่
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของ สนข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) 3 ประเด็น
หลัก ดังนี้ (1) พัฒนานโยบายและแผนงานคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (2) ผลักดัน
นโยบายและแผนงานคมนาคมสู่ การปฏิ บัติ (3) พัฒ นาปั จจั ยสนับ สนุ น ความส าเร็จ ตามพั นธกิ จ
โดยเป็ น องค์ความรู้ ที่ได้ จ ากการสอบถาม และองค์ความรู้ที่คณะทางานการจัด การความรู้เสนอ
เพิ่มเติม ซึ่งองค์ความรู้จะมี 2 ส่วน คือ 1) องค์ความรู้ทั่วไปที่สามารถหาความรู้จากการฝึกอบรม
ภายนอกและภายในองค์การ ความรู้จากห้ องสมุด อินเตอร์เน็ต 2) องค์ความรู้ที่ อยู่ในตัว บุคคล
สามารถหาได้จากการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในตาแหน่งนั้น ๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญ ผ่านการทางานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ มามากมาย ซึ่งการที่จะได้องค์ความรู้นั้นมาทาได้
โดยการเข้าไปพบ ใช้เวลาพูดคุยและเก็บรวบรวมข้อมูล จนสามารถสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ที่
ส าคั ญ อย่ า งไรก็ ต ามต้ อ งมองไปเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอกองค์ ก ารที่ ร่ ว มท างานกั บ องค์ ก ารด้ ว ย
ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะต้องทาการสกัดจนได้วิธีการปฏิบัติที่เป็นดีเลิศ
ที่ดีที่สุด จะสามารถทาให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดได้เร็วและง่ายขึ้น
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ สนข. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
เสนอแนะนโยบายต่าง ๆ ด้านระบบคมนาคมและการขนส่ง ข้อมูลความรู้ของ สนข. จึงมีค่อนข้างมาก
และมีในลักษณะเป็นข้อมูลที่กว้าง ตามภารกิจที่มีจานวนมาก การแสวงหาและรวบรวมความรู้ ของ
สนข. แยกเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งภายในองค์การ ได้แก่ การสอนงาน การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
การสัมมนาภายในหน่วยงาน การประชุมภายในหน่วยงาน การแสดงผลงานภายในหน่วยงาน และ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติของบุคลากร และแหล่งภายนอกองค์การ ได้แก่
แสวงหาความรู้จากการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน การสัมมนาภายนอกหน่ว ยงาน การประชุม
ภายนอกหน่วยงาน การจ้างที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ การทางานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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บริ ษัทเอกชนหรื อองค์ก ารต่าง ๆ การเปิดรั บข่าวสารจากหลากหลายสื่ อ เช่น สื่ อสิ่ งพิม พ์ อีเมล
บทความ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซึ่ง สนข. ได้มีการสร้างระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานการศึกษา
ต่าง ๆ ไว้ที่แหล่งเดียวกัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่บุคลากรสามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ เพียงแต่ว่ายัง
มีการนาข้อมูลรายงานการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเก็บรวบรวมไว้น้อย
(3) การจัดเก็บ รวบรวมความรู้ มีการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ที่ส่ ว นกลาง ได้แก่ (1)
ห้ อ งสมุด สนข. ประกอบไปด้ว ย ข้อ มูล ทั่ ว ไปทางด้า นระบบคมนาคมและการขนส่ ง นิ ยายหรื อ
วรรณกรรมต่าง ๆ รายงานประจาปีของกระทรวงคมนาคม รายงานประจาปีของ สนข. ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ เล่มผลงานที่เสนอเพื่อเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร เป็นต้น โดยในส่ว นของ
ห้องสมุดที่เป็นฐานความรู้ของ สนข. ยังมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัย รวมถึงหนังสือที่ในลักษณะทฤษฎีและ
ความรู้ที่จาเป็นต่อภารกิจของ สนข. อยู่น้อย (2) การจัดเก็บความรู้ในเว็บเพจ KM ของ สนข.
ในระบบ Intranet เพื่อให้บุคลากร สนข. ได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ หาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีข้อมูลความรู้ที่บรรจุอยู่เว็บเพจ KM ของ สนข. ในระบบ
Intranet ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ ข้อมูลเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ สนข. ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานการศึ ก ษาของโครงการศึ ก ษาต่ า ง ๆ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ท างด้ า นการ
บริหารงานบุคคล เป็นต้น แต่ควรที่จะมีการเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้น ส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิดการนาข้อมูลที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานมารวบรวมในที่ส่วนกลางมากขึ้น
(4) การถ่ า ยทอดความรู้ สนข. มี รู ป แบบการสื่ อ สารและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ (1) การจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ (2) การจัดเวที
แลกเปลี่ ย นความรู้ (3) การถ่ายทอดประสบการณ์การทางานผ่านเสี ยงตามสาย (KM Radio)
(4) การจัดให้มีห้องสมุด (5) การเผยแพร่ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook live/ตู้ Kiosk/KM
Facebook และ เว็บไซต์ http://publish.otp.go.th (6) การจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ (7)
การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเพื่อน
ร่ว มงาน ระหว่างรุ่ นพี่กับ รุ่ น น้ อ ง ผ่ านการสอนงานและการให้ คาแนะนา (8) การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (9) การจัดให้มีการหมุนเวียนงานทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานซึ่งการถ่ายทอด
ความรู้ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ส่วน 1) แบบเป็นทางการ เช่น จัดให้มีกระบวนการด้านการจัดการ
ความรู้ ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมเป็นรอบ ๆ ไปตามการประเมินของ PMQA ซึ่งในความเห็นของผู้ให้
ข้อมูลมองว่ายังมีการดาเนินการน้อยไป ควรให้ทาแบบต่อเนื่อง 2) แบบไม่เป็นทางการ เช่น มีการ
สอนกันในหน่วยงาน ส่งไฟล์เอกสารข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้จะเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ในการดาเนินการจัดการความรู้ใน สนข. ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์การ
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2) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. สามารสรุปได้ดังนี้
(1) ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ สนข. ได้เช่นกัน เพราะ
แม้ว่าอัตราการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐจะมีอัตราการแข่งขันกันที่น้อยกว่าภาคเอกชนแต่
หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานล้วนมียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และทิศทางที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้น หน่วยงานในภาครัฐทุกหน่วยงานจะมีกลยุทธ์และภารกิจต่ าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานต้องคิดหาแนวทางและวิธีการดาเนินการเพื่อให้ภารกิจนั้นสาเร็จตาม
เป้าหมาย สามารถส่งมอบผลผลิตให้กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพันธมิตรได้ตรงตามที่
กาหนด สนข. จึงให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์การ และใช้ การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการดาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที่
กาหนด และพัฒ นาการจั ดการความรู้ของ สนข. เพื่อให้ การดาเนินการจัดการความรู้ของ สนข.
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
(2) ด้านโครงสร้างองค์การ สนข. เป็นองค์การขนาดเล็ก ประกอบด้วย 8 สานัก 2
กลุ่ ม (เที ย บเท่ า ส านั ก ) มี บุ ค ลากร 247 คน (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 3 เมษายน 2563) ท าให้ เอื้ อ ต่ อ การ
ดาเนินการจัดการความรู้ ในขณะเดียวกันมีการกากับควบคุมการปฏิบัติงานทั้งรูปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทาให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การทาได้อย่างรวดเร็ว การส่งข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วทั้งองค์การ สนข. ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ และคณะทางานการจัดการความรู้ เพื่อมาดูแลด้านการจัดการความรู้
ภายในองค์การของ สนข. โดยเฉพาะ และนอกจากนี้ สนข. ยังมีการหมุนเวียนงานทั้งในสานัก และ
ระหว่างส านั ก เพื่อให้ บุคลากรเกิดการเรียนรู้งานได้หลากหลายมากขึ้น มีประสบการณ์ทางานที่
หลากหลายมากขึ้น และยังทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกได้
(3) ด้านการวัดและการประเมินผล สนข. มีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการ
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการจัดการความรู้ โดยมีการกาหนดกรอบการ
ดาเนิน งาน ตามแผนการจัดการความรู้ของ สนข. พ.ศ. 2557-2559 ที่ระบุเป้าประสงค์ ตัว ชี้วัด
ค่าพื้นฐาน และค่าเป้าหมายรวมถึงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ สนข. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามกรอบแนวทางการจัดการความรู้ พ.ศ. 2560-2563 ที่ ระบุกิจกรรม ระยะเวลา
ดาเนินการ และเป้าหมายของกิจกรรม แต่ในความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญมองว่า การวัดและ
การประเมิน ผลการจัดการความรู้ ของ สนข. จะทาการวัดผลเรื่ องความพึงพอใจเป็นหลั ก ดังนั้น
การวัดที่สะท้อนว่าองค์ความรู้ของ สนข. เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ ต้องมาหาวิธีเพิ่มว่าองค์ความรู้ของ สนข.
เพิ่ มขึ้ น จากไหน เพิ่ ม ขึ้น จากอะไร เพิ่ ม จากสิ่ งที่ ได้ ถ่า ยทอด เรี ยนรู้ใ นแต่ล ะปีห รือ ไม่ ควรจะหา
เครื่องมือมาวัดองค์ความรู้ที่ได้ในส่วนนั้นมากขึ้น สาหรับผลประเมินด้านการจัดการความรู้สามารถ
นามาใช้ในการปรับปรุงหรือสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้ได้มากขึ้น นอกจากนี้การ
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กาหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อวัดการมีส่วนร่วมกับการดาเนินการจัดการความรู้ จะทาให้ทุกคนมีการทางาน
เป็นทีมหรือทุกคนต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
(4) ด้านกลยุทธ์ สนข. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการความรู้ ของ สนข.
ไว้ว่า “สนข. มุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของแผน
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ และยังมีการแต่งตั้งประธานคณะทางานการจัดการความรู้
ของ (CKO) คณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อดาเนินงานขับเคลื่อนตามแผนที่กาหนด โดยได้มีการ
กาหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ ไว้ดังนี้ (1) สร้างกระบวนการในการกาหนดกรอบ/นโยบาย/
แผนการจัดการความรู้ของ สนข. (2) สร้างและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการขนส่งและจราจรที่จาเป็น
สาหรับองค์กร (3) สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา สนข. ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (4) ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ภายใน สนข. (5) ยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการจัดการความรู้ (6) ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างและพัฒนาช่องทางการจัดเก็บสื่ อสาร และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ทันสมัย นอกจากนี้
การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ สนข. ยังเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 4 สาหรับ PMQA เป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งจะ
เน้ นไปในเรื่ องคุณภาพโดยวิสัย ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เป้าประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์
ดังนั้น การที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะสามารถทาให้การจัดการความรู้ภายในองค์การไปสู่ความสาเร็จได้
(5) ด้านเทคโนโลยี สนข. มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการจัดการความรู้ภายใน
องค์การของ สนข. ค่อนข้างมาก ซึ่งด้านเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ ทาให้
เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ได้มากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานมากขึ้น โดย สนข. ได้นาเทคโนโลยีมา
ใช้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นของการจั ด เก็ บ รวบรวมความรู้ ซึ่ ง สนข. ได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เช่ น
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ในการการจัดเก็บรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ไว้ที่แหล่งเดียวกัน ทาให้บุคลากร
สนข. สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้า ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ ซึ่ง สนข.
ได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต อิ น ทราเน็ ต รวมถึ ง เทคโนโลยี ท างสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อย่ า ง
Facebook live/ตู้ Kiosk/KM Facebook และเว็บไซต์ http://publish.otp.go.th ในการเผยแพร่
และถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างสะดวก
สามารถเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าได้ทุกเมื่อ ไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
(6) ด้านผู้นาองค์การ ผู้นาองค์การ ของ สนข. โดย ผอ.สนข. เป็นดารงตาแหน่ง
CKO ด้วยตัวเอง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญและสนับสนุนในเรื่องการจัดการความรู้ นอกจากนี้
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ถึ ง ระดั บ ผู้ อ านวยการกอง ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ ง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การเน้นย้าให้มีการสอนงานภายในหน่วยงาน การที่ผู้บังคับบัญชาสอน
งานผู้ใต้บังคับบัญชา การที่รุ่นพี่สอนงานรุ่นน้อง สิ่งนี้จะช่ วยเสริมทาให้เกิดความหลากหลายในการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การจัดการความรู้ให้ประสบความสาเร็จต้องได้รับการสนับสนุนจาก
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ผู้นาองค์การ หากผู้นาให้การสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ ในระยะยาว จะทาให้บุคลากร สนข.
เกิดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ร่วมกันภายในองค์การในระยะยาวด้วย
(7) ด้านการให้รางวัลและการชมเชย สนข. มีการขับเคลื่อนโดยการดาเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ในส่วนของการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ มักจะมีการให้รางวัล
เพื่อเป็นสิ่งแรงจูงใจให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก โดยการให้รางวัลและ
การชมเชยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมแรงกระตุ้นให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้สึกสนใจอยากเข้าไปรับความรู้ไปพัฒนาการทางานมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ผู้มอบความรู้ก็จะเกิดขวัญและกาลังใจในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิก สนข. ได้ โดยการดาเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ที่มีการนารางวัลจูงใจมามอบให้
และทาให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นประสบความสาเร็จ บุคลากรในองค์การให้ความสนใจ
และมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น อย่ า งมาก คื อ กิ จ กรรมเรื่ อ งเล่ า ในทุ ก วั น ศุ ก ร์ ข อง สนข. ผ่ า นเสี ย งตามสาย
ผ่าน Facebook Live โดยลักษณะของกิจกรรม คือ มีผู้มาแบ่งปันข้อมูลความรู้ต่าง ๆ และช่วงท้าย
รายการมีการถาม-ตอบ และมอบรางวัล ซึ่งกิจกรรมนี้ บุคลากร สนข. ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ทุกคนตั้งใจฟัง และหาคาตอบ เพื่อชิงรางวัล แสดงให้เห็นว่า การให้รางวัลและการชมเชยสามารถ
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การได้
(8) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่มองว่า ปัจจัย
ด้านวัฒ นธรรมองค์การเป็นส่ วนสาคัญที่จะส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ โดย สนข.
มีค่านิย มขององค์การ คือ “OTP to TOP” ทีมงานเป็นเลิศ ร่ว มเปิดใจกว้าง สานสร้างเครือข่าย
ประกอบด้วย
T-Teamwork: มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
O-Open-mind: มุ่งเน้นการทางานแบบเปิดใจ ยอมรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น
เกิดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนความรู้
P-Partnership: มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการทางาน
กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และอานาจหน้าที่
ค่านิยมดังกล่าวจะเป็นส่วนสาคัญที่สามารถช่วยขับ เคลื่อนการดาเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์การของ สนข. มีส่วนช่วยทาให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ และที่สาคัญ
จะเป็น การทาให้ ข้อมูล มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยังส่ งเสริมการทางานร่วมกับผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่ ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ การทาให้
เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาได้โดยการผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ทาให้เกิด
การเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นให้คนรุ่น เก่าถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
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ส่วนคนรุ่นใหม่ให้ช่วยสนับสนุน นาความรู้ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ มาถ่ายทอด และทาอย่างเป็นระบบจะ
ทาให้เกิดการเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การได้
6. สรุป อภิปรำย ข้อเสนอแนะ
6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กำรของ สนข.
จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายใน
องค์ ก ารของ สนข. ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระดั บ
การศึกษาที่แตกต่างกันของบุคลากรจะมีผลต่อการดาเนินการจัดการความรู้ภายในองค์การ สนข.
ซึ่ ง สนข.มี บุ ค ลากรที่ จ บการศึ ก ษาจากหลากหลายระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับ ปริญญาเอก โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 51.6 ซึ่งผู้มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท จะมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ และองค์ความรู้ที่
มากกว่ า ผู้ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ดังนั้น ในการดาเนินการจัดการความรู้ภายใน
องค์การของ สนข. ต้องคานึงถึงระดับการศึกษาของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรที่มีการศึกษาในแต่ละ
ระดับจะมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้ของ
สนข. สามารถเข้าถึงบุคลากร สนข. ทุกระดับการศึกษา และสามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การความรู้ ข อง สนข. เป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์ของการจัดการความรู้ของ สนข. ที่ว่า “องค์กรเกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม”
6.2 ปัจจัยด้ำนองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กำรของ สนข.
จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการความรู้ภายใน
องค์การ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยี ด้านผู้นาองค์การ ด้านการให้รางวัลและการชมเชย และด้านวัฒนธรรมองค์การของ
สนข. พบว่า ในภาพรวมบุ คลากรมีความคิดเห็ นว่าปัจจัยด้านองค์การส่งผลต่อการจัดการความรู้
ภายในองค์การของ สนข. ในระดับมากที่สุด โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการจัดการ
ความรู้ภายในองค์การล้วนมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสาข์ คงทน
(2556: บทคัดย่อ) จากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1) ด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นตัวกระตุ้นให้ สนข. พัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มสามารถในการแข่งขัน
ทาให้เกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จตามเป้าหมาย
สามารถส่ งมอบผลผลิ ตให้ กับ ผู้ รั บ บริการ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หรือพั น ธมิตรได้ต รงตามที่กาหนด
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2561: 105-109) ที่ได้อธิบายปัจจัยด้าน
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สิ่งแวดล้อมว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะมองการแข่งขันเป็นสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ เพราะจะทา
ให้องค์ การเปรีย บเทีย บการดาเนินงานของตนเองกับองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกัน แรงกดดันจาก
สิ่งแวดล้อมทาให้องค์การต้องแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
2) ด้านโครงสร้างองค์การ โครงสร้างองค์การ สนข. เอื้อต่อการดาเนินการจัดการความรู้
มีการกากับควบคุมการปฏิบัติงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทาให้การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การทาได้อย่างรวดเร็ว การส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่ว
ทั้งองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2546) ที่ได้อธิบายว่าการจัดการโครงสร้าง
(Organization) ภายในองค์กรเป็นกลุ่มงาน ทีมงาน สายงานภายในองค์กรและเชื่อมโยงออกไปนอก
องค์กร โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะกิจได้ง่าย มีการสื่อสาร ร่วมมือ
ข้ามสายงานในแนวราบอย่างคล่ องตัว เป็นเงื่อนไขสาคัญของการจัดการความรู้ และแนวคิดของ
พรรณี สวนเพลง (2552: 177) ที่กล่าวว่า โครงสร้างที่เป็นรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อเสริมการจัดการความรู้ต้องกาหนดและแสดงออกเป็นพฤติกรรม เป็นวัฒนธรรม มุ่งสู่ องค์กรการ
เรียนรู้และแบ่งปันองค์กรความรู้ด้วยกัน ทั้งนี้ สนข. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้และคณะทางานการจัดการความรู้เพื่อมาดูแลด้านการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ของ สนข. โดยเฉพาะ
3) ด้านการวัดและการประเมินผล สนข. มีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการจัดการความรู้ โดยมีการกาหนดกรอบการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ของ สนข. พ.ศ. 2557-2559 ที่ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าพื้นฐาน และ
ค่าเป้าหมายรวมถึงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ สนข. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามกรอบแนวทางการจัดการความรู้ พ.ศ. 2560-2563 ที่ระบุกิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ และ
เป้าหมายของกิจกรรม สาหรับผลประเมินด้านการจัดการความรู้สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงหรือ
สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญดี บุญญากิจ
(2547: 59-62) ที่ได้อธิบ ายว่า การวัดผลของการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน
ประเมินผล และทาการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้
และแนวคิดของพรรณี สวนเพลง (2552:177) ที่กล่าวว่า หากไม่มีการวัดและการประเมินผล เราไม่
สามารถจัดการหรือปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้
4) ด้านกลยุทธ์ สนข. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการความรู้ของ สนข. ไว้ว่า “สนข.
มุ่งสู่ องค์กรแห่ งการเรีย นรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การ และยังมีการแต่งตั้งประธานคณะทางานการจัดการความรู้ของ สนข.
(CKO) คณะกรรมการ และคณะทางาน เพื่อดาเนินงานขับเคลื่อนตามแผนที่กาหนด โดยได้มีการ
กาหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ไว้ ดังนั้น การที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะสามารถทาให้การจัดการความรู้
ภายในองค์ การไปสู่ ความส าเร็ จได้ ซึ่งสอดคล้ องกั บแนวคิดของบุ ญ ดี บุ ญญากิ จ (2547: 59-62)
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ที่กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จในการจัดการความรู้ คือ ทิศทางและกลยุทธ์ที่
ชัดเจนของการจัดการความรู้องค์กรต้องตอบให้ได้ว่าจะจัดการความรู้ในองค์กรเพื่ออะไร เพื่อนา
เป้าหมายนั้นมากาหนดเป็นแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ สิ่ ง ส าคั ญคือ กลยุ ทธ์ของการจัด การความรู้จะต้องสนับ สนุน และสอดคล้ องกับทิ ศทางการ
ดาเนินงานขององค์กร
5) ด้านเทคโนโลยี สนข. มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ของ สนข. ค่อนข้า งมาก ซึ่งด้านเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือช่ว ยในการจัดการความรู้ ทาให้ เกิ ด
แลกเปลี่ยนความรู้ได้มากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานมากขึ้น โดย สนข. ได้นาเทคโนโลยีมาใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการจัดเก็บรวบรวมความรู้ ซึ่ง สนข. ได้ใช้เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต ในการการจัดเก็บรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ไว้ที่แหล่งเดียวกัน ทาให้บุคลากร สนข. สามารถ
เข้าไปศึกษา ค้นคว้า ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญดี บุญญากิจ (2547)
ที่อธิบ ายว่า เทคโนโลยี สารสนเทศ มีส่ ว นส าคัญในการช่วยให้คนในองค์กรสามารถค้นหาความรู้
ดึงความรู้ไปใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และช่วยให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ ซึ่ง สนข. ได้ใช้เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต รวมถึง
เทคโนโลยี ท างสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อย่ า ง Facebook live/ตู้ Kiosk/KM Facebook และเว็ บ ไซต์
http://publish.otp.go.th ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างสะดวก สามารถเรียนรู้ ศึกษา
ค้นคว้าได้ทุกเมื่อ ไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพรรณี สวนเพลง
(2552:177) ที่อธิบายว่ า เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์กรความรู้ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้
งาน
6) ด้านผู้นาองค์การ สนข. มีผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ดารงตาแหน่ง เป็น CKO ด้วยตัวเอง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญและสนับสนุนในเรื่องการ
จัดการความรู้ นอกจากนี้ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงระดับผู้อานวยการกอง ได้ให้
ความสาคัญในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การเน้นย้าให้มีการสอนงานภายในหน่วยงาน การที่
ผู้บังคับบัญชาสอนงานผู้ใต้บังคับ บัญชา การที่รุ่นพี่สอนงานรุ่นน้อง ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดการ
เรี ย นรู้ ภ ายในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิพวรรณ หล่ อสุว รรณรัตน์ (2561: 105-109)
ที่อธิบายว่า การเรียนรู้ขององค์การและการจัดการความรู้ต้องการพันธะสัญญาจากผู้นาองค์การใน
ระยะยาวในการสนับสนุน ทั้งเชิงนโยบาย การใช้ทรัพยากร การให้กาลังใจ และแนวคิดของวิจารณ์
พานิช (2546) ที่ว่าผู้นาที่แสดงความเชื่อในคุณค่าภารกิจขององค์การและจัดกระบวนการให้เกิดความ
มุ่งมั่นร่วม (Share Purpose) ภายในองค์การ เป็นสิ่งมีคุณค่าสูงสุดที่ผู้นาจะพึงให้แก่องค์กร
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7) ด้านการให้ ร างวัล และการชมเชย สนข. มีการขับเคลื่ อนโดยการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ในส่วนของการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ มักจะมีการให้รางวัล เพื่อเป็น
สิ่งแรงจูงใจให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก โดยการให้รางวัลและการชมเชย
เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมแรงกระตุ้นให้บุคลากรการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกสนใจอยากเข้าไปรับความรู้ไปพัฒนาการทางานมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้มอบ
ความรู้ก็จะเกิดขวัญและกาลังใจในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น ทาให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิก สนข. ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2546) ที่อธิบายว่า การให้
รางวัลและการชมเชยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น พฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ปกปิด และแนวคิดของพรรณี สวนเพลง (2552: 177) ที่อธิบายว่า การให้
รางวัลและการยอมรั บ เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพราะการที่ผู้เชี่ยวชาญทาง
องค์กรจะแบ่งปันหรือถ่ายโอนองค์ความรู้ของตนออกมา ควรเกิดจากความสมัครใจเป็นหลัก และ
จะเป็นจริงได้ ต้องมีแรงเกื้อหนุนและแรงจูงใจเป็นสาคัญ
8) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การเป็นส่วนสาคัญที่จะส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ภายในองค์การ โดย สนข. มีค่านิยมขององค์การ คือ “OTP to TOP” ทีมงานเป็นเลิศ
ร่วมเปิดใจกว้าง สานสร้างเครือข่าย ค่านิยมดังกล่าวจะเป็นส่วนสาคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการ
ดาเนินการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. มีส่วนช่วยทาให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ และที่สาคัญจะเป็นการทาให้ข้อมูลมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยังส่งเสริมการทางานร่วมกับ
ผู้รั บ บริ การ และผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสีย เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่ทั่ว ถึงทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิพวรรณ หล่ อสุวรรณรัตน์ (2561: 105-109) ที่อธิบายว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็ นรากฐานที่ส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้องค์การและการจัดการความรู้โ ดยวัฒนธรรมที่
เหมาะสมจะเป็ น วัฒ นธรรมที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ร่ว มกัน เสรีภ าพ ความไว้ว างใจ และการทางาน
ร่วมกัน และแนวคิดของบุญดี บุญญากิจ (2547: 59-62) ที่อธิบายว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วย
ให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จในการจัดการความรู้ได้ คือ วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
สาหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ภายในองค์การของ สนข. พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข.
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (P-Value=0.000) ด้านกลยุทธ์ (P-Value=0.007)
ด้านเทคโนโลยี (P-Value=0.003) ด้านการให้รางวัลและการชมเชย (P-Value=0.006) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิจัยของวันวิสาข์ คงทน (2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรฝ่าย
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่า ด้านที่บุคลากรเห็นว่าจะส่งผลให้การจัดการ
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ความรู้ด้านการปฏิบัติงานดีขึ้นได้มากที่สุดนั้น คือ ด้านเทคโนโลยี และงานวิจัยของสุมาลี บุญเรือง
และศราวุธ สังวรรณะ (2560: บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ พบว่า ปัจจัย
ด้านวัดผลและประเมินผล (X7) ปัจจัยด้านนโยบายการจัดการความรู้ (X3) ปัจจัยด้านภาวะผู้นา (X1)
ปัจ จัย ด้านเทคโนโลยี (X6) ปัจ จัย ด้านวัฒนธรรม (X5) ส่ งผลต่อการจัดการความรู้ (Y) ได้อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001 และพยากรณ์ ก ารปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การความรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Adjusted R2) ได้ร้อยละ 78.90 เป็นต้น
6.3 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กำรของของ สนข.
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์การของ สนข. ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดเก็บรวบรวมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ระดับการ
จัดการความรู้ภายในองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี บุญเรือง
และศราวุธ สังข์วรรณะ (2560: บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า ระดับความคิดเห็นการจัดการความรู้โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ สนข. มีการบ่งชี้องค์ความรู้ โดยเป็นองค์ความรู้ที่จาเป็นที่ตอบสนองต่อ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง สนข. ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบั บ ทบทวน) 3 ประเด็ น หลั ก
ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ดของ ทศพร ศิริ สั ม พั นธ์ (2549: บรรยาย) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า การบ่ งชี้ ค วามรู้
เนื่องจากความรู้ในองค์การมีอยู่มากมายจึงต้องสารวจว่าความรู้ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การสามารถ
บรรลุยุทธศาสตร์คืออะไร ภายในองค์การมีความรู้หรือไม่ และยังต้องการความรู้อะไรที่จาเป็น ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ พบว่า องค์ความรู้จะมี 2 ส่วน คือ (1) องค์ความรู้ทั่วไป ที่สามารถหาความรู้จากการ
ฝึกอบรมภายนอกและภายในองค์การ ความรู้จากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต (2) องค์ความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคล สามารถหาได้จากการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในตาแหน่งนั้น ๆ เนื่องจากมีประสบการณ์
มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการทางานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ มามากมาย ซึ่งการที่จะได้องค์ความรู้นั้นมา
ทาได้โดยการเข้าไปพบ ใช้เวลาพูดคุยและเก็บรวบรวมข้อมูล จนสามารถสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ที่
ส าคั ญ อย่ า งไรก็ ต ามต้ อ งมองไปเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอกองค์ ก ารที่ ร่ ว มท างานกั บ องค์ ก ารด้ ว ย
ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะต้องทาการสกัดจนได้วิธีการปฏิบัติที่เป็นดีเลิศ
ที่ดีที่สุด จะสามารถทาให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดได้เร็วและง่ายขึ้น
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ สนข. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอแนะ
นโยบายต่าง ๆ ด้านระบบคมนาคมและการขนส่ง ข้อมูลความรู้ของ สนข. จึงมีค่อนข้างมาก โดยการ
แสวงหาและรวบรวมความรู้ ของ สนข. แยกเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งภายในองค์การ ได้แก่ การสอน
งาน การฝึ กอบรมภายในหน่ ว ยงาน การสั มมนาภายในหน่ว ยงาน การประชุมภายในหน่ว ยงาน
การแสดงผลงานภายในหน่วยงาน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติของ
บุคลากร และแหล่งภายนอกองค์การ ได้แก่ แสวงหาความรู้จากการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน
การสัมมนาภายนอกหน่วยงาน การประชุมภายนอกหน่ วยงาน การจ้างที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ
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การทางานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัทเอกชนหรือองค์การต่าง ๆ การเปิดรับข่าวสารจาก
หลากหลายสื่ อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อีเมล บทความ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซึ่ง สนข. ได้มีการสร้างระบบ
จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล รายงานการศึก ษาต่า ง ๆ ไว้ ที่ แหล่ ง เดี ยวกัน ซึ่ งสอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ
Marquardt (อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547: 43-48) ที่ได้อธิบายว่า การแสวงหาความรู้
(Knowledge Acquisition) องค์การควรแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์ และมีผลต่อการดาเนินงานจาก
แหล่ งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่ งภายในองค์การ
ซึ่ ง สามารถท าได้ โ ดยการให้ ค วามรู้ กั บ พนั ก งาน เช่ น การสอนงาน การฝึ ก อบรม การสั ม มนา
การประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น
3) การจั ดเก็บรวบรวมความรู้ มีการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ที่ส่ วนกลาง ได้แก่ (1) ห้ องสมุด
สนข. ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปทางด้านระบบคมนาคมและการขนส่ง นิยายหรือวรรณกรรมต่าง ๆ
รายงานประจาปีของกระทรวงคมนาคม รายงานประจาปีของ สนข. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ
(2) การจั ด เก็ บ ความรู้ ใ นเว็ บ เพจ KM ของ สนข. ในระบบ Intranet เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร สนข.
ได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ หาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีข้อมูล
ความรู้ที่บรรจุอยู่เว็บเพจ KM ของ สนข. ในระบบ Intranet ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ
ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ สนข. ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการศึกษาของโครงการศึกษาต่าง ๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ทางด้านการบริหารงานบุคคลเล่มผลงานที่เสนอเพื่อเลื่อนตาแหน่งของ
บุคลากร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิริสัมพันธ์ (2549: คาบรรยาย) ที่ได้อธิบายว่า
การจัดเก็บสังเคราะห์ เก็บรวบรวม และสังเคราะห์ให้เป็นระบบจะทาได้อย่างไร และจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ โดยการประมวลและกลั่นกรอง ทั้งนี้ สนข. ควรที่จะมีการเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่
ข้ อ มู ล มากขึ้ น ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การน าข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นแต่ ล ะหน่ ว ยงานมารวบรวมในที่
ส่วนกลางมากขึ้น
4) การถ่ายทอดความรู้ สนข. มีรูปแบบการสื่ อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ (2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ (3) การถ่ายทอดประสบการณ์การทางานผ่านเสียงตามสาย (KM Radio) (4) การจัดให้มี
ห้องสมุด (5) การเผยแพร่ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่ย Facebook live/ตู้ Kiosk/KM Facebook
และเว็ บ ไซต์ http://publish.otp.go.th (6) การจั ด บอร์ ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ค วามรู้ (7)
การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเพื่อน
ร่ว มงาน ระหว่างรุ่ น พี่กับ รุ่ น น้ อง ผ่ านการสอนงานและการให้ คาแนะนา (8) การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (9) การจัดให้มีการหมุนเวียนงานทั้งในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานซึ่งการถ่ายทอด
ความรู้ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ส่วน (1) แบบเป็นทางการ เช่น จัดให้มีกระบวนการด้านการจัดการ
ความรู้ ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมเป็นรอบ ๆ ไปตามการประเมินของ PMQA ซึ่งในความเห็นของผู้ให้
ข้อมูลมองว่ายังมีการดาเนินการน้อยไป ควรให้ทาแบบต่อเนื่อง (2) แบบไม่เป็นทางการ เช่ น มีการ
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สอนกันในหน่วยงาน ส่งไฟล์เอกสารข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt
(อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547: 43-48) ที่ได้อธิบายว่า การถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์ มีความจาเป็นสาหรับองค์การ เนื่องจากองค์การจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อความรู้มีการกระจาย
และถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทั่วทั้งองค์การ การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กลไกด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การถ่ า ยทอดความรู้ มี วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้
การถ่ายทอดความรู้จะเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการดาเนินการจัดการความรู้ ใน สนข. ต้องมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์การ
6.4 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
(1) บุคลากรของ สนข. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ระบบการจัดการ
ความรู้น้อย เนื่องจากยังขาดการประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ ระบบการจัดการความรู้ของ
สนข. อย่างสม่าเสมอ
(2) ควรมี ก ารด าเนิ น การด้ า นการจั ด การความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง อาจจะเสริ ม
กิจกรรมย่อยภายใต้แผนการจัดการความรู้ของ สนข. เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
(3) การจัดการความรู้ของ สนข. ควรเริ่มจากการเรียนรู้จากงานประจาของตนเอง
ซึ่งคนที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ คือ สมาชิกในกลุ่มงาน ที่จะอธิบายและสอนหลักการทางานให้เกิดความ
ชานาญในการทางานมากขึ้น
(4) ควรมีวิธีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคนใหม่กับคน
เก่า โดยคนใหม่จะมีเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการทางาน มีแนวคิดแปลกใหม่ ส่วนคนเก่าจะมีความ
ชานาญในการทางาน และประสบการณ์ที่หลากหลาย
(5) สนข. มีภารกิจในการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและวางแผนด้านการขนส่ ง
และจราจร โดยในปั จ จุ บั นองค์ความรู้ที่สาคัญในการทางานให้ บรรลุภ ารกิจจะอยู่ในตัว บุคลากร
ซึ่ ง สนข. ยั ง ไม่ มี วิ ธี ก ารที่ จ ะการสกั ด น าองค์ ค วามรู้ เ หล่ า นั้ น มาถ่ า ยทอดต่ อ ให้ บุ ค ลากร สนข.
โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวผู้บริหาร จึงทาให้หลายครั้งที่ สนข. สูญเสียทรัพยากรความรู้ไปกับ
ผู้บริห ารที่ได้รับ การเลื่อนตาแหน่ง ที่สูงขึ้นที่ส่ว นราชการอื่นหรือเกษียณอายุราชการ ทาให้ สนข.
สูญเสียโอกาสที่จะได้รับองค์ความรู้ที่สาคัญไป จึงจาเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วนในการหาวิธีการและเร่ง
สกัดเอาความรู้เหล่านั้นมาเก็บไว้กับองค์การ
(6) กิจ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ที่บุค ลากร สนข. ให้ ความสนใจ และควรน า
กลับ มาสานต่ออีกครั้ง ได้แก่ การอบรมด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ทางานผ่านเสียงตามสาย (KM Radio)
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(7) กระบวนการจัดการความรู้ของ สนข. จาเป็นต้องหารูปแบบการทาฐานข้อมูล
และถ่ า ยทอดความรู้ ที่ เ ป็ น ระบบยิ่ ง ขึ้ น โดยผ่ า นการชี้ น าตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารให้
สอดคล้องภารกิจขององค์การและสมรรถนะหลักที่จาเป็นของตาแหน่ง
(8) ควรพิจ ารณาการให้รางวัล ตอบแทนที่เป็นสิ่งที่ส ร้างแรงจูงใจมากขึ้น เพื่อให้
บุคลากรสนใจและให้ความร่วมมือกับการจัดการความรู้ของ สนข. มากขึ้น เช่น การเพิ่มคะแนนการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการ
ประเมิน
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ผู้ศึกษาควรหาโอกาสสัมภาษณ์ผู้ บริห ารระดับสู งขององค์การ ซึ่งจะทาให้ ผู้ ศึกษาได้ข้อมูล
มุมมองด้านการจัดการความรู้ภายในองค์การในมุมผู้บริหารระดับสูง หรือผู้นาองค์การ ซึ่งจะให้ได้ผล
การศึกษาเชิงนโยบาย ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับขององค์การ
(2) ควรมี การศึก ษาเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บปั จ จั ยที่ ส่ งผลต่อ การจั ดการความรู้ ภ ายใน
องค์การ ด้านอื่น ๆ เพิ่ม เช่น ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสื่อสาร ด้านแรงจูงใจ เป็นต้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรทหำรกองเรือ
ทุ่นระเบิดกองเรือยุทธกำร
มงคล พวงน้อย*
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อ ศึ กษาระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของ
ข้าราชการทหารในกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้ า ราชการทหารของกองเรื อ ทุ่ น ระเบิ ด กองเรื อ ยุ ท ธการ จ าแนกตาม อายุ ง าน สถานภาพ
การศึกษา รายได้ ชั้นยศ ที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือ
ทุ่น ระเบิ ด กองเรื อยุ ทธการที่มาจากการสุ่ ม โดยใช้สู ตรการหากลุ่ มตัว อย่างของ Toro Yamane
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 182 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของการทาการวิจัยนั้นได้
ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องลดลงมาเหลือ 70 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
F-test
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) โดยภาพรวมแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบั ญชาการกองเรือทุ่นระเบิ ด กองเรือยุทธการ อยู่ในระดับมาก 2) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ ม
ระหว่างปัจจัย จูงใจและปัจจั ยค้าจุนพบว่าแรงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบั ญ ชาการกองเรื อ ทุ่ น ระเบิ ด กองเรื อ ยุ ท ธการในกลุ่ ม ของปั จ จั ย จู ง ใจ อยู่ ใ นระดั บ มาก
3) ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการที่มีชั้นยศ สถานภาพ
อายุงานที่ แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาและเงินเดือนที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, การปฏิบัติงานของข้าราชการทหารกองเรือ, ทุ่นระเบิด, กองเรือยุทธการ

*

เรือโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: boatnavy108@gmail.com
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1. บทนำ
ปั จ จุ บั น โลกได้ เ ข้ า สู่ ยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางทาให้ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน นโยบายหรือโครงสร้างภายในองค์การ ซึ่งการกาหนดนโยบาย
หรื อ เปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ นั้ น อาจมุ่ ง เน้ นที่ จ ะสร้ างอ านาจในการแข่ ง ขั นจนเกิ ด ไปอาจจะละเลย
ความส าคัญของทรั พยากรมนุษย์ ในองค์การซึ่งอาจจะเป็นการบีบคั้นหรือสร้างภาวะกดดันในกับ
สมาชิกในองค์การ ซึ่งการที่จะแก้ไขความท้าทายที่เกิดขึ้นได้นั้นผู้นาองค์การต้องเข้าใจและตระหนักรู้
ถึงความรู้ สึ ก ความคิด ของพนั กงาน ต้องศึกษาและทราบถึงแรงจูงใจที่เป็นส่ ว นส าคัญที่จะทาให้
พนักงานเห็นถึงเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ความสาเร็จขององค์การนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อถึงคนใน
องค์การร่วมมือและมีความพึงพอใจในการทางาน เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่สาคัญที่ ผู้บริหารจะต้อง
เรียนรู้ว่าปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติหรือพนักงานมีความพึงพอใจ และเมื่อความพึงพอใจนั้น
ได้รั บ การตอบสนองก็จ ะช่ว ยให้ พนักงานทางานอย่างเต็มที่มีประสิ ทธิภ าพซึ่งแรงจูงใจนั้นไม่ได้มี
เพียงแต่ในรูป แบบของ เงิน เดือนเท่านั้น อาจจะอยู่ในรูปแบบของบรรยากาศการทางาน โอกาส
ความก้าวหน้ าในการทางาน ความมั่นคง สวัส ดิ การ ความท้าทาย ความหลากหลายในสายงาน
การยอมรับของสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นาจะต้องประเมินและบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม
เพื่อดึงดูดและกระตุ้นศักยภาพของพนักงานออกมาให้ได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพและที่สาคัญนอกจาก
จะได้มาซึงผลลัพธ์คือ ผลลัพธ์ของการทางานเป็นไปในทางเดียวกันแล้ว แรงจูงใจเหล่านี้จะเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวที่ทาให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะอยู่ร่วมกับองค์การสืบต่อไปซึ่งต้องยอมรับว่าทรัพยากร
มนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีการลงทุนที่สูงซึ่งการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าหรือการ
ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้ได้นั้นเป็นสูญเสียที่ประเมินมูลค่าไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้นาที่จะต้องเรียนรู้และรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้อยู่กับองค์การต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการทหารในกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารของกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการ จาแนกตาม อายุงาน สถานภาพ การศึกษา รายได้ ชั้นยศ ที่แตกต่างกัน
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการดองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จานวน 342 คนคานวณกลุ่มตัวอย่างใน
ครั้ ง นี้ โ ดยการใช้ สู ต รค านวณตามแนวคิ ด ของ ทาโร ยามาเน (Yamane, Taro, 1973; อ้ างถึ ง ใน
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ศิ ริ พ งศ์ พฤทธิ พั น ธ์ , 2553: 203) ซึ่ ง ได้ ก าหนดระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% และก าหนดให้ มี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 182 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของการทาการวิจัยนั้นได้ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องลดลงมาเหลือ 70 คน
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเอสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว ก าหนดแบบสอบถาม เป็ น ค าถามแบบประมาณค่ า (rating scale) มี 5 ระดั บ
กาหนดค่าน้าหนักคะแนน กาหนดเกณฑ์วัด เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้ า ราชการทหารเรื อ กองบั ญ ชาการดองเรื อ ทุ่ น ระเบิ ด กองเรื อ ยุ ท ธการ โดยผู้ ศึ ก ษาได้ แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นคาถามแบบ
ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด จานวน 5 ข้อ ได้แก่ อายุงาน ชั้นยศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม จานวน 70 ฉบับ ที่กองบัญชาการกองเรือ
ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาจานวน 70 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อได้แบบสอบถามครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยนาแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้วิจัยใช้สถิติแจกแจงความถี่ และ
ร้อยละส่วนการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือของบัญชาการกองเรือ
ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และด้านการวิเคราะห์
เปรี ยบเทีย บแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือของบัญชาการกองเรือทุ่น ระเบิด
กองเรื อยุทธการ ตามปัจ จัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F-test)
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ ของเฮอร์ซเบอร์ก Herzberg’s Two Factor Theory
(Mausner, & Snyderman, 1959) มาใช้ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน

ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุงาน
- ระดับการศึกษา
- ชั้นยศ
- สถานภาพ
- เงินเดือน

ปัจจัยจูงใจ
- ความสาเร็จในการทางานของบุคคล
- การได้รับการยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
- ความรับผิดชอบ
- ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ปัจจัยค้ำจุน
- นโยบายและการบริหาร
- การปกครองบังคับบัญชา
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สภาพการทางานและความมั่นคง
- ผลประโยชน์ตอบแทน

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด
4. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือ
ทุ่น ระเบิ ด กองเรื อ ยุ ท ธการ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านและเพื่ อ
เปรี ย บเทีย บหาความสั มพัน ธ์ของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรื อ
ยุทธการที่จาแนกตามปัจจัยหรือข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ สถานภาพ อายุงาน เงินเดือน และ
ระดับการศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือ
ยุทธการจานวน คน จากนั้นได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะได้
นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชั้นยศ สถานภาพ
อายุงาน เงินเดือน และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

รวม

15
24
19
12
70

21.40
34.30
27.10
17.10
100.00

รวม

13
13
25
17
2
70

18.60
18.60
35.70
24.30
2.90
100.00

26
44
70

37.10
62.90
100.00

38
23
9
70

54.20
32.90
12.90
100.00

15
34
21
70

21.40
48.60
30.00
100.00

ชั้นยศ
จ.ต. - จ.อ.
พ.จ.ต. - พ.จ.อ.
ร.ต. - ร.อ.
น.ต. - น.อ.
อำยุงำน
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
รวม
เงินเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,000-30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 4.1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีชั้นยศระหว่าง จ.ต.-จ.อ. จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และชั้นยศ พ.จ.ต.พ.จ.อ. จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และชั้นยศระหว่าง ร.ต.-ร.อ. จานวน 19 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 27.1 และชั้ น ยศ น.ต.-น.อ. จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.1 ด้ า นอายุ ง านผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีอ ายุ ง านต่ ากว่ า 5 ปี จ านวน 13 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 18.6 และอายุ ง าน 5-10 ปี
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จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 และอายุงาน 11-15 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และ
อายุ งาน 16-20 ปี จ านวน 17 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 24.3 และอายุงาน 21 ปีขึ้ นไป จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.9 ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น
26 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 37.1 และสถานภาพโสดจ านวน 44 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.9 ด้า นระดั บ
การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
54.3 และระดับการศึกษาปริญญาตรีจานวน 23คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 และระดับการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาโทขึ้นไปจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ด้านเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามได้เงินเดือนต่า
กว่า 15,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ได้รับเงินเดือน 15,000-30,000 บาท จานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
12.9
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ตารางที่ 4.2 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยจูงใจ
1.ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.ด้านความรับผิดชอบ
5.ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ปัจจัยค้ำจุน
1.ด้านนโยบายและการบริหาร
2.ด้านการปกครองบังคับบัญชา
3.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4.ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง
5.ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
รวม

( ̅)
3.86
3.94
3.33
3.85
3.86
3.91
3.96
3.98
4.07
4.17
3.87
3.71
3.91

S.D.
.15
.32
.27
.32
.29
.34
.19
.36
.32
.27
.52
.40
.26

ระดับแรงจูงใจ
มำก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มำก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.26 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายกลุ่ ม ระหว่ า งปั จ จั ย จู ง ใจและปั จ จั ย ค้ าจุ น พบว่ า
แรงแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือ
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ยุทธการในกลุ่มของปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.15 และในกลุ่มของปัจจัยค้าจุนมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านความสาเร็จในการทางาน
ของบุคคล ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
การงานด้ านนโยบายและการบริ ห าร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสั มพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานด้านสภาพการทางานและความมั่นคง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.94, 3.85, 3.86, 3.91, 3.98, 4.07, 4.17, 3.87 และ 3.71 ตามลาดับ ส่วนด้านการยอมรับนับถือ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.33
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบั ญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านความส าเร็จในการ
ทางานของบุคคล
ด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำงำนของบุคคล
1.ท่านทางานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่
กาหนด
2.ท่านมีความภูมิใจในความสาเร็จของงานที่ทา
3.ผู้บังคับบัญชาภูมิใจในความสาเร็จของท่าน
4.ท่านให้ความสาคัญกับงานหรือภารกิจที่ทามากกว่าสิ่งใด
5.ท่านมีความจริงจังกับการทางานแม้จะต้องทางานในช่วงนอกเวลา
ราชการ
รวม

( ̅)
3.97

S.D.
.701

ระดับแรงจูงใจ
มาก

3.96
4.04
3.76
3.99

.669
.600
.523
.648

มาก
มาก
มาก
มาก

3.94

.326

มำก

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .326 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือ
ยุทธการ ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ผู้บังคั บบัญชาภูมิใจในความสาเร็จของท่าน
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.600 ถัดมาคือ ท่านมีความจริงจังกับ
การทางานแม้จะต้องทางานในช่วงนอกเวลาราชการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.648 และท่านทางานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่กาหนด
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.97 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.701 และท่านมีความภูมิใจในความสาเร็จ
ของงานที่ท า มีค่ าเฉลี่ ย เท่า กับ 3.96 มีค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.669 และรายข้ อที่ มี

588

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านให้ความสาคัญกับงานหรือภารกิจที่ทามากกว่าสิ่งใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.523
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ
1.ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
2.ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา
3.ผู้บังคับบัญชายกย่องชมเชยในผลการปฏิบัติของท่าน
4.เพื่อนร่วมงานมีความชื่นชมและพอใจในการปฏิบัติงานของท่าน
5.ท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การ
รวม

( ̅)
3.71
3.37
3.89
3.83
3.93

S.D.
.542
.557
.435
.613
.520

ระดับแรงจูงใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.76

.270

มำก

จากตารางที่ 4.4 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านการได้การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.76 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .270 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่มีระดับแรงจู งใจมากที่สุ ดเป็ นอันดับแรกคือ ท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็ นที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.523 ถัดมาคือ
ผู้บังคับบัญชายกย่องชมเชยในผลการปฏิบัติของท่านซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.435 และเพื่อนร่วมงานมีความชื่นชมและพอใจในการปฏิบัติงานของท่านซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.83 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.613 และผลงานของท่านได้รับการยอมรับจาก
ผู้บั งคับ บัญชา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.71 มีค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.543 และรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.557
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ด้ำนลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ
1.ท่ า นได้ รั บ มอบหมายงานที่ ต รงกั บ ต าแหน่ ง และความรู้
ความสามารถของท่าน
2.งานของท่านเป็นงานที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อองค์การ
3.ท่านรู้สึกสนุก และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สาเร็จโดยไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อย
4.ท่านได้รับงานที่มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.ลักษณะงานของท่านเป็นงานที่ท้าทาย แปลกใหม่และน่าสนใจ
รวม

( ̅)
4.04

S.D.
.550

ระดับแรงจูงใจ
มาก

4.10
3.71

.486
.783

มาก
มาก

3.46
3.86
3.85

.715
.597
.324

ปานกลาง
มาก
มำก

จากตารางที่ 4.5 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านการได้ก ารยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.85 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .324 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่มีระดับแรงจู งใจมากที่สุ ดเป็ นอันดับแรกคือ งานของท่านเป็นงานที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
องค์การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.486 ถัดมาคือ ท่านได้รับ
มอบหมายงานที่ตรงกับตาแหน่ง และความรู้ความสามารถของท่าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.550 และลักษณะงานของท่านเป็นงานที่ท้าทาย แปลกใหม่และ
น่ า สนใจ ซึ่ งมี ค่า เฉลี่ ย 3.86 มี ค่า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.597 และท่ านรู้สึ กสนุก และ
สามารถปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ไ ด้ ส าเร็ จ โดยไม่ รู้ สึ ก เหน็ ด เหนื่ อ ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.71 มี ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.783 และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านได้รับงานที่มีโอกาสใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.715
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านความรับผิดชอบ
ด้ำนควำมรับผิดชอบ
1.ท่านรู้สึกพอใจที่ได้รับมอบหมายในงานที่ท้าทายและไม่เคยทามา
ก่อน
2.ท่านรู้สึกพอใจที่ได้รับมอบหมายงานที่บุคคลอื่นทาไม่ได้
3.ท่านสามารถเลือกวิธีขั้นตอนในการทางานได้ด้วยตัวท่านเอง
4.ท่ า นได้ รั บ ความอิ ส ระในการท างานโดยไม่ มี ก ารแทรกแซง
จากผู้บังคับบัญชา
5.ท่ านมีค วามตั้ งใจที่จ ะท างานที่ได้ รับ มอบหมายให้ สาเร็ จแม้จ ะ
ในช่วงนอกเวลาราชการ
รวม

( ̅)
4.06

S.D.
.508

ระดับแรงจูงใจ
มาก

3.66
3.91
3.86

.657
.583
.401

มาก
มาก
มาก

3.81

.644

มาก

3.86

.294

มำก

จากตารางที่ 4.6 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบั ญชาการกองเรื อทุ่น ระเบิ ด กองเรือยุทธการ ด้านการได้ความรับผิ ดชอบ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.86 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .294 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ท่านรู้สึกพอใจที่ได้รับมอบหมายในงานที่ท้าทายและ
ไม่เคยทามาก่อน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 มีค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.508 ถัดมาคือ
ท่านสามารถเลื อกวิ ธีขั้น ตอนในการทางานได้ ด้ว ยตัว ท่านเองซึ่งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.91 มีค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.583 และท่านได้รับความอิสระในการทางานโดยไม่มีการแทรกแซงจาก
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.89 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.401 และท่านมีความตั้งใจที่จะ
ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จแม้จะในช่วงนอกเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.644 และรายข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ท่ า นรู้ สึ ก พอใจที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายงานที่บุคคลอื่นทาไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.657
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารเรื อกองบั ญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
1.งานในตาแหน่งของท่านมีโอกาสที่จะได้ความก้าวหน้า
2.ท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่ง ตามความรู้ความสามารถ
3.ท่านได้รับการประเมินผลงานตามความสามารถอย่างเป็นธรรม
4.ท่านได้รับการสนับสนุนจากองค์การในการเพิ่มหรือพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ
5.ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้งานอย่างหลากหลาย
รวม

( ̅)
3.74
3.65
4.07
4.06

S.D.
.716
.563
.520
.832

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
3.91

.613
.349

มาก
มำก

จากตารางที่ 4.7 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านการได้ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .349 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการ ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ท่านได้รับการประเมินผลงานตาม
ความสามารถอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.520
ถัดมาคือ ท่านได้รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์การในการเพิ่มหรือพัฒ นาทักษะความรู้ความสามารถ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.832 และท่านมีโอกาสได้เรียนรู้งาน
อย่างหลากหลาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.97 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.613 และงานในตาแหน่ ง
ของท่านมีโอกาสที่จะได้ความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.716 และรายข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ท่ า นมี โ อกาสที่ จ ะได้ เ ลื่ อ นต าแหน่ ง ตามความรู้
ความสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.563
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ นโยบายและการบริหาร
ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร
1.ท่านได้มีโอกาสได้ประชุมเพื่อวางแผนและกาหนดนโยบาย
2.หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างและอัตรากาลังพล เหมาะสมกับ
สภาพงานในปัจจุบัน
3.หน่วยงานของท่านมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
4.องค์การของท่านให้ความอิสระในการตัดสินใจตามแต่ละแผนก
5.องค์การของท่านมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการทางานอย่าง

( ̅)
3.84
3.99

S.D.
.439
.691

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก

4.13
3.87
4.09

.592
.797
.608

มาก
มาก
มาก
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ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อนกัน
รวม

( ̅)

S.D.

ระดับแรงจูงใจ

3.98

0.367

มำก

จากตารางที่ 4.8 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านนโยบายและการบริห าร อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.98 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .367 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ หน่วยงานของท่านมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.592 ถัดมาคือ องค์การของท่านมีการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ในการทางานอย่างเหมาะสมไม่ซ้าซ้อนกันซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.608 และหน่วยงานของท่านมีโครงสร้างและอัตรากาลังพลเหมาะสมกับ
สภาพงานในปัจจุบัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.99 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.691 และองค์การของ
ท่ า นให้ ค วามอิ ส ระในการตั ด สิ น ใจตามแต่ ล ะแผนก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.87 มี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.797 และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านได้มีโอกาสได้ประชุมเพื่อวางแผน
และกาหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.439
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ
1.ผู้ บั งคั บ บัญ ชามี ค วามเป็ น กัน เองและแสดงถึงความใส่ ใ จความ
เป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
2.หน่วยงานของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส
3.ท่ า นมี โ อกาสหรื อ ช่ อ งทางที่ จ ะได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
4.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
เหมาะสมกับตาแหน่ง
5.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีภาวะผู้นาที่ดี
รวม

( ̅)
3.83

S.D.
.701

ระดับแรงจูงใจ
มาก

4.13

.635

มาก

3.91

.697

มาก

4.24

.731

มาก

4.27
4.07

.479
0.327

มาก
มำก
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จากตารางที่ 4.9 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .327 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีภาวะผู้นาที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.479 ถัดมาคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเหมาะสมกับตาแหน่ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.731 และหน่วยงานของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการ
ต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.13 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.635 และท่านมีโอกาส
หรือช่องทางที่จะได้แสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.697 และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเองและ
แสดงถึงความใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.701
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน
ด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ
1.ท่านสามารถทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
2.เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน
3.ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีกัน
4.เพื่อนร่วมงานให้ความสนใจและดูแลเป็นห่วงท่านทั้งในเรื่องงาน
และเรื่องส่วนตัว
5.ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมงานทั้งในเวลางาน
และเวลาส่วนตัว
รวม

( ̅)
4.16
4.37
4.19
4.11

S.D.
.500
.478
.546
.576

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09

.631

มาก

4.17

.279

มำก

จากตารางที่ 4.10 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .279 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือในการติดต่อ
ประสานงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.478 ถัดมาคือ ท่านและ
เพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.546
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และท่านสามารถทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.16 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.500 และท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานทั้ ง ในเวลางานและเวลาส่ ว นตั ว
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.576 และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมงานทั้งในเวลางานและเวลาส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.09 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.631
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านสภาพการทางานและ
ความมั่นคง
ด้ำนสภำพกำรทำงำนและควำมมั่นคง
1.หน่วยงานของท่านเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงในการทางาน
2.เครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการท างานมี ค วามพร้ อ มและ
ปลอดภัยในการทางาน
3.สภาพสิ่ งแวดล้อ มในที่ ทางาน เช่น แสงสว่า ง เสี ย ง อุ ณหภู มิ มี
ความเหมาะสมและสะดวกสบาย
4.หน่วยงานของท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชน
5.ท่านมีความภาคูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
รวม

( ̅)
3.80
3.89

S.D.
.734
.603

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก

3.83

.671

มาก

3.99
3.81
3.87

.691
.748
.527

มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 4.11 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .527 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่ มี ร ะดั บ แรงจู ง ใจมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ แรกคื อ หน่ ว ยงานของท่ า นมี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
ประชาชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.691 ถัดมาคือ เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ในการทางานมีความพร้อมและปลอดภัยในการทางาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.603 และสภาพสิ่งแวดล้อมในที่ทางาน เช่น แสงสว่าง เสียง
อุณหภูมิมีความเหมาะสมและสะดวกสบาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.83 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.671 และท่ า นมี ค วามภาคู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.81 มี ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.748 และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หน่วยงานของท่านเป็นองค์กรที่
มีความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.734
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการ
ทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
ด้ำนผลประโยชน์ตอบแทน
1.เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน
2.สวัสดิการที่ท่านรับคุ้มค่าและเหมาะสม
3.เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับทาให้ท่านมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้อง
ดิ้นรนหาอาชีพเสริม
4.ผลการปฏิบัติงานของท่านส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือน
5.ค่าเบี้ยเลี้ยงการออกราชการเพิ่มเติมมีความคุ้มค่าและเหมาะสม
กับภารกิจ
รวม

( ̅)
3.77
3.63
3.70

S.D.
.705
.641
.598

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก

3.76
3.71

.705
.617

มาก
มาก

3.71

.405

มำก

จากตารางที่ 4.12 พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบั ญชาการกองเรื อทุ่น ระเบิ ด กองเรือ ยุทธการ ด้านผลประโยชน์ตอบแทน อยู่ใ นระดั บมาก
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.71 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .405 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.77 มีค่าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.705 ถัดมาคือ ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของท่า นส่ ง ผลต่อ การปรั บ ขึ้น เงิ น เดื อน ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.76 มี ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.705 และค่าเบี้ยเลี้ ยงการออกราชการเพิ่มเติมมีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับ
ภารกิจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.71 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.617 และเงินเดือนและสวัสดิการที่
ได้รับทาให้ท่านมีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ต้องดิ้นรนหาอาชีพเสริม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.598 และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สวัสดิการที่ท่านรับคุ้มค่าและเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.641
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกอง
เรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบแรงจูงใจแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จาแนกตามชั้นยศ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
1.ด้านความสาเร็จในการทางาน
ของบุคคล
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.ด้านความรับผิดชอบ
5.ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน
6.ด้านนโยบายและการบริหาร
7.ด้านการปกครองบังคับบัญชา
8.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน
9.ด้านสภาพการทางานและความ
มั่นคง
10.ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
รวม

จ.ต.-จ.อ.
S.D.
(̅)
3.96
.29

ชั้นยศ
พ.จ.ต.-พ.จ.อ.
ร.ต.-ร.อ.
S.D. (̅) S.D.
(̅)
4.01
.40
3.80
.23

น.ต.-น.อ.
(̅) S.D.
4.00
.27

T

Sig

1.81

.153

3.73
3.98
3.84
4.20

.35
.16
.18
.23

3.75
3.94
3.82
3.86

.19
.34
.38
.34

3.83
3.72
3.91
3.77

.23
.35
.30
.35

3.71
3.71
3.90
3.83

.34
.29
.16
.31

.575
3.444
.418
5.298

.633
.022
.741
.083

4.30
3.72
4.25

.43
.28
.37

3.80
4.21
4.15

.18
.29
.28

3.81
4.09
4.08

.35
.18
.23

383
4.21
4.11

.34
.31
.27

7.781
2.100
1.779

.004
.061
.160

3.30

.19

4.21

.35

3.57

.34

4.40

.34

4.687

.002

3.56
3.86

.21
.31

4.23
3.95

.14
.16

3.45
3.85

.35
.27

3.67
4.03

.32
.29

3.961
6.628

.002
.003

จากตารางที่ 4.13 พบว่า โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่มีชั้นยศ จ.ต.-จ.อ., พ.จ.ต.-พ.จ.อ., ร.ต.-ร.อ.
และ น.ต.-น.อ. มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86, 3.95, 3.85
และ 4.03 ตามล าดับ มีค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.31, 0.16, 0.27 และ 0.30 ตามล าดับ และ
เมื่ อ ทดสอบค่ าเฉลี่ ย พบว่ าชั้ น ยศที่ แตกต่า งกัน มี แ รงจู งใจในการปฏิบั ติ งานแตกต่า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ชั้นยศที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริห ารด้านสภาพการทางานและ
ความมั่นคงและด้านผลประโยชน์ตอบแทนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนชั้นยศที่
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบั ติ ด้านความรั บ ผิ ดชอบ ด้า นการปกครองบังคับบัญชา ด้า นความสั มพันธ์กับเพื่อนร่ ว มงาน
อย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบแรงจูงใจแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ กองบัญชาการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จาแนกตามอายุงาน
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
1.ด้ า นความส าเร็ จ ในการ
ทางานของบุคคล
2.ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ
นับถือ
3.ด้ า นลั ก ษ ณ ะ ข อ ง งา น ที่
ปฏิบัติ
4.ด้านความรับผิดชอบ
5.ด้ า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
6.ด้ า น น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร
บริหาร
7.ด้ า นการปกครองบั ง คั บ
บัญชา
8.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อ น
ร่วมงาน
9.ด้า นสภาพการท างานและ
ความมั่นคง
10.ด้ า นผลประโยชน์ ต อบ
แทน
รวม

ต่ำกว่ำ 5 ปี
S.D.
(̅)
4.00 0.21

5-10 ปี
S.D.
(̅)
3.81 0.33

อำยุงำน
11-15 ปี
S.D.
(̅)
3.94 0.35

3.70

0.32

3.70

0.22

3.92

0.19

3.64

0.26

3.50

0.14

4.680

0.002

3.92

0.19

3.84

0.28

3.88

0.37

3.82

0.31

4.00

0.00

0.244

0.912

3.83
4.06

0.29
0.35

3.90
3.92

0.22
0.45

3.77
3.93

0.36
0.25

3.78
3.75

0.27
0.35

3.90
3.93

0.14
0.34

0.710
1.715

0.588
0.157

3.95

0.57

4.12

0.23

4.00

0.36

3.85

0.20

4.00

0.56

1.006

0.411

3.89

0.36

3.92

0.31

4.16

0.35

4.18

0.14

4.07

0.32

3.151

0.020

4.07

0.44

4.21

0.20

4.17

0.21

4.22

0.28

4.20

0.00

0.583

0.676

3.41

0.42

3.40

0.16

3.98

0.45

4.38

0.26

4.20

0.28

0.001

3.55

0.30

3.53

0.23

3.75

0.50

3.84

0.29

4.40

0.00

20.27
5
3.512

3.83

0.12

3.84

0.75

3.97

0.09

3.94

0.76 4.09 0.04 8.686 0.023

16-20 ปี
(̅) S.D.
3.94 0.32

21 ปี ขึ้นไป
(̅) S.D.
4.40 0.01

F

Sig

1.629

0.178

จากตารางที่ 4.14 พบว่า โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบั ญ ชาการกองเรื อ ทุ่น ระเบิ ด กองเรื อยุทธการ ที่มี อายุงานต่ากว่ า 5 ปี , 5-10 ปี , 11-15 ปี ,
16-20 ปี, 21 ปี ขึ้นไป มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.83, 3.84
3.97, 3.94 และ4.09 ตามลาดับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.21, 0.75, 0.09, 0.76 และ 0.30
ตามลาดับ และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ย พบว่าอายุงานแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการทางานและความมั่นคงและด้านผลประโยชน์ตอบ
แทนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนชั้นยศที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้านความสาเร็จในการทางานของบุ คคล
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

0.012
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบแรงจูงใจแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการ
กองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จาแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
1.ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.ด้านความรับผิดชอบ
5.ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
6.ด้านนโยบายและการบริหาร
7.ด้านการปกครองบังคับบัญชา
8.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
9.ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง
10.ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
รวม

โสด
(̅)
3.93
3.73
3.80
3.80
3.96
4.01
4.13
4.17
4.02
3.59
3.86

T

Sig

1.049
.127
.258
2.969
4.105
3.276
1.272
4.180
.057
2.478
.680

.814
.410
.360
.207
.381
.573
.069
.879
.002
.047
.003

สมรส
S.D.
.27
.27
.34
.23
.41
.44
.30
.23
.48
.33
.31

(̅)
3.95
3.78
3.88
3.90
3.88
3.96
4.18
3.62
3.59
3.79
3.94

S.D.
.35
.26
.31
.32
.30
.31
.35
.51
.33
.42
.30

จากตารางที่ 4.15 พบว่า โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่มีสถานภาพโสดและสมรส มีระดับแรงจูงในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 3.94 ตามลาดับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
0.31 และ 0.30 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ ยด้ว ย t-test พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพการทางานและความมั่นคงและ
ด้านผลประโยชน์ตอบแทนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพที่แตกต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน อย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบแรงจูงใจแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จาแนกตามระดับการศึกษา
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
1.ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.ด้านความรับผิดชอบ
5.ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
6.ด้านนโยบายและการบริหาร
7.ด้านการปกครองบังคับบัญชา
8.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
9.ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง
10.ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
รวม

ต่ำกว่ำปริญญำตรี
S.D.
(̅)
3.98
.36
3.75
.26
3.95
.29
3.84
.31
4.00
.34
4.13
.37
4.01
.37
4.17
.31
3.83
.52
3.51
.28
3.92
.30

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำตรี
S.D.
(̅)
3.83
.23
3.79
.24
3.69
.33
3.86
.28
3.81
.35
3.80
.25
4.11
.24
4.15
.26
3.78
.51
3.86
.37
3.87 .32

ปริญญำโทขึ้นไป
S.D.
(̅)
4.02
.30
3.74
.37
3.82
.29
3.95
.24
3.80
.30
3.81
.28
4.07
.32
4.22
.12
4.26
.40
4.20
.36
4.00
.30

T

Sig

2.276
1.231
2.481
2.41
6.813
11.576
1.888
1.164
16.382
25.876
3.155

.111
.298
.091
.097
.002
.001
.159
.319
.001
.004
.078

จากตารางที่ 4.16 พบว่า โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบั ญชาการกองเรื อ ทุ่น ระเบิด กองเรือยุทธการ ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโทขึ้นไป มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็น
ค่ า เฉลี่ ย 3.92, 3.87 และ 4.00 ตามล าดั บ มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ ที่ 0.30, 0.32 และ0.30
ตามลาดับ และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ย พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้านนโยบาย
และการบริ หารด้านสภาพการทางานและความมั่นคงและด้านผลประโยชน์ตอบแทนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กันด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบั ติ ด้านความรั บ ผิ ดชอบ ด้า นการปกครองบังคับบัญชา ด้ า นความสั มพันธ์กับเพื่อนร่ว มงาน
อย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบแรงจูงใจแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จาแนกตามเงินเดือน
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน

1.ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.ด้านความรับผิดชอบ
5.ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
6.ด้านนโยบายและการบริหาร
7.ด้านการปกครองบังคับบัญชา
8.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
9.ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง
10.ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
รวม

ต่ำกว่ำ
15,000 บำท
S.D.
(̅)

เงินเดือน
15,00030,000 บำท
S.D.
(̅)

30,000 บำท
ขึ้นไป
S.D.
(̅)

4.01
3.72
3.96
4.18
4.33
3.96
4.13
3.53
3.36
3.91
3.89

3.85
3.81
3.88
3.86
3.91
4.07
4.22
3.75
3.64
4.01
3.98

4.12
3.71
3.73
3.80
3.84
4.17
4.12
4.31
4.08
3.78
3.96

.277
.34
.17
.25
.43
.51
.39
.40
.24
.25
.29

.37
.23
.35
.33
.26
.24
.24
.45
.26
.34
.25

.25
.25
.33
.34
.31
.24
.23
.42
.40
.48
.22

T

Sig

2.276
1.231
2.481
2.418
6.813
11.576
1.888
1.164
16.382
25.876
3.155

.111
.298
.091
.097
.002
.001
.159
.319
.002
.003
.059

จากตารางที่ 4.17 พบว่า โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่ได้รับเงินเดือนต่ากว่า 15,000 บาท 15,00030,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.89, 3.98, 3.96 และ 4.03 ตามลาดับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.31, 0.16, 0.27 และ
0.30 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ ย พบว่าชั้นยศที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่ างกัน อย่ า งไม่ มีนั ย ส าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 เมื่อ พิ จารณาเป็น รายด้ า น พบว่า ชั้ นยศที่
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหาร
ด้านสภาพการทางานและความมั่นคงและด้านผลประโยชน์ตอบแทนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 ส่วนชั้นยศที่ แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน อย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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5. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการ ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั้นยศระหว่าง พ.จ.ต.-พ.จ.อ. จานวน
24 คน รองลงมาคือ ชั้นยศระหว่าง ร.ต.-ร.อ. จานวน 19 คน และชั้นยศระหว่าง จ.ต.-จ.อ. จานวน
15 คน และชั้นยศระหว่าง น.ต.-น.อ. มีน้อยสุดมีจานวนทั้งสิ้น 12 คน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีอายุงาน 11-15 ปี จานวน 25 คน รองลงมา มีอายุงาน 16-20 ปี จานวน 15 คน สองอันดับ
ถัดไปคือ อายุงาน ต่ากว่า 5 ปี และ 5-10 ปี ที่มีจานวนเท่ากับคือ 13 คน และผู้ตอบแบบสอบถามมี
อายุงาน 21 ปี ขึ้นไป จ านวนน้ อยที่สุด คือ 2 คน ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่มี
สถานภาพสมรส ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 26 คน และสถานภาพโสดจานวน 44 คน ด้านระดับการศึกษา
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่า ปริญญาตรีจานวน 38 รองลงมาคื อ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 23คน และจานวนน้อยสุดมีระดับการศึกษาตั้งแต่ป ริญญาโทขึ้นไป
จานวน 9 คน ด้านเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เงินเดือน 15,000-30,000 บาท จานวน
34 คน รองลงมาได้รับเงินเดือน 15,000-30,000 บาท จานวน 21 คน และได้รับเงินเดือนต่ากว่า
15,000 บาทมีจานวนน้อยที่สุด คือ 15 คน
2) แรงจู ง ใจในการปฏิบั ติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือ ทุ่นระเบิ ด
กองเรือยุทธการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือ
ยุทธการ โดยภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่น
ระเบิด กองเรือยุทธการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายกลุ่ มระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนพบว่าแรงแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการในกลุ่มของปัจจัย
จูงใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 และในกลุ่ม
ของปัจจัยค้าจุนมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.19
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบั ญ ชาการกองเรื อ ทุ่ น ระเบิ ด กองเรื อ ยุ ท ธการ ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างานของบุ ค คล
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ด้านนโยบายและการบริห าร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้ านความสั มพันธ์กับเพื่อนร่ว มงาน
ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94,
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3.85, 3.86, 3.91, 3.98, 4.07, 4.17, 3.87 และ 3.71 ตามลาดับ ส่วนด้านการยอมรับนับถืออยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.33
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการที่มีชั้นยศแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการที่มีอายุงานแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 4 ข้าราชการที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการที่มีเงินเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน
6. อภิปรำยผลกำรวิจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือ
ยุทธการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่าทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานที่มีความสาเร็จในการทางานของบุคคลอยู่ในระดับดี ข้าราชการมี
ความภู มิ ใ จในงานที่ ท า มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะท างานให้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายและมี ค วามจริ ง จั ง กั บ
การทางาน อีกทั้งได้รับการยกย่องนับถือหรือให้เกียรติกันในการทางานเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมื อ
ในการทางานทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นเป็นอย่างดี และในด้านลักษณะของงาน ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่น
ระเบิด กองเรือยุทธการ ได้รับมอบหมายงานที่มีความตรงกับตาแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ได้มี
โอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอหรือพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ เป็นงานที่มีความท้าทายและมีการ
พัฒนาความรู้ตนเอง และได้รับความอิสระในการทางานไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา สามารถ
ออกแบบหรือเลือกวิธีการทางานได้อย่างอิสระไม่ได้ถูกจากัดมากนัก ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ข้าราชการส่วนมาก มีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งเป็นอย่างดี ได้เลื่อน
ตาแหน่งตามความรู้ ความสามารถ ได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรมและได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเป็นอย่างดี อีกทั้งข้าราชการส่วนมากพอใจนโยบายและการบริหารงาน ได้มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นวางแผนหรือกาหนดนโยบาย มีความชัดเจนในรูปแบบการบริหารงาน มีความอิสระ
ในการทางานแต่ล ะแผนกไม่ก้าวก่า ยและไม่ซ้าซ้อนกัน การปกครองบั งคับบัญชาโดยภาพรวมมี
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ผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นกันเอง มีความใส่ใจในผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มีความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีภาวะผู้นาที่ดี ด้านเพื่อนร่วมงาน มีเพื่อน
ร่วมงานที่ดีเอาใจใส่ช่วยเหลือพึ่งพากันเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ทาให้การทางาน
ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือและมีความสามัคคีเป็นอย่างดี ด้านความมั่นคงในการทางาน หน่วยงานมี
เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ในการท างานที่เ พี ยบพร้อ ม มีส ภาพแวดล้ อมการท างานที่ดี แสงสว่า ง เสี ย ง
อุณหภูมิพอเหมาะและมีความสะดวกสบายเพียงพอต่อการทางาน และด้านผลประโยชน์ตอบแทน
ข้าราชการได้รับเงินเดือนเหมาะสมและเพียงพอต่อความรู้ความสามารถ มีสวัสดิการที่ ดี และการปรับ
ขึ้น เงิน เดือนเป็ น ไปอย่ างเหมาะสม ส่ ง ผลให้ แรงจูง ใจในการปฏิ บัติงานของข้ าราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริหารงานของกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่ปรารถนาให้ข้าราชการทุกคนใน
หน่วยงานมีความสุขในการทางานมีความเต็มใจตั้งใจทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้รับการดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง มีเพื่อนร่วมงานที่มีความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกันได้ มีความ
เป็ น มิตร และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม มีส วัสดิการที่
เพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2547) ที่พบว่าพนักงานสานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทั้งปัจจัยจูง
ใจ และปัจจัยค้าจุน ได้ผลลัพธ์อยู่ในระดับมาก งานวิจัยของ สุวรรณี ทับทิมอ่อน (2548) ที่กล่าวว่า
ความคิดเห็น ของพนั กงานบริษัทที่มีต่อ ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้านนโยบาย
การบริหาร ด้านวิธีการยังคับบัญชาด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพ
การทางาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่น
ระเบิด กองเรือยุทธการรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล พบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือ
ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส่วน
ใหญ่มีความตั้งใจทางานให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
ของงานที่ทา ผู้บังคับบัญชามีให้ความสาคัญและภู มิใจในความสาเร็จที่เกิดขึ้น อีกทั้งข้าราชการส่วน
ใหญ่มีความจริงจั งในการทางานแม้จะต้องทางานให้ช่วงนอกราชการก็ตาม นั้นอาจเป็นเพราะว่า
ข้าราชการทหารเรื อกองบั ญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ได้รับการปลู กฝั งให้ เห็ น
ความสาคัญของงานหรือภารกิจเป็นอย่างมาก
2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่น
ระเบิด กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ข้าราชการ
ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และผลงานที่ทานั้น
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ก็ได้รับการยอมรับ ชมเชยในระดับปานกลาง และเพื่อนร่วมงานก็ให้การยอมรับนับถือมีการให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบ้างเป็นบางครั้ง
คราว ทั้ ง หมดนี้ อ าจจะเป็ น เพราะรูป แบบการปกครองแบบทหาร ที่ บ างครั้ งอาจจะมี อั ตตาของ
ผู้บังคับบัญชาที่อาจจะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นหรือมองข้ามผลงานหรือความคิดเห็นบางประการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในบางครั้งคราว
3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ได้รับ
มอบหมายหรือทางานตรงกับตาแหน่งและความรู้ ความสามารถของตน งานที่ได้รับนั้นมีคุณค่าและ
มีประโยชน์ต่อองค์การ มีความสนุกและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มใจไม่รู้สึ กเหน็ดเหนื่อย
มีโอกาสที่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะงานมีความท้าทายและแปลกใหม่น่าสนใจ ทั้งหมดอาจ
เป็นเพราะว่าการกาหนดงานหรือภารกิจนั้นจะมีการแบ่งแยกตามแผนกอย่างชัดเจน มีรายละเอียด
ของงาน (Job Description) ที่เหมาะสมและชัดเจน
4) ด้านความรับผิดชอบ พบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือ
ยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส่วนใหญ่รู้สึกพอใจที่
ได้ รั บ มอบหมายงานที่ ท้ า ทายและแปลกใหม่ อี กทั้ ง ยั ง มี ค วามอิส ระในการท างานถู ก จ ากั ด หรื อ
แทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา สามารถกาหนดขั้นตอนหรือเวลาในการทางานได้ด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้
เป็ น เพราะว่า รู ป แบบการทางานของข้าราชทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรื อ
ยุทธการ นั้นให้ความเป็นอิสระในกระบวนการทางานของข้าราชการ ให้ความสาคัญที่ผลลัพธ์ของงาน
ที่จะต้องเป็นไปตามคาสั่งหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้
5) ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานพบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกอง
เรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการ
ส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งและอาชีพเป็นอย่างดี มีการเลื่อนตาแหน่งตามความรู้
ความสามารถ มีการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมตามความสามารถ มีโอกาสได้รับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ได้รั บ การสนั บ สนุ นจากหน่ว ยงานในการพัฒ นาความรู้ความสามารถ ทั้งหมดนี้เป็น
เพราะว่า ด้านการประเมินผลงานนั้นมีการประเมินที่เป็นธรรมและรอบด้าน ทั้งการประเมินจากเพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นธรรมและครอบคลุม
ครบทุกด้าน และหน่วยงานยังมีการสนับสนุนข้าราชการในการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการให้
ทุน การศึ กษาหรื อ อบรมต่า ง ๆ อย่ างต่ อเนื่ อง และด้านตาแหน่ง นั้นมี การระบุ ทักษะหรื อความรู้
ความสามารถที่ต้องใช้อย่างชัดเจน
6) ด้านนโยบายและการบริหารพบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรื อยุ ทธการมีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส่ วนใหญ่
มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นวางแผนกาหนดนโยบายและการบริหาร มีโครงสร้างและอัตรากาลังพล
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ที่เหมาะสมกับสภาพการทางานในปัจจุบัน มีนโยบายที่ชัดเจน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ทางานอย่างเหมาะสมไม่ซ้าซ้อนกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่ารูปแบบการบริหารงานของกองบัญชาการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการนั้น เน้นที่การมีส่วนรวมในการกาหนดรูปแบบนโยบาย โดยมีการ
ประชุมร่วมกันทุกส่ว นในทุก ๆ เดือน เปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย
การบริหารได้ตลอดเวลา
7) ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ได้รับ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการปกครองของผู้บังตับบัญชา ได้รับความเป็นกันเองและการดูแล
ใส่ใจจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี สามารถตรวจสอบการทางานของผู้บังคับบัญชาได้ ผู้บังคับบัญชามี
ภาวะผู้ น าที่ ดี มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสมและตรงกั บ ต าแหน่ ง ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น เพราะว่ า
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการเป็นองค์การที่ให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เน้นเรื่องความโปร่งใสในการปกครองต้องสามารถตรวจสอบการปฏิบัติต่าง ๆ ได้ ไม่มีการปกปิดหรือ
ปิดบัง และด้านภาวะผู้นานั้นมีการปลูกฝังตลอดจนหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาภาวะผู้นาทั้งทางด้าน
ความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
8) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่น
ระเบิด กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส่วน
ใหญ่สามารถทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคีกันเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่ากองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการเป็น
องค์การที่ให้ ความส าคัญกับความสามัคคีในการทางาน และรูปแบบการทางานของทหารเรือนั้น
จะต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องได้รับความร่วมมือจากแต่ละแผนกเป็นอย่างดีจึงจะสามารถบรรลุภารกิจ
ต่าง ๆ ได้
9) ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง พบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือ
ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า กองบัญชาการ
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการเป็นหน่วยงานที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสมในการ
ทางาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีสภาพแวดล้อมในที่ทางานที่ดี มีความสะดวกสบาย เป็นหน่วยงานที่มี
ชื่อเสีย งและได้รับการยอมรับจากสังคม ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่า กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานของราชการในสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งมีความมั่นคงและมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้ จั ก หรื อ ยอมรั บ จากประชาชนเป็ น อย่ า งดี จึ ง เป็ น งานที่ ค่ อ นข้ า งมั่ น คง ทางด้ า นอุ ป กรณ์ ห รื อ
สภาพแวดล้อมในการทางานนั้นมีหน่วยงานที่ให้การดูแลทางด้านนี้เป็นอย่างดี
10) ด้านผลประโยชน์ตอบแทนพบว่าข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยุทธการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ได้รับ
เงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีสวัสดิการที่ดีและคุ้มค่า ผลการปฏิบัติงานมีผลต่อการ
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ปรับขึ้นเงินเดือน มีค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าเสี่ยงภัยที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่า กองบัญชาการกอง
เรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการได้มีการกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยงหรือการออกราชการพิเศษให้ตามความ
เหมาะสม อีกทั้งยังมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถได้รับค่าเสี่ยงภัยในการทางานอีกด้วย ด้านสวัสดิการมี
การสนับสนุนทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล ที่พักที่อาศัย ค่าเล่าเรียนบุตรที่เหมาะสม
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่น
ระเบิด กองเรือยุทธการ
1) ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรื อยุทธการที่มีชั้นยศแตกต่าง
กันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลจากการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้เพราะข้าราชการแต่ละช่วงชั้นยศนั้นมีหน้าที่หรือตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการ
ทหารเรือที่มีอาวุโสน้อยหรื อมีชั้นยศที่น้อยกว่าอาจจะมีความอึดอัดในการทางานหรือมีแนวคิดที่
ต้องการความอิสระในการทางาน ต้องการความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็น ซึ่งในบางครั้งด้วย
ตาแหน่งและค่านิยมขององค์กรอาจทาให้มีความอึดอัดและกดดัน ทางด้านข้าราชการที่มีอาวุโสมาก
หรือมีชั้นยศสูง ก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมาก ต้องดูแลกาลังพลรวมทั้งทรัพย์สิน ภารกิจของ
ทหารราชการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาจจะทาให้มีความกดดันในการทางาน
2) ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการที่มีอายุงานแตกต่าง
กันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
เพราะข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่มีช่วงอายุงานน้อย
เป็นช่วงที่อยากเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ต้องการทางานที่มีความท้าทายได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ต้องการโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งบางครั้ง
อาจจะไม่ได้สนใจด้านปัจจัยค้าจุนมากนัก ส่วนข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
กองเรื อยุ ทธการ ที่มีช่ว งอายุงานมาก เป็นช่วงที่ต้องการความมั่นคงในอาชีพ เน้นด้านสวัสดิการ
ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งอาจเป็นผลให้มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน
3) ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่มีสถานภาพที่
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้ เพราะ สถานภาพที่แตกต่างกันอาจทาให้มุมมองในการทางานแตกต่างกัน หรือมีการให้
ความสาคัญในการทางานที่แตกต่างกัน ข้าราชการที่มีสถานภาพโสดอาจจะมีความเป็นอิสระสามารถ
ให้ความสนใจในการทางานได้อย่างเต็มที่ บางครั้งมีภารกิจที่จาเป็นที่จะต้องเดินทางเป็นเวลานานก็
สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ใจ ส่ ว นทางด้ า นข้ า ราชการที่ มี ส ถานภาพสมรส อาจจะต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบทางครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจการปฏิบัติงาน อาจจะให้ความสาคัญกับครอบครัว หรือ
อาจจะให้ความสาคัญทางด้านผลประโยชน์ตอบแทนหรือสวัสดิการมากขึ้น
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4) ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่มีระดับการศึกษา
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
ผลการวิ จั ย ปรากฏเช่ น นี้ เพราะระดั บ การศึก ษานั้น ไม่ไ ด้ มี ผ ลต่ อต าแหน่ ง ในการท างานมากนั ก
ซึ่ ง ต าแหน่ ง หรื อ ลั ก ษณะของงานในกองบั ญ ชาการกองเรื อ ทุ่ น ระเบิ ด กองเรื อ ยุ ท ธการ นั้ น ให้
ความสาคัญกับประสบการณ์ ความสามารถความชานาญในการทางานเป็นหลัก ซึ่งบางครั้งเน้นไปที่
หลักสูตรหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องจึงจะมีผลต่อความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ดังนั้นระดับ
การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ น ไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการทหารเรื อ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
5) ข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่ได้รับเงินเดือนที่
แตกต่ า งกั น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เพราะข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
เข้าใจถึงระดับเงินเดือนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปตามอายุงาน ข้าราชการที่ทางานเป็นเวลานานก็จะได้รับ
เงินเดือนตามระยะเวลาที่ทางาน และอาจจะมองว่าเงินเดือนที่ได้รับนั้นก็เป็นไปตามตาแหน่งงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มมากขึ้น ช้าราชการที่ได้รับเงินเดือนน้อยก็จะมีแรงจูงใจในการทางาน
ด้านความอิสระในการทางาน ไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีภาระงานที่มากนัก
7. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการปรับปรุงศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1) ควรพิจารณาหาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในลักษณะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการ
วิจัยแบบสารวจเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่หลากหลาย อาจจะมีการสัมภาษณ์ห รือความคิดเห็นส่ว นบุคคล
ทางด้านแรงจูงใจเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะได้คาอธิบายที่แตกต่างไปจากการสารวจ และส่งผลช่วยให้การ
แปลความหมาย การวิเคราะห์และการอภิปรายผลมีความชัดเจนและแม่นยามากยิ่งขึ้น
2) ผู้ที่สนใจในการทาการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตาม
ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg ในหน่วยงานข้าราชการอื่น ๆ เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และแตกต่างกัน เนื่องจากข้อมูลหรือปัจจัยในการวิจัยหรือสภาพแวดล้อมค่านิยมขององค์การมีความ
แตกต่างกัน
3) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการให้มีระดับที่เพิ่มมากขึ้น
4) ในปั จ จั ย ตั ว แปรต้น อาจจะเพิ่ มเติม ปัจ จัย การมี บุต รหรื อไม่มี บุต รในหั ว ข้ อสถานภาพ
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีน้าหนักต่อตัวแปรตามนั้นคือปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหารเรือกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
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ถอดบทเรียน กำรบริหำรจัดกำรเตรียมควำมพร้อมรับผู้ป่วยโคโรนำไวรัส
COVID-19 ในสถำบันโรคทรวงอก
รพีพรรณ เรือนรังษี*
บทคัดย่อ
จากสถานการณ์ ปั จ จุ บั น นี้โ รคโคโรนาไวรัส COVID-19 ได้ส่ งผลกระทบกับองค์การด้า น
สาธารณสุขอย่างมาก มีจานวนผู้ป่วยที่มีอัตราการติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิต มีสถิติการแพร่ระบาด
เกิดขึ้นในประเทศไทย จัดเป็นโรคติดต่ออันตรายที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่กระจายโดยตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สถาบันโรคทรวงอกเป็น องค์การภาครัฐ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อชนิดนี้ มีจานวนผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 เข้ารับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ จากการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บริ หารจั ดการเตรีย มความพร้ อมรั บผู้ ป่ว ย สถาบันโรคทรวงอกจึงมีการพัฒนาบริหารงานจัดการ
เตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วย งานการค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
และปัญหา การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยและเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา หากพบสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโรคอื่น ๆ สรุป ผลการศึกษาการค้นคว้าอิสระ
พบว่าในภาพรวมของการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ของ
สถาบันโรคทรวงอกอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก โดยด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
มีเพียงด้านเดียว คือ ด้านการจัดองค์การ รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
กากับดูแล ด้านการวางแผน ด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารคนและการบริหารทรัพยากร
ด้านการประสานงาน ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งด้านการสื่อสารมีระดับการบริหารจัดการที่อยู่
ในระดับปานกลางจาก การที่มีผู้ป่วยชาวต่างชาติจึงต้องพัฒนาด้ านการสื่อสาร ในการถอดบทเรียน
การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุดและระดับมาก จากการ
ประชุมกลุ่ มถอดบทเรี ย นเพื่อหาปั ญหาและข้อเสนอแนะพบว่า พัฒ นาด้านสถานที่ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ให้ มี คุณ ภาพมากขึ้น พัฒ นาความรู้ อ บรมบุค ลากรอย่ างต่อ เนื่ อ ง และพั ฒ นางานด้ า น
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อจัดการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม
คำสำคัญ: ถอดบทเรียน, การบริหารจัดการเตรียมความพร้อม, โรคโคโรนาไวรัส COVID-19

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
การเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกสมัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับผลกระทบที่มีมากขึ้น องค์การ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย เช่น มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต่าง ๆ อากาศเป็นพิษที่มีค่า PM 2.5
สูงและโรคระบาดที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปโดยตรง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกที่
สาคัญที่ส่งผลต่อองค์กรที่ทาให้ ผู้ นาองค์กรต้องให้ความสนใจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี ก ารน าปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (artificial intelligence) ตลอดจนน า
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นองค์ ก ร จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รต่ า ง ๆ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น มากขึ้ น โดยมี ก าร
เปรียบเทียบกันในระหว่างองค์กรสถาบันภาครัฐต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลหลายแห่ง กาหนดมาตรฐาน
โรงพยาบาลและการบริ ก ารสุ ข ภาพ จึ ง มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลมาตรวจสอบประเมินผลงานโดยมีตัวชี้วัดพร้อมทั้งให้การรับรองผ่านการพัฒนาคุณภาพ
งานในขณะเดียวกันต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้น การบริหารจัดการกับองค์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒ นาองค์ ก ารจึ ง เป็ น เรื่ องที่ มี ความส าคั ญ ในยุ ค ปั จจุ บั น ในการเปลี่ ยนแปลงองค์ กรต่ า ง ๆ นั้ น
บางองค์กร อาจเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Transformation) คือเป็นลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรง เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การหรือบางส่วนในองค์การ ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างที่ควร
จะเป็ น การจั ดการกับ การเปลี่ ย นแปลงองค์การเป็นสิ่ งที่ผู้บริห ารต้องให้ ความส าคัญ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมีความแตกต่างไปจากเดิม องค์การอาจเกิดความเสี่ยงสูงอาจเกิดความ
ล้มเหลวหรือกระบวนการทางานไม่เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์กาหนดไว้ หากการบริหารจัดการนั้นไม่
สาเร็จ ดังนั้นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีการพัฒ นางานอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้
ความสาคัญกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การด้วย
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งองค์การในยุคปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะองค์การภาครัฐ จะต้องพบกับการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว บางครั้ง
ก็มีค วามซับ ซ้อนทาให้ บุ คลากรในองค์ การต้องแก้ ไขปรั บ ปรุง กระบวนการท างานอยู่ ตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ แตกต่างจากยุคก่อนมากมาย การทางานในยุคก่อนเป็นลักษณะการทางาน
ประจาเป็นส่วนใหญ่ เพราะไม่มีปัจจัยภายนอกมาส่งผลกระทบกับองค์การมากนัก แต่ในยุคปัจจุบันนี้
เป็นลักษณะของการแข่งขัน เป็นยุคที่องค์การทั้งภาครัฐและภายนอกต้องปรับตัว ปัจจัยภายในเป็น
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน ทรั พยากรบุ ค คล กระบวนการท างาน การประเมิ น
ประสิทธิภาพในการทางาน ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
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เทคโนโลยีและภาคเอกชนต่างก็ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยปกติแล้วองค์การต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยระบบสารสนเทศ สาหรับประเทศไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทย
ต้องปรับ ตัวรั บการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ด้านปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence) นวัตกรรมแบบพลิ กผั น (Disruptive Innovation)
และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing economy) การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจึงมีความหลากหลาย
มากขึ้น การพัฒนาในองค์กรในยุคนี้ จึงต้องยอมรับและบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
พัฒนาขององค์การ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารองค์การต้องให้ความสาคัญ
โดยต้องมีการปรับองค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรง โดยเฉพาะการ
แก้ไขปัญหา จากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลกระทบโดยตรงกับองค์การทาให้ผู้บริหารของ
องค์การจะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์จึง
ต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกนาหลักการวิเคราะห์มาประกอบการ
พิจารณาหาโอกาสปรับปรุงแก้ไข และเป็นโอกาสการพัฒนา
ลักษณะองค์การของโรงพยาบาลต่าง ๆ จะมีลักษณะที่สาคัญแบบองค์การของระบบราชการ
แบบวิชาชีพ (The Professional Bureaucracy) เป็นระบบราชการที่มีการทางานโดยผู้ที่ปฏิบัติงาน
หลั ก ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมจนมี ค วามเชี่ ย วชาญช านาญในงานที่ ท า ส่ ว นผู้ ป ฏิ บั ติ ก า รหลั ก มี
ความส าคั ญ เพราะเป็ น บุ ค ลากรที่ ใกล้ ชิ ด ผู้ รั บ บริ ก ารโดยตรง มี ค วามคิ ด อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจ
มีลักษณะการกระจายอานาจให้ผู้ปฏิบัติที่มีความชานาญเฉพาะทางสูง ฝ่ายสนับสนุนทาหน้าที่อานวย
ความสะดวกให้ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ง านฝ่ า ยเทคนิ ค และนั ก บริ ห ารระดั บ กลางไม่ ค่ อ ยมี บ ทบาทมากนั ก
ผู้ปฏิบัติงานหลักมีบุคลากรค่อนข้างมาก กลไกการประสานงานมีการกาหนดตามมาตรฐานทักษะตาม
ความชานาญและตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบจึงมักมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบสูง ลักษณะ
องค์การแบบวิชาชีพนี้ ได้แก่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
สถาบันโรคทรวงอกเป็นองค์การโรงพยาบาลเฉพาะทางให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ
หลอดเลือด และโรคปอด รักษาผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า15 ปีขึ้นไป จึงมีลักษณะที่ทางานตามระบบ
ระเบียบสอดคล้องกับภาครัฐในขณะเดียวกันก็มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหลัก
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ซึ่งแพทย์เป็นผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทางานขณะเดียวกันก็เป็นผู้นาหรือ
เป็นผู้บริหารงานหลักในองค์การด้วย ผู้ปฏิบัติงานหลักที่มีจานวนมากและใกล้ชิดกับผู้รับบริการได้แก่
พยาบาล ส่ ว นฝ่ า ยสนั บ สนุ น อื่ น ๆ ฝ่ า ยเทคนิ ค เพื่ อ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การทางาน ยั ง มี ฝ่ า ย
เภสัชกรรม ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงิน ดังนั้นในการทางานของสถาบันโรคทรวงอก
ซึ่งเป็นองค์การโรงพยาบาล ที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างระบบราชการแบบวิชาชีพ จึงมี
ความยืดหยุ่นสูงในการทางานปฏิบัติหน้าที่ หากมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร จึงทาให้
ผู้ น ามีความกล้ าในการตัดสิ น ใจพร้อมที่จะเปลี่ ยนแปลง เพื่อให้ ตรงกับกลยุทธ์ที่ว างแผนไว้ และ
สามารถปรับเปลี่ยน พัฒนาปรับปรุงรูปแบบลักษณะของการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนและเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แก่ ผู้ ป่ ว ย มี ม าตรฐานของวิ ช าชี พ ในบาง
สถานการณ์สถาบันโรคทรวงอกต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีลักษณะแบบโครงสร้างแบบเฉพาะกิจ
เพื่อตอบสนองผลกระทบที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วต่อองค์กร เพื่อให้ การ
บริการกับผู้ป่วยและผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพ
จากปัจจัยภายนอกปัจจุบันพบว่า การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยมากที่สุด ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง การระบาดของโรคติดเชื้อที่เรียกว่า โคโรนา
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น เริ่มเกิดโรคนี้ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สาเหตุ ของโรคยังไม่มีความชัดเจน
ไม่มียาเฉพาะโรคที่จะสามารถรักษาให้หายได้ ต่อมามีการระบาดไปทั่วเมืองประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
และลุ กลามมายังประเทศไทย จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุ ข สถิติล่ าสุ ดในขณะที่ทาการศึกษา
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 มีจานวนผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 จานวน 2,966
ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้านแล้ว 2,739 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 54 ราย
สถาบั น โรคทรวงอกจึ ง ตอบสนองนโยบายจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ารับการ
รักษาที่ต้องเฝ้าระวังแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งในกระบวนการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับการ
รักษาโรคระบาดเป็นกระบวนการทางานที่แตกต่างจากงานประจาที่เคยปฏิบัติติทาอยู่ เป็นการบริหาร
จัดการแนวใหม่ เป็นลักษณะที่องค์การต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางานที่แตกต่าง
ไปจากเดิมและมีความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานได้ หากไม่มีการบริหารวางแผนงานจัดการที่ดี จึงเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริ หารในองค์กรจะต้องวางแผนพัฒนาองค์กร ทั้งต้องพัฒ นาความรู้ ทักษะความสามารถของ
บุคลากร แนวทางปฏิบัติงานแนวใหม่ กระบวนการในการทางานที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งต้องมีการ
วางแผนบริหารจัดการ อุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะกับผู้ป่วย การปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยเฉพาะ
โรคระบาด แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษา นอกจากนี้ ยังต้องนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย (AI) โดยนา
หุ่นยนต์มาใช้กับผู้ ป่วยเพื่อลดความเสี่ ยงต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สั มผัสผู้ ป่วยโดยตรง ผู้บริหาร
องค์กรจะต้องจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ และพัฒนาความสามารถของคนในองค์กร อุปสรรคที่ลดทอน
ความสามารถของคนทางานคือ สุขภาพของบุคลากร สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ หากบุคลากรมีความ
เสี่ ย งในขณะปฏิบั ติห น้ า ที่ ถ้า ระบบการป้ องกัน ความเสี่ ยงยัง ไม่ ดีพ อจะส่ งผลเสี ย ต่อ บุค ลากรได้
ในกระบวนการบริหารทั่วไปที่สถาบันโรคทรวงอกบริหารจัดการโดยทั่วไป ปัจจุบันประกอบ ด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุมดูแลกากับ มีการบริหารแบบที่ยึดตามวัตถุประสงค์
มีวิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์
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การบริ ห ารจั ด การในองค์ ก ารมี ห ลายทฤษฎี ที่ ผู้ บ ริ ห ารในองค์ ก ารสามารถน ามาเป็ น
ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ได้แก่
นักทฤษฎี Frederick W. Taylor แนวคิดหลักการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ หลักการแบ่งงานกันตาม
ความถนั ด มี ม าตรฐานการท างานที่ มี ร ะบบ ส่ ว นทฤษฎี ก ารบริ ห ารภาครั ฐ แบบระบบราชการ
ยึดอานาจตามหน้ าที่แบบสมเหตุสมผล ยึดกฎระเบียบ มีตาแหน่งตามสายบังคับบัญชาลาดับขั้น
โดยใช้ระบบคุณธรรม จึงเป็นรูปแบบที่เป็นทางการ เพื่อให้การทฤษฎีองค์การและการจัดการของ
Henry Fayol มีแนวคิดในการบริห ารการจัดการเชิงกระบวนการต่อมานักทฤษฎี Luther Gulick
ได้ พั ฒ นาแนวความคิ ด มาจากทฤษฎี ข อง Henry Fayol ได้ แ ก่ POSDCoRB ประกอบด้ ว ย
การวางแผน (Planning) การจั ดองค์การ (Organizing) การบริห ารคน (Staffing) การกากับดูแล
(Directing) การประสานงาน (Coordination) การรายงาน (Reporting) การจั ดท างบประมาณ
(Budgeting) เจ้ า ของทฤษฎีอี ก ท่ านหนึ่ ง คื อ Peter F. Drucker เป็ น ผู้ ที่น าเสนอแนวคิ ด ในการ
บริหารแบบที่ยึดตามวัตถุประสงค์ (Management By Objectives: MBO) เป็นลักษณะการบริหาร
จัดการที่ผู้บริหารมุ่งเน้นผลของการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ผู้บริหารใน
องค์การต้องการและเน้นความรู้จากการทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมีเป้าหมายในการนาเอาหลักการบริหารไป
ประยุกต์ใช้กับลักษณะองค์การที่ความแตกต่างกันทฤษฎีที่กล่าวมาองค์การยังมีลักษณะเป็นระบบปิด
คือไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบยังไม่มีความยืดหยุ่น
มี ก ารควบคุ ม กฎระเบี ย บ ยั ง มี ลั ก ษณะการรวมอ านาจ ระบบการท างานของคนในองค์ ก าร
การติดต่อสื่อสารการประสานงานต่าง ๆ มีรูปแบบที่เป็นทางการ กระบวนการทางานเป็นแบบทางาน
ประจา (Routine Work) ลักษณะการบริหารจัดการมีแนวความคิดแบบเครื่องจักรกล คือ เน้นให้
ความสาคัญแต่การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การเท่านั้น ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
คนทางานในองค์การมากนัก ซึ่งทฤษฎีแนวคิดนั้น บุคลากรในองค์การยังขาดความคิด สร้างสรรค์หรือ
ผู้บริหารในองค์การไม่ให้ความสาคัญหรือสนับสนุนพัฒนาคนทางานมากนัก ดังนั้นผลงานขององค์การ
จึงยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชนเท่าที่ควร ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบต่อองค์การ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระบบเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด องค์การอาจมีการเปลี่ยนแปลง มีความ
เสี่ยงตลอดเวลาทาให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีแนวคิดการจัดการรูปแบบใหม่ มีลักษณะ
พัฒนาเป็นรูปแบบองค์การแบบมีชีวิต (Organic Organization) ซึ่งเป็นองค์การที่มีความสามารถใน
การปรับตัว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จึงทาให้มีนักวิชาการได้เสนอกระบวนทัศน์แนวใหม่ที่
เรี ย กว่า ทฤษฎี ก ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public Management Theory) เป็ นลั ก ษณะ
รู ป แบบการน าการบริ ห ารแบบภาคเอกชนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยนั ก วิ ช าการ Christopher Hood
นาเสนอแนวคิดในการบริการสาธารณะให้มีรูปแบบลักษณะคล้ายภาคธุรกิจเอกชน โดยนาวิธีการ
บริ ห ารจั ดการปรั บ ใช้ในการปฏิรู ประบบราชการโดยมองว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นลู กค้ า
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เป็นผู้รับบริการ และข้าราชการเป็นผู้จัดการภาครัฐ ตอบสนองนโยบายองค์การ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารภาครัฐกับผู้กาหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ระบบนี้เป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการทางานที่เน้น
ผลงานมากขึ้น มากกว่าเน้น การทางานที่เป็นขั้นตอนจากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคปฏิวัติ
อุสาหกรรมจนถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การบริหารจัดการในองค์การภาครัฐยังมีการนา
ทฤษฎีในยุคคลาสสิกบางส่วนมาปรับใช้ในองค์กร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ และจากการที่
องค์การมีปัจ จั ยภายนอกส่งผลกระทบต่อองค์การ ได้แก่เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง ภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติ โรคระบาด การแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความก้าวล้า ทันสมัย
องค์ ก ารภาครั ฐ จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว และพั ฒ นาโดยน าทฤษฎี ก ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่
(New Public Management Theory) ที่ มี ก ารน าลั ก ษณะการบริ ห ารจั ด การภาคเอกชนมา
ประยุ กต์ใช้ผสมผสานกับทฤษฎีเดิม เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น
สถาบั น โรคทรวงอกจึ งเป็ นองค์การที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงแบบจึงมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีพัฒนาการบริหารจัดการที่ต้องเตรียมความ
พร้อมการบริหาร การนาทฤษฎีรูปแบบเดิมมาปรับใช้อย่างเดียว จึงยังไม่เพียงพอที่ใช้นอกจากจะมี
การที่มีการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมดูแลกากับ และการบริหารที่ยึดตามแผนกลยุทธ์
เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและต้องใช้รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ผสมผสาน เตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมทรัพยากร ทั้งปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ที่
แตกต่างจากการทางานประจ า นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นาใช้กับผู้ป่ว ยรวมทั้ง เทคโนโลยีส ารสนเทศ
โดยเฉพาะการสื่อสาร เพราะมีผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติเข้ารับการรักษาด้วย
ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโคโรนา
ไวรั สสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ปั จจุบันเรียกว่า COVID-19 จึงความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การบริหารจัดการเปรียบเทียบการบริหารจัดการจริงในสถาบันโรคทรวงอก การทบทวนแนวทางที่
เคยปฏิบัติ ค้นหาปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุง มีสิ่งใดบ้างที่ต้องพัฒนา ซึ่งมีการประเมินติดตามเพื่อการ
พัฒนาดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและปัญหาการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมใน
การรับดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อโคโรนาไวรัส COVID-19
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2.2 เพื่ อ เสนอเป็ น แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาหากพบสถานการณ์ ที่ มี ก ารระบาดของ
โรคติดต่อชนิดอื่น ๆ
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับ
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ในสถาบันโรคทรวงอก 19 ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมึก
ระบวนการในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโรคโคโรนา
ไวรัส COVID-19
4. ประโยชน์ของกำรศึกษำ
ผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์สาหรับการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการเตรียม
รับผู้ป่วย โคโรนาไวรัส COVID-19 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและจะเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการ ในผู้ป่วยโรคระบาดอื่น ๆ ในครั้งต่อไป
5. วิธีกำรศึกษำ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative Research Method)
ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Reviews) และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Review)
(1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ.ทฤษฎีแนวคิดการบริหารจัดการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ
(2) ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการ ได้แก่
- วิชาการเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส COVID-19
- ข้อมูลทั่วไปของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส COVID-19
- แผนงานในการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคโคโรนาไวรั ส COVID-19
แนวทางบริหารการจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส COVID-1
- เอกสารทางการบริหารด้านอื่น ๆ
(3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
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2) การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ด้ว ยแบบสอบถามกึ่ งโครงสร้า ง (Semiconstructed Questionnaires) ที่มีคาถามในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับผู้ให้ข้ อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ
3) การถอดบทเรียน ประชุมกลุ่ม สอบถามความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการ
เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19
ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรเป็นบุคลากรที่ทางานในสถาบันโรคทรวงอกประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลที่ดูแล
ผู้ป่วย และทางานด้านติดเชื้อ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 ซึ่งจานวนประชากร 55 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คนนี้
เป็นบุคลากรที่ทางานในสถาบันโรคทรวงอกเป็น แพทย์ และพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องในการดูแล
ผู้ป่วย ได้แก่
- แพทย์ที่ได้รับมอบหมายในการบริหารงานและเป็นผู้ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคโคโรน่าไวรัส
COVID-19
- พยาบาลท างานด้ า นติ ด เชื้ อ ของสถาบั น (Infection Control Ward Nurse: ICWN)
เป็นพยาบาลที่เป็นคณะทีมงานด้านการติดเชื้อของสถาบันโรคทรวงอก
- พยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่แผนกอายุรกรรม ที่รับผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส COVID-19
ของสถาบันโรคทรวงอก
เกณฑ์คัดเข้ำ
- แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19
- พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Ward Nurse: ICWN)
- พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19
เกณฑ์คัดออก
- บุคลากรที่ไม่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ำง
จากการศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของ Taro Yamane ที่มีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 มีความผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ดังสูตรต่อไปนี้ n=N/1+Ne2 ประชากร
ทั้งหมดที่ศึกษาในครั้งนี้ มีจานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 55 คน ฉะนั้น จึงแทนค่าได้เท่ากับ 55/1+
55(0.025)=48 คน ผู้ศึกษาจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรทั้ งหมดที่มีความเกี่ยวข้องมา
สอบถามข้อมูล 50 ราย
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยสร้าง แบบสอบถามงานวิจัยโดยการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเตรียมความ
พร้อม จากตารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) น าแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามงานวิจัยที่ส ร้างขึ้นไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทดสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า) และผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยหลังจากแบบโครงการวิจัยได้มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ผู้ วิ จั ย ท าการแจกแบบสอบถามให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท าวิ จั ย และ
ข้ อ ค าถามของงานวิ จั ย ให้ แ ก่ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ท าการนั ด หมายในการเก็ บ แบบสอบถามคื น
โดยระยะเวลาในการทาแบบสอบถาม ภายใน 2 วัน
3) นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป
สถำนที่ ระยะเวลำกำรทำวิจัย
ท าการศึ ก ษาในสถาบั น โรคทรวงอก ระยะเริ่ ม ด าเนิ น โครงการ 1 เมษายน 2563 -31
พฤษภาคม 2563
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์บุคลากรออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ยเพศ, อายุ , การศึ ก ษา,
ประสบการณ์ในการทางาน.ตาแหน่งในงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย
โคโรนาไวรัส COVID-19 ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 34 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ เป็นลักษณะคาถามปลายเปิดให้บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามได้มี
การแสดงความคิดเห็น และเลือกตัวแทนในการประชุมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็น
สาหรับลักษณะแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วย ลักษณะคาตอบให้เลือกตอบตามความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย น้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ เป็นลักษณะคาถามให้บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามได้มีการแสดง
ความคิดเห็ น ในการบริ ห ารจั ดการเตรียมพร้อมในแต่ล ะด้าน ได้แก่ ความพร้อมของสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สวมใส่สาหรับการป้องกันตนเอง ความพร้อมของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร การดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติ ข้อเสนอแนะด้าน
อื่น ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย มีการประชุมกลุ่มการถอดบทเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในระหว่างบุคลากรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา และนาเสนอข้อเสนอแนะ
6. ผลกำรศึกษำ
จากผลการศึ กษาการบริห ารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19
ในสถาบันโรคทรวงอก วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียนการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 มีดังนี้
1) เพื่ อทบทวนผลการด าเนิน งานในการบริห ารจัด การเตรีย มความพร้อ ม และทบทวน
ประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาตั้งแต่ระยะเวลาในการวางแผนก่อนที่จะรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
เกี่ยวกับรายละเอียดของการบริหารจัดการ ที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
2) เพื่อเสนอข้อมูลเหตุปัจจัยของความสาเร็จและที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
การดาเนินกิจกรรม ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบในการทางานการเตรียมและวิธีการถอด
บทเรียน
การถอดบทเรียนจึงเป็นการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาในประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อ ให้ เห็ น ถึ งรายละเอีย ดท าให้ เ กิด ผลอย่ างที่เ ป็น อยู่ ในปั จจุ บัน ประเด็ นการทางานที่ มี
ประสิทธิภาพสาเร็จตามวัตถุประสงค์องค์กรหรือไม่และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการที่
สถาบันต้องพัฒนาแก้ไขปรับปรุง และเพื่อค้นหาความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้
และประสบการณ์จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในการจัดการ และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบั ติงานทั้งที่มีความสาเร็จหรือที่ต้องพัฒ นา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในครั้งต่อไปและสามารถนาผลการเรียนรู้เสนอผู้บริหารของสถาบัน
การถอดบทเรียนครั้งนี้ที่เป็นการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น ที่เน้นระบบของการบริหาร
จัดการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ของสถาบันโรคทรวงอกในด้านต่าง ๆ
ด้านการวางแผน การบริหารทรัพยากร ด้านการประสานงาน ใช้เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติงาน
(After action review) ลั ก ษณะเป็ น การเปิ ด ใจคุ ย กั น แบบตรงไปตรงมาในที ม งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยผู้ร่วมการประชุมกระบวนการร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ มีสิ่งใดบ้างที่สถาบันควรจะพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ซึ่งมี
ประเด็น ดังนี้
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(1) จุดแข็งสิ่งที่ปฏิบัติได้ดี คืออะไร ทาอย่างไรวิเคราะห์ตั้ง แต่เริ่มต้นการปฏิบัติงาน
ระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
(2) จุดอ่อนหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน มีอะไรบ้าง และได้แก้ไข
ปัญหานั้นอย่างไร
(3) ความรู้และนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสื่อสารที่พบในการปฏิบัติงานครั้งนี้
มีหรือไม่ ต้องพัฒนาอย่างไร
(4) ข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาการทางานในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นจากเดิมมีอะไรบ้าง
มีสิ่งใดที่ต้องเรียนรู้และต้องพัฒนา
กระบวนการถอดบทเรียน มีดังนี้
(1) จัดเตรียมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อการบริหารจัดการเตรียมความพร้อม
ของผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 และกาหนดผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเกี่ยวข้องในการถอดบทเรียน
(2) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทางานและดูแลผู้ป่วย
โดยตรง บุคลากรที่ทางานด้านติดเชื้อในสถาบันซึ่งเป็นตัวแทนทีมงานถอดบทเรียน
(3) วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ร่วมถอดบทเรียนได้
มีการเสนอข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
(4) รวบรวมประเด็นสรุปการถอดบทเรียนของกระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน
ประกอบการประชุมถอดบทเรียนเพื่อทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา
(5) กาหนดขั้นตอนดาเนินการและผู้รับผิดชอบกระบวนการถอดบทเรียน
(6) จัดประชุมการถอดบทเรียนเพื่อทบทวน วิเคราะห์ เชื่อมโยงและให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ของการถอดบทเรียน
(7) จัดทาสรุปผลการถอดบทเรียน “การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19
7. สรุปอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ สรุป พบว่า ในภาพรวมของการบริหารจัดการเตรียม
ความพร้ อ มรั บ ผู้ ป่ ว ยโคโรนาไวรั ส COVID-19 อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.32 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.42 โดยด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดมีเพียงด้านเดียว คือ ด้านการจัด
องค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ
ด้านการกากับ ดูแล ด้านการวางแผน ด้านการบริห ารทรัพยากร ด้านการบริหารคน/การบริห าร
ทรัพยากร และด้านการประสานงานและเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49, 4.41,
4.32, 4.29 และ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53, 0.42, 0.42, 0.51 และ 0.55 ตามลาดับ
ซึ่งเมื่อแยกประเด็นต่าง ๆ พบว่ามีระดับการบริหารที่แตกต่างกันดังนี้
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ด้ำนกำรวำงแผน พบว่าผลการประเมินระดับการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย
โคโรนาไวรัส COVID-19 ทางด้านการวางแผนที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ สถาบันมีการวางแผนจัดตั้ง
ทีมงานหลักสาหรับการจัดการเตรียมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทีมงาน
ควบคุ มการติดเชื้ อ และผู้ เ ชี่ย วชาญที่เ ป็นตัว แทนจากหอผู้ ป่ว ยหนัก และแผนกผู้ ป่ว ยนอก และ
ในสถาบันมีทีมงานหลักที่ได้แก่ แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และพยาบาล ด้านควบคุมการติดเชื้อประจา
สถาบันเพื่อคอยให้คาปรึกษาแก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากัน 0.49
ด้ ำ นกำรจั ด องค์ก ำร พบว่า การบริ ห ารจั ดการเตรี ยมความพร้อ มรับ ผู้ ป่ ว ยโคโรนาไวรั ส
COVID-19 ด้านการจัดองค์การ ทั้งหมดมีจานวน 2 ข้อ และมีผลการประเมินความพร้อมอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ในสถาบั นมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่ วยโคโรนาไวรัส COVID-19
มีการประเมินแนวโน้มอัตราผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ องค์กรจึงมีการวางแผนและ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานบางหน่วยงานที่จาเป็นโดยเปลี่ยนรูปแบบเดิมที่รับผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อรองรับ
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 มีค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และในสถาบันมีการ
วางแผนเตรียมความพร้อมโดยการปรับยุบหน่วยงาน บางหน่วยเพื่อให้มีขนาดเล็กลงตามปริมาณของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการน้อยลง มีค่าเฉลี่ย 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54
ด้ ำ นกำรบริ ห ำรคน พบว่ า การบริ ห ารจั ด การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ ผู้ ป่ ว ยโคโรนาไวรั ส
COVID-19 ด้านการบริห ารคน มีทั้งหมด จานวน 9 ข้อ ความพร้อมของการบริหารจัดการเตรียม
ความพร้ อ มรั บ ผู้ ป่ ว ยโคโรนาไวรั ส COVID-19 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี จ านวน 2 ข้ อ และระดั บ
การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่อยู่ในระดับมาก
ด้ ำ นกำรบริ หำรทรั พยำกร การบริห ารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ ป่ ว ยโคโรนาไวรั ส
COVID-19 ด้านการบริหารทรัพยากร มีทั้งหมด จานวน 2 ข้อ และมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับ
มาก โดยสถาบันมีระบบการควบคุมดูแลกากับการใช้ทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อป้องกัน
การใช้ที่เกินความจาเป็น และสถาบันมีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีพร้อมใช้อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
4.38 และ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และ 0.60 ตามลาดับ
ด้ำนกำรกำกับดูแล การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19
ด้านการกากับดูแล ประกอบด้วยความพร้อมทั้งหมด จานวน 3 ข้อ โดยการบริหารจัดการเตรียม
ความพร้ อมรั บ ผู้ ป่ ว ยโคโรนาไวรั ส COVID-19 มี ค วามพร้อ มอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด จ านวน 2 ข้ อ
ส่วนความพร้อมในการบริหารจัดการเตรียมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 อยู่ในระดับมากมี 1 ข้อ
ด้ำนกำรประสำนงำน ระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร พบว่าการประเมินระดับการบริหาร
จัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส COVID-19 ด้านการประสานงาน (coordination)
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีทั้งหมด 7 ข้อ มีการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่ว ย
โคโรนาไวรัส COVID-19 อยู่ในระดับมาก จานวน 6 ข้อ ส่วนการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับ
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ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ในประเด็นการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติมีความพร้อมอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ในสถาบันโรคทรวงอกมีระบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดองค์การ ด้านการบริหารคน ด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการกากับดูแล ด้านการประสานงาน
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่ง กระบวนการบริหารที่ได้กล่าวมาตรงกับทฤษฎีที่สถาบันโรคทรวง
อกสามารถนามาประยุกต์ใช้นามาบริหารจัดการที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อม
รับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้ป่วยของสถาบันที่ความพร้อมรับผู้ป่วย แสดงความคิดเห็นให้คะแนนในระดับการบริหาร
จัดการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่มีระดับมากถึงมากที่สุด ดังนั้นจากการตอบแบบสอบถามใน
ความคิดเห็นของบุคลากรการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพค่อนข้างดีพอสมควรไม่มีความคิดเห็น
ที่แสดงว่ามีประสิทธิภาพน้อยหรือน้อยที่สุดที่ต้องดาเนินการแก้ไขหรือเป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารต้อง
รีบแก้ไขแบบเร่งด่วน แต่ยังมีบางประเด็นที่ระดับในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยมีอยู่
ในระดับ กลางซึ่งผู้บริห ารต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการ
ประสานงาน ระบบเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร ที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ค วรมี ก ารน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีให้ตอบทั้งหมด 34 ข้อ
เป็ น ลั ก ษณะวั ด ระดั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นต่ า ง ๆ มี ร ะดั บ มากน้ อ ยเพี ย งใดที่ จ ะท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะสามารถรับรู้ ระดับการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับดีมากหรือดีแต่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดถึงปัญหาที่แท้จริง
มากนัก
ผู้ศึกษาจึงมีการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างถอดบทเรียน
เพื่อต้องการทราบรายละเอียดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาในแนวทางการบริหาร
จัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส COVID-19 ซึ่งมีประเด็นการบริหารจัดการสรุปได้ดังนี้
ด้านการวางแผน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังพบว่าการวางแผนในการจัดเตรียมสถานที่และ
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี มี ห้ อ งที่ มี ร ะบบระบายอากาศอย่ า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายเชื้อ มีความสะอาดและปลอดภัยแล้วแต่ถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มจานวนมากขึ้นอาจต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มสถานที่อีก ประตูปิดเปิดห้องผู้ป่วยยังไม่มีระบบเซนเซอร์
ด้ำนกำรจัดองค์กำร ไม่ค่อยมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงมากนัก แต่บุคลากรต้องมีความ
เตรียมพร้อมยอมรับหากมีการเปลี่ยนแปลง ลดขนาดหรือปรับเปลี่ยนแผนกการทางานบางแผนก
ด้ำนกำรบริหำรคน ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ เพราะมี
ปัญหาในการหมุนเวียนอัตรากาลังที่มาจากหน่วยงานอื่น ๆ มาสลับพลัดเปลี่ยนเวร ทาให้ต้องมีการ
เรียนรู้ใหม่ทุกครั้งและพัฒนาฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยให้มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ
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ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร ในระยะแรก ๆ มีปริมาณของใช้เพียงพอต่อมาขาดแคลนไม่พอใช้
อุปกรณ์บางอย่างไม่มีคุณภาพ เช่น หน้ากากอนามัย หรือที่ป้องกันการแพร่กระจาย นอกจากนี้ ยังมี
กล้องวงจรปิดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
ด้ำนกำรกำกับดูแล ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ผู้นาองค์การหรือท่านผู้อานวยการของสถาบันได้
เป็นผู้ที่นาในการดูแลสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง เป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรในสถาบัน มีทักษะในการโน้ม
น้าวให้บุคลากรมีความตระหนักใส่ใจในการทางาน โดยยึดหลักวิสัยทัศน์และสร้างค่านิยมร่วมกันสร้าง
ขวัญกาลังใจให้บุคลากรในสถาบันมีความสามัคคีเพื่อเตรียมความพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก
สถานการณ์
ด้ำนกำรประสำนงำน ระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เนื่องจากมีผู้ป่วยชาวต่างชาติมาเข้า
รับการรักษาจึงมีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร คุณภาพของหุ่นยนต์ยังไม่ดีเท่าที่ควร บุคลากรบางคนยัง
ใช้ไม่เป็น
8. สรุปจำกผลกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาได้สรุปการวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพที่มีทั้งลักษณะแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และ
ยังมีการประชุมกลุ่ มถอดบทเรียนเพื่อต้องการทราบผลการศึกษาวิจัยที่มีความละเอียดในเชิงเนื้อหา
มากขึ้นซึ่งทาให้บุคลากรหรือจานวนประชากรที่ศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ในสถาบันโรคทรวงอกมีระบบการ
บริหารจัดการด้ านต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการบริหารที่ได้กล่าวมามีความสอดคล้องกับทฤษฎีของการ
บริ ห ารจั ดการแบบยุ ค คลาสสิ กของนัก ทฤษฎี Henry Fayol และ Luther Gulick ในการบริห าร
จั ด การเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ โดยมุ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน และได้ แ ก่ ด้ า นการวางแผน
ด้ า นการจั ด องค์ ก าร ด้ า นการบริ ห ารคน ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร ด้ า นการก ากั บ ดู แ ล
ด้ า นการประสานงาน ระบบเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร และทฤษฎี ก ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่
Christopher Hood ที่มีลักษณะการบริหารจัดการแบบภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้กับสถาบันโรคทรวง
อกลักษณะการบริหารจัดการของสถาบันโรคทรวงอกจึงมีกระบวนทัศน์ที่มีการนาทฤษฎีมาใช้รูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) นอกจากนี้จากผลกระทบปัจจัยภายนอกที่องค์การของสถาบันโรคทรวงอกได้รับ
โดยตรง คือ มีผู้ ป่ว ยโรคติดต่อชนิ ดร้ายแรงที่มีลักษณะการแพร่กระจายเชื้อ สถาบันโรคทรวงอก
จึงปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนงานจากโครงสร้ างแบบวิชาชีพ ต้องปรับบางแผนกให้เป็นแบบ
โครงสร้างเฉพาะกิจเพื่อให้บริการผู้ป่วยและประชาชนอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ และ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สถาบันโรคทรวงอกซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่มีการนาทฤษฎี
การบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กรที่จะทาให้เกิ ดประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 ได้ ผลจากการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย
โคโรนาไวรัส COVID-19 จากการวิเคราะห์สอบถามบุคลากรในด้านการจัดองค์การ จัดว่าอยู่ในระดับ
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มากที่สุดส่วนด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการกากับ ดูแล จัดอยู่ในระดับมาก แต่ด้านระบบการ
ประสานงาน ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสถาบันต้องมีการปรับปรุงใน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่วนด้านอื่น ๆ สถาบันโรคทรวงอกต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะด้าน
ทรัพยากร ที่เป็นบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องจัดการเตรียมความพร้อมให้อยู่ในระดับดี
มากทั้งในปริมาณและมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งหมายถึงต้องพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน
ปัญหำอุปสรรค
ในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-19 นั้น เนื่องจากเป็น
ระยะที่มีการแพร่ระบาดและสถาบันโรคทรวงอกต้องมีมาตรการในการป้องกันในการติดเชื้อให้กับ
ผู้ป่วยรายอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรที่ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค จึงต้องมีการ
เฝ้าระวังตนเอง ในการอบรมพัฒนา ความรู้ ทักษะ หรือการประชุมในลักษณะที่มีบุคลากรจานวนมาก
จึงมีข้อจากัด ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานจึงต้องใช้ระบบงานสารบรรณมากขึ้น
จากเดิมซึ่งบุคลากรต้องปรับวิธีการเรียนรู้ที่ต้องใส่ใจและให้ความสาคัญ แสวงหาความรู้คู่มือปฏิบัติ
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร
9. ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาถอดบทเรียนการบริห ารจัดการเตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-9 ในสถาบันโรคทรวงอกซึ่งผลการวิจัยนาแบบสอบถามวิเคราะห์การ
บริ ห ารจั ดการที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและทาให้ เกิ ดคุ ณภาพงานมี ระดั บ การบริห ารจัด การในด้ านการ
วางแผนด้านการจัดองค์กร ด้านการบริหารคน ด้านการบริหารทรัพยากรและด้านการกากับดูแล จัด
อยู่ในระดับที่มากและมากที่สุดแต่ด้านการประสานงานและระบบเทคโนโลยีการสื่อสารอยู่ในระดับ
ปานกลางในบางประเด็นที่มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ารับการรักษา หลังจากที่มีถอดบทเรียนประชุมกลุ่ม
ให้บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็นรายละเอียด ทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบปัญหาที่ต้องมี
การพัฒนาปรับปรุงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการรับ
ผู้ ป่ ว ยที่ มีการแพร่ ร ะบาดของโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 หรื อโรคแพร่ระบาดชนิ ดอื่น ๆ ต่อไป
ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย บุคลากรแพทย์และพยาบาล โดยมีการอบรมพัฒนา
ทักษะต่อเนื่องและสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มี
ลักษณะการแพร่ระบาด
2) ผู้นาองค์กรเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นตัวอย่างที่ดีของภาวะผู้นา ผู้อานวยการเป็นบุคคล
แรกที่เป็นบุคลากรหมุนเวียนกับแพทย์ในสถาบันในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้ศึกษาจึงขอ
เสนอแนะให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจอาจเป็นรูปแบบอาสาสมัครทั้งทีมแพทย์และทีมพยาบาลขึ้นโดยไม่
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จาเป็นต้องให้อัตรากาลังในแผนกต่าง ๆ มาพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนซึ่งทุกครั้งที่มีพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา
จะขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การขาดความชานาญอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางาน
หรือทาให้บุคลากรมีความเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงควรใช้วิธีสรรหาบุคลากรที่ เป็นทีมเฉพาะ
กิจและพัฒนางานจนเกิดทักษะ มีความชานาญ
3) การจั ด เตรี ย มสถานที่ ค วรพั ฒ นารู ป แบบบางแห่ ง เช่ น ประตู ปิ ด เปิ ด ควรเป็ น ระบบ
เซนเซอร์ทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีการสัมผัสประตูหรือพื้นผนังห้อง
4) จากการถอดบทเรี ย นพบว่ าประสิ ท ธิภ าพและคุ ณภาพในการเตรี ยมสิ่ ง ของ อุป กรณ์
การแพทย์ยังไม่เพียงพอพร้อมใช้เท่าที่ควร ทีมบริหารที่มีหน้าที่ในการจัดสรรหาวัสดุครุภัณฑ์จะต้อง
วางแผนในการเตรียมให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีในครั้งต่อไป
5) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เนื่องจากสถาบันโรคทรวงอกมีผู้ป่วย
ชาวต่ า งชาติบ างรายที่ ไม่ ส ามารถใช้ ภ าษาอัง กฤษเป็ น ภาษากลางได้ สถาบัน จึ งควรมี ระ บบการ
แปลภาษาหรืออาจมีการติดต่อประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศเพื่อขอคาแนะนา และควร
พัฒนาหุ่นยนต์ให้มีศักยภาพสามารถใช้งานได้ดีมีคุณภาพ
6) ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชนทั่วไปรับรู้และมีความตระหนักในการป้องกันตนเอง
และการดาเนินของโรค
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย
ปี 2562 กรณีศึกษำกลุม่ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
เลอสรรค์ วงศ์มา*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นลูกหนี้สินเชื่อบัตรกรุงไทย ที่เป็นกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 18,000 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบบันทึกข้อมูล
สาหรับลงรหัส สาหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการค้างชาระ
หนี้ของสินเชื่อบัตรกรุงไทย ปัจจุบันถูกระงับ การใช้งานและกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์
ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านภาวะเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติส่งผลต่อการ
ก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
บมจ. บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ภาระหนี้ การใช้จ่าย
ด้านการประสบปัญหาครอบครัวและวินัยในการชาระเงิน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิภาค รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วันที่ออกบัตร และวันที่
ถูกระงับบัตร มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลู กหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562
กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ส่ ว นเพศ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่ม
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำสำคัญ: หนี้, ลูกหนี้, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.2 เพื่ อ น าเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
2.1 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ควรเป็น
เช่นไร
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุนทร มณีสวัสดิ์ (2555: 20) ได้กล่าวไว้ว่า หนี้สิน หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย
หรือนิติสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้ ทรงสิทธิที่จะเรียกร้อง
ให้อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าลูกหนี้ ชาระหนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหนี้นั้นจะมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ
1) ต้องมีเจ้าหนี้ และลูกหนี้ 2) ต้องมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน และ 3) ต้องมีวัตถุแห่งหนี้ หรือเป็นการยืมเงินหรือทรัพย์สินโดยที่มีการสัญญากันว่าจะมี
การคืนให้ ซึ่งในขณะที่ยังไม่ได้คืน ผู้ให้ยืม ก็คือ เจ้าหนี้ ส่วนผู้ยืมก็คือ ลูกหนี้ (Pin number, 2554: 13)
สุกานดา กลิ่นขจร และนรรัฐ รื่นกวี (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระ
หนี้ สิ น ของเกษตร จั งหวัด นครราชสี มา กรณี ศึก ษาอาเภอด่ านขุ นทดและอาเภอโนนสู ง จั งหวั ด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณหนี้สิน ความสามารถในการชาระหนี้สิน และปัจจั ย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาระหนี้ สิ น ของเกษตรกรในเขตอ าเภอด่ า นขุ น ทดและอ าเภอโนนสู ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสาคัญต่อภาระ
หนี้ สิ น ของเกษตรกรมากที่สุ ด ในขณะที่ ปัจจัย ที่มีอิ ทธิพลต่อรายได้ของเกษตรกรคือ ปัจจั ยด้า น
นโยบายการเมือง และ ปั จ จั ย ด้านความสามารถในการบริห ารจัดการ ส่ ว นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อ
รายจ่ายของเกษตรกร คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านความสามารถใน
การปรับตัว และปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
ควรให้ความสาคัญกับการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการบริหารจัดการด้านการเงินของ
เกษตรกรที่ทันสมัยและทันต่อความต้องการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่น การจัดการอบรม
และพัฒนาความรู้อีกทั้งควรเน้นการบูรณาการความรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง เป็นต้น
กมลรัตน์ สุขมนต์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต: กรณีศึกษาธนาคาร
แห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด มหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมและศักยภาพและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณหนี้บัตรเครดิตของผู้ใช้บัตรเครดิต ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากั ด
มหาชน ผลการศึกษาพบว่า บัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด มหาชน มีศักยภาพ
ในการแข่งขันเนื่องจากธนาคารยังคงมีจุดแข็งและโอกาสในการเติบโตของบัตรเครดิตสาหรับด้าน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต พบว่า ผู้ใช้บัตรเครดิตเพศหญิงจะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตน้อย
กว่าเพศชายเนื่องจากลักษณะนิสัยของเพศหญิงมีความละเอียดรอบครอบในการชาระเงินมากกว่า
เพศชาย และเมื่อผู้ใช้บัตรเครดิตมีอายุเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตลดลงเนื่องจากผู้ใช้บัตร
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เครดิตที่มีอายุสูงขึ้นจะมีความสามารถในการชาระหนี้บัตรเครดิตมากขึ้นสาหรั บด้านที่อยู่ผู้ใช้บัตร
เครดิตที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตมากกว่าผู้ใช้บัตรเครดิตที่
อาศัยอยู่ต่างจังหวัด
4. ระเบียบหรือวิธีกำรทำวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับภาระหนี้สิน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้สิ น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและรายงานการค้างชาระหนี้ของสินเชื่อบัตรกรุงไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบบันทึกข้อมูล
4.2 กาหนดขอบเขตเนื้อหา เพื่อสร้างข้อคาถามที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.3 สร้างกลุ่มตัวอย่างตามกรอบแนวคิดการวิจัย
5. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
5.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บั ต รกรุ ง ไทย ที่ เ ป็ น กลุ่ ม พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 18,000 ราย
5.2 การวิจัย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบบันทึก
ข้อมูลสาหรับลงรหัส สาหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการค้าง
ชาระหนี้ของสินเชื่อบัตรกรุงไทย ปัจจุบันถูกระงับการใช้งาน และกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาล
6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
6.1 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการค้าง
ชาระหนี้ ของสินเชื่อบัตรกรุงไทย ซึ่งปัจจุบันถูกระงับการใช้งาน และกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาล
6.2 นาข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
6.3 น าข้อ มูล ที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ ท างสถิติ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจั ย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS
7. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่ า ร้ อ ย ล ะ ( Percentage)
และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ใ นการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ปัจ จั ยส่ ว นบุ คคล และค่ า เฉลี่ ย
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(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บมจ.บั ต รกรุ ง ไทย ปี 2562 กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่ ง ผลต่ อการก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อนของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บมจ.บั ต รกรุ งไทย ปี 2562 กรณีศึ ก ษากลุ่ ม
พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยการวิเคราะห์หาค่า Chi Square
8. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ” โดยผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการค้างชาระหนี้ ของสินเชื่อบัตรกรุงไท ซึ่งปัจจุบันถูกระงับการใช้งานและ
กาลั งดาเนิ นการสู่ ชั้นศาล จานวน 18,000 ตัว อย่าง แล้ วผู้วิจัยนาข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติ
ซึ่งสามารถนาเสนอผลการศึกษาโดยแยกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
8.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง
จากการเก็บรวบรวมลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิภาคและ
รายได้ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 18,000 ตัวอย่าง ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 10,906 คน คิดเป็นร้อยละ 60.59 และเพศชาย
จานวน 7,094 คน คิดเป็นร้อยละ 39.41
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี จานวน 7,250 คน คิดเป็นร้อยละ 40.28 รองลงมามี
อายุ 41-50 ปี จานวน 6,967 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 อายุ 61 ปีขึ้นไป จานวน 2,832 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.73 และอายุ 31-40 ปี จานวน 951 คน คิดเป็นร้อยละ 5.28
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส จ านวน 12,485 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.36
รองลงมามีสถานภาพโสด จานวน 3,736 คน คิดเป็นร้อยละ 20.76 และสถานภาพหม้าย หย่าร้าง
หรือแยกกันอยู่ จานวน 1,779 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 8,708 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38
รองลงมาจบการศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 6,900 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.33 และ
การศึกษาระดับสูงกว่า ปริญญาตรี จานวน 2,392 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑล จานวน 9,079 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 50.44 รองลงมาอาศัย อยู่ ใ นภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ 3,184 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.69
ภาคกลาง จานวน 2,187 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 ภาคเหนือ จานวน 1,497 คน คิดเป็นร้อยละ
8.32 ภาคตะวันออก จานวน 1,049 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 และภาคใต้ จานวน 1,004 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.58
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป จานวน 7650 คน คิดเป็นร้อยละ
43.04 รองลงมา 25,001-30,000 บาท จานวน 3680 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44 รายได้ 20,00125,000 บาท จานวน 2,300 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78 รายได้ 30,001-35,000 บาท จานวน 1472
คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 รายได้ 40,001-45,000 บาท จานวน 1,426 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92
รายได้ 35,001-40,000 บาท จ านวน 1,150 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39 และรายได้ ไม่เกิน 20,000
บาทจานวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79
8.2 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ภำยนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรก่ อ หนี้ ภ ำคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.
บัตรกรุ งไทยนั้ น พบว่า ปัจ จัย ภายนอก เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากปัจจัย ดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อตัวลูกหนี้ได้ ได้แก่
1) ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัญหาสาคัญของการประกอบธุรกิจหากภาวะเศรษฐกิจดีย่อมส่งผลให้
การประกอบธุรกิจมีการขยายตัวและเจริญรุ่งเรือง ภาวะเศรษฐกิจตกต่าหรือซบเซาย่อมส่งผลให้เกิด
การชะลอตัวทางธุรกิจและการจ้างงานน้อยลง รายได้ของบุคคลลดลงตาม ซึ่งในบางธุรกิจอาจประสบ
ปัญหารุนแรงถึงขั้นล้มละลายได้ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาล การดาเนินธุรกิจย่อมต้องเป็นไปใน
ขอบเขตแห่งกฎหมายธุรกิจบางชนิด รัฐบาลอาจเห็นว่ามีความจาเป็นต่อการครองชีพของประชาชนก็
อาจจะกาหนดให้มีการควบคุมราคา เช่น ปูนซีเมนต์ น้าตาล เป็นต้น การกระทาเช่นนี้ย่อมเป็นผลดี
ต่อผู้บริโภคแต่ถ้ามีปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะต้องพิจารณาปรับนโยบายให้เหมาะสม
2) ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดคิดไว้
ก่อนเช่น ไฟไหม้ ภัยจาก น้าท่วม ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลต่อการก่อหนี้ ภาคครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
8.3 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ภำยในที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรก่ อ หนี้ ภ ำคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ. บัตรกรุงไทย ปี 2562
กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น ประกอบด้วย
1) ภาระหนี้ ได้แก่ การมีภาระหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยท่านมีภาระหนี้ด้านที่อยู่
อาศัย ภาระหนี้ด้านสินเชื่อรถยนต์ ภาระหนี้ด้านการศึกษา และภาระหนี้อื่น ๆ
2) ด้านการใช้จ่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมชอบเลียนแบบการบริโภค มีการใช้จ่าย
ผ่านบั ตรเครดิตเนื่องจากเห็ นว่าสะดวกกว่าการใช้จ่ายด้วยเงิ นสด ใช้จ่ายค่าบริโภคและใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน ใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ใช้จ่ายในการซื้อสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ใช้จ่ายด้านการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
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3) ด้านการประสบปัญหาครอบครัว เป็นปัจจัยภายในที่สาคัญที่ก่อให้เกิดหนี้ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนมากกว่ารายได้ของครอบครัว รายได้คนเดียวในครอบครัว บุคคลในครอบครัวประสบ
ปัญหาว่างงาน บุคคลในครอบครัวประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือบุคคลในครอบครัวประสบ
ปัญหาหนี้สิน
4) ด้านวินัยในการชาระเงิน เป็นปัจจัยภายในที่สาคัญอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ ได้แก่ การไม่
สามารถชาระหนี้ ได้ตามสัญญาที่กาหนด ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ไม่ปฏิบัติ ตาม
แผนการใช้จ่ายเงินที่กาหนดไว้ และไม่หยุดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอื่นก่อน จนกว่าจะชาระหนี้คง
ค้างทั้งหมด ไม่มีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งสาหรับการออม นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์
เช่น เล่นการพนัน การนาไปเก็งกาไรในธุรกิจ ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย มีหนี้สินภายนอกมาก หรือการที่
ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้อื่นดาเนินคดีและยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
8.4 กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อกำรก่อหนี้ภำค
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มพนักงำนรัฐวิสำหกิจ จานวน
ภาระหนี้สิน ของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อจานวนหนี้สิน ของกลุ่มลูกหนี้ บมจ. บัตรกรุงไทย
ปัจจัยส่วน
บุคคล
เพศ
ชาย
หญิง

ไม่เกิน 200,000
จำนวน ร้อยละ

806.00 4.48
1340.00 7.44
รวม
2146.00 11.92
2
χ = 3.933, p = 0.140

หนี้สิน
200,001-400,000 400,001 บำท ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
2170.00
3253.00
5423.00

12.06
18.07
30.13

4118.00
6313.00
10431.00

22.88
35.07
57.95

รวม
จำนวน ร้อยละ
7094.00 39.41
10906.00 60.59
18000.00 100.00

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังตารางที่ 8.2
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ตารางที่ 8.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ปัจจัยส่วน
บุคคล

ไม่เกิน 200,000
จำนวน ร้อยละ

อำยุ
31-40 ปี
181.00
41-50 ปี
822.00
51-60 ปี
961.00
61 ปีขึ้นไป
182.00
รวม
2146.00
2
χ = 207.006*, p = 0.000

1.01
4.57
5.34
1.01
11.92

หนี้สิน
200,001-400,000 400,001 บำท ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
364.00
2098.00
2142.00
819.00
5423.00

2.02
11.66
11.90
4.55
30.13

406.00
4047.00
4147.00
1831.00
10431.00

2.26
22.48
23.04
10.17
57.95

รวม
จำนวน ร้อยละ
951.00
5.28
6967.00 38.71
7250.00 40.28
2832.00 15.73
18000.00 100.00

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ปัจจัยส่วน
บุคคล
สถำนภำพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่
รวม
2
χ = 521.515*,

ไม่เกิน 200,000
จำนวน ร้อยละ

หนี้สิน
200,001-400,000 400,001 บำท ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

503.00
1460.00
183.00

2.79
8.11
1.02

1643.00
3372.00
408.00

9.13
18.73
2.27

1590.00
7653.00
1188.00

8.83
42.52
6.60

3736.00
12485.00
1779.00

2146.00 11.92
p = 0.000

5423.00

30.13

10431.00

57.95

18000.00 100.00

รวม
จำนวน ร้อยละ
20.76
69.36
9.88

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 8.4
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ตารางที่ 8.4 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หนี้สิน
200,001-400,000 400,001 บำท ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่เกิน 200,000
จำนวน ร้อยละ
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี 503.00 2.79 1643.00
ปริญญาตรี
1460.00 8.11 3372.00
สูงกว่าปริญญาตรี 183.00 1.02 408.00
รวม
2146.00 11.92 5423.00
2
χ = 1343.297*, p = 0.000

9.13
18.73
2.27
30.13

1590.00
7653.00
1188.00
10431.00

8.83
42.52
6.60
57.95

รวม
จำนวน

ร้อยละ

3736.00 20.76
12485.00 69.36
1779.00
9.88
18000.00 100.00

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิภาคมีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือ นของกลุ่มลูกหนี้บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 8.5
ตารางที่ 8.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิภาคมีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หนี้สิน
ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่เกิน 200,000
200,001-400,000 400,001 บำท ขึ้นไป
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ภูมิภำค
ภาคเหนือ
182.00 1.01 633.00 3.52
682.00
3.79 1497.00 8.32
ภาคกลาง
229.00 1.27 501.00 2.78 1457.00 8.09 2187.00 12.15
ภาคตะวันออก
45.00
0.25 230.00 1.28
774.00
4.30 1049.00 5.83
ภาคตะวันออก
593.00 3.29 1365.00 7.58 1226.00 6.81 3184.00 17.69
เฉียงเหนือ
ภาคใต้
184.00 1.02 548.00 3.04
272.00
1.51 1004.00 5.58
กรุงเทพมหานคร 913.00 5.07 2146.00 11.92 6020.00 33.44 9079.00 50.44
และปริมณฑล
รวม
2146.00 11.92 5423.00 30.13 10431.00 57.95 18000.00 100.00
χ2 = 1464.323* , p = 0.000
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ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือ นของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังตารางที่ 8.6
ดังตารางที่ 8.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ปัจจัยส่วนบุคคล

หนี้สิน
ไม่เกิน 200,000
200,001-400,000 400,001 บำท ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 20,000 บาท
92.00
20,001-25,000 บาท
506.00
25,001-30,000 บาท
414.00
30,001-35,000 บาท
138.00
35,001-40,000 บาท
92.00
40,001-45,000 บาท
184.00
ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป 720.00
รวม
2146.00
χ2 = 1200.655*, p = 0.000

0.51
2.81
2.30
0.77
0.51
1.02
4.00
11.92

138.00
1058.00
1150.00
368.00
138.00
276.00
2295.00
5423.00

0.77
5.88
6.39
2.04
0.77
1.53
12.75
30.13

92.00
736.00
2116.00
966.00
920.00
966.00
4635.00
10431.00

0.51
4.09
11.76
5.37
5.11
5.37
25.75
57.95

รวม
จำนวน ร้อยละ
322.00
1.79
2300.00 12.78
3680.00 20.44
1472.00
8.18
1150.00
6.39
1426.00
7.92
7650.00 42.50
18000.00 100.00

ผลการศึ ก ษาพบว่ า “ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บมจ.
บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ สรุปได้ดังนี้
1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน
10,906 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.59 อายุ 51-60 ปี จ านวน 7,250 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.28
สถานภาพสมรสจานวน 12,485 คน คิดเป็นร้อยละ 69.36 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
8,708 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑล จานวน 9,079 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.44 มีรายได้ ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป จานวน 7,650 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04
2) ข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย
ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
หากปัจจัย ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อตัวลูกหนี้ได้ ได้แก่
(1) ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัญหาสาคัญของการประกอบธุรกิจหากภาวะเศรษฐกิจดี
ย่อมส่งผลให้การประกอบธุรกิจมีการขยายตัวและเจริญรุ่งเรือง ภาวะเศรษฐกิจตกต่าหรือซบเซาย่อม
ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางธุรกิจและการจ้างงานน้อยลง รายได้ของบุคคลลดลงตาม ซึ่งในบางธุรกิจ
อาจประสบปัญหารุนแรงถึงขั้นล้มละลายได้ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาล การดาเนินธุรกิจย่อม
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ต้องเป็นไปในขอบเขตแห่งกฎหมายธุรกิจบางชนิด รัฐบาลอาจเห็นว่ามีความจาเป็นต่อการครองชีพ
ของประชาชนก็อาจจะกาหนดให้มีการควบคุมราคา เช่น ปูนซีเมนต์ น้าตาล เป็นต้น การกระทาเช่นนี้
ย่ อมเป็ น ผลดี ต่ อผู้ บ ริ โ ภคแต่ถ้ ามี ปั จจัย อื่นเปลี่ ยนแปลงรัฐ บาลจะต้องพิจารณาปรับนโยบายให้
เหมาะสม
(2) ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้
คาดคิดไว้ก่อนเช่น ไฟไหม้ ภัยจาก น้าท่วม ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการก่อหนี้ ภาคครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
3) ข้อมูลปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ. บัตรกรุงไทย
ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้ บมจ. บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น ประกอบด้วย
(1) ภาระหนี้ ได้แก่ การมีภาระหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยท่านมีภาระหนี้
ด้านที่อยู่อาศัย ภาระหนี้ด้านสินเชื่อรถยนต์ ภาระหนี้ด้านการศึกษา และภาระหนี้อื่น ๆ
(2) ด้านการใช้จ่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมชอบเลียนแบบการบริโภค มีการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนื่องจากเห็นว่ าสะดวกกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด ใช้จ่ายค่าบริโภคและใช้จ่าย
ในชีวิตประจาวัน ใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ใช้จ่ายในการซื้อสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ใช้จ่ายด้านการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
(3) ด้านการประสบปัญหาครอบครัว เป็นปัจจัยภายในที่สาคัญที่ก่อให้เกิดหนี้ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากกว่ารายได้ของครอบครัว รายได้คนเดียวในครอบครัว บุ คคลในครอบครัว
ประสบปัญหาว่างงาน บุคคลในครอบครัวประสบปัญหาทางด้านสุข ภาพ หรือบุคคลในครอบครัว
ประสบปัญหาหนี้สิน
(4) ด้านวินัยในการชาระเงิน เป็นปัจจัยภายในที่สาคัญอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ ได้แก่
การไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามสัญญาที่กาหนด ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ไม่ปฏิบัติ
ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กาหนดไว้ และไม่หยุดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอื่นก่อน จนกว่าจะชาระหนี้
คงค้ า งทั้ ง หมด ไม่ มี ก ารแบ่ ง รายได้ ส่ ว นหนึ่ ง ส าหรั บ การออม นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช้ จ่ า ยที่ ผิ ด
วัตถุประสงค์ เช่น เล่นการพนัน การนาไปเก็งกาไรในธุรกิจ ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย มีหนี้สินภายนอกมาก
หรือการที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้อื่นดาเนินคดีและยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
4) การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ว นบุคคลของกลุ่มตัว อย่างที่มีต่อการก่อหนี้ภาค
ครั วเรือนของกลุ่ มลู กหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่ มพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิภาค รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์
กับ การก่อหนี้ภ าคครั วเรื อนของกลุ่มลู กหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่ มพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ ไม่มี ความสัมพันธ์กับการก่อ
หนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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9. อภิปรำยผล
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิภาค รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ภาคครัวเรือ นของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย ปี 2562
กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ที่ได้กล่าวว่าตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิภาค
รายได้เฉลี่ย เป็นปัจจัยที่ทาให้ บุคคลมีการตัดสินใจความคิดเห็น เจตคติแตกต่างกัน เช่น บุคคลที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารในการอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิต การก่อหนี้จาก
บัตรเครดิตอาจจะน้อย หรือบุคคลที่มีสถานภาพสมรส จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมในเรื่องการศึกษาบุตร
หรือการดูแลบุคคลในครอบครัวสูงขึ้น ดังที่ พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ (2550: 8-9) กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การเสี ย ทรั พ ย์ แ ละเป็ น หนี้ สิ น คื อ ข้ า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และลู ก จ้ า ง
มีค่าใช้จ่ายที่สาคัญได้แก่ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นพื้นฐานของการครองชีพ หรือที่เรียกว่า ปัจจัย 4
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร และบุคคลอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่ารักษาพยาบาล ทั้งตนเอง และสมาชิกในครอบครั ว ค่าใช้จ่ายผู้อยู่ในความ
อุปการะ เช่น บิดา มารดา ย่อมมีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้ หรือการพักอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ
ก็มีความสันพันธ์กับการก่อหนี้สิน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ กมลรัตน์ สุขมนต์ (2558) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต: กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด มหาชน พบว่า
ผู้ใช้บัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิตมากกว่าผู้ใช้บัตร
เครดิตที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด
10. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย
ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะนาผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรปรั บ ค่ า ตอบแทนในการท างาน หรื อ
สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน เพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้ง หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อนาชาระหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งการออกนโยบาย
การช่วยเหลือพนักงานดังกล่าวอาจช่วยลดภาวะหนี้สินของพนักงานได้
(2) รั ฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ควรเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ
(3) หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการดาเนินการ หรือมาตรการต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้มี
การจัดทาโครงการอบรมหรือสัมมนา เพื่อศึกษาการลดภาระหนี้ของพนักงาน และศึกษาแนวทาง
การดาเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยทางการเงิน อันนาไปสู่การบริหารจัดการเงินที่มีอยู่
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อย่างจากัด ให้ได้ประโยชน์สูงสุด หรือใช้จ่ายเงินในสิ่งจาเป็น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่ยึดติดกับค่านิยมที่มีมากในสังคมปัจจุบัน
2) ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ก่อให้เกิด
หนี้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น และสะท้อนภาวะหนี้สินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ อันจะนาไปสู่การ
นาเสนอวิธีการแก้ไข ปัญหาหนี้สินพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างแท้จริง
(2) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับลูกหนี้ หรือผู้ประสบ
ภาวะหนี้สิน เพื่อให้ได้ข้อมูล อันจะนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินของพนักงาน
(3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานรัฐ วิส าหกิจกับ กลุ่ มอาชีพอื่น
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ไข และป้องกันปัญหาหนี้สินของพนักงาน
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บทบำทของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน หลังจำกยุค คณะรักษำ
ควำมเรียบร้อยแห่งชำติ
วรกร ณัฏฐมั่งคั่ง*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ ดังนี้ สมมติฐานที่ 1 กองกาลังอานวยการรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ทั้งโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบรับ
สถานการณ์ทางความมั่นคงหลังยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติสมมติฐานที่ 2 กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ได้พัฒนาขอบเขตอานาจและนิยามความมั่นคงเพิ่มมาไปกว่าเดิม โดยอาศัยอานาจ
จากคาสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 เพื่อตอบรับสถานการณ์ทางความมั่นคงหลังยุค
คณะรักษาความสงบแห่งชาติสมมติฐานที่ 3 กองอานวยการรักษาความสงบแห่งชาติมีบทบาทในการ
รักษาความมั่นคงในหลายมิติ และมีอานาจมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีบทบาทที่ผลการกระทบต่อหลาย
ภาคส่วนในสังคมเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะและในการทางานของ กองอานวยรักษา
ความมั่นคง
ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของกองอานวยการรั กษาความมั่นคงภายในหลังยุค คณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ มี บ ทบาทขึ้ น อย่ า งมากโดยเฉพาะ ขอบเขตอ านาจในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
การบู ร ณาการกาลั ง ละการสร้ างมวลชนสั มพัน ธ์ผ่ าน ค าสั่ งรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 51/2560
ซึ่งปฏิรูปโครงสร้างและอานาจในการบู รณาการกาลังเพื่อรองรับภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงในยุค
รัฐบาลพลเรือน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า กองกาลั งอานวยการรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีการ
ปฏิรูปครั้งใหญ่ทั้งโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบรับสถานการณ์ทางความ
มั่นคงหลังยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้มีการบูรณา
การกาลังข้าราชการทหาร ตารวจและข้าราชการพลเรือน โดยอาศัยอานาจจากคาสั่ง คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 51/2560 กองอานวยการรักษาความสงบแห่งชาติมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงใน
หลายมิติ และมีอานาจมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีบทบาทที่ผลการกระทบต่อหลายภาคส่วนในสังคมและ
กองอานวยการรั กษาความมั่นคงภายใน ได้ส ร้ างเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อ
เพื่อดาเนินการรักษาทางด้านความมั่นคง
คำสำคัญ: กองอานวยการรั กษาความมั่นคงภายใน, คณะรักษาความสงบแห่งชาติ , ความมั่นคง,
กิจการพลเรือน, การบังคับใช้กฎหมาย
*

ร้อยตารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2508 ในชื่อ กองบัญชาการ
ปราบปราม คอมมิวนิสต์ ตาม พรบ.ป้องกันการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ 2495 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางทหารซึ่ ง กลยุ ท ธ์ คื อ การเมื อ งน าการทหาร เพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การขยายตั ว ของภั ย คุ ก คามของ
คอมมิวนิสต์ ซึ่งกาลังแพร่ขยายอย่างรุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนาแนวคิดในการ
นานโยบายทางการเมืองเข้าไปเพิ่มและแย่งชิงมวลชนจากฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เช่น
การพัฒนาพื้นที่ชนบท เพื่อให้เครือข่ายประชาชนอยู่ข้างรัฐบาลและช่วยปราบปราม พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยเรื่อยมา
จนจวบสงครามเย็นจบสิ้นและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพ่ายแพ้ทางการเมืองและ
การทหาร จนเป็นที่มาของ คาสั่งนายกรัฐมนตรี 66/2523 ในสมัยนายกรัฐมนตรี เปรมติสูลานนท์
ซึ่งให้แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศวางอาวุธและนิรโทษกรรม จนเกลายเป็นจุดสิ้นสุ ด
การคัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ต่อมา กองอานวยการรั กษาความมั่น คงภายใน เริ่ มถู กลดบทบาทลงมาเรื่อยตามล าดั บ
จนกระทั้ง ในสมัยนายรัฐมนตรีนายกชวน หลีกภัย ซึ่งผลักดันในรัฐสภา ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันการ
กระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเล็งเห็นว่าภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ได้หมดสิ้นลงไปแล้ว
ดังนั้น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จึงกลายเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับในการ
ปฏิบัติงาน จึงไม่มีภารกิจ แต่ยังคงดารงอยู่ได้ เนื่องจากมีระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรี รองรับการ
แบ่งส่วนราชการอยู่
จนกระทั้ง เกิดเหตุการณ์ รัฐประหาร พ.ศ. 2549 รัฐบาลชั่งคราวของนายกรัฐมนตรีทักษิณ
ชินวัตร โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนตรีรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หลังจากนั้นคณะมนตรีรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ ได้นาชื่อ พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ ขึ้นกราบบังคับทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุยเดช เป็นายกรัฐมนตรี ระหว่างการปฏิรูปการเมืองช่วงระหว่าง พ.ศ. 2549-2551 ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าว นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลลานนท์ ได้ผลักดันกฎหมาย พระราชบัญญัติ รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 2551 ซึ่งเป็นการปฏิรูปหน่วยงานกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในให้มี
บทบาทอีกครั้งในงานรักษาความ ซึ่งเพิ่มอานาจในการติดตามที่เชื่อได้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อ
ราชอาณาจักรได้ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งกลับมามีบทบาททางการเมืองและการ
บังคับใช้กฎหมายอีกครั้ง
ต่ อ เนื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ รั ฐ ประหาร ปี 2557 รั ฐ บาลชั่ ง คราวของรั ก ษาการนายกรั ฐ มนตรี
นายนิธิธารง บุญสงไพศาล โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นาโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หลังจากนั้น การปกครองของราชอาณาจักร ใช้รัฐธรรมนูญชั่งคราว ปี 2557 ตั้งปี 2557 ถึงปี มีนาคม
2562 หลังจากการเลือกตั้ง 12 มีนาคม 2562 โดยใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ในการปกครองประเทศใน
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สภาวะ รัฐบาลพลเรือนปกติ โดยระหว่างที่ราชอาณาจักรไทยนั้น อยู่ภายในการเมืองการปกครองของ
คณะสงบแห่ ง ชาติ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ ใ ช้ ก ลไกการออกค าสั่ ง และแก้ ก ฎหมาย
โดย มาตรา 44 แห้งรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยตั้งแต่ยึดอานาจการปกครองจากประเทศได้ประกาศ
คาสั่งจานวนมากรวมทั้ง คาสั่งที่ 51/2560 โดยคาสั่งดากล่าวได้เพิ่มอานาจให้กับกองอานวยรักษา
ความมั่นคงภายในให้เข้ามามีบทบาทในการติดตามภัยคุกคามทางความมั่นคงรวมทั้งบรรเทาสาธรณ
ภัยด้วย รวมถึงการมีอานาจในการสั่งหน่วยงานต่าง ๆ
แต่ ร ะหว่ า งการออกค าสั่ งนั้ น คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ยัง มี บ ทบาทในการปกครอง
ประเทศอยู่จึงทาให้ บทบาทของกองอานวยการรักษความมั่นคงภายในยังมีความไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
จนกระทั้ง หลังเลือกตั้งซึ่งซึ่งอยู่ในสภาวะรัฐบาลพลเรือนปกติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงจึงมี
บทบาทต่อการเมืองการปกครอง เพิ่มมาขึ้นจากเห็นจากการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ มากกว่ายุค
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านกฎไกลต่างที่ได้รับเพิ่มในยุค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังนี้ นักศึกษาจึงมีความประสงค์ในการศึกษากองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในบทบาท
การบังคับใช้กฎหมาย โดยอ้างอิงจาก ทฤษฎีจัดการความร่วมมือภาครับแนวใหม่ (New Public
Governance Theory) โดยมี ก ารน าบทบาท การน า ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม ชุมชนกลุ่มวิชาชีพที่หลากหลายในการร่วมจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ ที่หลากหลายในการร่วมจัดการบริการสาธารณะ ในความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาจากกระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมที่รวมศูนย์เน้นการบังคับบัญชาซึ่งถูกวิจารณ์ว่า
ขาดประสิทธิภาพ และการขาดการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยกองอานวยการรักษา
ความมั่น คงภายใน นั้ น มีกระบวนการและบทบาทที่มีผลกระทบต่อทุกภาคทุกส่ว นเป็นอย่างมาก
โดยบทบาทดังกล่าวจะปรากฏชัดเจนในยุครัฐบาล พลเรือนมากกว่ายุครัฐบาลทหาร คือกล่าวได้ว่า
หลังจากวันที่ 12 มีนาคน 2562 เป็นต้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาการปฏิรูปทั้งโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบรับ
สถานการณ์ทางความมั่นคงหลังยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.2 เพื่อศึกษาการบูรณาการกาลังข้าราชการทหาร ตารวจและข้าราชการพลเรือน โดยอาศัย
อานาจจาก คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560
2.3 เพื่อศึกษาบทบาทในการรักษาความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ที่ผลการกระทบต่อหลายภาค
ส่วนในสังคม
2.4 เพื่อ ศึก ษาการสร้ า งเครื อข่ ายทั้ง ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนเพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล
ข่าวสารรวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา เพื่อดาเนินการรักษาทางด้านความมั่นคงของกองอานวยการ
รักษาความสงบภายใน
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3. คำถำมงำนวิจัย
บทบาทของกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน หลั ง จากยุ ค คณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติอย่างไร
4. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New public governance theory)
เป็ น ทฤษฎี ที่เ กิดขึ้ น จากการวิวั ฒ นาการด้า นสั ง คมที่มี พลวั ต เนื่ องจากอดี ตถึ งปั จจุ บัน ที่
ระบบงานราชการของรัฐบาลที่กระบวนจัดการที่มีลักษณะที่ปิดไม่เชื่อมโยงกับภาคต่าง ๆ ของสังคม
รวมศูนย์อานาจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการทางานของภาครัฐและรัฐบาลที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่ต้องเจอ
จนเป็นเหตุให้การจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภพ โดยทฤษฎีดังกล่าวคือการบู รณาการทางานของภาคีใน
ส่วนต่างของสังคม เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชมและสหวิชาชีพในการร่วมการจัด
การบูรณาการ บริการสาธารณะ เพื่อสลายแนวคิดการบริหารภาครัฐดังเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการ
การจั ด การหรื อ ตอบสนองสถานการรณของโลกในสั ง คมปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากยั ง ยึ ด ติ ด แนวคิ ด
การบริหารภาครัฐแบบรวมศูนย์อานาจยังยึดติดในอานาจนิยมและสายการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน
ซึ่งทาให้เกิดอุปสรรคมากกมายในการจัดการสมัยใหม่
อาจจะกล่ าวได้ว่า ทฤษฎีการจัดการร่ว มมือภาครัฐ แนวใหม่ (New public governance
theory) ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่พยายามจะบู รณการการทางานของภาคส่ว นต่าง ๆ ในสังคมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐ ก่อนหน้าที่ ได้แสดงแนวคิด (Hood, 1991) การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งใช้แนวกระบวนทัศน์ในดึงรูปแบบเอกชนมาบริหารทาง
ภาครัฐ ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการอย่างกว้ างขวางในกลุ่มประเภทอเมริกา และเครือจักรภพ
อังกฤษแต่สุดท้าย การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์
ยังกว้างขวางในงานวิชาการของนักบริหารเนื่องจากการมอง ประชาชนเป็นลูกค้าเหมือนในระบบของ
เอกชน ดังนั้นประชาชนจะได้รับการตอบรับตอบสนองความพึงพอใจเพียงในเทอมสั้น และขาดการมี
ส่วนของภาคประชาชนซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของสังคม (Pestoff and Brandsen, 2010) ดังนั้นอาจจะ
กล่าวได้ว่า ทฤษฎีการจัดการร่วมมือภาครัฐแนวใหม่ (New public governance theory) เกิดมา
เพื่อพัฒนาและปรั บ ปรุ ง การจั ดการภาครัฐ แนวใหม่ (New Public Management) อย่างมีนัยยะ
สาคัญ
ที่มำของแนวคิดและทฤษฎี
ในอดีตนั้นการจัดการภาครัฐดั้งเดิมล้วนเป็นมโนทัศน์ที่มุ่งเน้นการรวบรวมอานาจเข้าสู่กลาง
ดังนั้นการบริหารการจัดการภาครัฐคือการตอบสนองคนที่อยู่ในระบบราชการแค่ส่วนเดียวยังยึดถือใน
ระบบอานาจนิยม สายการบังคับบัญชา การใช้ทรัพยากรมหาศาลแต่ไร้ประสิทธิภพและประสิทธิผล
อย่างรุนแรง โครงการอานาจรัฐที่ใหญ่โตซับซ้อนแต่ไม่ตอบสนองกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เจอได้
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(Dickinson, 2008) จนเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนากระบวนทัศน์ความคิด ในการเอาภาคส่วนต่าง ๆ
ในสังคมมาร่วมการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยมีอิทธิพลของแนวคิดการเมืองเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมเป็นฐานในการพัฒนาดังกล่าว กระบวนการความคิดแบบเอกชนเจ้าของธุรกิจนั้นจึง ถูกนามาใช้
การปฏิรูประบบราชการบริหารภาคแบบรวมศูนย์ ลดความซับซ้อนในระเบียบขั้นตอน การจัดซื้อจัด
จ้างและนาระบบสายงานต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน เป็นผลให้หน่วยงานราชการนั้นขาดเอกภาพ
ในการบริหารจากส่วนกลางและกระจัดกระจายการเชื่อมโยง เป็นผลให้ผู้บริหารงานมืออาชีพสามารถ
ขึ้นมามีอิทธิพลและชี้นาการบริหารภาครัฐได้ เนื่องจากมีอานาจทางดุลพินิจอย่างสูง (Skelcher, 2000)
การเข้ามาบทบาทอย่างมากของเอกชนในบริการสาธารณะเปิดโอกาสให้ เอกชนสามารถ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์อาสาสมัครต่าง ๆ เนื่องจากเป็นอิสระทางอานาจภาครัฐที่เกิดการ
แตกสลายของอานาจส่วนกลางมี่กระจัดกระจายของภาครัฐไปยังทิศทางต่าง ๆ จึงเกิดแนวคิดการ
บริ ห ารใหม่ที่ต้ องการลดการพี่งพาจากรัฐ ตามแนวคิ ด บริ ห ารโดยปลอดจากภาครัฐ (Governing
without Government) (Rhodes, 1996) ซึ่งได้สถาปนา รูปแบบการจัดการและบริหารรูปแบบใหม่
เพื่อแก้ไขระบบบริหารรัฐภาคดั้งเดิมที่ล้าสมัยมุ่งเน้นแต่อานาจส่วนกลางและสายบังคับบัญชาอัน
ซับซ้อนจากบนสู่ล่าง โดยรูปแบบการจัดการสมัยใหม่สามารถตอบสนองกลไกตลาด สภาพแวดล้อม
ของบริบทต่าง ๆ ของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปโดยมีพลวัตที่ซับซ้อนยุ่งยาก (Jessop,2003)
แต่ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนทางความคิดในการพัฒนาการจัดการภาคได้พัฒนามากขึ้นโดย
ได้เสนอแนวคิด (Osborne, 2006) การจัดการร่วมมือภาครัฐแนวใหม่ (New public governance
theory) ซึ่งมีจุดสาคัญที่การบริหารแบบผสมผสานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
โดยมีจุดเชื่อมโยงที่การ การร่ ว มมือของประชาชนและความสัมพันธ์แนวราบ ส่ งผลให้ เกิดมีการ
กระจายอานาจในการบริหารอานาจและการจัดการออกไป แต่ก็ยังตอบสนองนโยบายของส่วนกลางได้
จากเหตุ ดังกล่ า วส่ งผลให้ เกิดการพัฒ นาความสั มพัน ธ์ทุกภาคส่ ว นชนชนและเครื่องข่าย และตั ว
บุ ค ลากรก็ ไ ด้ พั ฒ นาขี ด ความสามารถ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของการบริ ห ารในองค์ เ ป็ น
ความสั ม พั น ธ์ แบบองค์ ก รที่ งานอิ ส ระจากอ านาจรั ฐ แต่มี เ ครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งองค์ ก ร
(Rhodes ,1997)
สำระสำคัญของทฤษฎี
ทฤษฎีการจัดการร่วมมือภาครัฐแนวใหม่ (New public governance theory) มุ่งเน้นการ
จัดการบริห ารการภาครั ฐ ผ่านการร่ว มมือขององค์กรต่าง ๆ ในสังคมอย่างเช่น ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน ภาคสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยดึงเข้ามาให้เป็นภาคีให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในรูปแบบงานสาธารณะ เป็นเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็งและตอบสนองกับเหตุการณ์
และปัญหาต่าง ๆ ผ่านการวิวัฒนาของพลวัต ทฤษฎีการจัดการร่วมมือภาครัฐแนวใหม่ (New public
governance theory) มีความแตกต่างกับการบริหารภาครัฐดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการเท่าเทียมในการมีส่วน
ร่วมการดาเนินกิจการสาธารณะ โดยอยู่ภายใต้เพื่อนฐานของการร่วมมือ ร่วมใจ ความไว้ใจซึ่งกัน
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และกัน และมีผู้บริหารภาครัฐเป็นจุดศูนย์กลางในเชื่อมโยงประสานแต่ละฝ่ายในการดาเนินงานใน
กิจกรรมสาธารณะร่วมกัน (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2561)
หลักการสาคัญของ ทฤษฎีการจัดการร่วมมือภาครัฐแนวใหม่ (New public governance
theory) คื อ การบริ ห ารงานภาครั ฐ ผ่ า นการบู ร ณาการ จากฝ่ า ยต่ าง ๆ ในสั ง คม ก าจัด ช่ องว่ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบริ ห ารจากภาครั ฐ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนภาค
ประชาชน เพื่อดาเนิ น การด้านสาธารณะและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสั งคม โดยมีการผู้แทนฝ่ าย
ภาครัฐเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนต่าง ๆ ผ่านระบบธรรมาภิบาลกลายเป็นรัฐบาลที่ดี เพื่อให้ได้
ความไว้วางใจจากภาคประชาชน ภาคเอกชนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล จนไปถึงการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การบรูการเป็นแบบร่วมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายการจัดการ
ตนเองที่มีอิสระให้มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ปฏิบัติ โดยยึดถือความเท่าเทียมในสังคมโดยผ่านมุ่งมอง
ความสัมพันธ์แนวราบ (ไพโรจน์, 2561)
อาจกล่ า วได้ ว่ า ทฤษฎี ก ารจั ด การร่ ว มมื อ ภาครั ฐ แนวใหม่ (New public governance
theory) มีองค์ประกอบสาคัญ 3 อย่าง
ประการที่แรก การกระจายอานาจจากรัฐบาลศูนย์กลางสู่ท้องถิ่นและภาคประชาชนผ่ านการ
จัดสรรอานาจทางการเมือง ทรัพยากร ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์ที่ไม่ใช่ภาครัฐเพิ่มบทบาท
และอานาจให้ประชาชนตัดสินใจในกิจการสาธารณะ
ประการที่สอง รัฐเปิดกว้างเข้าร่วมดาเนินการกิจการของรัฐ โดยรัฐเป็นแกนกลางในการ
ประสานและเชื่อมโยงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยแบ่งความรับผิดชอบในกิจการสาธารณะให้ทุกภาคส่วน
ประการที่สาม รัฐดาเนินการสร้างเครือข่ายในรูปแบบสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน
เพื่อส่ งเสริ มในการดาเนิน งานต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรคในการดาเนินถ้ามีปัญหาในการดาเนินงาน
เชิงโครงสร้าง
ตารางที่ 4.1 การเปรีย บเทีย บองค์ประกอบของ ทฤษฎีการจัดการร่ว มมือภาครัฐ แนวใหม่ (New
public governance theory) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
และการจัดการภาครัฐดั้งเดิม (Public administration)
แนวคิดและ
องค์ประกอบ
รากฐานทฤษฎี
ธรรมชาติของรัฐ
จุดสนใจ
จุดเน้น

Public administration
รัฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ
Unitary
การได้มาของนโยบาย
สาธารณะ
การนานโยบายไปปฏิบัติ

New Public
Management
เศรษฐศาสตร์และทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ
Disaggregate
การจัดการองค์กรภายใน
องค์การ
ปัจจัยนาเข้าและผลผลิตด้าน
บริการ

New public governance
theory
สังคมวิทยาองค์กรและทฤษฎี
เครือข่าย
Plural and pluralist
กระบวนการบริการและผลลัพธ์
การจัดการระหว่างองค์กร
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แนวคิดและ
องค์ประกอบ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ภายนอก
กลไกรัฐบาล
ฐานคุณค่า

Public administration
ระบบนโยบาย
สายการบังคับบัญชา
ความเชื่อมั่นภาครัฐ

New Public
Management
สัญญาจ้างที่อิสระ

New public governance
theory
ระบบความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานและผู้ส่งมอบอิสระ
กลไกตลาด
สัญญาและความไว้ใจ
การแข่งขันในบริบทของตลาด การรวมกลุ่มองค์การทางสังคม

ทฤษฎี น โยบำยสำธำรณะเกี่ ย วกั บ กำรควบคุ ม ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ (Regulatory
policy)
เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ในสังคม โดยมุ่นเน้นไปที่การที่รัฐเป็นผู้ควบคุมหรือนโยบายที่รัฐต้องออกแบบให้ประชาชนบุคคลหรือ
ควบคุมกิจกรรมตัวเอง (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2562, ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561)
สาระสาคัญของนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์ (Regulatory
policy)
- เพิ่ ง ประเด็ น ในการตี ก รอบกฎระเบี ย บข้ อจ ากั ด ที่ มี ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกิ จ กรรมและ
พฤติกรรมชองปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นละเมิดและลิดรอนเสรี ภาพ หรือควบคุมความคิดในการใช้ที่จะ
กระทาสิ่ งใดสิ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่ ใต้การควบคุม (Totalovich and Daynes, 1988) ตัวอย่างเช่นการ
ออกมาตรการทางเศรษฐกิจการจากัดมูลค่าดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ให้เกินกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
กาหนดไว้ หรือนโยบายการควบคุมสังคม เช่น การควบคุมอาวุธปืน การควบคุมชาวต่างด้าวที่เข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์ มีคุณลักษณะที่ต้องมีผู้ได้
ประโยชน์และเสียผลประโยชน์ เพราะคุณลักษณะในการควบคุมอีกฝ่ายจากฝ่ายที่มีอานาจมากกว่า
ควบคุมฝ่ายที่ฝ่ายที่มีอานาจน้อยกว่า เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทาให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์
จากลุ่มหรือบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ยกตัวอย่างเช่น การออกนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายศาสนาออกมา
ควบคุมสังคม ซึ่งพิจารณาจากความหลากหลายทางความเชื่อของสังคมแล้ว จะเป็นเหตุให้กลุ่มคนอื่น
ที่ไม่เห็น ด้ว ยในกฎหมายศาสนาออกมาต่อต้ านอย่างรุนแรงเพราะมีชุดความคิดทางศีลธรรมคละ
อย่างกัน แต่ถ้านโยบายนี้สามารถผลักดันโดยรัฐบาลออกมาเป็นรูปธรรมได้ ผลของการตัดสินใจของ
รัฐบาลนี้จะเกิดให้เห็นทั้งกลุ่มที่เสียประโยชน์และกลุ่มที่เสียประโยชน์ ในหลาย ๆ ตัวอย่าง อาจจะมี
กลุ่มผู้ได้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มผู้เสียประโยชน์ เหตุนี้อาจเป็นอุปสรรคของรัฐบาลในการดาเนินการ
ทางนโยบายต่าง ๆ เพราะจะเกิดแรงต่อต้านจากกลุ่มใหญ่ในสังคมที่พลังอานาจมากว่า ในขณะที่ถ้า
กลุ่มที่เสียประโยชน์มากว่ากลุ่มผู้เสียประโยชน์ การกากับดูแลและบังคับใช้นโยบายสาธารณะนี้จะทา
ให้รัฐบาลสามารถดาเนินการนโยบายได้ราบเรียบนุ่มนวลกว่า เพราะได้แรงสนับสนุนส่วนใหญ่ในสังคม
จากที่กล่ าวมาดังนี้ ดุล พินิ จ การใช้นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์
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รั ฐ บาลควรเลื อ กนโยบายที่ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ส่ ว นใหญ่ มากว่ า สนั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้ ไ ด้
ผลประโยชน์ส่วนน้อย
- นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์ มีขีดจากัดบางประการในการ
ให้ประโยชน์กับประชากรหรือ กลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น นโยบายการประกาศการออกจากเคหะสถานใน
เวลากลางคืนอันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 เนื่องจากกระทบการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นิยมขนส่งในเวลากลางคืน เนื่องจากในตอนกลางวั นนั้นมีอากาศร้อน
ไม่เหมาะสมกับการขนส่ง เนื่องจาสภาพอากาศจะทาลายหรือทาให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นด้อย
ค่าได้ผลตอบแทนน้อย
- นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์ เป็นเครื่องมืออันเป็นที่นิยม
ของประเทศที่เป็นลักษณะอานาจนิยม มาว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการทหารหรือพล
เรื อ น ประเทศที่ ป กครองด้ ว ยระบอบคอมมิ ว นิ ส ต์ ม ากกว่ า ประเทศที่ ป กครองด้ ว ยระบอบ
ประชาธิป ไตยแต่ถึ งอย่ างไรก็ตามนโยบายสาธารณะเกี่ย วกับ การควบคุ มระเบี ยบและกฎเกณฑ์
สามารถพบได้โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองด้วยรูปแบบก็ตาม
วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับกำรควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์ (Regulatory policy)
- เพื่อรักษาความมั่นคงทางอธิยไตยของรัฐเนื่องจากอานาจดังกล่าว เป็นสถานะสาคัญของรัฐ
ทุกรัฐ เพราะฉะนั้นองค์กรที่มีหน้าที่ในการดูแลรัฐพึงจาเป็นที่ต้องกาหนดนโยบายเพื่อรักษาความ
มั่นคงอธิปไตยของรัฐไว้ ยกตัวอย่างเช่น ภารกิจป้องกันประเทศ การดาเนินการนโยบายทางทหาร
การต่อต้านการก่อการ้ายในประเทศและการก่อการ้ายสากล การผลิตอาวุธสงครามและยุทธภัณฑ์ทาง
ทหารการประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้น
- เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ รวมไปถึงนโยบายการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายนี้
ล้วนเกี่ยวข้องกับองค์กรการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเช่น องค์กรตารวจ องค์กรอัยการ องค์กรตุลาการ
และเป็นนโยบายที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
- เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี ศีลธรรม จารีต ศิลปวัฒ นธรรมอันดีของประชาชน องค์ของรัฐที่
เกี่ยวข้องนั้นจึงมีพันธะภารกิจในการทานุบารุงอนุรักษ์ไ ว้ซึ่งประเพณี ศิลปวัฒ นธรรมต่าง ๆ ไม่ให้ถูก
ทาลายเพราะเป็นที่สาคัญของสังคมในรัฐนั้น
- เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรมในสั ง คมตามรู ป แบบนิ ติ รั ฐ นั้ น เพราะเนื่ อ งจากความ
หลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ เพศเป็นความแตกต่างที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยรัฐนั้น
ต้องมีนโยบายที่ไม่ปิดกั้นทางความคิด ให้ความเท่าเทียมกันทางโอกาส เพื่อหลักประกันความเป็น
ธรรมในสั งคมต่าง ๆ ที่อยู่ ร่ ว มกัน ในรัฐ รั ฐ นั้น ยกตัว อย่ างเช่น การมีอิส ระทางความคิดที่ จะกล้ า
แสดงออกทางการเมืองโดยไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนและไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น
- เพื่อเป็น การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องมพันธะภารกิจที่จะต้องสนับสนุนการดารงชีวิตของประชาชนในสิ่งแวดล้อมที่
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ดีปราศจากมลพิษ เพื่อหลักประกันทางสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน และเยาวชนในรุ่น
ถัดไป
กล่าวโดยสรุปนั้นนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์ เป็นนโยบาย
ในการควบคุมบุคคล กลุ่มคนหรือสังคม โดดมุ่งเน้นไปที่รัฐเป็นผู้ควบคุมนโยบาย ซึ่งนโยบายสาธารณะ
เกี่ยวกับการควบคุมระเบียบและกฎเกณฑ์ นั้นจะก่อให้เกิดกลุ่มผู้เสียประโยชน์และกลุ่มผู้ได้ประโยชน์
โดยหลักแล้วรัฐควรจะต้องสนับสนุน นโยบายที่มีกลุ่มผู้ได้ประโยชน์มากว่าผู้เสียประโยชน์เพื่อจะ
สามารถดาเนินทางนโยบายได้โดยไม่มีอุปสรรคมากนั้น โดยนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ ครอบคุมถึงการรักษาความมั่นคงทางอธิปไตยของรัฐความสงบเรียบร้อยความ
เป็นธรรมภายใยรัฐภายใน และการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมธรรม ศีลธรรม จารีตอันดีงามของสังคม
และทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีรัฐพันลึก (Deep state)
โดยปกติของประเทศที่ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนั้น รัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ได้ถือสิทธิ์ความชอบธรรมสูงสุดที่จะเป็นฝ่ายบริหาร
ทางอานาจที่สูงสุดของประเทศนั้น ดังนั้นการสั่งการของรัฐบาลหรือการกระทาใด ๆ ล้วนมีอานาจ
เบ็ดเสร็จที่ทุกองค์กรฝ่ายบริหารต้องตอบสนองเพราะได้รับความไว้วางใจและเชื่อมโยงจากประชาชน
โดยมีขอบเขตและขีดจากัดทางองค์กรซึ่งเป็นเสาหลักของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพื่อ
การถ่ ว งดุ ล อ านาจ เช่ น ฝ่ า ยตุ ล าการและฝ่ า ยรั ฐ สภา ที่ ม าคานอ านาจฝ่ า ยบริ ห าร (ภานุ วั ฒ น์
พันธุ์ประเสริฐ, 2560)
แนวคิ ดรั ฐ พั น ลึ ก หรื อ Deep state การที่ก ลไกของภาครั ฐ บางอย่ างไม่ ตอบสนองการ
ทางานหรือนโยบายของรัฐบาลที่สิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิติรัฐ ส่วนใหญ่แล้วองค์กรที่เป็น
กลไกบางอย่างนั้นไม่ตอบสนอบหรือมีความขัดแย้งกับรัฐนั้นไม่เคยเผยตัวต่อสาธารณะดูเหมือนองค์กร
ปกติโดยทั่วไป แต่ภายในนั้นมีความขัดแย้งกับตัวรัฐบาลในทางอานาจเป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยเครือข่าย
ทางอานาจของตัวองค์กรเอง (ธรรมรักษ์ เรืองจรัส, 2561)
รัฐพันลึกนั้นมีคุณลักษณะที่ปกติทุกประการเมื่อมองจากภายนอก แต่ภายในนั้นเต็มไปด้วย
การแบ่งฝ่ายการแย่งอานาจกันอย่าง และไม่ต้องรับผิดชอบการกระทาได้เพราะกระทานั้นผ่านการ
รับผิดชอบในฐานะรัฐบาลปกติ (ทวี สุรฤทธิกุล, 2561)
ในสถานการณ์ปกตินั้นรัฐพันลึกจะทางานร่วมกับรัฐปกติ เหมือนไม่มี ปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
ใด ๆ กับรัฐปกติ แต่เมื่อมีปัญหาข้อแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ก็จะเผยธาตุแท้ที่เป็น
ปรปักษ์ต่อรัฐบาลปกติออกมา โดยจะขัดขวางการงานการดาเนินการใด ๆ ของรัฐบาล หรือแม้กระทั้ง
การท าลายหรื อ โค่ น อ านาจของรั ฐ ปกติ เ พื่ อ บรรลุ จุ ด ประสงค์ ท างการเมื อ ง โดยอาศั ย ตรรกะ
แนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายทางผลประโยชน์ของตัวเอง บนพื้นฐานโครงงานขององค์กรแบบไม่เป็น
ทางการทางเครือข่ายจากบุคคลหรือองค์กรในรัฐปกติหรือนอกเครือข่ายรัฐปกติ ถึงแม้ก ารกระทาจะ
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ขัดต่อหลักการทางานของกลไกภาครัฐก็ตอบ ส่วนใหญ่แล้ว เป้าหมายของรัฐพันลึกนั้นต้องการให้รัฐ
ปกตินั้นดูเป็นระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ มีการเลือกตั้งมีจัดตั้งรัฐบาลตามปกติ เสรีภาพของสื่อ
และการกิจกรรมทางเมืองที่ดูมเสรีภาพ หากที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องอยู่ในการกากับของรัฐพันลึก
โดยหลบซ่อนตัว ไม่ส ามารถเห็ น ได้ให้ ดู เหมือนเป็นการทางานตามกลไกในระบอบประชาธิปไตย
ตามปกติ (เกษียร เตชะพีระ, 2561)
ส่วนใหญ่แล้วรัฐพันลึกนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับองค์กรที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงของ
รัฐบาลปกติ เช่น กองทัพ ตารวจ หน่วยข่าวกรอง หน่ว ยสื บราชการลับหรือ องค์กรทางตุลาการ
บางส่วนที่มีธรรมเนียมหรือวัฒ นธรรมองค์กรที่มีแบบแผนเป็นของตนเอง โดยการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยน
ของผู้นารัฐบาลปกตินั้นจะไม่ค่อยมีผละกระทบกับองค์กรพวกนี้มากนักเนื่องจากมีเครือข่ายของตัวเอง
กาทางานขององค์กรรั ฐ พัน ลึ กนั้ น ไม่ค่อยเปิดเผยตัว ต่อสาธารณะเท่าไร มีซ่อนเร้นในการดาเนิ น
กิจกรรมหลาย ๆ อย่าง (ภานุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2560)
กล่ าวได้ ว่ า รั ฐ พัน ลึ กนั้ น ได้ ก ล่ า วถึ งกลุ่ มของพวกต่อ ต้า นขบวนประชาธิป ไตยหรื อกลุ่ ม
การเมืองเปิดที่เชื่องโยงสู่ประชาชนในวงกว้าง มีตาแหน่งหน้าที่การบริหารในรัฐปกติ แต่มีการดาเนิน
กิจกรรมซ้อนเร้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลปกติ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีก ารวิ จั ย ฉบั บ ได้ วิ จั ย ไว้ ว่ า ง (พวงทอง ภวั ค รพั น ธุ์ , 2562) ได้ มี ง านศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ไว้ว่า กองทัพของรัฐไทยในยุคสงครามเย็นนั้นได้เ ผชิญหน้ากับภัย
คุกคามของคอมมิวนิสต์ย่างหนัก ภาระและหน้าที่ที่หนักผลัก ดันให้กองทัพมีการขยายบทบาทและ
อานาจไปในหลาย ๆ มิติ แนวคิดของเศรษฐกิจการเมืองจิตวิทยาการปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ
กลายมาเป็ น เครื่ องมือของชนชั้ น ฝ่ ายอนุรักษ์นิย มและกองทัพสามารถสร้างความจงรักภักดีของ
ประชาชนผ่านการงานพลเรือนที่ดาเนินการโดยทหารซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในยุคนั้น เพื่อสร้างแนวร่วมใน
การทาสงครามและต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปเป็นเส้นขนานกับการต่อสู้ทางทหาร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจภาคพลเรือนที่เกิดขึ้น เพื่อ
เป้าหมายเป็นแกนกลางในการบูรณาการการประสาน การทางานร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
โดยมีการสนับสนุนจากกองทัพ
ผลการดาเนินงานของกิจการพลเรือนของทหาร ได้ผลสาเร็จในการเชื่อมโยงไปสู้ประชาชน
ชนบทอั น ห่ างไกลผ่ านการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชนซึ่งไม่ค้อยมีโ อกาสเข้ า
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ อย่ างกว้างขวาง แน่นอนความพอใจในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างแนวร่ว มและ
ความเครือข่ายข่าวสารให้แก่รัฐไทย ร่วมทั้งสร้างความเป็นเอกภาพในการบรูณากรความร่วมมือในการ
ทางานของกองทัพตารวจและข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดีขึ้น กลไกนี้พิสูจน์แล้วว่ามีความสาคัญใน
การรักษาความมั่นคงขนานไปกับการรักษาความมั่นคงโดยวิธีการทางทหาร
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กองทัพขยายบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจและการเมือง สังเกตได้จากการที่กองทัพต้องการ
สร้างความชอบธรรมผ่านกฎหมายและนิติบัญญัติ รวมทั้งใช้กิจการพลเรือนอ้างในความชอบธรรมทาง
การเมืองจนจบสงครามเย็นซึ่งเป็นจบการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ถึงแม้ความ
ขัดแย้งซึ่งเป็นความชอบธรรมได้จบสิ้นลงไปแล้ว ชนชั้นนาฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกองทัพพยายามรักษา
สถานภาพความชอบธรรมแบบเดิมเพื่อรักษาไว้ ซึ่งระบบและกลไกที่คุ้นเคยในการควบคุมสั งคม
การพยายามการสรรหาคาอธิบายใหม่เกี่ยวความมั่นคงได้และชุดความคิดใหม่ในเรื่องเดิมให้ขยาย
ความหมายของความมั่น คงไปมิ ติที่ต้องการ ด้ว ยประการนี้ บทบทกิจการพลเรือนของกองทัพได้
ขยายตั ว ออกและพั ฒ นาออกไปตลอดเวลาจนมาถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
โดยย้อนกลับมามีอิทธิพลบทบาทภายในเขตของเมือง แทนที่จะบทบาทในชนบทห่างไกลเหมือนในยุค
การต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ต้องแย่งแนวร่วมในชนชบท โดยอาศั ยชุดความคิด
และนิยามความมั่นคงชุดใหม่ที่มุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าการทหาร
ในยุคทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลมากจากเลือกตั้ง นั้นงานกิจการพลเรือนของ
ทหารก็คงอยู่ต่อมาในยุครัฐปกติ โดยผ่านการต่ออายุ กลไกทางเมืองนี้ก็ดูไม่มีพิษภัยต่อระบบรั ฐบาล
พลเรือนปกติอย่างไร รวมทั้งสามารถกับประชาธิปไตยได้และให้ประโยชน์แก่สังคมและประชาชนได้
ด้วยแต่เมื่อมีวิกฤตการทางการเมืองเกิดขึ้น กลไกกิจการพลเรือนทหารก็ได้กลั บมาเป็นอาวุธของ
กองทัพในการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นและใช้ควบคุมสังคม โดยเฉพาะช่วงเวลาที่กองทัพ เข้ามามี
บทบาททางการเมืองทั้งหลังปี 2549 และปี 2557 กิจการพลเรือนของทหารได้แสดงออกของสถานะ
ในพื้นที่ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ความชอบธรรมนี้ กองทัพได้สร้างกลไกทางกฎหมาย
เพื่อก่อตั้งการควบคุมของกองทัพผ่าน กฎหมาย พ.ร.บ.ความมั่นคงในปี 2551 กฎหมายฉบับนี้ถือว่า
เป็นใบเบิกทางให้ กอ.รมน.ฟื้นคืนชีพมามีบทบาททางการเมืองในฐานะกลไกในการควบคุมสังคมอีกครั้ง
ในหลักการของการแบ่งแยกอานาจในการบริหารนั้นรัฐบาลพลเรื อนจากการเลือกตั้งย่อมมี
เอกสิทธิ์สูงสุดในการบริหารงานการสั่งการเหนือกองทัพ แต่ก็ขัดแย้งกับแนวความคิดของชนชั้นฝ่า ย
อนุรักษ์นิยมและผู้นากองทัพของรัฐไทย ซึ่งแนวคิดว่า กองทัพจาเป็นต้องดารงสถานภาพและบทบาท
ในงานความมั่น คงของรั ฐ ไทยในทุกมิติ และไม่ไว้ว างใจนักการเมืองเข้ามาดูงานด้านความมั่นคง
ซึ่งกองทัพและชนชั้นนาฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองว่าเป็นพวกฉวยโอกาสและมองแค่ประโยชน์ส่วนตน และ
ในขณะด้วยการกองทัพก็แผ่อิทธิพลของตัวไปในพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมืองผ่านงานพลเรือนของ
กองทัพ
บทบาทของกองทัพนั้นส่งผลให้สามารถค้าจุนอานาจของชนชั้นฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ จึงอธิบาย
ได้ ว่ า ในสภาวะปกติ บทบาทและอ านาจของทหารนั้ น ได้ อ อกมาการรบการสงครามนานแล้ ว
การรัฐประหารและการสถาปนารัฐบาลทหารล้วนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบทบาทการเมืองของกองทัพ
ดั ง นั้ น บทบาทด้ า นงานพลเรื อ นของกองทั พ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขหรื อ ปฏิ รู ป ในอนาคต
ถ้าต้องการผลักดันให้กองทัพถอนตัวจาการเมือง
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รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวการทามวลชน กอ.รมน. (พลโท ณัฏฐสิทธิ์ ละแมนชัย และคณะ, 2019)
ได้อภิปายเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ้านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน.สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของมวลชน จานวน 5
ประการ ได้แก่
1) การขยายอุดมการณ์ความรักชาติไปสู่ครอบครัว ญาติพี่น้อง และสังคมโดยรวม
2) การร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ความรักชาติ และมีจิตสานึกด้านความมั่นคง เข้าร่วม
ในกิจกรรมในโอกาสมหามงคล และโอกาสสาคัญต่าง ๆ
3) การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง
4) การให้การสนับสนุน และให้กาลังใจกับเจ้าหน้าที่รัฐ
5) การเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งบทสรุป จากการวิจั ยดังกล่ าวพบว่า มวลชนไทยรักษาชาติของ กอ.รมน.นั้นได้เข้าร่ว ม
ปฏิบัติหน้าที่มวลชนเป็น บำงครั้ง โดยเปรียบเทียบจากจานวนการเข้าร่วมทั้ง 5 ประการนั้นจะพบว่า
การเข้าร่วมมวลชนของไทยรักษาชาตินั้นจะเข้าร่วมประการที่ 2 คือร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีใน
โอกาสมหามงคลมากกว่าเรียกว่า บ่อยครั้ง การเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นของมวลชน เพราะมีสาเหตุว่า
กิจกรรมต่าง ๆ นั้น จัดเป็ นประจาทุกปี และจัดทุกหน่วยงานราชการ ร่วมทั้งงานกิจกรรมแบบนี้
หน่วยงานรัฐได้เชิญมวลชนมึกกลุ่มในขณะหน้าที่ประการที่ 1, 3, 4 นั้นมวลชนผู้ที่ผ่านหลักสูตรได้
ปฏิบัติหน้าที่ประการนี้ไม่บ่อยนัก เท่ากับหน้าที่ประการที่ 2 ที่สาคัญคือหน้าที่ประการที่ 5 นั้นไม่ได้มี
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่ชัดเจนการปฏิบัติหน้าที่ของมวลชนจึงทาให้โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับเจ้าที่หน้าที่รัฐได้แค่บางครั้งไม่บ่อยนัก
และต้องต้องการพัฒนาทางศักยภาพของมวลชนไทยรักษาชาติของ กอ.รมน. ผู้วิ จัยได้วาง
หลักในการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกของไทยรักษาชาติให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ใน 4 ด้าน คือ 1) การฝึ กอบรม 2) การส่งเสริมการปฏิบัติงาน 3) การพัฒ นาความสั มพันธ์ และ
4) การสวัสดิการ โดยสมาชิกไทยรักษาชาติได้สนับสนุนแนวความคิดเรื่องสวัสดิการมาเป็นอับดับแรก
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รองลงมาคือการฝึกอบรมที่
ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและคัดเลือกสมาชิกที่คุณสมบัติเหมาะสมจริง
อับดับสามคือการส่งเสริมการปฏิบัติกล่าวคือต้องเพิ่มอัตลักษณ์ของผู้เป็นสมาชิกไทยรักษาชาติโดย
การให้มีเครื่องแบบ บัตรประจาตัวสมาชิกเพื่อเป็นเครื่องบอกฝ่ าย อันดับสุดท้ายคือความสัมพันธ์
ซึ่งสมาชิกต้องดารงซึ่งการติดต่อสื่อสารของสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อ
การกระทาความดี
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกองอำนวยกำรักษำควำมมั่นคงภำยใน
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
- คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ประกาศ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เรื่อง กาหนดลั กษณะความผิ ดอันมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
- ประกาศ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงาน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาเรื่อง บทบาทของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในหลังจากยุคคณะ
รั กษาความสงบแห่ งชาติเป็ น การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง ใช้วิธีการวิจัยโดย
วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) จากกลุ่มเป้าหมาย โดยมี รายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัยดังขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัย
ขั้น ตอนแรกในการด าเนิ นงานวิจัย จะเริ่ม ด้ว ยการศึ กษาข้อ มูล การการจั ดตั้ง หน่ ว ยงาน
โครงสร้ า งประวัติข องกองอานวยการรั กษาความมั่นคงภายในและกฎหมายระเบียบที่ เกี่ย วข้อ ง
โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้ทราบว่ากองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในนั้นมี
บทบาทหน้าที่อย่างไร
จากนั้นสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ กองอานวยรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อศึกษาและสอบถาม
ข้อมูลภารกิจ บทบาทหน้าที่และการประสานบูรณาการกาลัง
ขั้ น ตอนต่ อ มา สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นอื่ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ น
การบรูณาการกาลังกับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงภายใน และแล้วสัมภาษณ์กลุ่ มตัวอย่างพลเรือนผู้ที่
ได้ผลกระทบกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากนักวิชาการ ระเบียบกฎหมาย คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และนาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นจึง
นาเสนอผลการวิจัย
ผลกำรวิจัย
การวิเคราะห์ปรับปรุง กอ.รมน. โครงสร้างกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในนั้น มีการ
ปฏิรูป เชิงโครงสร้าง ให้ตอบสนองต่อการปรับปรุงบทบาท โดยผ่านประกาศคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่
312/2562 ภายใต้ รั ฐ บาลคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ซึ่ ง พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชาเป็ น
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นายกรั ฐ มนตรี ภ ายใต้ อานาจพิเ ศษ ซึ่ง เป็ น การจั ด โครงสร้ างใหม่ จากโครงสร้ า งเดิ ม ตามการจั ด
โครงสร้ า งตามประกาศคาสั่ งรั ฐ มนตรีที่ 179/2552 โดยออกประกาศค าสั่ งในยุ ครั ฐ บาลอภิ สิ ท ธิ์
เวชาชีวะ โดยโครงสร้างนั้น จากเดิมนั้นภายใน กอ.รมน.จะมีหน่วยงานภายในเพียง 12 หน่วยงาน
กลายมาเป็ น 17 หน่ ว ยงาน เพิ่ ม มาถึ ง 5 หน่ ว ยงาน คื อ ส านั ก งานส านั ก งานกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับ ด้านเรื่องกฎหมายของ กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน.
ในด้านต่ าง ๆ ส านั กงานจเร คื อหน่ว ยงานที่มี ห น้า ที่สื บ สวนเรื่ องต่า ง ๆ ในหน่ว ยงาน กอ.รมน.
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง คือหน่วยงานทางการไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมาของ กอ.รมน. เพื่อรองรับภารกิจ
ในเรื่องมิติมั่นคงทางโลกไซเบอร์ เพราะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางข้อมูลสื่อสาร สานักงาน
เลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการดานเนินงานธุรการของ กอ.รมน.ผ่านงานบรูณการด้านความมั่นคง
ของ กอ.รมน. ผ่ า นสายการบั งคับ บัญชาต่ าง ๆ ของ กอ.รมน. ส่ ว นใหญ่เป็ นตาแหน่งบริห ารใน
หน่วยงาน กอ.รมน.ในตาแหน่งเลขาธิการนี้ เสนาธิการกองทัพบกนั้นเป็นโดยตาแหน่งใน กอ.รมน.
และศูนย์การศึกษาและวิทยาการทางความมั่นคง เป็นหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ กอ.รมน. คือ
หน่วยงานทางวิชาการของ กอ.รมน.ที่จัดตั้งให้ภารกิจเกี่ยวข้องกับการทางานด้านวิชาการ วิเคราะห์
วิจัยและดูแลงานด้านหลักสูตรต่าง ๆ ของ กอ.รมน. (ผู้จัดการออนไลน์, 2562) จะเห็นว่าการเพิ่ม
หน่วยงานของ กอ.รมน. รัฐบาลเล็งเห็นการปัญหาการคุกคามทางความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย
ในมิติที่เพิ่มมากขึ้นด้วยภัยคุกคามที่มากขึ้นภารกิจของ กอ.รมน.จึงมากขึ้นตามลาดับ ด้วยเหตุนี้เป็น
ที่ ม าของการขยายและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของ กอ.รมน.ให้ ค รอบคุ ม และตอบสนองเท่ า ทั น กั บ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปของ กอ.รมน.
นอกจากนั้ น การปรั บปรุ งโครงสร้างทางสายการบังคับบัญชานั้นก็ได้เปลี่ ยนไปตามคาสั่ ง
ดังกล่าวอีก โดยมีรายละเอียดดังนั้น การตั้งหน่วยงานในระดับภาค คือ กอ.รมน.ภาคโดยมีแม่ทัพภาค
1-4 ของกองทั พ บกนั้ น เป็ น ผอ.กอ.รมน.ภาคขึ้ น การบั ง คั บ บั ญ ชากั บ การ ผอ.กอ.รมน.หรื อ
นายกรัฐมนตรีโดยตาแหน่ง (ผู้จัดการออนไลน์, 2562) มีการแต่งตั้งกรรมการ กอ.รมน.ภาค ซึ่งมีถึง
31 ตาแหน่ง ประกอบได้ด้วย ผอ.กอ.รมน.หรือ แม่ทัพภาคของกองทัพบกเป็นประธานคณะกรรมการ
อธิบดีอัยการอาวุโสสูงสุดในพื้นที่ภาค (อัตราการจัดของกองทัพบกไม่ให้การจัดหน่วยงานแบบสาย
งานยุติธรรม) ผู้บัญชาการตารวจในพื้นที่ภาคที่มีอาวุโสสูงสุดในพื้นที่และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
เป็ น รองคณะกรรมการ กอ.รมน.ภาค ในส่ ว นของกรรมการนั้นมี ผู้ ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของ
กองทัพภาค อธิบดีอัยการภาคที่อยู่ในพื้นที่ ผู้อานวยการบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่กองทัพ ภาค
ผู้อานวยการปราบปรามยาเสพติดภาคในเขตพื้นที่ของกองทัพภาคและหัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ผู้บัญชาการตารวจภาคในพื้นที่กองทัพภาครวมทั้ง
การแต่งตั้งกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ของกองทัพภาคจานวน 15 คนและและ
ผอ.กอ.รมน.ภาคสามารถแต่งตั้งผู้ทรงวุฒิอีกจานวน 5 คน มาเข้าร่วมในคณะกรรมการ กอ.รมน.
ได้ (iLaw,2562)
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ส่วนในระดับจังหวัดนั้น ได้มีการตั้ง กอ.รมน.จังหวัด โดย ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนั้นคือ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็น ผอ.กอ.รมน.โดยตาแหน่งขึ้นการบังคับบัญชากับ ผอ.กอ.รมน.ภาคซึ่งคือแม่ทัพ
ภาคในพื้นที่นั้นโดยตาแหน่ง (ผู้จัดการออนไลน์, 2562) ประกอบกับการมีคณะกรรมการ กอ.รมน.
จังหวัดจ านวน 38 คน ซึ่งประกอบไปด้ว ย ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเป็น ประธานกรรมการ กอ.รมน.
จังหวัด หัวหน้าอัยการจังหวัด รองผู้ราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย รอง ผอ.กอ.รมน.
ฝ่ า ยทหาร ผู้ บั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด เป็ น รองประธานคณะกรรมการ กอ.รมน.จั ง หวั ด
โดยต าแหน่ ง ส่ ว นกรรมการ กอ.รมน.จั งหวั ดโดยต าแหน่ ง มี หั ว หน้า โยธาธิ การจัง หวั ด หั ว หน้ า
สานักงานจังหวัด หัวหน้าสานักการป้องกันสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการท้ องถิ่น ผู้แทน
กระทรวงต่าง ๆ ที่ประจาอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนมณฑลทหารบกในพื้นเป็นคณะกรรมการโดยตาแหน่งและสามารถ
แต่งตั้ง กรรมการ กอ.รมน.จังหวัดจากหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดอีก 15 คน และผอ.กอ.
รมน.จังหวัด สามารถแต่งผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน (iLaw, 2562)
ส่วนราชการอีกสายที่สาคัญมากจากการปรับปรุงโครงสร้างใหม่คือ ศูนย์ประสานงานของ
กอ.รมน.ที่ตั้งขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบูรณาการกาลัง การประสานงานส่วนราชการของรัฐไทยใน
การดาเนินกิจการในทางความมั่นคงของรัฐ การติดตามผลการปฏิบัติต่าง ๆ โดยขึ้นสายการบังคับ
บัญชาโดยตรงกับ ผอ.กอ.รมน.นั้นก็คือนายกรัฐมนตรีโดยตาแหน่ง โดยใช้กาลังพลของหน่วยงานของ
ตัว กอ.รมน.เองไม่ได้ใช้กาลังพลของกองทัพบก โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติงานนั้นมี 6 หน่วยงานแต่
ละหน่วยงานนั้นมีภารกิจดังนี้ ศปป.1 รับผิดชอบการทางด้านยาเสพติด ศปป.2 รับผิดชอบเรื่องงาน
ต่างด้าว ศปป.3 รับผิดชอบงานต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ศปป.4 งานด้าน
ความมั่นคงพิเศษ ยกตั วอย่างเช่น การบุกรุกทาลายสิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน ภัยพิบัติ
ระดับชาติ ศปป.5 ด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่กล่าวคือ รับผิดชอบความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ ศปป.6 รับผิดชอบการดาเนินโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดาริ มีข้อสังเกตดังกล่าว
การใช้ชื่อ ศูนย์ประสานการปฏิบัติของ กอ.รมน. ถึงเป็นเรื่องความมั่นคงแต่ก็อิงการบรูณาการการงาน
และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ดี (พวงทอง ภวัครพันธุ์, 2562)
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กอ.รมน.ในครั้งนี้ อ้างอิงมาจากคาสั่ง คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 51/2560 ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนภารกิจและบทบาทของ กอ.รมน.ครั้งใหญ่ ดังนั้นเพื่อ
ความสอดคล้องของภารกิจที่เพิ่มขึ้น กอ.รมน.จึงมีความจาเป็นในการปรับโครงสร้างตามดังกล่าวที่ว่า
กอ.รมน.นั้นเป็น องค์กรรูปแบบเฉพาะที่ที่ขึ้นการบังคับบัญชากับนายกรัฐมนตรี มีการทางาน ดาเนิน
ภารกิจตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด (PPTVonline, 2562)
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โครงสร้าง กอ.รมน.ใหม่ตามคาสั่งนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคง, 2562)
ผอ.กอ.รมน./นำยกรัฐมนตรี
รอง ผอ.กอ.รมน./ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบก

ผู้ช่วย ผอ.กอ.รมน.

คณะกรรมการรักษความ
มั่นคงภายใน

เลขาธิการ ผอ.กอ.รมน./เสนาธิการ
กองทัพบก
สานักงานเลขาธิการ

สานักงานตรวจสอบภายใน

สานักงานนโยบายและ

สานักงานพัฒนาระบบ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

บริหาร

สานักงานกิจการมวลชน
และสารสนเทศ

สานักงานส่งกาลังบารุง

ศูนย์การประสาน
การปฏิบัติงานที่ 1

กอ.รมน. ภาค 1

กอ.รมน.จังหวัดใน
พื้นที่

สานักงานกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน

สานักงานจเร

สานักงานการข่าว

สานักงานบริหารงาน
บุคคล

สานักงานงบประมาณ
และการเงิน

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อ
ความมั่นคง

สานักงานบรูณาการและ

ศูนย์การศึกษาและ

ศูนย์การประสาน

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

วิทยาการความมั่นคง

การปฏิบัติที่ 6

ศูนย์การประสาน
การปฏิบัติงานที่ 2

ศูนย์การประสาน
การปฏิบัติงานที่ 3

กอ.รมน. ภาค 2

กอ.รมน. ภาค

กอ.รมน.จังหวัดใน
พื้นที่

กอ.รมน.จังหวัดใน
พื้นที่

3

ศูนย์การประสาน
การปฏิบัติงานที่

ศูนย์การประสาน
การปฏิบัติงานที่

4

5

กอ.รมน. ภาค 4

กอ.รมน.จังหวัดใน
พื้นที่
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โครงสร้าง กอ.รมน.ภาค (กองอานวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงราย, 2563)

โครงสร้าง กอ.รมน.จังหวัด (กองอานวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงราย, 2563)

นอกจากนี้กาลังของ กอ.รมน.นั้นไม่ได้มีเพียงข้าราชการทหารเท่านั้น ยังรวมถึงข้าราชการ
ฝ่ายตารวจและข้าราชการฝ่ายพลเรือนช่วยราชการรวมอยู่ด้วย อันเนื่องการขอปรับอัตรากาลังที่
เกิดขึ้นโดยการปรับกาลังข้าราชการที่ช่วยราชการจาก 1578 อัตราเป็น 1452 อัตราลดลง 126 อัตรา
อัตราข้าราชการประจา จาก 171 อัตราเพิ่มขึ้น 200 อัตรา โดยมีอัตรากาลังพลในการปฏิบัติงานนั้นมี
นโยบายว่าข้าราชการทหารต่อข้าราชการตารวจต่อข้าราชการพลเรือนคือ 2 : 1 : 1 จากเดิมที่ทีอัตรา
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การจัดกาลังมีแต่ข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องการให้เสริมสร้างการบูรณาการกาลังในมิติต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้นโดยอาศัยหลักแนวคิดจากส่วนราชการอื่น (ผู้จัดการออนไลน์, 2562)
การปรับโครงสร้างของ กอ.รมน.นั้น ถ้าพิจารณาแล้วจะพบว่ามีความสอดคล้องกับ (ไพโรจน์
ภัทรนรากุล, 2561) ทฤษฎี New public Governance theory อยู่ในหลายสาระสาคัญเพราะทฤษฎี
การจั ดการภาครั ฐ นี้ มุ่ง เน้ น ในการบู ร ณการทุ กภาคส่ ว นของสั งคม กล่ าวคื อ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคมมาทางานร่วมกันเพื่อมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ กิจการสาธารณะในนิยามของ กอ.รมน.
นั้นก็คือ ความมั่นคงภายใน จะเห็นได้ว่าการที่ กอ.รมน.นั้นมีโครงสร้างในการประสานปฏิบัติงาน
ร่วมกันรวมทั้งมีโครงสร้างในการสร้างเครือมวลชนเครือข่ายนั้น เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า การปรับโครงสร้าง
ของ กอ.รมน.นั้นอยู่บนหลักการทฤษฎี New pubic governance theory อย่างชัดเจนเพราะ กอ.
รมน.เป็นองค์กรที่ผ่านช่วงเวลามาหลายยุคหลายสมัย จะทราบถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์
และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี การที่ กอ.รมน.นั้นดึงหลายภาคส่วนในสังคมมาช่วยในการดูแลจัดการ
ความมั่นคงภายในของประเทศชาติโดยผ่านกลไกของ กอ.รมน.นั้น นับว่าเป็นความก้าวหน้าในการ
พัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักทฤษฎีที่กล่าวมา
การประสานและงานบู ร ณาการ ของ กอ.รมน.นั้ น สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี New public
Governance Theory ในส่วนของ กอ.รมน.ที่เป็นกลไกภาครัฐที่ เป็นตัวกลางในประสานงานบูรณาการ
โดยมี ห น่ ว ยงานที่ เ ป็ น รู ป ธรรมคื อ การมี ศู น ย์ ป ระสานงานการปฏิ บั ติ ง านที่ 1-6 ซึ่ ง เป็ น การดึ ง
หน่วยงานภาครัฐอื่น หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน มาบูรณาการการแก้ไขกิจการสาธารณะ
ของ กอ.รมน.ในนิยามนี้คือ ความมั่นคงภายในที่แจกแจงในมิติต่าง ๆ ที่ กอ.รมน.กาหนด เช่นการ
แก้ไขปัญหางานเสพติด การแก้ไขปัญหาแรงงานติต่างชาติ เป็นต้น โดยศูนย์ประสารการปฏิบัติงาน
ของ กอ.รมน. ถือว่าเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ขึ้นตรงต่อ ผอ.กอ.รมน. ซึ่งมีบทบาทหน้าตามที่ ผอ.กอ.
รมน.สั่งโดยตรง
ส่วนหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ กอ.รมน.นั้น มี กอ.รมน.ภาคและ กอ.รมน.จังหวัด ซึ่งเป็นกา
รบรูณาการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดต่อภาคเอกชนท้องถิ่นและภาคประชาชนมาก โดยอาศัยการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งทั้งหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการ กอ.รมน.ภาค
หรือ กอ.รมน.จังหวัดซึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒินั้นมาจากทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน มาร่วมบู รณาการ
ในการแก้ไขกิจการสาธารณะตามที่ กอ.รมน.กาหนด เป็นไปตามสาระสาคัญของทฤษฎีรัฐปศาสตร์
ดังที่กล่าวมา
นอกจากนี้ กิจการมวลชนและสารสนเทศของ กอ.รมน นั้นเป็น ตัวแบบสาคัญในการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นหน่วยงสานที่มีภารกิจดังเดิมในขอบเขตงานนี้อยู่แล้ว
โดยมีการอบรมหลั กสู ตร การเข้าถึงสร้างเครือข่ายมวลชนภาคประชาชนอย่างทั่วถึง การดึงภาค
ประชาชนในส่วนมาช่วยราชการและกิจการกอ.รมน. ซึ่งเป็นภาคประชาชนเป็นส่วนสาคัญในการ
ยกระดับการบริการและบูรณาการของทฤษฎี New Public governance เพราะเป็นการเพิ่มมาจาก
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ทฤษฎี New Public management ที่มุ่งเน้นการบริหารงานภาครัฐและเอกชนโดยยังไม่อ้างอิงภาค
ประชาชนเท่าไร ด้วยเหตุนี้จึงอนุมานได้ว่า โครงสร้างของ กอ.รมน.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้น
สอดคล้องกับทฤษฎี New Public governance ในสาระสาคัญ
ในขณะด้วยกัน มีได้โต้แย้งว่าในเชิงโครงสร้างนั้นการ กอ.รมน. นั้นมีโครงสร้างคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงภายซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากส่วนราชการหลายส่วนในมีความคล้ายคลึง
กับการทางานของสภาความมั่นคงแห่งชาติเหมือนทับซ้อนคู่ขนานกันและถ้าประมวลคาสั่งต่าง ๆ ที่
ปรับปรุงโครงสร้าง กอ.รมน.การสนับสนุนต่าง ๆ จะพบได้ว่า ซุปเปอร์กระทรวงในการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทย เพราะพันธกิจครอบคลุมในทุกมิติ (สุรชาติ, 2560)
ถ้าวิเคราะห์ข้อโต้แย้งแล้ว จะพบว่าพยายามโต้แย้งกิจการทหารในประเทศไทยซึ่งมีบทบาท
มากเกิ น ไป อาจจะไปทั บ ซ้ อ นกิ จ การพลเรื อ นต่ า ง ๆ ไม่ เ ป็ น ตามมาตราฐานประเทศเสรี นิ ย ม
ประชาธิปไตย แต่บริบทที่เปลี่ยนของสังคมโลก บทบาทของ กอ.รมน.อาจยังคงจาเป็นในการรัก ษา
ความมั่นคงภายใน เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านหลาย ๆ มิติ
วิเครำะห์ ขอบเขตอำนำจของ กอ.รมน.
กอ.รมน.ได้วิวัฒน์การทางขอบเขตอานาจจาก ยุคต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ซึ่งมีบทบาทส่วนใหญ่
ในการปราบปราม คอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นรู้แบบการทางานด้าน กิจการพลเรือน การพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่
ห่างไกล แทนที่การใช้การรบทางกาลังอาวุธเหมือนทหารทั่วไป จนมาถึงยุคที่คอมมิวนิสต์ได้พ่ายแพ้
และจบสิ้นไปบทบาทของ กอ.รมน.นั้นได้จางหายไปตามกาลเวลาแต่ยังคงรูปองค์กรไว้อยู่ แต่หลังจาก
การรัฐประหาร ปี 2549 และรัฐบาล ปี 2557 กอ.รมน.ได้ฟื้นบทขึ้นมาตามลาดับโดยเฉพาะบทบาทใน
ด้านความมั่นคง ในช่วงยุค คณะรักษาแห่งชาติ ได้มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
51/2560 ซึ่ ง เป็ น การปฏิ รู ป องค์ ก รครั้ ง ใหญ่ อี ก ครั้ ง หลั ง จากนั้ น มี ก ารออกประกาศค าสั่ ง ต่ า ง ๆ
อีกมากมายที่มาสนับสนุนการทางาน ของ กอ.รมน.
กอ.รมน.นั้ น มี ขอบเขตอานาจที่ตั้ ง ขึ้น มาหลั ง จากยุค คอมมิ ว นิ ส ต์ โดยอาศัย อ านาจตาม
กฎหมาย พ.ร.บ.ความรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2551 โดยในยุคคณะรักษาความมั่นคงภายในได้
มีออกคาสั่งคณะรักษาความสงบที่ 51/2560 อาศัยอานาจตาม มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยปี 2557 ซึ่ ง ได้ ม าแก้ ไ ขนิ ย ามอ านาจหน้ า ที่ ของ กอ.รมน.ขนาดใหญ่
ยกเครื่องแบบทรงพลังขึ้น โดยมีสาระสาคัญที่เพิ่มขึ้นดังนี้ (iLaw, 2562)
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 ได้เพิ่มบทบาทการป้องกันสาธารณภัยอย่างมี
นั ย ยะส าคัญ จากการแก้ไขมาตรา 3 ในส่ ว นของการนิยาม ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้
ครอบคลุมถึงการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะก่อเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย (ศูนย์ข่าวภาคใต้, 2562)
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ประกอบด้วย แก้ไขมาตรา 7 อนุ 2 ซึ่งเกี่ยวกับการเสนอแผนการปฏิบัติการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยต่อคณะรัฐมนตรีให้อาจอิงและเชื่อมโยงกับ กับแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จากที่
กล่ า วมาดั ง กล่ า วมองเห็ น ได้ ว่ า มี เ จตจ านงชั ด เจนที่ จ ะให้ กอ.รมน.นั้ น มี บ ทบาทอย่ า งส าคั ญ ใน
รับผิดชอบงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งดั้งเดิมนั้น กอ.รมน.นั้นมีหน้าที่แค่สนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นบทบาทของหน่วยงานพลเรือน (iLaw,2562)
และการแก้ไข มาตรา 7 อนุ 1 ที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน
และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งภายนอกและในราชอาณาจักร การแก้ไขส่วนที่เพิ่มมาอย่างมี
นัย ยะสาคัญของคือ การประสานงานและ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรนั้น ทาให้ขยาย
ขอบเขตอาจของ กอ.รมน. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกราชอาณาจักรที่อาจส่งผลถึง
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรล่วงหน้า
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารแก้ ไ ขมาตรา 9 ซึ่ ง ให้ อ านาจ กอ.รมน.ขอก าลั ง พลจากหน่ ว ยงาน
ข้าราชการตารวจหรือข้าราชการ พลเรือนมาช่วยราชการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานหรือ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ กอ.รมน.โดยขาดจากการทางานต้นสังกัดเดิม แต่ยังคงรับเงินเดือนและสวัสดิการ
ประโยชน์จากหน่วยงานเดิม
ขอบเขตอานาจของ กอ.รมน.นั้นมีความชัดเจนและรูปธรรมมากขึ้นจากเหตุการณ์ ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีเหตุรุนแรงตาม อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี , อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอ
จะนะ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา จังหวัด สงขลา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในช่วง ปี 2560-2561 ซึ่ง กอ.รมน.
นั้นได้ออกกฎหมายที่มาควบคุม ถึง 3 อย่าง 1 ข้อกาหนด 2 ประกาศคาสั่ง กอ.รมน.เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นสิ้นอายุเป็นเฉพาะกาลไป
โดยมรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อกาหนด กอ.รมน.ที่อาศัยอานาจตามมาตรา 18 แห่ง พรบ.รักษาความมั่นคงภายในของ
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเจตจานงค์ในการในขอบเขตของการควบคุมการเคลื่อนไหวของพื้นที่
ดังกล่าวที่ประกาศมาโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2560)
1) การให้เจ้าหน้าที่ราชการส่วนอื่น ปฏิบัติหรืองดเว้นการทางานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหันมา
สนับสนุนการดาเนินของงานของ กอ.รมน.และเจ้าพนักงาน กอ.รมน.ตามที่ ผอ.กอ.รมน.มอบหมาย
อานาจจาก ผอ.กอ.รมน.ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่คาสั่งที่เกิดขึ้นเพื่อปราบปรามแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ
(กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2560)
2) เป็นอานาจในการห้ามบุคคลออกจากพื้นที่ อาคาร ตามระยะเวลาที่ กอ.รมน.กาหนด
เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. ตามคาสั่งของ กอ.รมน. ผอ.กอ.รมน.หรือผู้ที่ได้มอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.กอ.รมน.สั่ง เว้นแต่บุคคลที่ได้การยกเว้นจาก กอ.รมน. (กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน, 2560)

661

3) อานาจที่เกี่ยวข้องกับการห้ามบุคคลออกจากเคหะสถานอาคาร ตามระยะเวลาที่ กอ.รมน.
กาหนด เมื่อ มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง กอ.รมน. ตามค าสั่ ง ของ กอ.รมน. ผอ.กอ.รมน.หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.กอ.รมน.สั่ง เว้นแต่บุคคลที่ได้การยกเว้นจาก กอ.รมน.
(กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2560)
4) อานาจที่ห้ามเอาอาวุธออกนอกเคหะสถาน (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน,
2560)
5) อานาจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเส้นทางการคมนาคมหรือการใช้พาหนะตามคาสั่งตามที่
กอ.รมน.กาหนด เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. ตามคาสั่งของ กอ.รมน. ผอ.กอ.รมน.หรือผู้ที่ได้
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.กอ.รมน.สั่ง เว้นแต่บุคคลที่ได้การยกเว้นจาก กอ.รมน.
(กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2560)
6) อานาจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอนุญาตหรือห้ามให้ใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ต่าง ๆ ต้อง
เป็นไปตามที่ กอ.รมน.กาหนด เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. ตามคาสั่งของ กอ.รมน. ผอ.กอ.
รมน.หรือผู้ที่ได้มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.กอ.รมน.สั่ง เพื่อการป้องกันเกี่ยวกับชีวิต
และทรัพย์สิน (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2560)
จะเห็นได้ว่าข้อกาหนดนี้ครอบคลุมในหลาย ๆ มิติ ในการควบคุมสถานการณ์ทางความมั่นคง
ในส่วนของภาครัฐ ให้มีอานาจในการสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการอื่นเพื่อสนับสนุนการทางาน
ของ กอ.รมน. ส่วนภาคประชาชนเป็นการควบคุมบริบททางสังคมเพื่อในการติดตามสืบสอบต่าง ๆ
เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการทางาน ทั้งการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ อาคาร เคหะสถาน
ในเวลาที่กาหนดตามคาสั่ง รวมทั้งการ ควบคุมอาวุธของประชาชน เส้นทางการคมมานาคม การใช้
พาหนะไปยังสถานที่ต่าง ๆ และยังครอบคลุ มไปถึงการควบคุมการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในพื้น ที่ ซึ่งเป็ น ข้อกาหนดที่มีอานาจอย่างมากเนื่องจากจะมีอิทธิพลต่อหลายภาคส่ว นของสังคม
การใช้ชีวิตประจ าวัน ของประชาชนเป็นอันมาก เพื่อการช่ว ยในการทางานดาเนินของ กอ.รมน.
เพื่อรักษาความมั่นคงในสถานการณ์นี้ (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2560)
นอกจาก กอ.รมน.ได้ออกประกาศเพื่อขยายขอบขายอานาจการทางานในพื้นที่ ผ่านการ
ตี ค วามนิ ย ามความผิ ด ที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงจึ ง ได้ อ อกประกาศก าหนดลั ก ษณะความผิ ด ที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาย โดยอาศัยอานาจของมาตรา 21 ของ พ.ร.บ.
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยมีลักษณะความผิดดังนี้
ส่วนที่ 1 คือลักษณะความผิดในประมวลกฎหมายอาญา ประกอบด้วย ความผิดต่อความ
มั่นคงของรัฐภายในและนอกราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิด ต่อเจ้าพนักงาน
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอัน ตรายต่อประชาชน
ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รับของ
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โจร กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทาให้เสียทรัพย์ รวมถึงความผิดฐานบุกรุก
(กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2560)
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนลักษณะความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยงข้อง กล่ าวคือ พ.ร.บ.อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 และ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 (กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน, 2560)
นอกจากนั้นในส่วนท้ายของประกาศฉบับนี้ยังมีการเปิดช่องในการไม่บังคับใช้กฎหมายตามที่
เกี่ยวมา ถ้าพบว่า ผู้กระทาความผิดได้มอบตัวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาว่า การกระทาผิดนั้นมี
เจตนารู้เท่าถึงการณ์การหรือไม่ ประกอบกับการพิจารณาว่าการกระทาความผิดนั้นกระทบความ
มั่นคงภายในของราชอาณาจักรหรือไม่และอยู่ในพื้นที่ของประกาศดั งกล่าวหรือไม่ รวมทั้งให้โอกาส
ผู้กระทาผิดกลับตัวกลับใจมาทาประโยชน์ให้ความมั่นคง (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน,
2560)
พิจารณาจากรายละเอียดประกาศฉบับนี้ จะมองเห็นว่า กอ.รมน.นั้นต้องการขยายขอบเขต
นิ ย ามการกระท าความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ภั ย ความมั่ น ออกไปครอบคลุ ม หลายลั ก ษณะความผิ ด เพื่ อ
เพื่อศักยภาพความชอบธรรมในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ดังกล่าว การทาให้นิยมเกี่ยวกับภัยความมั่นคง
ในเพิ่มขึ้นส่งผลให้การแก้ไขสถานการ์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทาผิดอาญาธรรมดา
บางอย่างอาจจะไปเชื่อมโยงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในมุมมองของ กอ.รมน.
แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามเปิดช่องว่างให้ผู้กระทาความผิดหรือผู้ต้องหากลับตัวกลับใจมาเป็นฝ่าย
รัฐด้วย
สุดท้าย กอ.รมน.ได้มีประกาศเกี่ยวกับแต่งตั้งให้ พนัก งาน กอ.รมน.นั้นเป็นเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่าง เพื่อเพิ่มอานาจความศักดิ์และสิทธิ์และศักยภาพทางบังคับใช้
กฎหมายเทียบเท่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ในกฎหมายนั้น
โดยพนักงาน กอ.รมน.นั้น ได้รับการแต่งตั้งจากประกาศฉบับนี้เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ตามกฎหมายถึ ง 32 ฉบับ ดัง ต่ อไปนี้ พ.ร.บ.การจั ดระเบี ยบกระทรวงกลาโหม พ.ร.บ.
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ร.บ.การเนรเทศ พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.บ.
ควบคุ มยุ ท ธภั ณฑ์ พ.ร.บ.ควบคุ ม บริ โ ภคภั ณ ฑ์ พ.ร.บ.ป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ร.บ.
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสี ยง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ร.บ.
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ร.บ.ระเบี ย บ
ข้าราชการครุและบุคคลกรทางกระทรวงศึกษา พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.
อาวุธปืน เครื่องกระสุน ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.ทาง
หลวง พ.ร.บ.ราชทั ณฑ์ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.การเดิ นเรือ ในน่า นน้าไทย พ.ร.บ.โรงแรม พ.ร.บ.
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ทะเบี ย นราษฎร พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับ สมาคมและมูลนิธิ ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารราความอาญา เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้
อานาจสืบสวนสอบสวนและการใช้อานาจเกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองและตารวจ (กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน, 2560)
จากที่กล่าวมา พนักงาน กอ.รมน.ได้เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เทียบเท่าตาม
กฎหมาย ซึ่งอาจจะมีอานาจพิเศษในการจัดระเบียบหรือการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายนั้นให้
อานาจและนิยมโดยไม่จาเป็นต้องเจ้าหน้าที่รับในส่วนราชการของกฎหมายนั้น ครอบคลุมในหลายมิติ
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจการศึกษา อาชญากรรม การคมนาคม ล้วนมีผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตและเสรีภาพของประชาชนเป็นอันมาก
จะเห็นได้ว่า สถานการณ์พิเศษดังกล่าวนั้นทาให้ กอ.รมน.นั้นมีอานาจมหาศาลจากการนิยาม
ความผิดที่ภัยทางความมั่นคงให้รวมไปถึง กากระทาความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเสรีภาพชีวิตทรัพย์สิน
นั้นที่ กอ.รมน.มีความเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงจนเป็นเหตุให้ต้องนิ ยามความผิดให้เกี่ยวข้องเพื่อ
เพิ่มขอบเขตอานาจการทางานเข้าในพื้นที่การทางานที่ปกติแล้ วจะเป็นของเจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้ทางกฎหมายหน่วยอื่น และที่มากไปกว่านั้นคือการ
แต่งตั้งให้ เป็ น เจ้ าพนั กงานหรื อพนัก งานเจ้าหน้ าที่ตามกฎหมายหลายฉบับเพื่อเพิ่ม อานาจให้ แ ก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.เองออกมีอานาจในการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบหรืออานาจสิ่ง
อื่นสิ่งใดที่กฎหมายฉบับนั้นจะพึ่งให้ด้วย เป็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจนว่า กอ.รมน.นั้นสามารถมาเป็น
ผู้เล่นหลักได้จากการเป็นผู้ช่วยสนับสนุนหน่วยงานอื่น นอกว่าจากนั้นแล้วหากพิจารณาจากข้อกาหนด
ที่ออกโดย กอ.รมน.ที่ได้กล่าวมานั้นในส่วนของข้อแรกนั้นคือชัดเจนว่า กอ.รมน.นั้นมีอานาจในการ
บังคับและควบคุมหน่วยงานราชการส่วนอื่นให้มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตนในสถานการณ์
พิเศษนี้ รวมไปถึงว่าการออกข้อกาหนดในการห้ามออกจากพื้นที่ อาคารเคหะสถานต่าง ๆ และ
ควบคุมการคมนาคมและควบคุมการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นข้อสังเกตว่า กอ.รมน.นั้น
สามารถออกคาสั่งที่สามารถลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่าวมากเพื่ออานวยการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.และรักษาความมั่นคง แต่ก็อาจจะมองได้ว่า กอ.รมน.นั้นเป็นผู้ควบคุมรัฐเอง
แต่ที่กล่าวมานั้นเป็นการที่ กอ.รมน นั้นปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์พิเศษจึงอาจจะมีความจาเป็นใน
การมีอานาจจพิเศษที่ตอบสนองแนวทางนั้นแต่ในช่วงยามปกติอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.นั้น ผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครนั้น
พบว่า ในยามปกตินั้นเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.นั้นไม่ได้มีอานาจพิเศษหรือมีอานาจพิเศษที่เหมือนกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้เลย เพราะส่วนใหญ่นั้นเป็นการบรูณาการกาลังกับ
หน่วยงานในพื้นที่นั้น ๆ มากกว่า อย่างเช่นงานการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปราบปรามยาเสพ
ติดนั้นก็มีการติดต่อของกาลังจาก เจ้าพนักงานตารวจท้องที่ หรือเจ้าพนักงานตารวจหน่วยอื่นมาร่วม
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ปฏิบัติหน้าที่ โดยการทางานนั้นจะอาศัยการหาสืบสวนหาข่าวจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.เอง
ก่อน เมื่อรวบรวมและพิสูจน์งานการข่าวได้แล้วก็ติดต่อ หัวหน้าสถานีตารวจหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ของตารวจให้ ร่ ว มส่ งกาลั งเข้ามาร่ ว มปฏิบัติตรวจค้นจับกุมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.
ส่งดาเนินคดี โดยเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.นั้นยืนยันว่าไม่ได้ออกคาสั่งกับตารวจเพราะไม่มีอานาจทาง
กฎหมายกฎหมายในการออกสั่ ง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.นั้น ไม่ไ ด้มีอ านาจโดยตรงตาม
กฎหมาย จึงเป็นเหตุให้เกิดการบรูณนาการกาลังเกิดขึ้น และการปฏิบัตินั้นก็สามารถผ่านไปด้วยดีจาก
การให้ความร่วมมือของหน่วยงานตารวจ
สอดคล้องกันกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ ที่เคยมีประสบการณ์การทางานร่วมกับ
พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ กอ.รมน.นั้ น พบว่า ในบรูณการร่ว มกัน ของหน่ว ยงานตารวจและหน่ว ยงาน
กอ.รมน.เกิดจากการติดต่อผ่านผู้บังคับบัญชาของ 2 ฝ่ายแบบปากต่อปากไม่เป็นทางการ ไม่มีหนังสือ
ประสานงาน จึงเกิดการร่วมประสานบรูณาการของทั้งฝ่าย กอ.รมน.และตารวจเกิดขึ้น โดยถ้าเป็น
เป้าหมายที่เกิดจากสืบสวนของ กอ.รมน.นั้น เจ้าหน้าที่ตารวจจะเป็นฝ่ายเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ
เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ในขณะเดียวกันนั้นบางครั้ง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจก็ขอกาลังจาก กอ.รมน.เพื่อร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ จากเห็นได้ว่าการทางานบรูณาการของ กอ.รมน.ร่วมกับฝ่ายอื่นนั้นเป็นไปตามการบรูณา
การภายใต้เงื่อนไขสถานการ์ปกติ
นอกจากนั้นมีจากสัมภาษณ์กับผู้ที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.นั้น รายแรกเป้น
เจ้าของตลาดเจริญทรัพย์ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจั งหวัดสระบุรี เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการขัดผลการ
แบ่งปันประโยชน์ของตลาดสระบุรี จนไปถึงการมีการยกพวกมาทาร้ายร่างกายกัน เรื่องนี้ มี กอ.รมน.
จังหวัดสระบุ รีเข้ามาร่ ว มในการไกล่ เกลี่ ยปัญหาาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของ กอ.รมน.
จั งหวัดสระบุ รี มาเป็ น ตัว กลางในการประสานให้ ทั้ งสองฝ่ า ยเข้ามาพูดคุยปัญ หาที่เกี่ย วข้องและ
ประสานหน่วยงานตารวจให้ดาเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทั้งหมด โดยการไกลเกลี่ย
ข้อพิพาทนั้นเกิดขึ้นที่ สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี โดยเป็นการบรูณการการแก้ปัญหา กอ.รมน.
กับเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ที่เกิดขึ้น
และอีกตัวอย่างที่สัมภาษณ์คือ ผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้และทาเฟอร์นิเจอร์ในเขตอาเภอแก่ง
คอยจังหวัดสระบุรี ซึ่งโดยดาเนินคดีและอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าจะมาการกระทาผิดเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบและจับกุมนั้นคือ หน่วยงาน กอ.รมน.และหน่ วยงานทาง
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระบุรีโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น คือการที่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.และหน่วยงาน
ทางสิ่งแวดล้อม บรูณาการกันเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ของการประกอบธุรกิจดังกล่าว เมื่อถึงขั้นตอน
การดาเนิ น การทางกฎหมายนั้ น ผู้ ให้ ข้อมู ล กล่ า วว่า เจ้าหน้า ที่กลุ่ ม ดั งกล่ า วใช้กฎหมายเกี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย จะเห็นได้ว่าการบรูณการกาลังในตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคงแต่เป็นการใช้กฎหมายแบบปกติ
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จะเห็นได้ว่าการทางานของ กอ.รมน.นั้นภายใต้สถานการณ์ปกตินั้นจะเป็นการบรูณาการ
ประสารกาลังปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่ กอ.รมน.ประสานนั้นเป็นตัว
หลักในการปฏิบัติหน้าที่กลไกของ กอ.รมน. โดยอาศัยพื้นที่ของลักษณะความผิดที่ กอ.รมน.เห็นว่ามีร
ผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่เกิดขึ้นสามจังหวัดชายแดนที่เกิดขึ้นเพราะ กอ.รมน.
นั้นออกมาปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาทางความมั่นคง
การสั ง เกตขอบเขตอ านาจการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของ กอ.รมน.จะพบว่า ขอบเขตนั้น มีค วาม
สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะประเภทนโยบายที่ควบคุมกากับโดยรัฐ เพราะหน่วยงานทางความ
มั่นคง ก็มีการจากัดควบคุมพฤติการณ์ของผู้คน การจากัดเสรีภาพผ่านดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หลาย ๆ
อย่าง นโยบายสาธารณะที่ควบคุมการกากับโดยรัฐนั้นก็จะมีผู้เสียประโยชน์และผู้ได้ประโยชน์ โดยใน
ที่นี้คือการที่ กอ.รมน.นั้นมีจุดประสงค์และพันธกิจในการรักษาความมั่นคงของชาติ ถ้า กอ.รมน.
สามารถรักษาเป้าหมายนี้ได้ ประเทศชาติและผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศก็ได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วย
ในขณะด้วยกัน อาจจะมีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มต้องเสี ยผลประโยชน์เนื่องจากการทางานของ
กอ.รมน.ได้
การขอบเขตอานาจของ กอ.รมน.มีกว้างใหญ่ไพศาลทาให้อาจจะมีทับซ้อนของหน่วยงานของ
ภารครัฐหน่วยงานอื่น เป็นสาเหตุให้ กอ.รมน.นั้นโดนวิพากย์วิจารณ์ว่าเป็นหน่วยงานทางความมั่นคง
ที่มีอานาจเสมือนอีกรัฐพันลึก ซึ่งในเหตุการณ์ปกตินั้นอาจจะดูเหมือนหน่วยงานภาครัฐทั่วไป แต่ใน
ยามสถานการณ์พิเศษ หน่วยงานของ กอ.รมน.ก็สามารถแสดงพลังอานาจออกมาอย่างมหาศาลได้
ประกอบกับการปฏิรูปแก้ไขกฎหมายระเบีย บที่เกี่ยวข้องนั้นเกิดขึ้นผ่านกลไกกฎหมายพิเศษในยุค
คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ กอ.รมน.เลยดูตั้งข้อสังเกตว่าจะมาสืบทอดภารกิจของ คณะรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติที่เป็นรัฐบาลทหาร ในช่วงหลังเลือกตั้งรัฐบาลปกติอีกด้วย
วิเครำะห์มุมมองของกำรทำงำนของ กอ.รมน.และบทบำทหลัง คสช.
จาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.นั้น ทั้ง 2 คน ให้มุมมองว่า การทางานของ กอ.รมน.
นั้นนก็เหมือนหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพียงแต่ กอ.รมน.นั้นเป็นหน่วยงานที่มีทหารเป็นเจ้าหน้าที่เป็น
ส่วนใหญ่ จึงดูว่า กอ.รมน.นั้นเป็นหน่วยงานทางทหาร แต่ กอ.รมน.ไม่ได้เป็นหน่วยงานทางทหาร
หากแต่เป็นหน่วยงานทางความมั่นคงรูปแบบหนึ่งที่มีทั้งข้าราชการทหาร ตารวจและข้าราชการพล
เรือนอยู่ในหน่วยงาน ผ่านการช่วยราชการหรือประสานบรูณาการกาลัง โดยธรรมชาติแล้วในยุค
ปัจจุบันก็เป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานราชการจะต้องทางานร่วมกันมากกว่าเดิมแต่ก่อนที่ต่ างหน่วยงาน
ต่างทา เพียงแต่ กอ.รมน.นั้นมีกลไกการประสานและบรูณาการทางานที่ไม่เหมือนหน่วยงานอื่น และ
ไม่ได้มีบทบาทมากกว่าหน่วยงานอื่นในการทางาน เพราะรูปแบบการทางาน กอ.รมน.เป็นกลการการ
ประสานเลยอาจจะดูมีจุดเด่นมากกว่าหน่วยงานอื่น เพราะบางทีต้องประสานหน่วยงานอื่น มากกว่า
หนึ่งหน่วยในการแก้ไขปัญหาบางที่ครอบคลุมไปหลายพื้นที่หน้างาน
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ในยุคคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนั้น กลไกหลักของการรักษาความมั่นคงของรัฐบาลนั้น
คือ เจ้าพนักงานรักษาความสงบที่ได้การแต่งตั้งจากอานาจ มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ าที่ทหารจากหน่วยต่าง ๆ ไม่ใช่ กอ.รมน. มาดูลรักษาความสงบหรือความ
มั่นคง ดังนั้นในช่วงเวลาที่กล่าวมาอาจจะเป็นช่วงเวลาของหน่วยงานดังกล่าว ตามสถานการ์พิเศษที่
เกิดขึ้น แต่ในขณะด้วยกัน กอ.รมน.นั้นก็ยังทางานไปตามปกติทั่วไปเหมือนเดิม เพราะหน่วยงานตั้งมา
ก่อน แต่ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นเหมือนยุคหลัง กอ.รมน.
หลังจากยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบไป งานของ กอ.รมน.ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ผู้ถูกสัมภาษณ์คงจะมีแนวความคิดว่า กอ.รมน.ก็ทางานอย่างเดิมปกติเหมือน
ที่ผ่ านมาไม่ได้ต้องมีภ าระอะไรมากขึ้นหลั งจากยุคคณะรั กษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แต่ก็มี
บทบาทบางอย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เคยทาและได้ทาในยุครัฐบาลพลเรือนบ้าง
แน่นอนการทางานด้านบังคับใช้กฎหมายนั้นย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ คนในสังคม
แน่นอนและการเป็นหน่วยงานทางรักษาความมั่นคง จึงเป็นเรื่องปกติ ก็มีบ้างที่ภาคประชาชนนั้นยังมี
ความไม่เข้าใจในการทางานของ กอ.รมน.แต่ก็มีความคุ้นเคยกับการทางานของทหารในยุคคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.นั้นไม่ได้มีความรู้สึกที่บ่งบอกว่าภารกิจและ
บทบาทนั้นมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อยู่ภายใต้สถานการ์ปกติพิเศษใน
ยามสถานการ์พิเศษปกติ แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีบทบาทการบรูณการบังคับใช้กฎหมายซึ่งดั้งเดิมแล้วการ
บังคับใช้กฎหมายนี้เป็นเป็นของเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายพิเศษ แต่มุมมอง
ของเจ้ าหน้าที่ กอ.รมน.คือการใช้กฎหมายปกติ มากกว่าและใช้การบรูณาการประสานการปฏิบัติ
หน้าที่มากกว่าการเป็นผู้ปฏิบัติเอง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จึงไม่ได้มองว่า กอ.รมน.นั้นมีบทบาทมากกว่า
หน่วยงานอื่นแต่อย่างใด
ในส่ว นของการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภ าครัฐส่ วนอื่นที่เคยร่วมงานกับ กอ.รมน. ปรากฏว่า
ในช่วงยุค คณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น มีเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบนั้นเป็น
หน่วยงานกลไกหลั กของยุคสถานการณ์พิเศษซึ่งการทางานนั้นไม่เหมือนการทางานกับ กอ.รมน.
เพราะ พนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นตัวหลักในการทางานสามารถสั่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
อื่นมาให้ร่ วมปฏิบั ติได้ แต่สาหรับการร่วมงานกับ กอ.รมน.นั้นเป็นการบู รณาการร่วมกันผ่านการ
ประสานงานผู้บังคับบัญชาของทั้ง 2 ฝ่าย จึงมาความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกออกคาสั่งหรือว่าบังคับอยู่ การ
ทางานจึงดูมีความละมุนละหม่อมมากกว่า
แต่ในขณะเดียวกัน มุมมองของเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนอื่นให้ความเห็นว่า บทบาทของกอ.รมน.
ในยุครัฐบาลพลเรือนนั้นมีบทบาทมากขึ้นกว่ายุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเห็นได้ชัด อาจจะ
เป็นเพราะ ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ปกติ จึงมีแต่ กอ.รมน.หน่วยงานเดียวที่เป็นข้าราชการทหาร กอ.
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รมน.นั้น ได้มีบทบาทมาทางานหลาย ๆ อย่างอย่างการบังคับกฎหมายร่ว มอย่างเห็นได้จากที่ผู้ถูก
สัมภาษณ์เคยไปทางานร่วมมา
และมุ ม มองในบทบาทการท างานของ กอ.รมน.นั้ น ยั ง คงเห็ น ว่ า เป็ น การทั บ ซ้ อ นและ
การทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจถึงแม้เป็นการบรูณการกาลัง เพราะมุมมองในการที่มอง กอ.รมน.
ว่าเป็น ทหาร ควรจะมีอยู่ กับเรื่องความมั่นคงมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย และการปราบปราม
อาชญากรรมของตารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพราะฉะนั้นอาจจะดูเป็นการไม่เหมาะสมในการ
มาทางานในพื้นที่งานของหน่วยงานภาครัฐอื่น
จะเห็ นได้ว่ามุมมองของเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่ วนอื่นนั้นอาจจะมองการทาการของ กอ.รมน.
นั้นคือการทางานของเจ้าหน้าที่ทหารมากกว่าเจ้าหน้าที่พลเรือน จึงเป็นที่สงสัยว่า ทาไมเจ้าหน้าที่
กอ.รมน.นั้นถึงมีบทบาทแบบนั้นได้
ในส่วนสุดท้ายนั้นจากการสัมภาษณ์ภาคประชาชนทั้งสองตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ประชาชนนั้น
ยังขาดคว่ามเข้าใจในการทางานของ กอ.รมน.ซึ่งเป็นหน่วยทหารซึ่งปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับการรบพุ่ง
มากกว่าประชาชนนั้นไม่ชินหรือคุ้นเคยกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน.เท่าไรนัก ซึ่งเป็นทัศนคติของ
สังคมไทย ในการมีคุ้นชินกับ กอ.รมน.อยู่ ถึงแม้ว่าการที่ กอ.รมน.จะมีการบรูณาการการปฏิบัติเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตามก้ไม่ได้ทาให้ ภาคประชาชนรู้สึกคุ้นชินหรือ
ยอมรับในบริบทและบทบาทใหม่นี้สักเท่าไร
สรุป
กองอานวยการรักษาความมั่นภายในเป็นหน่วยงานทางความมั่นที่อยู่คู่ราชอาณาจักไทยมา
อย่างยาวนานกว่า 50 ปี ตั้งยุคสงครามเย็น เป็นมีความขัดแย้งระหว่างแนวคิดการเมือง 2 ขั้วสาคัญใน
โลก คือ ระบบคอมมิวนิสต์และระบบทุนนิยม โดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในนั้นดั้งเดิม
ถูกก่อตั้งมาเพื่อปราบปรามการการะทาความผิดอันเกี่ยวคอมมิวนิสต์ แต่ดั้งเดิมแล้วความขัดแย้งมัก
เกี่ยวกับการใช้อาวุธทางการทหาร เพื่อประหันประหารกันแต่ กอ.รมน.นั้น ใช้แนวคิดแบบพลเรือนนา
การทหาร เพื่อสร้างมวลชนและเครือข่ายการข่าวในสืบสวน ติดตามปราบปราม คอมมิวนิสต์ เมื่อทั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในชนบท เพื่อสร้างแนวร่วมของรัฐและไม่ให้เป็น
แนวร่วมของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จนกระทั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พ่ายแพ้ไปและสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ความสาคัญของ กอ.รมน.จึงจางหายไปจากสังคมไทยระยะหนึ่ง
แต่ความขัดแย้งที่เปลี่ยนไปตามบริบทสังคมนั้นก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การกลับมามีบทบาท
ทางสังคมอีกครั้งของ กอ.รมน. กาเนิดจากการที่ การประกาศใช้ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกการรักษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจั กร พุทธศักราช 2551 เป็น จุดเริ่มต้นใหม่ของการมีบทบาทของ
กอ.รมน. ในสังคมไทยในช่วงรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รัฐบาลตามการแต่งตั้งตามอานาจ
พิเศษของคณะมนตรีรักษาความมั่นคง หลังจากรัฐประหาร ในปี 2549 เพื่อตอบรับภัยความมั่นคง
สมัยใหม่ต่อไปจากนั้น
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แต่การวิวัฒ นาการของ กอ.รมน.นั้น ไม่ห ยุดลงแค่นั้น หลั งจากการรัฐ ประหาร ปี 2557
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น กอ.รมน. ก็มีบทบาทมาตามลาดับช่วงยุครัฐบาลทหารที่มีอานาจ
พิเศษตาม รัฐธรรมนูญ ชั่วคราวของ ปี 2557 ในช่วงท้ายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น มีการ
ออกประกาศคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการแก้ไขระเอียดของ
พรบ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มอานาจให้ กอ.รมน.ปรับปรุงนิยมภัยทางความ
มั่นคงไปรวมถึงภัยความมั่นคงภายในที่เกิดจากสาธารณภัย การประเมินภัยความมั่นคงได้ล่วงหน้าใน
จากภายนอกและภายในราชอาณาจักร การได้สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ จากสานักงบประมาณ
และการสนัยกาลังพลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. รวมทั้งการ
ปรับปรุงโครงสร้างของ กอ.รมน.ใหม่ จากการออกประกาศคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 312/2562 ซึ่งเพิ่ม
หน่วยงานใหม่ของ กอ.รมน.รวมทั้ง ปรับปรุงโครงสร้างของ หน่วยงานเดิมที่มีอยู่ของ กอ.รมน.ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ กอ.รมน.นั้นมีอานาจไปในทุกๆมิติและทุกภาคส่วนของสังคม
การที่ กอ.รมน.นั้นมีการปรับปรุงโครงสร้างการอานาจขนานใหญ่ส่งผลให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์
นั้นไปในวงกว้างว่า โครงสร้างและขอบเขตอานาจของ กอ.รมน.นั้นมีความทับซ้อนขององค์กรภาครัฐ
อื่นจนอาจจะเป็นรัฐบาลน้อย หรือ อาจจะมีโครงสร้างที่คู่ขนานไปกับองค์กรภาครัฐปกติอาจะเป็น
รัฐบาลคู่ขนาน หรือ รัฐซ้อนรัฐ รัฐพันลึก จนเกิดเป็นความกังวลการแทรกแซงการบริหารงานภาครัฐ
ของรัฐบาลพลเรือน ปกติโดยอานาจของ กอ.รมน. รวมไปถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า การปรับปรุงของ
กอ.รมน.นั้นเป็นการรับมอบภารกิจต่างจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติในหลังเลือกตั้งหรือ รัฐบาล
พลเรือน เพื่อรักษาอานาจทางการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านกลไกของ กอ.รมน.
ที่ปรับปรุงแก้ไขขึ้นไหม
เนื่อง กอ.รมน.นั้นเป็นองค์กรที่พลวั ต การวิจัยนี้เลยมีความมุ่งเน้นในการศึ กษาบทบาทของ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในหลังจากยุคของคณะรักษาสงบแห่งชาติ โดยสรุปการวิเคราะห์
ได้ข้อสรุปเป็นประเด็น 3 ประเด็นหลัก
เรื่องแรก การปรับโครงสร้างของ กอ.รมน. เพื่อตอบรับภัยความมั่นในรูปแบบใหม่ กล่าวได้ว่า
กองอานวยการรักษารักษาความมั่นคงภายในนั้นเป็นหน่วยงานภาคของรัฐของราชอาณาจักร รูปแบบ
เฉพาะ เพราะมีโครงสร้างการบังคับบัญชาทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง
ผ่ า นค าสั่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผอ.กอ.รมน.โดยต าแหน่ ง และ
มี ผบ.ทบ.เป็ น รอง ผอ.กอ.รมน.โดยต าแหน่ ง เสนาธิ ก ารกองทั พ บกเป็ น เลขาธิ ก าร กอ.รมน.
นอกจากนั้น จะมี ผบ.เหล่าทัพและตัวแทนข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานอื่นเป็น ผู้ช่วย กอ.รมน.
โดยต าแหน่ งและยั งมี คณะกรรมการของ กอ.รมน.อี กกลุ่ ม หนึ่ ง ในส่ ว นนี้ คือ ระบบการบริห าร
ส่วนกลางซึ่งอิงหน่วยงานภายในต่าง ๆ ระดับประเทศ
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นอกจากนี้ ยังทีโครงร้างของหน่วยงานหลายภาคส่วนที่สายการบังคับบัญชากับการบริหาร
ส่วนกลางคือ ศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 1-6 ที่มีภารกิจที่แตกต่างกันไปแต่ละหน่วยแต่ตามหน้า
งานต่างๆโดยหลักการคือการบูรณการการทางานขององค์กรอื่นของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน
เพื่อ สนับสนุนงานทางความมั่นคง ประกอบกับหน่วยสนับสนุนการทางานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยในส่วน
นี้นั้นได้มีหน่วยงานที่เกิดใหม่จากส่วนหลังการเปลี่ยนแปลงคือ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง สานักงาน
จเร ศูนย์การวิชาการทางความมั่นคง สานักงานเลขาธิการ สานักงานกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่ งได้
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองให้เท่าทันสถานการณ์การพลวัตของโลก
ส่ ว นหน่ ว ยงานของภู มิ ภ าคนั้ น คื อ หน่ ว ยงาน กอ.รมน.ภาคที่ แ ม่ ทั พ ภาคที่ 1-4 ของ
กองทัพบกเป็ น ผอ.กอ.รมน.ภาค โดยตาแหน่ง ขึ้ นตรงกับ ตัว ผอ.กอ.รมน. โดยโครงสร้างนั้น มี
การบรู ณ การการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ เอกชนภาคประชาชน ผ่ า นการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและผู้ ทรงคุณวุฒิ ต่าง ๆ โดยโครงสร้างของ กอ.รมน.ภาคนั้นมีความคล้ายคลึ งกับ
กอ.รมน.จังหวัดทั้งในเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายใน และการแต่งตั้งคณะกรรมการของ กอ.รมน.
เพื่อบูรณาการเพียงแต่ ผอ.กอ.รมนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจั งหวัดซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนส่วน
ผอ.กอ.รมน.เป็นช้าราชการทหาร แต่สายการบังคับบัญชา ผอ.กอ.รมน.จังหวัดที่เป็นข้าราชการพล
เรือนขึ้นการบังคับบัญชากับ ผอ.กอ.รมน.ภาคซึ่งเป็น ข้าราชการทหาร จากที่กล่าวมาจะเห็นได้กว่า
การจัดโครงสร้างใหม่ของ กอ.รมน.นี้นั้นอิงการจัดโครงสร้างของ กองทัพบกอย่างมีนัยยะสาคัญ
การจั ด โครงสร้ า งของ กอ.รมน.นั้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี New public theory
governance สาระสาคัญของทฤษฎีคือการที่ กอ.รมน.จัดโครงสร้างเพื่อเอื้ออานวยต่อการบู รณาการ
การทางานปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน.ผ่านองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในกิจการสาธารณะ นิยามกิจการสาธารณะนี้คือ ความมั่นคงภายในของราชอาณาจักรไทย
ผ่านการประสานงานในกลไกหลายระดับตั้งส่วนกลางลงไปถึงส่วนภูมิภาค โดยมีเจ้าภาพผู้รับผิดใน
การแก้ไขปัญหานี้คือ กอ.รมน.ซึ่งตัวกลางในการบรูณการต่าง ๆ ยกตัวอย่ างการบรูณาการภาครัฐคือ
การ ให้ส่วนราชการต่างในจังหวัดหรือพื้นที่กองทัพภาคมีตัวแทนในคณะกรรมการความมั่นคงเพื่อ
เชื่อมโยงกาทางานเข้าด้วยกัน ส่วนภาคเอกชนนั้นคืออยู่ในการแต่งตั้งผู้ทรงวุฒิเพื่อช่วยเหลือการ
ทางานของ กอ.รมน.เป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาคเอกชนก็มีหน่วยงานเกี่ ยวกับมวลชนสัมพันธ์ที่ต้องมีการ
พบปะและสร้างเครือข่ายของประชาชนอยู่ในโครงสร้างแล้ว อาจจะกล่าวได้เลยว่า การจัดโครงสร้าง
ใหม่ของ กอ.รมน.นี้นนั้น เห็นทุกภาคส่วนของสังคมมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาทางด้านความ
มั่นคงจริง ๆ
ถึงอย่างไรก็ตาม โครงสร้างดังกล่าวอาจะมองดูมาไม่ทับซ้อนการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนอื่น แต่ตัวโครงสร้างเองนั้นมีเพียงการใช้ผู้บริหารคนเดียวกันทั้งในระดับการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่วนในหน่วยงานที่เป็นภาคการสนับสนุนและประสานงานเป็นตาแหน่งกาลังพลของ
ข้าราชการ กอ.รมน.แทนและมีข้าราชการจากหน่วยงานอื่ นมาช่วยราชการทางานที่ กอ.รมน. จึงอาจ
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สรุป ได้ว่า กอ.รมน.คือหน่ วยงานกลไกทางความมั่นคงที่มีห น่ว ยงานทางทหารเป็นแม่งานหลั กใน
โครงสร้าง
เรื่องที่สองเป็นการขอบเขตอานาจของ กอ.รมน. ซึ่งได้รับผลมาจากการแก้ไขรายละเอียดจาก
กฎหมายดั้งเดิมคือ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี 2551 โดยอ้างถึงคาสั่งคณะรักษา
ความสงบทที่ 51/2560 ซึ่งเพิ่มเติมภัยที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้นให้รวบไปถึง สาธารณภัยด้วย ทาให้
กอ.รมน.นั้นมีขอบเขตอานาจบทบาทในการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวสาธารณภัยมากขึ้น โดยเป็น
ผู้เล่นหนักจากเดิมที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น กรมบรรเทา
สาธารณภัยเป็นต้น นอกจากนั้นอานาจการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการมั่นคงภายในได้เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับอานาจการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ทางความมั่นคง และนิยามภัยทางความ
มั่นคงทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร จะเห็นได้ว่าขอบเขตอานาจของ กอ.รมน.นั้นจะเพิ่มเติม
ไปขึ้นอยู่การนิยามความหมายหรือระบุภัยทางความมั่นคง
หลักฐานที่สาคัญของการเพิ่มขอบเขตอานาจของ กอ.รมน.คือการที่ กอ.รมน.ออกประกาศ
คาสั่งและข้อกาหนดเพื่อออกมาควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภายใต้และ
พื้นที่สงขลาในช่วงที่สาคัญ จะได้เห็นได้ว่าการประกาศนิยามความการทาผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนั้น
แพร่ขยายไปสู่การทาความผิดอาญาธรรมดาทั้งเรื่องร่างกายเสรีภาพและทรัพย์ยังรวมไปการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและอาวุธปืนฯ นั้นล้วนเป็นภัยทางความมั่นคง ประกอบกับการแต่งตั้ง
พนักงาน กอ.รมน.ให้เป็นจ้าพนักงานหรือ พนักงานหน้าที่ตามกฎหมายและ พ.ร.บ.ต่าง ๆ หลายฉบับ
ทาให้ กอ.รมน.มีอานาจในการจัดระเบียบและบังคับกฎหมายเต็มรูปแบบตามศักดิ์และสิทธิ์ที่พึ่งได้
จากกฎหมายฉบับนั้น เป็นเหตุให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.มีอานาจมหาศาลในการควบคุม
ปกครองสั ง คมการเมื อ งเศรษฐกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง และยั ง สามารถออก
ข้อกาหนดในการห้ ามออกพื้น ที่อาคาร เคหะสถาน การคมนาคมการใช้เครื่องมืออิเล็ กทรอนิ กส์
ประเภทต่าง ๆ ได้อีก ซึ่งเป็ นเป็ นละเมิดสิ ทธิเสรีภ าพและควบคุมประชาชนอย่างมา และรวมถึง
ข้อก าหนดในการบั งคั บ ให้ เจ้ าหน้ าที่ รัฐ ส่ ว นอื่น มาสนับ สนุ น งานตนเอง จากที่ กล่ า วมาจะเห็ นว่ า
สถานการณ์พิเศษแบบนี้ กอ.รมน.สามารถมีอานาจขึ้นมาอย่างมหาศาลครอบคุมทุกมิติและทุกภาค
ส่วนของสังคมผ่านการนิยามความมั่นคง และแน่นอนว่าอานาจทุก อย่างที่กล่าวมานั้นทับซ้อนกับ
หน่วยงานภาครัฐส่วนอื่นหลายหน่วยงานมากแต่จะไม่เหมือนเหตุการณ์ปกติที่จะใช้การบรูณาการ
ประสานงานการปฏิบัติเป็นหลักมากกว่าการใช้อานาจโดยตรงจากการทางานของตัว กอ.รมน.เอง
อาจจะมองเห็นได้ว่าการที่ขอบเขตอานาจของ กอ.รมน.นั้นมุ่งเน้นในการควบคุมสังคมเป็น
ส่วนใหญ่ เพราะกระบวนการปฏิบัติและรูปแบบการรักษาภัยความมั่นคงแล้วนั้น มีความเสี่ยงต่อการมี
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่แล้ว แต่กลไกนี้อาจจะมีความเจ็บจาเป็นทางประโยชน์
สาธารณะที่ต้ องรั ก ษาความสงบเรีย บและความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผ่ านการทานโยบาย
สาธารณะที่รัฐเป็นผู้ควบคุม ทาให้เราสามารถทานายเบื้องต้นได้ว่า กอ.รมน.นั้นจะมีบทบาทที่สาคัญ
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อย่างมากในการเป็นกลไกในการรักษางานด้านความมั่นคง ในยุครัฐบาลปกติหรือรัฐบาลพลเรือนที่มา
จากเลือกตั้ง บทบาทจึงอาจเห็นได้ชัด
เรื่องที่สามถึงแม้ว่า กอ.รมน.จะมีภารกิจเกี่ยวกับการพลเรือนเป็นหลักอยู่แค่การทาการงาน
ในช่วงยุคนี้กับพบว่า ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับการทางานด้านการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นกลไกทาง
สังคมหลั งจากยุ คคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติซึ่งมีกลไกเป็นพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย
แต่พอหมดช่วงเวลางานที่รัก ษาความมั่นคงภายในบ้างอย่างได้ส่งต่ออย่างไม่เป็นทางการมาจากยุค
รัฐบาลที่มาจากอานาจพิเศษสู่รัฐบาลพลเรือนในอานาจปกติ แต่บทบาทของ กอ.รมน.ในช่วงเวลาปกติ
นั้นยังการใช้การบรูณการระหว่างภาคส่วนของรัฐเป็นในลักษณะการเข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่มากว่า
การเป็นหน่วยงานนาการปฏิบัติเหมือนเจ้าพนักงานรักษาความสงบในยุคก่อน
แน่ น อนว่ า สั ง คมเข้ า ใจบริ บ ทของ กอ.รมน.นั้ น ดั้ ง ดเมคื อ หน่ ว ยงานทางทหารมากกว่ า
ในความคิดทัศนคติของผู้คนคือการ ทหารจะเป็นกาลังรบหรือใช้อาวุธต้อสู้กับศัตรูภายนอกประเทศ
มากกว่า เข้ามามาบทบาททางสังคม ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจหรือทัศนคดิที่ไม่คุ้นเคย อย่างหน่วยงาน
รัฐอื่น ๆ ที่มองดูว่าการทางานของ กอ.รมน.นั้นคือการทางานที่ทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง จนอาจจะมองได้ว่า กอ.รมน.นั้นมีบทบาทมาก รวมไปถึงประชาชนเคยมีประสบการณ์กับ
การทางานของ กอ.รมน.ก็มองว่าการทางานของ กอ.รมน.นั้นควรที่จะเป็นในรูปแบบของทางทหาร
มากกว่าการทางานของพลเรือน เพราะโดยธรรมชาติแล้วประชาชนคนไทยนั้นคุ้นชินและใกล้ชิดกับ
การทางานของหน่วยงานภาคพลเรือนมากกว่า เลยเป็นเรื่องแปลกไปสาหรับบทบาทของ กอ.รมน.
หลังจากช่วง คสช.ในทัศนคติของภาคส่วนอื่น
การที่ กอ.รมน.ได้ รับการเสริมอานาจจาก การแก้ไขพรบ.การรักษาความมั่นคงภายในและ
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 แล้วทาให้บทบาทของ กอ.รมน.นั้นมีว่าแพร่หลาย
ครอบคลุ มไปทุกมิติแลของทุกสังคม ตามคานิยามของความมั่นคงของ กอ.รมน.และการดุ ลพินิจ
ประเมิน ภัย คุมคามทางความมั่น คงของ กอ.รมน. รวมถึงยังมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อรองรับ
บทบาทหลายบทบาทในสังคมเพิ่ มขึ้นมาอีกนั้นทาให้ กอ.รมน.นั้นเป็นหน่วยงานทางความมั่นคงที่
บทบาทมากในการรักษาความมั่นคงของชาติไทยในปัจจุบัน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มอำชีพ
ข้ำรำชกำรครู
วรรณพร ผลชีวิน*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู 2)
เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มอาชีพข้าราชการครู โดยศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานการค้างชาระหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตกรุงไทย
ปี 2562 ซึ่งปัจจุ บันถูกระงับการใช้งานและกาลั งดาเนินการสู่ชั้นศาล ในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู
จานวน 19,910 ราย รวมทั้งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งประกอบด้วย
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร และการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้
ภาคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)ปี 2562
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู โดยในส่วนของการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร
จะใช้ ส ถิ ติเ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่ งประกอบด้ ว ย ค่ าร้ อยละ (Percentage) และ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ในการอธิบาย ส่วนการทดสอบสมมติฐานจะใช้เครื่องมือทางสถิติ
คือ T-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบ
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิต บริษัท บั ตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู พบว่า
ครูผู้เป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 13,881 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.7 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 6,141 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.8 มีสถานภาพโสด จานวน 12,448 ราย
คิดเป็ น ร้ อยละ 62.5 มีภูมิ ล าเนาอยู่ใ นภาคกลาง จ านวน 10,951 ราย คิ ดเป็นร้ อยละ 55 และ
มีจานวนหนี้ค้างชาระบัตรเครดิตกรุงไทย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท จานวน 12,439 ราย
คิดเป็นร้อยละ 62.5

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการครูที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาในประเทศ
ไทย (ภูมิภาค) และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภ าคครัว เรือนของกลุ่ มลูกหนี้
สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: ข้าราชการครู, สินเชื่อบัตรเครดิต, หนี้ครัวเรือน
1. บทนำ
จากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วซึ่งปัญหาที่สาคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนมากที่สุด คือ ปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่ม
สูงขึ้น สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตมีราคาแพง แต่ในทางกลับกันค่าตอบแทน
หรือรายได้จากการทางานกลับไม่ได้ปรับขึ้นตามไปด้ว ย กล่าวคือ มีรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้ กลับ
เท่าเดิมหรือลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทางด้านดิจิทัลมีความก้าวหน้าอย่างมาก
ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ พรมแดน โดยเฉพาะโลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท
สาคัญ เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์และความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วย
ปลายนิ้ ว แล้ ว ยั ง เป็ น ช่ อ งทางในการโฆษณาสิ นค้ า และบริ ก ารทั้ ง ที่ จ าเป็ น และไม่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิตด้วย นอกจากนี้การเข้ามาของ Social Media ยังช่วยส่งเสริมความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์
มากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความต้องการ อยากอวด อยากได้ อยากมี อยากเที่ยว อยากแชร์ ของคนใน
สังคมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้วิถีการดาเนินชีวิต ระบบความคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในสังคมใน
ด้านการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการมีสมาร์ทโฟน
รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อแสดงถึงความทันสมัยการมีกระเป๋าแบรนเนมส์เพื่อแสดงถึงรสนิยมชั้นสูงหรือฐานะ
ทางสังคม การมีนาฬิการุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นเพื่อแสดงถึงความภูมิฐานและสร้างความน่าเชื่อถือ หรือแม้แต่
พฤติกรรมการกินหรูอยู่ สบายเพื่อสร้างหน้าตาในวงสั งคม เป็นต้น สิ่ งเหล่ านี้ล้ วนเป็นการปลู กฝั ง
จิตสานึกใหม่ให้ประชาชนเสพติดกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมโดยไม่รู้ตัว เกิดการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว
ประชาชนในสั ง คมถูก กระแสวั ต ถุ นิ ย มครอบง า ตกเป็ น ทาสทางวั ตถุ เกิ ด ความอยากได้ อ ยากมี
ไม่สิ้นสุด และเมื่อรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจึงส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินของภาคครัวเรือนในที่สุด
และถ้าหากปล่อยให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอาจเกิดปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติได้
โดยภาคครั ว เรื อ นถื อเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ มี บ ทบาทส าคั ญ 2
ประการ ประการแรก คือ การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน แรงงาน และทุน เป็นต้น และ
ประการที่สอง คือ เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการ จากที่กล่าวมาข้างต้น หากภาคครัวเรือนยังคงมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น การออมลดลงเนื่องจากขาดการวางแผนทาง
การเงินที่ดี และการขาดวิ นัยทางการเงิน จะส่งผลให้คนไทยสร้างหนี้ครัวเรือนง่ายขึ้น เป็นหนี้เร็วขึ้น
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เป็นหนี้นานขึ้น เป็นหนี้มากขึ้น ติดอยู่ในวงจรหนี้สินล้นพ้นตัว ดังรายงานเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน
จาแนกตามสถาบันการเงิน ซึ่งจัดทาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีขอบเขตรวมเงินกู้ยืมทั้งที่นาไป
อุปโภคบริโภคและใช้เพื่อประกอบอาชีพ พบว่าสัดส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนในช่วง 3 ปี
(ปี 2560-2562) ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยใน
ภาครวมปี 2560 ภาคครัวเรือนมีการกู้ยืม 47,251,530 ล้านบาท ปี 2561 ภาคครัว เรือนมีการกู้ยืม
49,942,675 ล้านบาท และในปี 2562 ภาคครัวเรือนมีการกู้ยืม 52,776,238 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยอัน ดับสูงสุด คือ การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ รองลงมา คือ การกู้ยืมเงินจากบริษัทบัตร
เครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีความน่าเป็น ห่วง เนื่องจากดอกเบี้ยมีอัตราสูง
และระยะเวลาในการชาระสั้น ถึงแม้จะเป็นปัญหาระดับครัวเรือนแต่ก็อาจส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเผชิญกับปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ในวงกว้าง
(Massive Default) ซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงหรือในบางกรณีอาจพัฒนาลุกลามไปสู่วิกฤต
ทางเศรษฐกิ จ ได้ ใ นที่ สุ ด ดั ง ตั ว อย่ า งจากวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ในสหรั ฐ อเมริ ก าในช่ ว งปี 2551-2552
ที่เริ่มมาจากปัญหาสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Subprime Mortgage) ในภาคครัวเรือน
เป็นต้น
อาชีพครูถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยกย่องนับถือจากลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปทั้ง
ในด้ านความรู้ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ใ นอีก ด้านหนึ่ง ภาพลั กษณ์ของครู อาจ
เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุหนึ่งอาจมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้อาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว
ซึ่งหนี้สินที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจาเป็นในหน้าที่การงาน จากการดารงชีวิต และหรือ
เป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเกินความจาเป็น และการดาเนินชีวิตให้เป็นไปตามสมัย
นิยมที่เปลี่ยนแปลงไป หนี้สินครู หนึ่งในปัญหาทางการเงินของประเทศไทยที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงตัวเลข
หนี้ครัวเรือนที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะเป็นปัญหาส่วนบุคคลของครูแต่อาจส่งผลถึงคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยให้ล้มเหลวได้ เนื่องจากหนี้สินทาให้ครูขาดกาลังใจในการทางาน คุณภาพ
ชีวิตลดลง จนต้องหาอาชีพอื่นมาเสริมเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต หรือนาไปชาระหนี้
ทาให้ การอุทิศเวลาให้ กับการสอนเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ ส่ งผลต่อการสอนและคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องตามมา คือ หากเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจาไม่เพียงพอต่อการ
นามาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันหรือไม่เพียงพอสาหรับนาไปใช้ชาระหนี้เก่าที่มีอยู่แล้ว ครูจึงจาเป็นต้องกู้
เงินจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ (เชษฐา ทองยิ่ง , 2559) ทาให้ติดอยู่ในวงจรหนี้สินล้ นพ้นตัว การเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ที่หลากหลายและง่ายกว่าอาชีพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ สิน เชื่อโครงการ
พัฒนาชีวิตครูฯ ผ่านธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการเงินกู้ยืมต่าง ๆ การกู้ยืมหนี้นอกระบบ สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตร
เครดิต เป็นต้น (ปณิดดา เกษมจันทโชติ, 2563) โดยเฉพาะบัตรเครดิต ถือเป็นแหล่งเงินกู้ที่เข้าถึงง่าย
และมีความคล่องตัวสูง เนื่องจากเป็นบัตรที่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ล่วงหน้า อีกทั้งบัตรเครดิต
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ยั ง ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการใช้ แ ทนเงิ น สดเพื่ อ ใช้ ใ นการช าระสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารจากสถานที่
ประกอบการค้าหรือธุรกิจที่รับบัตรเครดิตแทนการชาระด้วยเงิน สด ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าหรือ
บริการก่อนและสามารถชาระเงินได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังมีส่วนลดจากการใช้บัตรจากร้านค้าที่ร่วม
รายการ สามารถสะสมแต้มหรือแลกสิทธิพิเศษจากการใช้จ่ายผ่านบัตร มีระบบการผ่อนสินค้า การซื้อ
สินค้าปลอดดอกเบี้ย มีบันทึกรายการจ่าย (Statement) และลดการพกเงินสดจานวนมากในการซื้อ
สินค้าและบริการซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือโจรกรรม ส่งผลทาให้เงินสดถูกลดความสาคัญลง เพราะ
บัตรเครดิตเปรียบเสมือนเงินสดเคลื่อนที่ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมใช้มากกว่า อีกทั้งยังมีไว้เพื่อเป็นเงิน
ฉุกเฉินในยามจาเป็นได้อีกด้วย ด้วยประโยชน์ที่มากมายเหล่านี้จึงทาให้บัตรเครดิตกลายเป็นค่านิยม
อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับในการเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ได้ง่ายกว่าแหล่งเงินกู้อื่น
ทว่าข้อดีจากการเข้าถึงแหล่งเงิน กู้อย่างบัตรเครดิตกลายเป็นผลเสี ย เมื่อครูผู้กู้บางส่วนไม่
สามารถจัดการกับภาระหนี้ที่พอกพูนขึ้นจนเกินกาลัง และหากครูยังคงมีพฤติกรรมการใช้เงินเกินตัว
หรื อเกิน ความสามารถที่จ ะช าระเงินคืน ยอดสิ นเชื่อคงค้างช าระจากบัตรเครดิตก็จะมีอัตราการ
ขยายตัว เพิ่มมากขึ้ น เรื่ อย ๆ และหากมี มากจนเกินไป โดยไม่มีก ารช าระในแนวทางที่ เหมาะสม
ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้บัตรเครดิตและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จากปัญหาหนี้ค้างชาระของบัตร
เครดิตดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้
ภาคครั ว เรื อนของกลุ่ มลู กหนี้ สิ น เชื่อ บัต รเครดิ ต บริ ษัท บั ต รกรุง ไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู เพื่อศึกษาปัจจัย ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มอาชีพข้าราชการครู และเพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
อาชีพข้าราชการครูที่เกิดขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู
2.2 เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มอาชีพข้าราชการครู
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มอาชีพข้าราชการครู
3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มอาชีพ ข้าราชการครูควรเป็น
เช่นไร
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4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู ได้วาง
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้
4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่ มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู จานวน 19,910 ราย
4.2 ข้อมูลที่ใช้และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานการ
ค้างชาระหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตกรุงไทย ปี 2562 ซึ่งปัจจุบัน ถูกระงับการใช้งานและกาลังดาเนินการ
สู่ชั้นศาล ในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู จานวน 19,910 ราย
4.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
H0: ข้าราชการครูที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ที่แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
H1: ข้าราชการครูที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ที่แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1) วิจัยจากเอกสาร โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของ
สินเชื่อแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีแรงจูงใจ
แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุการค้างชาระหนี้ คุณลักษณะของครู และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) วิจั ยเชิงปริมาณ โดยรวบรวมข้อมูล จากแหล่ งข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
รายงานการค้างชาระหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตกรุงไทย ปี 2562 ซึ่งปัจจุบันถูกระงับการใช้งานและกาลัง
ดาเนินการสู่ชั้นศาล ในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู
4.5 กำรจัดทำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลังจากดาเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานการค้างชาระหนี้
สินเชื่อบัตรเครดิตกรุงไทย ปี 2562 ซึ่งปัจจุบันถูกระงับการใช้ งานและกาลังดาเนินการสู่ ชั้นศาล
ในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู จานวน 19,910 ราย ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
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1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วแยกประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด เพื่อง่ายต่อ
การวิเคราะห์
2) การลงรหัส (Coding) นาข้อมูลชุดที่ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้
3) การประมวลผลข้ อ มู ล (Processing) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ล งรหั ส แล้ ว มาประมวลผลด้ ว ย
โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป SPSS เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ(Percentage) และ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่
ส่ ง ผลต่ อการก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้สิ น เชื่ อ บัต รเครดิต บริ ษั ท บั ตรกรุง ไทย จากั ด
(มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้ บั ต รเครดิ ต ของบริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด
(มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ ข้าราชการครู โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-test
และ One-way ANOVA
4.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ภูมิลาเนาในประเทศไทย
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

กำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนีส้ ินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
กรณีศึกษำกลุ่มอำชีพข้ำรำชกำรครู

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิด
5. ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานการค้างชาระหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิตกรุงไทย ปี 2562 ซึ่งปัจจุบันถูกระงับการใช้งานและกาลังดาเนินการสู่ชั้นศาล ในกลุ่ม
อาชีพข้าราชการครู จานวน 19,910 ราย รวมทั้งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ มประชากร และการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่
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ส่ ง ผลต่ อการก่ อ หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ลู ก หนี้สิ น เชื่ อ บัต รเครดิต บริ ษั ท บั ตรกรุง ไทย จากั ด
(มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู โดยในส่วนของการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มประชากร จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิบาย ส่วนการการทดสอบ
สมมติฐาน จะใช้เครื่องมือทางสถิติ คือ T-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบซึ่งสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1 ผลกำรศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชำกร
ในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลพื้นฐานโดยทั่วไปของกลุ่มประชากร ซึ่งเป็น
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการ
ครู จานวน 19,910 ราย ปัจ จัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาในประเทศไทย
(ภูมิภาค) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนหนี้ค้างชาระบัตรเครดิต ดังผลการศึกษาต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามเพศ
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

รวม (N)

6,029
13,881
19,910

30.3
69.7
100

เพศ
ชาย
หญิง

จากตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ มประชากร ซึ่งเป็น
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 ในกลุ่ม
อาชีพข้าราชการครู ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 13,881 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 69.7 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 6,029 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.3
ตารางที่ 5.2 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่ม
ประชากร จาแนกตามอายุ
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

อำยุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 61 ปี

2,993
5,778
6,141
3,775
1,223
รวม (N)
19,910
̅ = 42.70, Minimum = 23, Maximum = 65, S.D. = 10.60

15.0
29.0
30.8
19.0
6.1
100
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จากตารางที่ 5.2 พบว่ากลุ่มประชากรมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 43 ปี โดยมีอายุต่าสุด คือ
อายุ 23 ปีสู งสุด คือ อายุ 65 ปี ซึ่งส่ ว นใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 6,141 ราย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 30.8 รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี จ านวน 5,778 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29 อายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 3,775 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 2,993 ราย
คิดเป็นร้อยละ 15 และอายุมากกว่า 61 ปี มีจานวนน้อยที่สุด คือ จานวน 1,223 ราย คิดเป็นร้อยละ
6.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามสถานภาพ
ปัจจัยส่วนบุคคล
สถำนภำพ
โสด
สมรส/อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
รวม (N)

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

12,448
6,749
713
19,910

62.5
33.9
3.6
100

จากตารางที่ 5.3 ด้า นสถานภาพ พบว่ าส่ ว นใหญ่ มีส ถานภาพโสด จ านวน 12,448 ราย
คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 6,749 ราย คิดเป็นร้อยละ
33.9 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีจานวนน้อยที่สุด คือ จานวน 713 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.4 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ มประชากร จาแนกตามภูมิ ล าเนาในประเทศไทย
(ภูมิภาค)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ภูมิลำเนำในประเทศไทย (ภูมิภำค)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวม (N)

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

1,263
3,977
1,299
589
10,951
1,831
19,910

6.3
20.0
6.5
3.0
55.0
9.2
100

จากตารางที่ 5.4 ด้านภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง
จานวน 10,951 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3,977 ราย
คิดเป็นร้อยละ 20 ภาคใต้ จานวน 1,831 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.2 ภาคตะวันออก จานวน 1,299 ราย
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คิดเป็นร้อยละ 6.5 ภาคเหนือ จานวน 1,263 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 และภาคตะวันตก มีจานวน
น้อยที่สุด คือ จานวน 589 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
ปัจจัยส่วนบุคคล
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บำท)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม (N)

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

19
8,119
5,514
1,420
779
4,059
19,910

0.1
40.8
27.7
7.1
3.9
20.4
100

จากตารางที่ 5.5 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) พบว่าครูผู้เป็นลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 8,119 ราย คิดเป็นร้อยละ
40.8 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 5,514 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 27.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 4,059 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท จานวน 1,420 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท จานวน 779 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.9 และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจานวนน้อยที่สุด คือ จานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1
ตามลาดับ
ตารางที่ 5.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามจานวนหนี้ค้างชาระบัตรเครดิต
ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวนหนี้ค้ำงชำระบัตรเครดิต (บำท)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท
100,001-200,000 บาท
200,001-300,000 บาท
300,001-400,000 บาท
400,001-500,000 บาท
500,001 บาทขึ้นไป
รวม (N)

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

12,439
4,675
1,405
569
297
525
19,910

62.5
23.5
7.1
2.9
1.5
2.6
100
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จากตารางที่ 5.6 ด้านจานวนหนี้ค้างชาระบัตรเครดิตกรุงไทย พบว่าครูผู้ เป็นลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิตส่วนใหญ่มีหนี้ค้างชาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท จานวน 12,439 ราย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 62.5 รองลงมา คื อ มี จ านวนหนี้ ค้ า งช าระบั ต รเครดิ ต ระหว่ า ง 100,001-200,000 บาท
จ านวน 4,675 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.5มี จ านวนหนี้ ค้ า งช าระบั ต รเครดิ ต ระหว่ า ง 200,0013,000,000 บาท จานวน 1,405 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1มีจานวนหนี้ค้างชาระบั ตรเครดิตระหว่าง
300,001-400,000 บาท จานวน 569 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.9 มีจานวนหนี้ค้างชาระบัตรเครดิตตั้งแต่
500,001 บาทขึ้นไป จานวน 525 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.6 และมีจานวนหนี้ค้างช าระบัตรเครดิต
ระหว่ าง 400,001-500,000 บาท มี จานวนน้อ ยที่สุ ด คือ จานวน 297 ราย คิด เป็น ร้อยละ 1.5
ตามลาดับ
5.2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรก่อหนี้ภำคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ปี 2562 กรณีศึกษำกลุ่มอำชีพข้ำรำชกำรครู
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท
บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู มีสมมติฐานหลัก (H0) ของ
การวิจัยคือ ข้าราชการครูที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ที่แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน สามารถแยกสมมติฐาน ได้ดังนี้
สมมติฐำนข้อที่ 1 ข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ตารางที่ 5.7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
เพศ

N
ชำย
6,029
หญิง
13,881
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนหนี้ค้ำงชำระบัตรเครดิต (บำท)
S.D.
t
̅
2.03
1.406
32.056
1.49
0.917
27.301

P
0.000

จากตารางที่ 5.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการ
ครู พบว่ า ครู เพศชาย มี ค่ าเฉลี่ ย 2.03 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 1.406 ส่ ว นครู เพศหญิ ง
มีค่าเฉลี่ย 1.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.917 และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พบว่าครูเพศชาย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยครูเพศหญิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐำนข้อที่ 2 ข้าราชการครูที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ตารางที่ 5.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุ ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
อำยุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 61 ปี
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนหนี้ค้ำงชำระบัตรเครดิต (บำท)
S.D.
F
̅
1.24
0.491
446.471
1.37
0.794
1.75
1.173
2.12
1.422
2.05
1.374

N
2,993
5,778
6,141
3,775
1,223

P
0.000

จากตารางที่ 5.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการ
ครู พบว่าอายุของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิตฯ แตกต่างกัน อย่างน้ อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงทาการวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่างกันด้วยวิธี Scheffe ได้ดังนี้
ตารางที่ 5.9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิตบริ ษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่ มอาชีพข้าราชการครู
จาแนกตามอายุ
อำยุ

̅
20-30 ปี
1.24
31-40 ปี
1.37
41-50 ปี
1.75
51-60 ปี
2.12
มากกว่า 61 ปี
2.05
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

31-40 ปี
1.37
- 0.133*
-

41-50 ปี
1.75
- 0.514*
- 0.381*
-

51-60 ปี
2.12
- 0.878*
- 0.745*
- 0.364*
-

มำกกว่ำ 61 ปี
2.05
- 0.816*
- 0.682*
- 0.301*
0.063
-
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จากตารางที่ 5.9 พบว่าข้าราชการครูที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ดังนี้
ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.133 น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.514 น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุ ระหว่าง 51-60 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -0.878 และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุมากกว่า 61 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ
-0.816
ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.381 น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.745และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุมากกว่า 61 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -0.682
ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.364 และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีอายุมากกว่า 61 ปี โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.301
สมมติฐำนข้อที่ 3 ข้าราชการครูที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ตารางที่ 5.10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม อาชี พ
ข้าราชการครู
สถำนภำพ
โสด
สมรส/อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

N
12,448
6,749
713

จำนวนหนี้ค้ำงชำระบัตรเครดิต (บำท)
S.D.
F
̅
1.60
1.070
70.097
1.72
1.152
2.03
1.412

P
0.000
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จากตารางที่ 5.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่ ม ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม อาชี พ
ข้าราชการครู พบว่าสถานภาพของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ส่ง ผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของ
กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ บัตรเครดิตฯ แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงทาการวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่างกันด้วยวิธี Scheffe ได้ดังนี้
ตารางที่ 5.11 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
จาแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพ
โสด
สมรส/อยูด่ ้วยกัน
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

̅
1.60
1.72
2.03

สมรส/อยู่ด้วยกัน
1.72
- 0.125*
-

หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่
2.03
- 0.435*
- 0.311*
-

จากตารางที่ 5.11 พบว่าข้าราชการครูที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
ของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ดังนี้
ข้าราชการครูที่มีสถานภาพโสด มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลู กหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัทบัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.125 และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกัน
อยู่ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.435
ข้าราชการครู ที่มี ส ถานภาพสมรส/อยู่ด้ว ยกัน มีการก่อหนี้ภ าคครัว เรือนของกลุ่ มลู กหนี้
สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีสถานภาพหย่า
ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.311
สมมติฐำนข้อที่ 4 ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) แตกต่างกันจะมีการ
ก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5.12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาค
ครั ว เรื อนของกลุ่ ม ลู ก หนี้ สิ น เชื่อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บัต รกรุ งไทย จากั ด (มหาชน)
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
ภูมิลำเนำในประเทศไทย
(ภูมภิ ำค)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคใต้
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

N
1,263
3,977
1,299
589
10,951
1,831

จำนวนหนี้ค้ำงชำระบัตรเครดิต (บำท)
S.D.
F
̅
1.63
1.043
69.708
1.43
0.803
1.67
1.154
1.58
1.025
1.77
1.238
1.46
0.848

P
0.000

จากตารางที่ 5.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ที่ส่งผล
ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู พบว่าภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) ของกลุ่มประชากรที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต ฯ แตกต่างกันอย่าง
น้ อ ย 1 คู่ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ จึ ง ท าการ
วิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่างกันด้วยวิธี Scheffe ได้ดังนี้
ตารางที่ 5.13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
จาแนกตามภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค)
ภูมิลำเนำในประเทศไทย
(ภูมภิ ำค)

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคใต้
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

̅
1.63
1.43
1.67
1.58
1.77
1.46

ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
1.43
0.202*
-

ภำค
ตะวันออก

ภำค
ตะวันตก

ภำคกลำง

ภำคใต้

1.67
- 0.038
- 0.240*
-

1.58
0.048
- 0.154
0.086
-

1.77
- 0.141*
- 0.344*
- 0.104
- 0.189*
-

2.05
0.169*
- 0.034
0.207*
0.121
0.310*
-
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จากตารางที่ 5.13 พบว่าข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) แตกต่างกันจะ
มีการก่อหนี้ ภาคครัวเรือนของกลุ่ มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน ดังนี้
ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคเหนือ มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) มากกว่ า ข้ า ราชการครู ที่ มี ภู มิ ล าเนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.202 แต่น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนา
ในภาคกลาง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ ยเท่ากับ -0.141 และมากกว่า ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาใน
ภาคใต้ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.169
ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาใน
ภาคตะวันออก โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.240 และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาใน
ภาคกลาง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.344
ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออก มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) มากกว่า ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคใต้ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.207
ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคตะวันตก มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้ สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคกลาง
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.189
ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคกลาง มีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) มากกว่า ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในภาคใต้ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.310
สมมติฐำนข้อที่ 5 ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5.14 การวิเคราะห์ เ ปรี ย บเที ยบรายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดือ น (บาท) ที่ส่ ง ผลต่ อการก่ อหนี้ ภ าค
ครั ว เรื อนของกลุ่ ม ลู กหนี้สิ น เชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัต รกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บำท)
≤ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนหนี้ค้ำงชำระบัตรเครดิต (บำท)
S.D.
F
̅
1.37
0.684
1,582.376
1.21
0.523
1.41
0.675
1.69
0.914
2.12
1.236
2.76
1.619

N
19
8,119
5,514
1,420
779
4,059

P
0.000

จากตารางที่ 5.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่งผลต่อการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่ม
อาชีพข้าราชการครู พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ส่ง ผลต่อการก่อหนี้
ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตฯแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงทาการวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่างกันด้วยวิ ธี Scheffe
ได้ดังนี้
ตารางที่ 5.15 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน (บำท)
̅
≤ 10,000 บาท
1.37
10,001-20,000 บาท
1.21
20,001-30,000 บาท
1.41
30,001-40,000 บาท
1.69
40,001-50,000 บาท
2.12
50,001 บาทขึ้นไป
2.76
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10,00120,000
บำท
1.21
0.157
-

20,00130,000
บำท
1.41
- 0.044
- 0.201*
-

30,00140,000
บำท
1.69
- 0.325
- 0.482*
- 0.281*
-

40,00150,000
บำท
2.12
- 0.748*
- 0.905*
- 0.704*
- 0.423*
-

50,001
บำทขึ้นไป
2.76
- 1.393*
- 1.549*
- 1.348*
- 1.067*
- 0.644*
-
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จากตารางที่ 5.15 พบว่าข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาค
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ดังนี้
ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการก่อหนี้ภาค
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการ
ครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.748
และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.393
ข้า ราชการครู ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นระหว่ าง 10,001-20,000 บาท มีก ารก่ อหนี้ ภ าค
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการ
ครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.201
น้อยกว่า ข้าราชการครู ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท โดยมีผ ลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.482 น้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.905 และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001
บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.549
ข้า ราชการครู ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นระหว่ าง 20,001-30,000 บาท มีก ารก่ อหนี้ ภ าค
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการ
ครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.281
น้อยกว่า ข้าราชการครู ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท โดยมีผ ลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.704 และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.348
ข้า ราชการครู ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นระหว่ าง 30,001-40,000 บาท มีก ารก่ อหนี้ ภ าค
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการ
ครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.423
และน้อยกว่า ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.067
ข้า ราชการครู ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นระหว่ าง 40,001-50,000 บาท มีก ารก่ อหนี้ ภ าค
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) น้อยกว่า ข้าราชการ
ครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.644
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6. สรุปผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู ” สรุปได้
ดังนี้
6.1 สรุ ปผลการศึกษาปั จจัยส่ว นบุคคลของกลุ่มประชากร จากการศึกษาครูผู้เป็นลูกหนี้
สินเชื่อบัตรเครดิต สรุปผลได้ว่า ครูผู้เป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 13,881 ราย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 69.7 ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 41-50 ปี จ านวน 6,141 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.8
มีสถานภาพโสด จานวน 12,448 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลาง จานวน
10,951 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 และมีจานวนหนี้ค้างชาระบัตรเครดิตกรุงไทย น้อยกว่าหรือเท่ากับ
100,000 บาท จานวน 12,439 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5
6.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพข้าราชการครู
โดยมีสมมติฐานหลักของการวิจัย คือ ข้าราชการครูที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาในประเทศไทย
(ภูมิภาค) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูก หนี้สินเชื่อ
บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบโดยแยก
สมมติฐานได้ดังนี้
ตารางที่ 6.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้
สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ
ข้าราชการครู
สมมติฐำน
สถิติ
ข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม ทดสอบด้วยวิธี
ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
T-test
แตกต่างกัน
ข้าราชการครูที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม ทดสอบรายคู่
ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ด้วยวิธี Scheffe
แตกต่างกัน
ข้าราชการครูที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาคครัวเรือน ทดสอบรายคู่
ของกลุ่มลูกหนีส้ ินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ด้วยวิธี Scheffe
แตกต่างกัน
ข้าราชการครูที่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ภูมิภาค) แตกต่างกันจะมี ทดสอบรายคู่
การก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตร ด้วยวิธี Scheffe
กรุงไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ข้าราชการครูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมีการก่อหนี้ภาค ทดสอบรายคู่

ผลกำรทดสอบ
ยอมรับสมมติฐาน*

ยอมรับสมมติฐาน*

ยอมรับสมมติฐาน*

ยอมรับสมมติฐาน*

ยอมรับสมมติฐาน*
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สมมติฐำน
สถิติ
ครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด ด้วยวิธี Scheffe
(มหาชน) แตกต่างกัน
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลกำรทดสอบ

7. กำรอภิปรำยผล
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนาในประเทศ
ไทย (ภูมิภาค) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบัตร
เครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ปี 2562 กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม อาชี พ ข้ า ราชการครู
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม (2557) ได้ศึกษาปัจจัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ชาระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการช าระหนี้ บั ต รเครดิ ต เต็ ม จ านวน คือ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา จ านวนเงิ น ออม
การวางแผนการใช้บั ตรเครดิต ความรู้ทางการเงิน ส่ วนจานวนบัตรเครดิตในครอบครอง มีผลใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการชาระหนี้บัตรเครดิต เต็มจานวน ซึ่งหมายถึง ยิ่งมีจานวนบัตร
เครดิตในครอบครองจานวนมากยิ่งส่งผลให้พฤติกรรมการชาระหนี้บัตรเครดิตเต็มจานวนน้อยลง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ วรรณี สมตัว (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระ
สินเชื่อนโยบายรัฐของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดหนี้ค้างชาระสินเชื่อนโยบายรัฐโดยจาแนกตามข้อมูลบุคคล พบว่าสถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยจาแนกตาม
ข้อมูลการกู้เงิน พบว่า ประเภทของสินเชื่อ ระยะเวลาในการชาระคืน และภาระหนี้สินรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ กมลรัตน์ สุขมนต์
(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้บัตรเครดิต กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด
มหาชน พบว่าผู้ใช้บัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครจะมีโอกาสเป็นหนี้บัตรเครดิต
มากกว่าผู้ใช้บัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ วรางคณา บัวล้อม
(2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมที่มีผ ลต่อการก่อหนี้ของพนักงานธนาคารพาณิช ย์แห่ งหนึ่งในจังหวั ด
เชี ย งใหม่ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งานธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีอายุอยู่
ในช่วงต่ากว่า 31 ปี มักมีรายได้อยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาทต่อเดือน และมีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ในด้านปัจจัยพื้นฐาน พบว่าโดยมากมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
สาหรับการอุปโภค/บริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกาย พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัย
อยู่ในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ สุภาพร ธรรมรัชสุนทร (2552) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
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รายได้ ของลู ก หนี้ สิ น เชื่อ บั ว หลวง ศู นย์ สิ น เชื่อ อุ ป โภคบริ โ ภค ธนาคารกรุง เทพ พบว่ า ปัจ จั ย ที่ มี
ความสั มพัน ธ์ต่อการเกิดหนี้ ที่ไม่ก่ อให้ เกิดรายได้ ได้แ ก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชี พ
วงเงินกู้ สัดส่วนภาระหนี้ต่อวงเงินกู้
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ
ต่าง ๆ โดยใช้หลัก 7Cs และ 5Ps อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด โดยเฉพาะปัจจัยที่มีระดับความสาคัญ
ในการก่อหนี้ภาคครัวเรือนในกลุ่มอาชีพข้าราชการครู
2) หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการดาเนินการ หรือมาตรการต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้มีการจัดทา
โครงการอบรมหรือสัมมนา เพื่อศึกษาการลดภาระหนี้ครู และศึกษาแนวทางการดาเนินชีวิตอย่างไร
เพื่อเสริ มสร้ างความมีวินั ย ทางการเงิน อัน นาไปสู่ การบริห ารจัดการเงินที่มีอยู่อย่างจากัด ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือใช้จ่ายเงิน ในสิ่งที่จาเป็น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ยึดติดกับ
ค่านิยมที่มีมากในสังคมปัจจุบัน
8.2 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่มข้าราชการครูเพิ่มเติม
โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากรให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลาย แม่นยา และสะท้อนภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อันจะนาไปสู่การนาเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้อย่างแท้จริง
2) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกหนี้ หรือผู้ประสบภาวะหนี้สิน
เพื่อให้ได้ข้อมูล อันจะนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
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กำรศึกษำผลสัมฤทธิใ์ นกำรนำโครงกำรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำเขำสอยดำว
ไปสู่กำรปฏิบัติ กรณีศกึ ษำตำบลปะตง ตำบลทรำยขำว และตำบลทับช้ำง
อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี
วรายุทธ แซ่โค้ว*
บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ เป็ น การศึก ษาผลสั มฤทธิ์ในการนาเอาโครงการการแก้ ไขปั ญหาช้ างป่ าเขา
สอยดาวไปปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่อาเภอสอยดาว มีพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์
ของช้างป่า ทาให้ช้างป่ามีอัตราการขยายตัวของประชากรร้อยละ 8 ต่อปี ประกอบกับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากช้างป่ามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการเพื่อลดความขัดแย้งและควบคุ มความเสียหายจาก
ช้างป่าจึงเข้ามามีบทบาท โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อม
อันมีผลต่อความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการนา
โครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาวมาปฏิบัติ และ 3) เพื่อศึกษาข้อจากัดและอุปสรรคในการ
นาโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าไปสู่การปฏิบัติจริง
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การเชิงคุณภาพ โดยใช้การสั มภาษณ์เชิงลึ ก ภายใต้กรอบการ
ประเมิน ผลการดาเนิ น โครงการเพื่อวั ดผลสั ม ฤทธิ์ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล ( CIPP
Model) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ตัวแทนชุดเฝ้าระวังช้างป่า (ชุดอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าเขาสอยดาว) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รอยต่อแนวป่า-ชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนและผู้นาท้องที่
ผลวิจั ย ชี้ ให้ เห็ น ว่า สภาพปัญหาความเสี ยหายจากภัยช้ างป่ามี จุดเริ่มต้ นจากบริบทและ
สภาพแวดล้ อมในพื้น ที่ซึ่งมีผ ลต่อการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยปัจจัยในบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่มีผลต่อความขัดแย้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยปัจจัย
ด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และนิเวศวิทยา ปัจจัยด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านพื้นที่อาศัย
ของประชาชน และปัจจัยด้านข้อจากัดของหน่วยงานราชการ โครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอย
ดาวเกิดขึ้นภายใต้การกาหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเข้ามามีบทบาทในการลด
ความขัดแย้งและควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ การให้ความรู้
และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า การจัดตั้งกองทุนคนรัก(ษ์)
ช้างเขาสอยดาว และการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
*
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มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการลดความเดือดร้อนจากภัยพิบัติกรณีช้างป่า และลดความขัดแย้ง
ระหว่างคนและช้างป่าลง โดยมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ 4
แนวทาง ได้ แ ก่ 1) การเสนอขอทบทวนหรื อ แก้ ไ ขกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีช้างป่า) 2) แนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ช้างป่าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนคนรัก(ษ์)
ช้างเขาสอยดาว 4) แนวทางการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่า
คำสำคัญ: การแก้ไขปัญหาช้าง, ช้างป่าเขาสอยดาว, ชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า
1. บทนำ
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 733.8 ตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศเป็น
พื้น ที่เชิงเขาและมีเทือกเขาสู งลาดลงเป็นที่ราบฉนวนไทยและที่ราบลุ่ มแม่น้าโตนเลสาป บริเวณ
ชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งเป็นผืนป่าสาคัญของป่ารอยต่อ
5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง และป่าสงวนแห่งชาติจันตาแป๊ะ
ทางด้านทิศตะวันตก ต่อเนื่องไปยังเทือกเขาคิชฌกูฎ รวมกันเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดที่อุดม
สมบูรณ์ในภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นที่สาคัญ
โดยเฉพาะ กระวาน ที่มีสรรพคุณทางยาที่ดี และสัตว์ป่าจานวนมาก ช้างป่า เสือโคร่ง กวาง เก้ง หมี
ควาย วัวแดง กระทิง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ช้างป่า” ที่มีการเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยในพื้นที่อาเภอสอยดาว มีช้างป่าประมาณ 70-80 ตัว และมีแนวโน้มในการเพิ่มจานวนมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่านี้เอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ปรากฏว่าช้างป่า
เริ่มออกหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนอาเภอสอยดาวมาโดยตลอด ทาให้ปัญหาช้างป่าเป็น
ปัญหาในพื้นที่ โดยการออกหากินของช้างป่าเขาสอยดาวได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั้งในด้าน
พืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สินมีค่า เคหสถาน จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 ความถี่ในการ
ออกหากิน ของช้างป่ ามีมากขึ้น อย่ างต่อ เนื่อง รวมทั้งมีนิสั ยที่ค่อนข้างดุร้าย รวมทั้งมีการทาร้า ย
ร่างกายของประชาชนจนกระทั่งเกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชน จานวน 3 ราย
1) วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ช้างป่าทาร้ายประชาชนเสียชีวิตในพื้นที่บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 6
ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ราย นายจาเนียร คาระสิงห์ อายุ 56 ปี
2) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ช้างป่าทาร้ายประชาชนเสียชีวิตในพื้นที่บ้านซับตาพุด บริเวณ
ทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว หลักกิโลเมตรที่ 53 หมู่ที่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอสอย

698

ดาว จังหวัดจันทบุรี คือ นายรัตนะ เบญจมาพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ ตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อายุ 59 ปี
3) วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ช้างป่าเข้าทาร้ายประชาชนเสียชีวิตในพื้นที่บ้านคลองพอก หมู่ที่
8 ตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี คื อ น.ส.ทองคูณ คาพูลพุฒ อายุ 58 ปี ทาให้ปัญหา
ความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างป่าในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การจัดการปัญหา
ช้างป่าตามความจาเป็นและการใช้ภูมิปัญหาชาวบ้านถูกนามาใช้มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถลดความ
เสียหายกลับทาให้ช้างป่ามีพฤติกรรมที่ดุร้ ายมากยิ่งขึ้นและเริ่มออกหากินในระยะที่ไกลจากแนวป่า
มากขึ้ น ในส่ ว นของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากภัย ช้ า งป่ า ได้ รั บการเยี ย วยาจากทางภาครั ฐ แต่
หลักเกณฑ์ในการเยียวยากลับต่ากว่ามูลค่าความเสียจริง ทาให้มาตรการภาครัฐไม่สามารถช่วยให้
ความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าลดลง
พ.ศ. 2560 อาเภอสอยดาว เล็งเห็นถึงปัญหาช้างป่าและต้องการหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดทาโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขา
สอยดาวขึ้น โดยการระดมความร่วมมือของทุกส่วนในพื้นที่และแนวทางภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ
ช้างป่าเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ ลดการผิดพลาดในการประสานงาน จนสามารถกาหนดแนวทาง
กิจกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ 3 ประการ ได้แก่
1) เพื่อลดและควบคุมความเสียหายจากการออกหากินของช้างป่า
2) เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกับช้างป่า
3) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายจากช้างป่า
การดาเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่อาเภอสอยดาว มุ่งเน้นการดาเนินกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสนับสนุนชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
การผลักดันช้างป่าที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นเอง กิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคน
กับช้างป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในแนวเขตป่ากับ
ช้างป่าที่หากินในพื้นที่ดังกล่าว และกิจกรรมของกองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว
ดังนั้น จากสภาพปัญหาระหว่างคนกับช้าง อาเภอสอยดาวได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และมีความพยายามในการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดการ
ช้างป่าที่มีรูปแบบจาเพาะพื้นที่ ผู้วิจัย จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการการ
แก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ตาบลปะตง ตาบลทรายขาว และตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จั ง หวัด จั น ทบุ รี โดยมี ความคาดหวั ง ว่ าการวิจั ย ครั้ง นี้ จ ะเป็ น องค์ ค วามรู้ ใหม่ ใ น
การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการปัญหาช้างป่าเข้าทาลายทรัพย์สินของประชาชน การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งต้องมีการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับแนวคิดในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนาไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็น
ตั ว อย่ า งในการก าหนดนโยบาย แผนการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ แนวทางในการจั ด การปั ญ หาช้ า งป่ า

699

แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยยึดหลักการบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหา
แบบมีส่วนร่วม
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมอันมีผลต่อความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการนาโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขา
สอยดาวมาปฏิบัติ
2.3 เพื่อศึกษาข้อจากัดและอุปสรรคในการนาโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าไปสู่การปฏิบัติจริง
3. คำถำมกำรวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว กรณีศึกษาตาบล
ปะตง ต าบลทรายขาว และต าบลทั บ ช้ า ง อ าเภอสอยดาว จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็ น การศึ ก ษาการ
ประเมิ น ผลโครงการ ซึ่ง ได้ กาหนดค าถามการวิจั ยว่ า “ปัจ จัย ใดที่มี ผ ลต่อ ความส าเร็จ ในการน า
โครงการการแก้ไขปัญหาช้า งป่าเขาสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
สามารถลดความขัดแย้งและความเดือดร้อนจากช้างป่าได้อย่างไร” โดยทาการศึกษาผ่านการทบทวน
วรรณกรรม การสัมภาษณ์บุคคล/หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
โดยความหวั ง ว่ าการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะมุ่ ง ให้ เกิ ด แนวทางในการบริ ห ารจั ด การกับ ปั ญ หาช้า งป่ า แก่
หน่วยงานหรือพื้นที่ที่ประสบปัญหารูปแบบเดียวกัน
4. กำรทบทวนวรรณกรรม
องค์ควำมรู้และควำมสำคัญเกี่ยวกับช้ำง
ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ ลาตัวสีเทา จมูกมีลักษณะพิเศษที่ยื่นยาวออกมา
เรียกว่า “งวง” อวัยวะส่วนที่อยู่โคนงวงช้างที่มีรูปโป่งคล้ายลูกน้าเต้าเรียกว่า “น้าเต้า” มีฟันขนาด
ใหญ่อยู่ใต้งวงเรียกว่า “งา” ลักษณนามที่ใช้เรียกคือ “กิ่ง” ถ้างาช้างมีขนาดใหญ่แต่สั้นและชี้ตรง
เรี ย กกัน ว่ า “งาเนี ย ม” ถ้ างายาวมากแต่ มี ว งรอบเล็ กเรี ยกว่า “งาเครื อ ” งาของช้า งพั ง เรี ยกว่ า
“ขนาย” เนื้ อหุ้ มที่โ คนงาช้างเรี ยกว่า “สนับงา” กัน (พัช นะ บุญประดิษฐ์ , 2553) ช้างมีชื่อเรียก
ลักษณะเพศที่แตกต่าง ตัวผู้มีงายาวเรียก “ช้างพลาย” ตัวผู้มีงาสั้นเรียก “ช้างสีดอ” ตัวเมียเรียก
“ช้างพัง”
ช้างป่าใช้ลักษณนามว่า “ตัว” เมื่ออยู่รวมกันหลายตัวเป็นฝูงเรียกว่า “โขลง” ในแต่ละโขลง
จะมีช้างพังอายุมากเป็น “จ่าโขลง” เมื่อมีการนาช้างป่ามาฝึกใช้เป็นช้างบ้าน ลักษณนามของช้างบ้าน
ใช้ว่า “เชือก” และเมื่อนาช้างมาขึ้นระวางเข้าทาเนียบหรือเข้าประจาการเป็นสัตว์หลวง ลักษณนาม
ของช้างขึ้นระวางใช้ว่า “ช้าง”
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ช้าง (Elephas maximus) จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลาดับที่ 127
ตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง แนบท้ายกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.
2546 ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 และตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:
CITES) ได้จัดให้ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสาคัญ ในการจัดให้เป็นสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1
(Appendix 1) ซึ่ ง เป็ น สั ต ว์ ป่ า หรื อ พื ช ป่ า ที่ ห้ า มท าการค้ า เด็ ด ขาด เพราะเป็ น ชนิ ด พั น ธุ์ ที่ เ สี่ ย ง
ต่อการสูญพันธุ์ โดยห้ามไม่ให้นาตัวช้าง งาช้าง ซากช้าง และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ้นจากชิ้นส่วนของ
ช้าง มาทาการค้าในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นไว้เฉพาะเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ซึ่งประเทศนาเข้า
จะต้องให้ความยินยอมเสียก่อน ประเทศส่งออกจะต้องมีใบอนุญาตส่งออก ทั้งนี้ จะต้องคานึงถึงความ
อยู่รอดของสัตว์หรือพืชชนิดดังกล่าวด้วย
ช้าง เป็นสัตว์มีประวัติศาสตร์คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนจนถึงสถาบันหลักของชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล คณะอนุกรรมการประสานงานการ
อนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่าหากมี
การสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจและให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์
ช้างมากขึ้น จึงได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 กาหนดให้วันที่ 13
มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” (นิตยสารศิลปวัฒนธรรม, 2563) โดยความสาคัญของช้างไทย
มีด้วยกันหลายประการ คือ
1) ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย
2) ช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย
3) ช้างเป็นสัตว์สาคัญในพระราชพิธีสาคัญต่าง ๆ ของราชสานัก
4) เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ดังนั้น ช้าง จึงเป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะของสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ อีกทั้ง ยังเป็นสัตว์
สาคัญในฐานะสัตว์สาหรับการสงคราม สัตว์ที่ทาหน้าที่ป้องกันไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย สัตว์คู่บารมี
ของพระมหากษัตริ ย์ เป็ น สั ตว์ที่เป็นตัว แทนแห่ งการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐ และเป็นสั ตว์
คู่บ้านคู่เมืองและยังเป็นที่ยอมรับถึงความสาคัญจนถึงปัจจุบัน ทัศนคติเกี่ยวกับช้างของคนไทยจึงมี
ความผูกพัน มีความยาเกรง ว่าเป็นสัตว์สาคัญของชาติตลอดมา
ข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำของช้ำง
ช้าง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี ขนาดใหญ่ มีอายุเฉลี่ย 60-70 ปี ตามีขนาดเล็ก แต่มีทักษะ
ในการได้ยิ น และการดมกลิ่น ที่ดีมาก พื้นที่ในการหากินมากกว่า 150 ตารางกิโ ลเมตร ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ช้างที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ สามารถกิน
อาหารได้ 150-170 กิโลกรัมต่อวัน และดื่มน้าประมาณ 200 ลิตรต่อวัน ช้างเป็นสัตว์สังคมพฤติกรรม
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ทางสังคมระหว่างช้างเพศผู้และเพศเมียมีความแตกต่างกัน โดยช้างเพศเมียจะใช้เวลาทั้งชีวิตในฝูง
โขลง จะมีเพศเมียตัวที่มีอายุมากที่สุดเป็นจ่าโขลง ในขณะที่เพศผู้ โตเต็มวัยอายุได้ประมาณ 14 ปี
จะแยกตัวออกจากโขลง และกลับเข้าโขลงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์
ช้างป่าเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นสัตว์สายพันธุ์ (Umbrella species) ซึ่งหมายถึง
ชนิดพันธุ์ที่อาศัยพื้นที่กว้างใหญ่สาหรับการดารงชีวิต และมีบทบาทสาคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ดังนี้
1) กระจายพันธุ์พืช ช้างป่ากินผลไม้ป่าหลากหลายชนิด ช้างสามารถช่วยกระจายพันธุ์พืชที่มี
เมล็ดขนาดใหญ่ ที่สัตว์ป่าชนิดอื่นกลืนเข้าไปไม่ได้ ช้างจึงช่วยฟื้นฟูป่าและสร้างความหลากหลายของ
พันธุ์ไม้กับผืนป่า
2) ช้างให้แร่ธาตุต่าง ๆ คืนสู่ธรรมชาติผ่านทางมูลช้าง โดยสามารถผลิตมูลช้างที่เป็นปุ๋ยของ
ป่าได้ประมาณปีละ 30 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร สาหรับพื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่นของประชากร
ช้าง 1 ตัวต่อตารางกิโลเมตร
3) มูลช้าง เป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์อื่น ๆ เช่น ตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งที่ดารงชีวิตในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งอยู่ในมูลของช้าง ปลาบางชนิด ตัวอ่อนของกบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก กินมูลของช้างที่
ละลายปะปนอยู่ในแหล่งน้า
4) เส้นทางที่ช้างเดินเป็นประจาเกิดการอัดตัวของดิน ทาให้เกิ ดเป็นเส้นทางในป่า เรียกว่า
ด่านช้าง โดยจะเป็นเส้นทางในการออกหากินของสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ รวมทั้งมนุษย์ด้วย
5) นิสัยการหากินของช้าง เอื้อแก่การหากินของสัตว์กินพืชขนาดเล็กเนื่องจากช้างมักจะโน้ม
กิ่งไม้และหักกิ่งไม้ลงมา สิ่งที่หักลงถูกทิ้งไว้เป็นอาหารให้แก่สัต ว์ขนาดเล็กอื่น ๆ ต้นไม้ที่ช้างหักพังลง
จะแตกยอดอ่อน ในระดับที่สัตว์ป่าขนาดเล็กกินได้ถึงในหน้าแล้ง ช้างสามารถขุดหาแหล่งน้า ซึ่งสัตว์
อื่นสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ด้วย (สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2561)
แนวคิดด้ำนควำมขัดแย้ง
“ความขัดแย้ง” เกิดขึ้นบนพื้นฐานของปฏิสั มพันธ์ทางสังคมที่มีทั้งการช่วยเหลือ การสร้าง
ข้อตกลง การส่งมอบอานาจปกครอง และผลประโยชน์ต่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด (ลิขิต ธีรเวคิน,
2553) อธิ บ ายความหมายของความขั ด แย้ ง ว่ า เกิ ด ขึ้ น จากการรวมกลุ่ ม กั น แบบสั ต ว์ สั ง คมผ่ า น
องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ
1) ปรากฏมีความจาเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัด
หรือการรวบรวมพรรคพวกเพื่อต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นที่มุ่งหมายทาลายเผ่าพันธุ์ของตน
2) มีความจาเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อกระทาภารกิจที่ใช้พลังของคนเพียงคนเดียวตามลาพัง
หรือคนจานวนน้อยแล้วจะสาเร็จไม่ได้
3) มีความจาเป็นทางจิตวิทยาสังคมที่เชื่อว่ามนุษย์จะต้องอยู่รวมกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ไม่ โ ดดเดี่ ย ว เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ สั ง คมต้ อ งแสวงหามนุ ษ ย์ ที่ จ ะมารวมกลุ่ ม กั น เป็ น สั ง คม
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โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความรู้ สึ ก เป็ น ชุ ม ชน เป็ น กลุ่ ม เดี ย วกั น เป็ น พวกเดี ย วกั น เป็ น เครื อ ญาติ
เป็นครอบครัว เป็นต้น
เมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ประกอบกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน จากการรวมกลุ่มทางสังคม ทาให้เกิดการ
แบ่งแยกระหว่างกัน สิ่งใดที่อยู่นอกกรอบการดาเนินชีวิตจะถูกกาหนดให้เป็นสิ่งแปลกปลอมและส่งผล
กระทบให้เกิดความขัดแย้งในที่สุด
ในทางชี ว ภาพ ถิ่ น อาศัย ของช้ างป่า ในปัจ จุ บัน กลายเป็ นพื้ นที่ ปิด ถูก แวดล้ อมด้ว ยพื้ น ที่
เกษตรกรรมและเขตชุมชน ทาให้ช้างป่าไม่สามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างอิสระดังเช่นในอดีต
เกิดการบีบคั้นให้ช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ยกตัวอย่าง
กลุ่ ม ป่ า ภาคตะวั น ออก ที่ มี พื้ น ที่ เ พี ย ง 1 ล้ า นไร่ เ ศษ มี ช้ า งป่ า จ านวน 423 ตั ว แม้ ว่ า จะไม่
Overpopulation มากนั ก แต่ ข้ อ มู ล จากการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาช้ า งป่ า รบกวน
ประชาชน (ภาณุเดช เกิดมะลิ, 2561) ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2557-2561 มีช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่า
4,845 ครั้ง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 85 รายการ กระทบต่อความเสียหายใน
ด้านพืชผล 2,115 ไร่ ทาร้ายประชาชนบาดเจ็บ 92 ราย และเสียชีวิต 27 ราย ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างคนและช้างเป็นวงกว้าง และสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านชีวภาพและปัญหาด้านความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า พบว่ามีช้างป่าตาย จานวน 35 ตัว ทั้งจากอุบัติเหตุและการล้มช้าง
โดยตั้งใจของมนุษย์
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรกำหนดแผนงำน โครงกำร
“การวางแผน” (Planning) มาจากคาในภาษาละตินว่า “แพลนัม” (Planum) หมายถึงพื้นที่
ราบหรือแบน (flat) คาภาษาอังกฤษใช้ “Planning” ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์และ
การตัดสินใจ ของผู้กาหนดนโยบายที่จะเลือกหรือกาหนดวิธีการในอนาคตอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็น
แนวทางเพื่อ บรรลุ วัตถุป ระสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยนาเอาข้อมูล
ข่าวสาร (Information) ในอดีตมากาหนดหรือคาดการณ์อนาคต ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นศิลปะใน
การใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (Empirical Information) ที่ มี ค วามแม่ น ย า เชื่ อ ถื อ ได้ และต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่องกันเป็นลาดับ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้ความ
เข้าใจมากพอที่จะสามารถนาแผนนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2540)
โครงการ คือ ชุดกิจ กรรมที่มีความสั มพันธ์กัน มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบ
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจนแน่นอน มุ่งการบรรลุผลลัพธ์เฉพาะด้านและเพื่อตอบสนองตาม
แผนงานที่กาหนดขององค์การ (เทรเวอร์ แอล ยัง, 2001) “โครงการ” จะมีคุณลักษณะอันประกอบ
ได้ด้วย 1) โครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Well-defined Objective) 2) มุ่งการปฏิบัติและ
การเปลี่ ย นแปลง (Action and change oriented) 3) การปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั น (Coherent
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organized action) 4) มุ่งผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ (Performance-based Management)
5) มุง่ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (Customer oriented)
แนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมของประชำชน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงการหรือนโยบายภาครัฐ ควรคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
(Public interest) และมุ่ ง ตอบสนองในการสร้ า งความอยู่ ดี กิ น ดี (well-being) ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง
เหมาะสมที่สุด ดังนั้น การเปิดโอการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการกาหนดนโยบาย
ในฐานะผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย (Stakeholder) จึงเป็นสิ่ งส าคัญของการบริหารงานตามแนวทางการ
บริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการบริการสาธารณะ (New Public Service-NPS) โดยการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หมายความถึง การการกาหนดนโยบายหรือรูปแบบในการ
บริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยรวม โดยภาครัฐจะต้องมีช่องทาง
ให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของส่วนราชการ
โดยมีบทบาทในการร่วมกันคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกาหนดทิศทาง และร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งในปัจจุบัน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูแบบในการบริหารจัดการที่เป็นกระแสหลักที่
ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งของการดาเนินนโยบายของรัฐ หรือเพื่อทาให้เกิด
การยอมรับ และความไว้ว างใจในการดาเนินงานของรัฐ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2559) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน จะทาให้เกิดการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มองข้ามความต้องการ ความเห็น ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมทั้ง
สร้างการยอมรับต่อระบบการบริหารงานของภาครัฐ
โดยการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในระดับที่แตกต่างกันออกไป ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform)
ระดับ ที่ 2 การปรึ กษาหารื อหรื อการรับฟังความคิดเห็ นจากประชาชน (To Consult) ระดับที่ 3
การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือ เกี่ยวข้อง (To Involve) ระดับที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับ
ประชาชน (To Collaborate) ระดั บ ที่ 5 การเสริ ม อ านาจแก่ ป ระชาชน (To Empower) ทั้ ง นี้
การกาหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่ดี ควรจะต้องมีประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการร่วมกันตัดสอนใจ โดยหน่วยงานรัฐอาจพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ในหลายระดับ
บางระดับสามารถดาเนินการได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน บางระดับต้องอาศัยความเข้าใจ เวลา ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ กิจกรรมว่าต้องการพื้นที่การมีส่วนร่วมในระดับใด
เรื่องนั้น ๆ มีความละเอียดอ่อนขนาดไหน โดยต้องเริ่มที่หน่วยงานภาครัฐในการปรับตัวเพื่อให้เป็น
หน่วยงานที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงการ
กิจกรรมได้อย่างแท้จริง
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แนวคิดกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
Thomas R. Dye (2012; อ้างถึงใน ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561: 107) อธิบายความหมายของ
การนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ว่าเป็นการสร้างความต่อเนื่องของการดาเนิน
นโยบายด้วยกระบวนการเพิ่มเติม ซึ่งนโยบายมีที่มาจากผู้กาหนดนโยบาย (Policy maker) หน้าที่
ของผู้กาหนดนโยบายจะไม่ได้หมดลงหลังการผ่านร่างนโยบาย หากแต่ยังต้องผลักดันให้นโยบายเกิด
การดาเนินการจริง เป็นรูปธรรมมากที่สุด ก็เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดมีความสมบูรณ์ที่สุด การนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงนั้นจะเป็นส่วนสาคัญที่จะแสดงให้เห็นว่านโยบายที่ได้รับการออกแบบมา
นั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ดาเนินการได้จริงหรือไม่ และประชาชนหรือสังคม
แวดล้อมให้การยอมรับกับตัวนโยบายเพียงใด หากดาเนินการแล้วไม่ได้รับการยอมรับหรือเกิดการ
ต่อต้านก็เท่ากับว่านโยบายดังกล่าวไม่มีประโยชน์ใดที่จะนามาใช้ได้อีกในพื้นที่ และเวลานั้น ๆ
โดยการนานโยบายไปปฏิบัติจะต้องมี การประเมินผลควบคู่กัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยนาเข้า (input) กับผลผลิตของโครงการ (output) (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2540: 535) เพื่อเป็น
การตรวจสอบว่ากระบวนการนาเอานโยบายที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ไปปฏิบัตินั้น มีปัญหา
หรืออุปสรรคอย่างไร ผลผลิตที่เกิดขึ้นตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ แนวคิดนี้ทาให้เกิด
การแยกการก่ อ รู ป นโยบาย (Policy Formation) ออกจากการน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy
Implementation)
ดั ง นั้ น การน านโยบายไปปฏิ บั ติ จึ ง เป็ น การทดสอบการใช้ น โยบายกั บ สภาพพื้ น ที่ จ ริ ง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง ในช่ว งเวลา และสถานการณ์ ต ามที่ ผู้ ก าหนดนโยบายได้ ค าดการณ์ ท รัพ ยากร
วัตถุประสงค์ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไว้เมื่อทาการร่างนโยบายขึ้น และเมื่อนามาปฏิบัติจริงก็จะ
เกิดตัวแปรที่กาหนดความเป็นไปได้ในการนานโยบายไปปฏิบัติ เช่น เจตจานงทางการเมือง ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ สมรรถนะของหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
หน่วยงาน ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ ที่จะมุ่งไปสู่ตัวแปรตามคือผลจากการนานโยบายไปปฏิบัติ ว่าจะ
ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการดาเนินนโยบาย ผ่านกระบวนการประเมินโครงการ
แนวคิดกำรประเมินโครงกำร
Thomas R. Dye (1981; อ้างใน สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2540: 552) อธิบายความหมายของ
การประเมินโครงการว่า เป็นการประเมินโครงการที่ดาเนินอยู่ทั้งหมดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้หรือไม่ หรือการประเมินประสิทธิผล (effectiveness) ของ 2 โครงการหรือมากกว่า ว่ามี
ส่วนในการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือไม่ การประเมินนโยบายควรเน้นเรื่องการประเมินผลของ
เป้าหมาย (goals) ของโครงการ/นโยบาย หากผู้ประเมินไม่ทราบเป้าประสงค์ของนโยบาย ผู้ประเมิน
ควรประเมินผลกระทบของนโยบาย (policy impacts)
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สมบั ติ ธารงธัญวงศ์ (2540: 553) เห็ นว่า “การประเมินผลนโยบาย คือ กระบวนการวัด
ระดับความสาเร็จ หรือล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ การประเมินผลจะครอบคลุมตั้งแต่การประเมินสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
(inputs) การประเมินการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผล
กระทบนโยบาย (policy impacts)”
Danial L. Stufflebeam (อ้างใน สมพิศ สุขแสน, 2545) เสนอแบบจาลองการประเมินผล
โครงการในชื่อ CIPP Model ซึ่งเป็นตัวแบบในการประเมินผลโครงการที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
โดย Stufflebeam ได้แยกบทบาทระหว่ างฝ่ายบริหารและฝ่ายที่ประเมินออกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันการมีอคติในการประเมิน โดยรายละเอียดของ CIPP Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินสภาวะและ
บริบทก่อนการดาเนินนโยบายหรือกิจกรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักการและเหตุผล
สภาพปัญหา หรือความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ รวมทั้งการตั้งเป้าหมายของโครงการ
2) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินสภาพ
ความพร้อมและความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ ความเพียงพอ ความเหมาะสมของทรัพยากรที่
จะประกอบเข้าเป็นโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
3) การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็น การประเมิน เพื่ อพิ จารณา
ข้อขัดข้องหรื อข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการแก้ไข พัฒนา ต่อยอด
ให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับ
การประเมินเพื่อหาจุดอ่อน หรือจุดแข็งของการดาเนินโครงการ
4) การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation : P) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบว่ า
ผลผลิ ตสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ มาตรฐานที่กาหนดได้มากน้อยเพียงใด
โดยการประเมินผลโครงการจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยแสดงผ่านแผนภาพตารางดังนี้
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจกับประเภทของการประเมินแบบ CIPP
Model
ประเภทกำรประเมิน

ประเภทกำรตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation : C)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decisions)

การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือปัจจัยป้อน
(Input Evaluation : I)

การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสร้าง
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation : P)

การตัดสินใจเพื่อนานโยบายไปปฏิบัติ
(Implementating Decisions)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation : P)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions)

ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจกับประเภทของการประเมินแบบ CIPP
Model
ที่มา: สมพิศ สุขแสน (2545)
การประเมิ น โครงการแบบ CIPP Model ต้ อ งมี เ กณฑ์ ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด (Indicators) เพื่ อ
ดาเนินการวัดผลหรือระดับความสาเร็จของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เกณฑ์ในการประเมินดังนี้
ตัวชี้วัดด้านบริบท (Context)
1) สภาวะแวดล้อมและปัญหาก่อนมีโครงการ
2) ความจาเป็น ความต้องการ ณ ขณะนั้น หรือในอนาคต
3) ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
1) ความพร้อมของทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา ระเบียบ ข้อกฎหมาย
2) ความเหมาะสมของขั้นตอน และกิจกรรม
ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process)
1) การตรวจสิบกิจกรรมและทรัพยากรของโครงการ
2) การยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
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3) การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Product)
1) ความพึงพอใจของประชาชน
2) การลดลงของปัญหา
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
1) คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น หรือดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ (Impact)
1) ผลกระทบทางบวก เป็นผลที่คาดหวังจากการดาเนินนโยบาย/โครงการ
2) ผลกระทบทางลบ เป็นผลที่ไม่ได้คาดหวังจากการดาเนินนโยบาย/โครงการ
ดังนั้น การประเมินผลการดาเนินโครงการหรือนโยบาย จึงเป็ นเกณฑ์หรือเครื่องมือในการวัด
หรือตัดสินคุณค่าของการดาเนินการตามโครงการหรือนโยบาย ซึ่งจะครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม การบริหารจัดการ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบกันและนาโครงการไปสู่การปฏิบัติ
ว่ามี ความส าเร็ จ หรื อ มีอุป สรรคปั ญ หาอย่างไร และการดาเนินการทุ ก ขั้น ตอนของโครงการหรื อ
นโยบายนั้น มุ่งสู่การบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ เจ้าหน้าที่จากเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ที่ว่าการอาเภอสอยดาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตัวแทนชุดเฝ้า
ระวังช้างป่า
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
รูปแบบของขั้นตอนในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากร โดยทาการจาแนกออกเป็นระดับ
บริบทและสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนกาหนดที่มาของโครงการ และการนานโยบายไปปฏิบัติที่จาแนก
เป็นระดับกระบวนการและระดับผลผลิตในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ตามรูปแบบการประเมินแบบ
CIPP Model กล่าวคือ
C คือ การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (context evaluation)
- ที่มาของความขัดแย้งระหว่างคนและช้างในพื้นที่เขาสอยดาว
- การแก้ไขปัญหาก่อนมีโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว
I คือ การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (input evaluation)
- ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ความเพียงพอของงบประมาณในการดาเนินโครงการ
- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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P คือ การประเมินกระบวนการ (process evaluation)
- ศักยภาพของชุดเฝ้าระวังช้างป่า
- กระบวนการสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนแนวป่า
P คือ การประเมินผลผลิต (product evaluation)
- แนวโน้มการตอบรับในการนานโยบายไปปฏิบัติ
- ประสิทธิภาพการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า
- ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการในอนาคต
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งระดับบนและล่าง โดยศึกษาความคิดเห็นในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ที่ว่าการอาเภอสอยดาว องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายโดยตรง เพื่อวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของปัญหา
การกาหนดนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย และความเป็นไปได้ในการนาโครงการการแก้ไขปัญหา
ช้างป่าเขาสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ และการศึกษาความคิดเห็นในกลุ่มผู้นาท้องที่ ตัวแทนชุดราษฎร
อาสาสมั ครพิ ทัก ษ์ ช้ างป่ า และตั ว แทนภาคประชาชน ซึ่ ง จะเป็น การวิ เคราะห์ ค วามคิด เห็ น ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น โครงการ ในด้ า นการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
ความพร้อมของทรัพยากร และระดับผลผลิตเมื่อมีการนาโครงการฯ มาปรับใช้จริง
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

บริบทหรือสภำวะแวดล้อม
(Context/Environment)
- สภาพปัญหา/ความขัดแย้ง
ระหว่างคนและช้าง
- การจัดการก่อนมีโครงการฯ
- ความต้องการของประชาชน

ภาพที่ 4.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยนาเข้าหรือปัจจัยป้อน (Input Factor)
- ความพอเพียงของบุคลากร
- ความเพียงพอของงบประมาณ
- ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์
กระบวนการ (Process Factor)
- ศักยภาพในการจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่า
- การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
- การสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนแนวป่า
ผลผลิต (Product)
- ประสิทธิภาพการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ช้างป่า

ความขัดแย้งและความ
เดือดร้อนจากช้างป่า
ลดลง
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5. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชากร ผ่านโครงสร้างการประเมิน
โครงการตามตัวแบบ CIPP Model โดยจาแนกหัวข้อเพื่อตอบคาถามวิจัยและวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย ออกเป็น 3 หัวข้อ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงกำรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำเขำสอยดำว
บริบทและสภาพแวดล้อมต่อการกาหนดนโยบาย
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีเขตการปกครองแบ่งเป็น 5 ตาบล ซึ่งมีพื้นที่ของ 3 ตาบล
ได้แก่ตาบลทรายขาว ตาบลปะตง และตาบลทับช้าง ที่มีแนวเขตติดต่อกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว อาเภอสอยดาว มีอาณาบริเวณครอบคลุมแนวเทือกเขาสูงที่ทอดยาวจากทิศเหนือลงมา
เป็นแนวยาว มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกชุกตลอดทั้งปี เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ค่ อ นข้ า งสู ง แสดงได้ จ ากการพบสั ต ว์ ส ายพั น ธุ์ ห ายากอย่ า ง “กบอกหนาม” (ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ :
Quasipaa fasciculispina (วิทยา อุ่นเรือน, 2558)) ซึ่งเป็นสัตว์หายากและพบที่เดียวในประเทศไทย
ที่น้าตกเขาสอยดาว และ “ด้วงกว่างสามเขาจันท์” หรือ ด้วงกว่างสามเขาคอเคซัส (ชื่อวิทยาศาสตร์:
Chalcosoma Caucasus) ซึ่งเป็นด้วงกว่างสามเขาสีดาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติของผืนป่าเขาสอยดาว ส่งผลให้ปริมาณประชากรช้างป่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 8 ต่อปี ในขณะที่ป่าเขาสอยดาวเผชิญปัญหาการรุกเข้าใกล้แนวเขตป่าของประชาชน
รอบเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต์ ป่ า เขาสอยดาว ในเนื้ อ ที่ 92,595.81 ไร่ (148.15 ตารางกิ โ ลเมตร)
คิดเป็นร้อยละ 19.91 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่ที่กาลังทาการพิสูจน์สิทธิ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 พื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งสอดคล้อง
กับแหล่งอาศัยของช้างป่า เมื่อองค์ประกอบด้านชีวภาพในการขยายตัวของประชากรช้างป่า กับการ
ลดพื้นที่อาศัยจากการรุกเข้าพื้นที่ป่าของมนุษย์ ความเพียงพอของพื้นที่ป่าเพื่อรองรับประชากรช้างป่า
จึงเป็นประเด็นปัญหาในด้านนิเวศวิทยา
ประเด็นต่อมา แม้ว่าเขาสอยดาวจะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่ประสบปัญหาด้าน
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยแนวเขาสอยดาวตั้งขนาบกับแนวทะเลภาคตะวันออกเมื่อมีลมทะเลพัด
ขึ้นฝั่ง ทาให้เมฆฝนปะทะกับแนวเขาสูง (Orographic Rain) ทาให้กลุ่มเมฆฝนตกชุกในพื้นที่อาเภอ
เขาคิชฌกูฎ ท่าใหม่ แก่งหางแมว และอาเภอมะขาม และเมฆฝนไปไม่ถึงพื้นที่อาเภอสอยดาวและ
อาเภอโป่งน้าร้อน กลายเป็นพื้นที่เงาฝน (Rain Shadow) ประกอบกับพื้นที่ป่าเขาสอยดาวไม่มีแหล่ง
กักเก็บน้าทาให้ไม่สามารถเก็บน้าฝนธรรมชาติไว้ได้ ผลจากสภาพปัญหาด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการดารงชีวิตของช้างป่า ช้างป่าจึงเริ่มออกหาแหล่งน้า
ตามแนวเขตป่า
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จากประเด็นด้านพื้นที่อาศัยและการขาดแคลนแหล่งน้า ส่งผลให้ช้างป่าต้องเอาชีวิตรอดด้วย
การออกหากินนอกพื้นที่ป่า โดยก่อให้ เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับช้างป่าขึ้น ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์ช้างป่าเข้าทาลายทรัพย์สิน เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือเยียวยา ตามกรอบที่กฎหมายกาหนด โดยอาศัยอานาจระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารช่ ว ยเหลื อ พื ช ผลทางการเกษตรในประเภท “ข้ า ว” ไร่ ล ะ 1,113 บาท “พื ช ไร่ ”
ไร่ละ 1,148 บาท “พืชสวนและอื่น ๆ” ไร่ละ 1,690 บาท
ซึ่งอาเภอสอยดาวเป็นพื้นที่เพาะปลูกลาไยกว่า 150,000 ไร่ สร้างรายได้กว่าปีละ 8,00010,000 ล้านบาท หลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายที่รัฐกาหนดจึงต่ากว่ามูลค่าความเสียหายจริงที่
ประชาชนควรจะได้รับการชดเชย การจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่าในระยะแรกหน่วยงานราชการ
และอาสาสมัครจากภาคประชาชนยังไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาช้างป่าที่เหมาะสมและถูกวิธี
ขาดการประสานงานและการสื่อสารที่ดี ไม่รู้จักธรรมชาติของช้างป่าและการควบคุมอารมณ์ และไม่รู้
ว่าวิธีการผลักดันช้างป่ารูปแบบใดจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ความเครียด ความรุนแรงของช้าง
อย่างไร ส่งผลให้ช้างป่ามีนิสัยที่ดุร้ายมากยิ่งขึ้น จนเกิดเหตุการณ์ทาร้ายประชาชนจนเสียชีวิต จานวน
3 ครั้ง
1) วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เกิดเหตุช้างป่าทาร้ายราษฎรเสียชีวิตในพื้นที่บ้ านเขาแก้ว หมู่ที่
6 ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี คือ นายจาเนียร คาระสิงห์ อายุ 56 ปี
2) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เกิดเหตุช้างป่าทาร้ายราษฎรเสียชีวิตในพื้นที่บ้านซับตาพุด หมู่
ที่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี คือ นายรัตนะ เบญจมาพงษ์ นัก วิชาการป่าไม้
ชานาญการ ตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อายุ 59 ปี
3) วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้เกิดเหตุช้างป่าทาร้ายราษฎรเสียชีวิตในพื้นที่บ้านคลองพอก
หมู่ที่ 8 ตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี คือ น.ส.ทองคูณ คาพูลพุฒ อายุ 58 ปี
การกาหนดนโยบาย
ในปี พ.ศ. 2560 อาเภอสอยดาว จึงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ เขตรักษาพันธุ์
สั ต ว์ ป่ า เขาสอยดาว ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละสั ต ว์ ป่ า เขาสอยดาว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตารวจ เพื่อหารือกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาช้างป่าแบบบู รณาการ
ทุกภาคส่วน และได้มีการจัดประชุมผู้แทนภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ทั้งนี้ อาเภอ
สอยดาวได้ รั บ ข้ อ เสนอจากตัว แทนภาคประชาชนที่ร้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานราชการรั บ ไปพิจ ารณา
ประกอบการจั ดทาแผนการบริ ก ารจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่ าในพื้นที่ โดยมีข้อเสนอแนะใน
ประเด็น 1) การชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่เหมาะสมจากภาครัฐ 2) หน่วยงานรัฐ
ควรจัดทาประกันชีวิตให้กับชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า 3) หน่วยงานรัฐควรให้ความช่วยเหลือ
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ชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์อื่น ๆ 4) ต้องการองค์ความรู้
จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสุรินทร์ 5) อยากให้มีไฟส่องสว่างถนนตลอดแนวที่ช้างป่าเดินข้าม
6) อยากให้มีการเคลียร์พื้นที่ข้างถนนตลอดแนวที่ช้างป่าเดินข้ามให้โปร่งตลอดเวลา 7) อยากให้มีป้าย
เตือนระวังช้างข้ามถนนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 8) ต้องการให้มีชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าเพิ่ม
มากขึ้น หรือบูรณาการหน่วยงานอื่นมาร่วมเฝ้าระวังด้วย
จากการรั บ ฟั งสภาพปั ญ หาจากภาคประชาชน อ าเภอสอยดาว จึง ได้มี การประชุ มส่ ว น
ราชการ ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนภาคเอกชน ร่วมประชุมเพื่อกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหา
ช้างป่าเขาสอยดาว โดยโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว ได้กาหนดวัตถุประสงค์ขึ้น 3
ประการ ได้แก่
1) เพื่อลดและควบคุมความเสียหายจากการเข้าบุกรุกพื้นที่ชุมชนของช้างป่า
2) เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า
3) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่า
ปัจจัยนำเข้ำของโครงกำร
ความเพียงพอของบุคลากร
1) บุคลากรของหน่วยงานราชการ เป็นบุคลากรที่มีจานวนคงที่ มีกรอบกาหนดอัตรากาลังที่
ชัดเจน ประกอบกับมีภารกิจและอานาจหน้าที่ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มอบหมาย หน่วยงานหลัก
อย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งมีหน้าที่ในการลาดตระเวนตรวจตราการลักลอบตัดไม้
แผ้วถาง หรือลักของป่า ซึ่งแต่ละชุด (10 คน) จะต้องดูพื้นที่ลาดตระเวนถึง 50,000 ไร่ และภารกิจใน
การเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่าเป็นเพียงแค่ภารกิจจานวนหนึ่งในหน้าที่จานวนมาก ดังนั้น ภารกิจ
ด้า นการจั ด การช้ างป่ า บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานราชการจึง ท าหน้ าที่ เ ป็ นส่ ว นก าลั ง สนับ สนุน คอย
ช่วยเหลือบุคลากรเฝ้าระวังช้างป่าเท่านั้น
2) ชุดเฝ้าระวังช้างป่า เป็นกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนตามแนวเขตป่า โดยตั้ง
กลุ่มขึ้นภายใต้ชื่อ ชุดราษฎรอาสาสมัครพิทัก ษ์ช้างป่า ทาหน้าที่ในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า
กลับเข้าแนวเขตป่า เพื่อไม่ให้ช้างป่าเข้าทาลายพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน เคหสถาน หรือทาร้าย
ร่างกายประชาชน ก่อนมีโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว แต่ละชุดมีสมาชิกเพียง 5-10
คน กลางวันออกทางานปกติ โดยส่วนมากจะเป็นลูกจ้างในภาคเกษตรกรรม และในช่วงเย็นก็ร่วมออก
ปฏิ บั ติ ง านในการเฝ้ า ระวั ง ช้า งป่ า โดยอาศั ย ทุ นทรั พ ย์ ข องตนเองในการจั ดหาไฟฉาย ค่ า น้ ามั น
รถจักรยานยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค ไม่มีค่าตอบแทน ประกอบกับการผลักดันช้า งป่านั้นอาสาสมัคร
ไม่ได้มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย มีเพียงประสบการณ์จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าใน
พื้นที่เท่านั้น ภายหลังจากดาเนินโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาวและมูล นิธิอนุ รักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จัดอบรมชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า
และประชาชนที่ให้ความสนใจในมาตรการเพื่อความปลอดภัย ทาให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
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ความเพียงพอของงบประมาณ
1) งบประมาณด้ า นการป้ อ งกั น ช้ า งป่ า เป็ น งบของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในการในการจัดทารั้วกันช้างตามแนวเขตป่ารอบ
พื้นที่ป่าเขาสอยดาว เพื่อควบคุมเขตการหากินไม่ให้ออกมาสู่พื้นที่ชุมชน โดยเริ่มต้นทารั้วกันช้างตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบันได้ดาเนินการไปแล้วเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร และงบประมาณสาหรับ
ขุดคูกันช้าง ซึ่งจนถึ งปัจจุบันได้ดาเนินการขุดกันช้างในพื้นที่อาเภอโป่งน้าร้อนและอาเภอสอยดาว
ระยะทาง 71 กิโลเมตร โดยคูกันช้างสามารถป้องกันช้างป่าได้พอสมควร แต่ช้างป่าก็สามารถเรียนรู้ที่
จะขึ้นและลงจากคูด้วยการพังคันคู และในช่วงที่มีฝนตกดินคันคูจะอ่อนตัวและพังทลายได้ หน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องใช้งบประมาณเพื่อซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา
2) งบประมาณด้ า นการช่ ว ยเหลื อเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปัญ หาช้ า งป่า เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ความเสียหายจากช้างป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาการประเมินและตีมูลค่าความ
เสียหาย จากนั้นจะเสนออาเภอเพื่อประชุมคณะกรรมการให้ค วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับ
อาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
โดยอาศัยอานาจการช่วยเหลือด้านงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
เยียวยาความเสียหายของพืชไร่และพืชสวน ในอัตรา 1,113-1,690 บาท/ไร่ จากัดผู้ประสบภัยพิบัติ
รับค่าเยียวยาได้ไม่เกินรายละ 30 ไร่ และในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าเป็นเงินจานวน 25,000
บาท/ราย หากเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักในการหารายได้ ก็จะได้รับพิจารณาให้เยียวยาอีก
25,000 บาท/ราย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่สามารถตีมูลค่าและไม่
สามารถตีมูลค่าได้ ดังนั้น งบประมาณในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า เป็นส่วนที่มีปัญหา
อย่างมากและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐก็ไม่เพียงพอและไม่เท่าทันต่อการแก้ไข
ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน
ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนที่จะมีโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อ ย่ า ง ไฟฉาย วิ ท ยุ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ยาทากั น ยุ ง อาหารกึ่ ง ส าเร็ จ รู ป น้ ามั น
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ชุ ดราษฎรอาสาฯ เป็นผู้จัดหามาใช้ด้วยงบประมาณของตนเอง เพราะชุดเฝ้า
ระวังช้างป่าเป็นหน่วยงานภาคประชาชนไม่ได้ขึ้นสังกัดหน่วยงานราชการ โดยแต่ละชุดจะพยายามหา
กลุ่มภาคีที่จะสามารถช่วยเหลือเรื่องทุนทรัพย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ บางส่วนอาศัยผู้นาท้องที่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนนาในการจัดหาทุนทรัพย์ ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอเพราะอุปกรณ์บางอย่างมีราคา
ค่อนข้างสูง
เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น คนรั ก (ษ์ ) ช้ า งเขาสอยดาว ภายใต้ โ ครงการฯ แก้ ปั ญ หาช้ า งป่ า
ได้ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยในระยะแรกเงินทุน
ของกองทุนฯ มีไม่มากนัก การจัดหาวัสดุบางประเภทจึงยังไม่เพียงพอต่อบุคลากร และกองทุนก็ยัง
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ขาดประสบการณ์ในการเลือกวัสดุที่ควรมีคุณภาพ เช่น ไฟฉาย ซึ่งไฟฉายมีความสาคัญอย่างมาก
ในด้านความปลอดภัย เพราะไฟฉายจะช่วยเรื่องของทัศนวิสัยของพื้นที่ป่าในตอนกลางคืน และจะ
สามารถระบุพิกัดของช้างป่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเว้นระยะห่างจากช้างป่าอย่างเหมาะสมเพื่อความ
ปลอดภัย ดังนั้น ไฟฉายที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมควรเป็นไฟฉายที่มีกาลังความสว่างที่สูงกว่าไฟฉาย
แบบปกติ และสามารถส่องไปได้ในระยะไกล แต่ในระยะแรก กองทุนฯ ได้จัดไฟฉายแบบติดหัวซึ่ง
ไม่ ไ ด้ มี ร ะยะการส่ อ งที่ ไ กลมากนั ก แต่ ใ นระยะหลั ง มา กองทุ น ฯ ได้ มี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของ
คุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์มากขึ้น และได้จัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ เหมาะแก่การใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการในการดาเนินโครงการ
ศักยภาพของชุดเฝ้าระวังช้างป่า ชุดเฝ้าระวังช้างป่า หรือชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า
เป็นราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อการผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่เกษตรกรรมและกลับเข้าแนวป่า
อั น เป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย หลั ก ซึ่ ง ช้ า งป่ า ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ร วดเร็ ว เฉลี ย วฉลาดและปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมได้ดี การผลักดันช้างป่าในพื้นที่จึงหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ซึ่งบางพื้นที่มีการใช้
อาวุธ หรือใช้ประทัดประเภทปิงปอง ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างภาวะความตึงเครียด และหากการผลักดัน
ทาให้ช้างเกิดบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุแก่ฝูงโขลง จะทาให้ช้างเกิดความโมโห ชุดเฝ้าระวังฯ จึงให้
ความสาคัญกับการผลักดันที่เน้นมาตรการด้านความปลอดภัยของทั้งคนและช้าง โดยหลังจากได้รับ
การอบรม การลาดตระเวนของชุดเฝ้าระวังช้างป่า มีการจัดชุดกระจายเป็นจุด ๆ แต่ละจุดจะใช้วิทยุ
สื่อสารในการติดต่อ แจ้งเตือน หรือขอกาลังเสริม โดยในพื้นที่มีปัญหาด้านสัญญาณโทรศัพท์ วิ ทยุ
สื่อสารจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นอย่างมาก เมื่อพบช้างในพิกัดใดก็จะแจ้งให้ชุดอื่นทราบ โดยชุด
เฝ้าระวังฯ ก็จะปล่อยให้ช้างกินอาหารไปชั่วครู่เพื่อไม่ให้ช้างป่าเกิดภาวะโมโหหิว จากนั้นจึงเริ่มใช้ไฟ
ฉายกาลังสู งในการผลั กดัน เมื่อสามารถตีว งให้ ช้างป่ารวมกลุ่มหรื อหันหน้ากลับเข้าสู่ป่า ก็จะเริ่ม
ผลักดันโดยใช้เสียง เพื่อให้ช้างรู้ตัวว่าต้องกลับเพราะถูกผลักดันออก
ทั้งนี้ การออกปฏิบัติการในการผลักดันช้างป่า ไม่ได้มีความสาคัญเฉพาะการทราบพิกัดของ
ช้างป่าเพียงอย่างเดียว ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบพิกัดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่จุดอื่ น เพื่อไม่ให้เกิดการต้อนเข้า
หากันเอง และจะต้องไม่ต้อนช้างเข้าเขตชุมชน หากช้างป่าหนีการต้อนมุ่งหน้าไปสู่พื้นที่ชุมชน ก็จะ
หยุดการต้อนเพื่อให้ช้างป่าลดความเร็วในการเดินและแจ้งให้ชุดที่อยู่ใกล้เขตชุมชนเข้าสกัดกั้น โดยสิ่ง
เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ชุดเฝ้าระวัง ช้างป่าได้รับจากการปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
องค์ความรู้ในเรื่องพื้นฐานด้านความปลอดภัย ทาให้ชุดเฝ้าระวังช้างป่าได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัย
หลักในการลดและควบคุมการสร้างความเสียหายของช้างป่าในพื้นที่ โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
เหตุการณ์การสร้างความเสียหายจากช้างป่าก็ลดความรุนแรงลงอย่างมาก เนื่องจากชุดเฝ้าระวังช้าง
ป่าออกปฏิบัติงานอย่างแข็งขันเพื่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด
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กระบวนการสร้ างความเข้ าใจแก่ ประชาชน เดิ มที ภ าครั ฐ มีค วามกั งวลว่ า ความขัด แย้ ง
ระหว่างคนกับช้างจะลุกลาม จนถึงขั้นประชาชนวางยาช้ าง หรือยิงช้าง จึงใช้กลไกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านตามแนวชายป่าทุกตาบล ไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน
แก่ร าษฎรในพื้น ที่ให้ เข้าใจว่า ทาอย่างไรให้ คนกับช้างอยู่ร่ว มกันได้ โดยการสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการหลักในการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างคนและ
ช้างป่า แต่ในแต่ละพื้นที่ก็ยังมีระดับความเข้าใจที่ต่างกัน
1) ประชาชนในเขตตัวเมือง เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารของช้างป่าน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่
ชุมชนที่เป็นเคหสถาน ไม่มีพื้นที่เกษตรกรรม แสดงให้เห็นว่าประชากรกลุ่มนี้ จะให้ความสนใจกับองค์
ความรู้และการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างที่น้อย และมีอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ช้างป่าค่อนข้างน้อย คาดการณ์ว่าประชาชนในกลุ่มนี้คาดหวังให้หน่วยราชการที่อยู่ใกล้ในการเฝ้า
ระวังอยู่แล้ว จึงไม่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเท่าที่ควร แต่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในชุมชน ก็จะเป็นกลุ่ม
ที่อ่อ นไหวต่อ ความขัด แย้ งระหว่างคนกับ ช้า งป่ าอย่า งมาก หน่ว ยงานราชการจึ งต้ องออกหน่ว ย
เคลื่อนที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และออกให้ความรู้ความเข้าใจแบบเยี่ยมบ้านมากกว่าการจัดอบรมที่
หน่วยราชการ ซึ่งประชาชนจะให้ความสนใจกับ การลงเยี่ยมในพื้นที่มากกว่าเพราะเกิดความรู้สึกว่า
หน่วยราชการดูแลอย่างใกล้ชิด และยอมปฏิบัติตามข้อแนะนาของทางราชการ
2) ประชากรที่ตั้งอยู่ใกล้แนวเขตป่า จะเป็นประชาชนที่เป็นรับจ้างในภาคเกษตรกรรมเสีย
ส่วนใหญ่ ซึ่งในพื้นที่ชุมชนจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีรายได้ปานกลางลงไป แต่เป็นกลุ่มที่ให้ความ
ร่วมมือกับการสร้างความเข้าใจกับการอยู่ร่วมกับช้างป่าได้ดี เนื่องจากมีความเข้าใจในธรรมชาติของ
ช้างป่า ขอเพียงให้สามารถผลักดันช้างป่าได้ พืชผลที่เสี ยหายก็ถือว่าเลี้ยงช้างไป บางครอบครัว มี
หัวหน้าครอบครัวเป็นชุดเฝ้าระวังช้างป่า จึงมีความเข้าใจในภารกิจ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในพื้นที่
เกษตรกรรมแนวป่ามีความเข้าใจพฤติกรรมและรู้ถึงความเสี่ ยงภัยในการปฏิบัติงาน ทาให้ ชุมชน
ดังกล่าวมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงาน
ราชการ
นอกจากนี้ยังมีการนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ มีการตั้งกลุ่ม Line เฝ้าระวังช้างป่า ที่มีการ
แจ้งข่าวสาร แจ้งเตือนสถานการณ์และรายงานผลการปฏิบัติงานผลักดันช้างป่า ซึ่งมีสมาชิกกว่า 400
คนเข้าร่วม
2) ประสิทธิผลจำกกำรนำโครงกำรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำเขำสอยดำวมำปฏิบัติ
แนวโน้ มการตอบรั บในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ การตอบรับตัวโครงการการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าจะเป็นกลุ่มที่ตอบ
รับต่อการดาเนินโครงการ ในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจะรู้จักโครงการค่อนข้างน้อย โดยจะรู้จักผ่าน
กิจ กรรมที่เคยจั ดงานระดมทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติห น้าผลั กดันช้างป่า ซึ่งเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลภายนอกได้รับทราบแนวทางการดาเนินโครงการมากขึ้น ในส่วนของ
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กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า มีแนวโน้มการตอบรับที่ดี มีการขยายตัวของชุดเฝ้าระวังช้างป่าจาก
ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่จนครอบคลุมทุกหมู่บ้านรอบแนวเขตป่า
การให้ ความรู้ และการสนั บ สนุน การปฏิ บัติ ง านของชุด ราษฎรอาสาสมัค รพิทั กษ์ ช้ างป่ า
ชุดราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ที่ดีขึ้น การผลักดัน
ช้ า งป่ า จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจด้ า นการสื่ อ สาร การระบุ พิ กั ด และการจั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสม โดยกองทุนฯ ก็ได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้อย่างสม่าเสมอ
กองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก
ช้างป่า เป็นประเด็นที่ตอบระดับความพึงพอใจได้ยาก เนื่องจากความเสียหายจากปัญหาช้างป่านั้นมี
ผลต่อทัศนคติของผู้ได้รับผลกระทบ และกองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว ไม่มีงบประมาณเพียงพอ
ต่อการชดเชยตามมูลค่าความเสียหายจริง เพียงแต่ช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม และเป็นส่วน
หนึ่งในการหาวิธีการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในระดับพื้นที่ ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะได้รับส่วนการ
ช่วยเหลือที่มากขึ้นแม้จะไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตาม
การสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่า ในระยะเริ่มแรก กระบวนการ
สร้างความเข้าใจอยู่ในวงจากัด โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าจะมี
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับช้างป่า แต่เมื่อช้างป่าเริ่มออกหากินในพื้นที่ชุมชนเมืองมากขึ้น ทาให้
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองมีความตระหนักถึงปัญหาช้างป่ามากขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับช้างป่าในพื้นที่มากขึ้น
3) ข้อจำกัดและอุปสรรคในกำรนำโครงกำรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง
งบประมาณของภาครัฐ เกิดมาจากหลักเกณฑ์ของข้อกฎหมายที่มอบอานาจในการพิจารณา
ช่ว ยเหลือเยี ย วยา ซึ่งไม่ส อดคล้ องกับมูล ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากหลั กเกณฑ์ที่รัฐ
กาหนดถูกร่างขึ้นมานานแล้ว ไม่ได้รับการปรับให้มีความเหมาะสม และอาจไม่ตรงต่อเจตนารมณ์ทาง
กฎหมายที่มุ่งจะเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นธรรมในฐานะหน่วยงานที่ต้องดูแล
ทุกข์สุขของประชาชน
งบประมาณจากกองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว แม้ว่ากองทุนฯ จะได้รับการจัดตั้ งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาช้างป่า แต่การสนับสนุนในกิจกรรมที่หลากหลาย และ
กิจกรรมบางอย่างต้องใช้งบประมาณจานวนมาก เช่น การก่อสร้างหอดูช้าง ต้องใช้งบประมาณจานวน
มากและกองทุนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ดาเนินการได้ในคราวเดียว และกองทุน
ไม่ได้มีรายได้ประจาหรือรายได้จากการอุดหนุนของรัฐ จึงต้องจัดกิจกรรมระดมทุนอย่างต่อเนื่อง
บุ คลากรของกองทุน คนรั ก (ษ์ )ช้า งเขาสอยดาว กว่ ากึ่ งหนึ่งของคณะกรรมการกองทุน ฯ
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องปฏิบัติ จึงไม่ส ามารถมาดาเนิน
กิจการของกองทุนฯ ได้อย่างอิสระ จึงสมควรจะให้มีการตั้งองค์กรในพื้นที่เข้ามาดูแลกองทุนฯ
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สภาพภูมิ ป ระเทศและสภาพภูมิ อากาศ เป็น ปัญหาที่แ ก้ไขได้ย าก เนื่อ งจากภูมิ ประเทศ
และภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อภาวะภัยแล้ง ซึ่งกระทบต่อแหล่งอาหารและแหล่งน้าของช้ างป่า และ
การถูกล้อมด้วยพื้นที่ชุมชนทาให้พื้นที่อาศัยไม่อาจรองรับการขยายตัวของประชากรช้างป่าได้ จึงเป็น
สาเหตุให้ช้างต้องออกหากินนอกเขตป่า หากแก้ไขด้วยการสร้างแหล่งอาหารหรือแหล่งน้า ต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจะดาเนินการได้
บทสรุป
จากผลการศึกษาที่ได้ทาการค้นความเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์จากการนาโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาวไปปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์การ
วิจัยคือ
บริบทและสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อควำมขัดแย้งระหว่ำงคนกับช้ำงป่ำ พบว่า มีปัจจัยด้าน
บริบทและสภาพแวดล้อมหลายประการที่ส่งผลต่อปัญหาความขัดแย้งของคนกับช้างป่า โดยสามารถ
แย่งออกเป็น 4 ปัจจัย
1) ปั จ จั ย ด้านสภาพภูมิป ระเทศ ภูมิอากาศ และนิเวศวิทยา พบว่า มีผ ลต่อปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เนื่องจากภูมิประเทศของอาเภอสอยดาวเป็นที่ ราบเชิงเขามีความอุดม
สมบูรณ์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ บริเวณยอดเขามีฝนตกชุกตลอดทั้งปีมี
เทือกเขาสอยดาวเป็นแนวเขตฝั่งตะวันตกของอาเภอทอดยาวกันเมฆฝนไม่ให้ข้ามแนวสันเขา ทาให้
ภูมิอากาศมีสภาพแห้งแล้งเนื่องจากกลายเป็นพื้นที่เงาฝน ประกอบกับไม่มีแหล่งกักเก็บน้าที่ลงมาจาก
เขา จึงส่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และแหล่งน้าของช้างป่า เป็นผลให้ช้างป่าถูกบีบคั้น
ให้ต้องออกนอกพื้นที่ป่าเพื่อหาแหล่งอาหารและแหล่งน้าเพื่อเอาชีวิตรอด ทาให้มีผู้ได้รับความเสียหาย
จากการที่ช้างป่ าออกหากิน ในพื้น ที่เกษตรกรรมและพื้นที่ ชุมชน และนามาสู่ ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าในที่สุด
2) ปัจจัยด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนตามแนว
รอยต่อแนวป่ า เป็ น พื้น ที่เพาะปลูกพืช เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น ล าไย ทุเรียน ข้าวโพด
มันสาปะหลัง ข้าว ฯลฯ ซึ่งพืชบางชนิดเป็นพืชที่เกษตรต้องลงทุนจานวนมากและสามารถสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ การที่ช้างป่าออกจากแนวป่ามาหาอาหารในพื้นที่เกษตรกรรมจะสร้างความ
เสียหาย ซึ่งเมื่อพิจารณาความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหาย จึงเริ่มมีปฏิกิริยาในการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดการกับปัญหาดังกล่าว
โดยเฉพาะกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว รวมถึงการเรียกร้องขอค่าเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากช้างป่าด้วย
3) ปัจ จั ยด้านพื้นที่อาศัยของประชาชน พบว่า ในช่ วงรัฐ บาล พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ
ได้ดาเนินนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” พื้นที่อาเภอสอยดาวเป็นพื้นที่ชายแดนกัมพูชา
มีความตื่นตัวด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ประชาชนจากต่างพื้นที่เริ่มเข้ามาอาศัยในพื้นที่อาเภอสอยดาว
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โดยเฉพาะแนวเขตป่าเขาสอยดาวที่เดิมเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และบางส่วนได้ รุกพื้นที่ป่าเข้าไปใน
พื้น ที่ร าบเชิงเขา มีการก่อสร้ างบ้านเรือน รวมทั้งบุกเบิกพื้นที่ที่เป็นป่าดั้งเดิมกลายเป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร จึงทาให้พื้นที่อาศัยชองมนุษย์และช้างป่าเกิดการทับซ้อนกัน ส่งผลให้พื้นที่อาศัยของช้าง
ป่าถูกล้อมด้วนชุมชน ทาให้พื้นที่ป่าไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของประชากรช้างป่า นาไปสู่ความ
ขัดแย้งของประชาชนแนวเขตป่ากับช้างป่าในพื้นที่
4) ปั จจัย ด้านข้อจ ากัดของงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีผลต่อปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นเพียงหน่วยงานปลายทางในการ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณ โดยนโยบายด้านงบประมาณในการบริหารจัดการช้างป่าและงบประมาณ
ด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมีความติดขัดในเรื่องขอบเขตของอานาจ และ
ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ท าให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ พื้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ง บประมาณในการ
ดาเนินการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้
การก่อรูปของการกาหนดโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาว ได้พบความพยายาม
ในการบริหารจัดการภายใต้ข้อจากัด และปัญหาการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กร
ระดับพื้นที่ อาเภอสอยดาว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารื อในประเด็นปัญหาเรื่องช้างป่า
เป็ น การเฉพาะ ประกอบกั บ การน าหลั กการบริห ารราชการแบบมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนมาใช้
โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการกาหนดนโยบายร่วมกับ
ภาครัฐ การดาเนินการของอาเภอสอยดาวจึงดาเนินการเป็น 3 ชั้น ได้แก่
(1) ประชุ ม หารื อ แนวทางเบื้ อ งต้ น จากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ
(2) ประชุมเพื่อรั บฟังข้อเสนอจากภาคประชาชนแบบภาพรวม โดยมีหน่ว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและตอบคาถามเบื้องต้น
(3) น าเอาข้ อเสนอของภาคประชาชนมาก าหนดเป็ นนโยบาย โดยหั ว หน้า ส่ ว น
ราชการ หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนภาคเอกชนที่จะเข้ามาสนับสนุนในการ
จัดหาทุนและงบประมาณ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้ามาร่วมแสดงความเห็นและสะท้อน
ความต้องการในการบริหารจัดการช้างป่า รวมทั้งให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้าเป็นคณะกรรมการใน
การบริหารจัดการกองทุนคน(ษ์)ช้างเขาสอยดาว ซึ่งเป็นตรงกับระดับในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริ ห ารงานภาครั ฐ ถึ ง 4 ระดั บ อั น ได้ แ ก่ ระดั บ ที่ 1 การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชน
(To Inform) ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (To Consult)
ระดับที่ 3 การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือเกี่ยวข้อง (To Involve) และระดับที่ 4 การสร้าง
ความร่วมมือกับประชาชน (To Collaborate)
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ผลสัมฤทธิ์จำกกำรนำโครงกำรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำเขำสอยดำวมำปฏิบัติ สามารถลด
ความขัดแย้งและควบคุมความเดือดร้อนจากช้างป่า ผ่านผลผลิตใน 3 กิจกรรม
กิจกรรมแรก ศักยภาพของชุดเฝ้าระวังช้างป่า พบว่า โครงการการแก้ไขปัญหาช้าง
ป่าเขาสอยดาว ให้ความสาคัญกับชุดราษฎรอาสาสมัครพิ ทักษ์ช้างป่าเป็นอย่างมาก โดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่ชุดเฝ้าระวังช้างป่า ทั้งสิ้น 7 รุ่น ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการเพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติงานใน
พื้นที่เสี่ยง เรียนรู้การจัดชุดปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการผลักดันช้าง
การใช้อุปกรณ์สื่อสาร จากการฝึกอบรมชุดเฝ้าระวังช้างป่า ทาให้ชุดเฝ้าระวังช้างป่ามีทักษะในการ
ผลักดันช้างป่ามากขึ้น มีการจัดระบบชุดเฝ้าระวังออกเป็นชุด และมีการประสานงานกันตลอดเวลา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันช้างป่า ทาให้ผลการปฏิบัติงานสามารถลดความเดือดร้อนและ
ควบคุมความเสียหายจากช้างป่า และมีการเพิ่มจานวนของชุดเฝ้าระวังจนครบทุกหมู่บ้านตามแนวเขต
ป่าเขาสอยดาว หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการสร้างสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ เช่น การปลูกไผ่
หนาม การขุดคูกันช้าง การทารั้วกันช้าง รวมทั้งการจัดทาแหล่งอาหาร โป่งเทียม เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวทาให้สามารถลดความเสียหายจากผลผลิตทางการเกษตรและทาหน้าที่สร้างความเข้าใจแก่
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงภารกิจที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตทรัพย์สิน
และรั ก ษาความปลอดภั ย แก่ ช้ า งป่ า ไม่ ใ ห้ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ ที่ เ สี่ ย งต่ อ ความขั ด แย้ ง ซึ่ ง แตกจ่ า งจาก
ผลการวิจัยของปิยะนันท์ มูลตรีมา (2560) เล็กน้อย กล่าวคือ ภารกิจด้านการผลักดันช้างป่าไม่ให้
เข้าพื้นที่เป็นภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยดาเนินการโดยหน่วยงานด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน่วยหลัก โดยทางานร่วมกับหมู่บ้านเครือข่ายในการแจ้งข่าวสารโดยแบ่ง
การดาเนินงานออกเป็น 3 ขั้น คือ การดาเนินการเพื่อป้องกัน การดาเนินการระหว่างเผชิญเหตุ และ
การดาเนินการหลังประสบเหตุ
กิ จ กรรมที่ ส อง การด าเนิ น งานของกองทุ น คนรั ก (ษ์ ) ช้ า งเขาสอยดาว ได้ ช่ ว ย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดเฝ้าระวังช้างป่า ทั้งการจัดหาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค
เป้ส นาม เสบีย ง ไฟฉาย วิทยุสื่ อสาร ซึ่งสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยให้ กับชุดเฝ้าระวัง
ช้างป่า ทาให้สามารถลดและควบคุมความเสียหายจากช้างป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วน
ของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า กองทุนฯ มีศักยภาพการช่วยเหลือค่อนข้าง
น้อย เพราะปัจจัยด้านความเสียหายจากช้างมีค่อนข้างสูง และปัจจัยด้านพืชเศรษฐกิจในพื้ นที่ที่ส่งผล
ต่อมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้น กองทุนฯ จึงขาดศักยภาพเนื่องจากรายได้มาจากการจัดกิจกรรมเป็น
ครั้งคราว และก็สามารถทาการช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้เสียหายในเบื้องต้น ซึ่งอาจไม่ได้ลดความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าลงได้เท่าที่ควร ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีปัญหาช้างป่า อาจจะมีหลายองค์กรหรือในบาง
พื้นที่อาจไม่มีหน่วยงานสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเลย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในการสนับสนุน
ด้านงบประมาณในอนาคต โดยปรากฏข้อมูล จากผลการศึกษาของงามอาภา วัฒ นอังกูร (2560)
ซึ่งศึกษาด้านการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว
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จังหวัดจันทบุรี พบว่า ยังไม่พบการจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับช้างป่า
โดยได้ระบุไว้ในข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบเฉพาะหน้า เสนอให้มีการกาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการพิจาณาการจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ช้างป่า และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าระยะยาว ที่เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทางาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมที่สาม การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่ว มกันระหว่างคนและ
ช้างป่า พบว่า กระบวนการนี้มีผลผลิตแตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ แต่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและ
สร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเอง คนในครอบครัว ทรัพย์สินและชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
การปลูกฝังแนวความคิดเชิงอนุรักษ์เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเป็นเพียงการสร้างกระบวนการรับรู้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อช้างป่าเข้าพื้นที่และก่อความ
เสียหายก็จะสร้างความรู้สึกต่อต้านช้างป่าขึ้นอีก การสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคน
และช้างป่าจึงต้องมีการพัฒนาแนวทางในการสร้างความเข้าใจมากขึ้นไปอีกในอนาคต ซึ่งมีความคล้าย
กับแนวทางการศึกษาของ ปิยะนันท์ มูล ตรีมา (2560) ซึ่งพบว่า การปรับความเข้าใจกับชาวบ้าน
หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรจะดาเนินการผ่านเครือข่ายของชุมชนทั้งการสื่อสารแบบเป็น
ทางการ และการประสานงานแบบเครื อ ญาติ โดยวิ ธี ที่ เอามาใช้ ไ ม่ ส ามารถได้ ผ ลเต็ ม ที่
แต่ทัศนคติของชาวบ้ านก็ไม่ได้มีความเกลียดชังช้างป่า แม้ว่าช้างป่าจะก่อความเสียหาย ทัศนคติ
เกี่ยวกับช้างป่าก็ยังดีอยู่
ข้อจำกัดและอุปสรรคในกำรนำโครงกำรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง พบว่า
ในการขับเคลื่อนโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่า ยังมีข้อจากัดอันทาให้การดาเนินการเป็นไปโดยขาด
ประสิทธิภาพทั้งจากปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแก้ไขได้ และที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขไม่ได้ โดยสามารถสรุป
ได้ 4 ปัจจัย ดังนี้
งบประมำณของภำครั ฐ มี ค วามล่ า ช้ า ประกอบกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการใช้
งบประมาณเป็นการกาหนดนโยบายจากโครงสร้างราชการส่วนบน แม้ว่าหน่วยงานราชการในระดับ
พื้นที่มีความเข้าใจในสภาพปัญหา แต่ก็ไม่สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือ
เฉพาะได้ อีกทั้งหลักเกณฑ์ในการเยียวยาให้ความช่วยเหลือยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเสียหายจริง
งบประมำณจำกกองทุนคนรัก(ษ์)ช้ำงเขำสอยดำว แม้ว่ากองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว
จะมีขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาสอยดาวโดยเฉพาะ แต่กองทุนฯ
ไม่ได้มีรายได้ที่ต่อเนื่องประกอบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้เงินงบประมาณของกองทุนฯ ถูกจ่าย
ออกอย่ า งต่ อเนื่ อ ง และไม่ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาได้บ างประการเพราะไม่ มี ทุน ทรั พย์ มากพอ เช่ น
การช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายซึ่งต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ เพราะเมื่อตีมูลค่าจริง
อาจมีความเสียหายเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ต่อความเสียหายเพียงครั้งเดียว
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บุคลำกรของกองทุนคนรัก(ษ์)ช้ำงเขำสอยดำว ควรจะให้มีการตั้งองค์กรในพื้นที่เข้ามาดูแล
กิจการของกองทุนฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพราะการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ
อาจไม่ได้มีอิสระในการดาเนินการจัดกิจกรรมของกองทุ นฯ เช่น การระดมทุน การหาภาคีเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม เป็นต้น
สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และนิเวศวิทยำ เป็นปัญหากึ่งถาวรที่เปลี่ ยนแปลงได้ยาก
เนื่ อ งจากสภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศเป็ น ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว แปรทางธรรมชาติ การเข้ า ไป
เปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าวอาจมี ผลต่อการลดความเสียหายและควบคุมพื้นที่การออกหากินของช้าง
ป่าได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ขัดแย้งกับหลักการของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องป้องกันและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุ ด
รักษาสภาพแวดล้อมมิให้ ถูกทาลายหรือไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้ สมบูร ณ์ ดังนั้น การเข้าไปสร้างแหล่งน้า แหล่งอาหาร ให้ แก่ช้างป่าจึงอยู่ที่จุดกึ่งกลาง
ระหว่างแนวทางการพัฒนาและแนวทางการอนุรักษ์
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย
1) ควรมีการทบทวนหรือแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน โดยเสนอแนะให้มีการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ที่มีช้างป่าซึ่งดารงชีวิตใน
พื้นที่เดียวกับประชาชนให้เป็นพื้นที่ช่วยเหลือพิเศษ
2) แนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งอาหารช้างป่าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยจั ดสั ดส่ ว นพื้น ที่ป่ าไม้ ให้ เหมาะสม จัดแหล่ ง อาหารและแหล่ งน้าที่เพี ยงพอ และส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
3) การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนคนรัก(ษ์)ช้างเขาสอยดาว มีข้อเสนอแนะให้มี
การจัดตั้งหน่วยงานในพื้นที่ขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะ เพราะคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นหัวหน้า
ส่ ว นราชการ ซึ่งมีภ ารกิ จ ประจ าที่ต้องปฏิบัติจึง ขาดอิส ระในการบริห ารจัดการกองทุนอย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการของกองทุนฯ ไปพร้อมกัน
4) ภาครัฐควรให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครที่ก่อตัวขึ้นจากประชาชน
โดยการพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่า
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ที่มีจิตอาสา
ข้อเสนอแนะในศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรมีการการศึกษาในพื้นที่ที่มีความกว้างมากขึ้น เนื่องจากช้างป่าเขาสอยดาว ไม่ได้เป็น
ช้างที่อยู่ประจาถิ่นตลอดชีวิต แต่เป็นช้างที่เดินทางผลัดเปลี่ยนกันไปตามช่วงเวลา และการจัดการใน
พื้นที่ภาพกว้าง จะทาให้เห็นสภาพการจัดการที่แตกต่างกันออกไปในเชิงการศึกษาเปรียบเที ยบการ
จัดการ
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2) ควรมีการศึกษาผ่านกระบวนการเชิงปริมาณ เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเพื่อ
ศึกษาทัศนคติต่อผลกระทบและความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า รวมไปถึงแนวทางในการจัดการ
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กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของสำนักบริหำรกำรทะเบียนกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
ศตวรรษ์ กุตเสนา*
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ
ประสิทธิภาพการทางาน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพของ
สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษา
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน และฝ่ายงานที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่างกับประสิทธิภาพ
การทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์
ความสั มพัน ธ์ของตัว แปร พบว่า การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์มีความสั มพันธ์เชิงบวกและมีผ ลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของส านั ก บริ ห ารการทะเบี ย นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของส านั ก บริ ห า รการทะเบี ย นกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ประสิทธิภาพ, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย
1. บทนำ
ความท้าทายขององค์การที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนั้น ทั้งความคาดหวัง
ทางสังคม การปฏิรูป โครงสร้างภาษี ความต้องการจากลูกค้า ล้ วนเป็นการปรับตัวขององค์การที่
จะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถ สร้างนวัตกรรม และสร้างแรงจูงใจ พัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน เก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อทาให้เกิดความมั่นใจในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (Ulrich, 1997) โดยรูปแบบการพัฒนาและการให้ความสาคัญ
ทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในเทคโนโลยี และปัญหาการบริหาร
จัดการ รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านสังคมดิจิทัล ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมในการด าเนิ น ชี วิ ต ภายในสั ง คม เพื่ อ ให้ ส อดรั บ ต่ อ ปั ญ หาและการเปลี่ ย นแปลง
การพัฒนาประเทศไทยจึ งต้องให้ ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์
ให้ เป็ น คนดี มีสุ ขภาวะที่ ดี มีคุ ณธรรมจริย ธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ ดีต่อสั งคมส่ ว นรวม
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

724

มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒ นาประเทศให้ มี ความเข้ มแข็ งและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ (ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563: 65-74)
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรมนุษย์ข้างต้น นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารงานของทุก
หน่วยงาน เพื่อนาไปใช้ในการบริหารคน (MAN) หากสังคมใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สังคมนั้น
จะง่ายต่อการพัฒนาและเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า ในทางกลับกัน หากสังคมใดมีทรัพยากร
มนุษย์ที่ไร้คุณภาพ สังคมนั้นจะเข้าสู่ภาวะวิ กฤติ ฉะนั้น จะต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ทัน
กับเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันสังคมไทย ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สังคม
กลับคืนสู่การเป็นสังคมคุณภาพการพัฒนา “คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ ” โดยเมื่อพิจารณาตามแนว
ทางการบริหารและพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่า
ทิศทางการบริ ห ารสอดคล้ องกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใ นโลกยุค ปัจจุบัน เป็นการกล่ าวถึ ง
“การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร” ดังนั้น “ทรัพยากรมนุษย์”
จึงเป็นสิ่งสาคัญที่องค์การต้องให้ความสนใจตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก ธารงรักษาและพัฒนา เพื่อให้
ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่องค์การอย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการวางแผนถือเป็นปัจจัยที่สาคัญ
เมื่อได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา ซึ่งก็
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่กาหนดให้การพัฒนาคนต้องมีความ
สมบู ร ณ์ ให้ เป็ น คนดี มี สุ ขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินั ย มีจิตส านึกที่ดีต่อสั งคม
ส่ ว นรวม มีทั กษะความรู้ แ ละความสามารถปรับ ตัว เท่าทั นกั บ การเปลี่ ยนแปลงรอบตัว ที่ รวดเร็ ว
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (Nadler และ Wiggs, 1989)
สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงมีความจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาข้าราชการซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย ให้มีความรู้
ทัก ษะการบริ ห ารจั ดการ การตัด สิ น ใจที่ ถู กต้ องและรวดเร็ ว ทั นต่ อ เวลา สมรรถนะส าหรั บการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์และภารกิจของรัฐได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ข้าราชการในสานัก
บริหารการทะเบียนกรมการปกครองยังขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาการศึกษาการ
ดูงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ ที่เป็นพื้นฐานสาคัญตามบทบาท ภารกิจ สายงาน และ
ตาแหน่งของบุคลากรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานของส านักบริห ารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะตามบทบาท
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ภารกิจ สายงานตาแหน่งของบุคลากรเพื่อให้สามารถรองรับการดาเนินงานของกรมการปกครองทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล (กรมการปกครอง, 2563: 1-6)
2. คำถำมกำรวิจัย
2.1 การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องส านั ก บริ ห ารการทะเบี ย นกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างไรในยุคดิจิทัลปัจจุบัน
2.2 ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของนั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การมากน้อยเพียงใด
2.3 แนวทางการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิภ าพของส านักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
3.2 เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการทางานของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพของสานักบริหารการ
ทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 สถานภาพ
 ระยะเวลาในการเข้ารับราชการ
 รายได้ต่อเดือน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
 การฝึกอบรม
 การศึกษา
 การพัฒนา

ประสิทธิภำพกำรทำงำนของสำนักบริหำร
กำรทะเบียนกรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย
 ประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 ความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อเหตุการณ์
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5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยจาแนกตามหน่วยงาน ได้แก่ ส่วนงาน และฝ่าย
งานต่าง ๆ ในส่วนกลางของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
5.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษา คื อ ข้ า ราชการส านั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง จานวน 700 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความความเชื่อมั่นที่ 95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จานวน 250 คน สูตรที่ใช้คือ

เมื่อ

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมั่นกาหนดที่ 95 %
e = ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้โดยกาหนดที่ +5%

แทนค่า

โครงสร้ำงกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของสำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย
ที่

สังกัด

1
2
3
4

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
ส่วนการทะเบียนราษฎร
ส่ ว นป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทางทะเบี ย นและบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน
ส่วนการทะเบียนทั่วไป
ส่วนบัตรประจาตัวประชาชน
ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจาตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ส่วนนิติการงานทะเบียน
สานักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน

5
6
7
8
9
10
11

กลุ่ม
ประชำกร
42
25
12
17

กลุ่ม
ตัวอย่ำง
15
9
4
6

23
34
37
74
17
11
4

8
12
13
27
6
4
1
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ที่

สังกัด

12 สานักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล
13 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
รวม

กลุ่ม
ประชำกร
4
389
700

กลุ่ม
ตัวอย่ำง
1
141
250

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถามที่ใช้จะประเมินคาตอบเป็น 5 ระดับ (rating scale) อ้างถึงใน พิชิตฤทธิ์ จรูญ
(2548) คือ
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ค่าน้าหนัก 4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ค่าน้าหนัก 3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ค่าน้าหนัก 2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ค่าน้าหนัก 1 คะแนน
ตอนที่ 3 ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของส านั ก บริ ห ารการทะเบี ย นกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 ชุด (2) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์
6. ผลกำรวิจัย
6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
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ตารางที่ 6.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคลทางด้านประชากร
ลักษณะทำงด้ำนประชำกร

จำนวน ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อำยุ
ต่ากว่า 25 ปี
26-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป
รวม
สถำนภำพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
รวม
รำยได้ต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม
ฝ่ำยงำนที่สังกัด
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค

68
146
214
6
11
49
47
101
214
41
138
34
1
214
85
115
14
214
12
47
36
98
21
214
118

3.37
3.22
3.30
3.48
2.29
3.47
3.36
3.11
3.27
3.05
3.23
3.67
3.89
3.27
3.26
3.28
3.20
3.27
3.26
3.41
3.49
3.11
3.29
3.27
3.33

t=1.737

Sig.=0.084

F=3.870

Sig.=0.005*

F=8.585

Sig.=0.000*

F=0.159

Sig.=0.853

F=3.751

Sig.=0.006*

F=2.144

Sig.=0.016*

0.572
0.597
0.585
0.348
0.475
0.639
0.482
0.602
0.592
0.588
0.558
0.550
0.592
0.544
0.627
0.611
0.592
0.375
0.539
0.609
0.582
0.668
0.592
0.603
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ลักษณะทำงด้ำนประชำกร
ส่ ว นบริ ห ารและพั ฒ นาเทคโนโลยี ก าร
ทะเบียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
ส่วนบัตรประจาตัวประชาชน
ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
ส่วนการทะเบียนทั่วไป
ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทาง
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตร
ประจาตัวบุคคลผู้ไม่มสี ัญชาติไทย
ส่วนการทะเบียนราษฎร
ส่วนนิติการงานทะเบียน
ส านั ก งานผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นการ
บริหารงานทะเบียน
สานักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
รวม

จำนวน ค่ำเฉลี่ย
20

3.40

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.472

13
12
10
9
8
7

3.49
3.20
2.73
2.88
2.83
3.17

0.620
0.520
0.674
0.297
0.532
0.659

6

3.15

0.597

5
4
1

3.61
3.33
2.64

0.360
0.232
-

1

3.06

-

214

3.27

0.592

จากตารางที่ 6.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้
การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้ว ย t-test และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
F-test (One-way ANOVA) จากผลการวิเคราะห์พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ฝ่ายงานที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่างกับประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value<0.05)
จึงวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และฝ่ายงานที่สังกัด แยกเป็นรายคู่โดย
ใช้ Least Significant Different (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ตามตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
(n=214)
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
ผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน

ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป

̅
3.26
3.41
3.49
3.11
3.29

ต่ำกว่ำหรือ
เท่ำกับ 10,000
บำท
3.26

10,00120,000 บำท

20,00130,000 บำท

30,00140,000 บำท

40,001
บำทขึ้นไป

3.41
0.431

3.49
0.252
0.565

3.11
0.396
0.004*
0.001*

3.29
0.903
0.423
0.219
0.207
-

หมำยเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.05

จากตารางที่ 6.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร
เป็นรายคู่ โดยใช้ Least Significant Different (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า รายได้ต่อเดือน
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
(P-Value<0.05) จึงทดสอบความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนแยกเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท กับ 20,001-30,000
บาท มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างทุกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง รายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท 40,001 บาทขึ้นไป ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ
30,001-40,000 บาท โดยอยู่ที่ระดับ 3.49 3.41 3.29 3.26 และ 3.11 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6.3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เพียร์สันของระดับความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ที่มีผ ลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยจาแนกตามภาพรวม
(n=214)
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

ประสิทธิภำพกำรทำงำนของสำนักบริหำรกำร
ทะเบียนกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
Pearson
Sig.
Correlation (r)
(2-tailed)
0.748**
0.000
0.825**
0.000
0.887**
0.000
0.786**
0.000
0.812**
0.000
0.809**
0.000
0.760**
0.000
0.742**
0.000
0.899**
0.000

ด้านการฝึกอบรม
ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนา
ด้านประโยชน์สุขของประชาชน
ด้านผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ด้านความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ
ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียน
0.874**
หมำยเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

0.000

จากตารางที่ 6.3 ผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์
ความสั มพัน ธ์ของตัว แปร พบว่า การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์มีความสั มพันธ์เชิงบวกและมีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
6.2 กำรศึกษำตัวแปรที่มีอิทธิพลใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis)
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ตารางที่ 6.4 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (stepwise Multiple
Regression Analysis และการแสดงอานาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้งหมดของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตัวแปรอิสระ

(Constant)
ด้านการฝึกอบรม
ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนา
ด้านประโยชน์สุขของประชาชน
ด้านผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ด้านความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ
ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อเหตุการณ์

Unstandardized
Coefficients
b
Std. Error
0.945
0.085
0.148
0.010
0.236
0.021
0.730
0.026
0.100
0.000
0.361
0.022
0.112
0.007
0.199
0.016
0.121
0.008
R = 1.00,

Standardized
Coefficients
ß
0.205
0.310
0.887
0.109
0.432
0.136
0.239
0.156

t

p

11.095
14.890
11.045
27.992
16.130
16.196
12.498
15.454

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

= 1.00, S.E est = 0.000

** p < 0.01

จากตารางที่ 6.4 พบว่า ในภาพรรวมตัว แปรทั้งหมด ซึ่งประกอบด้ว ย ด้านการฝึ กอบรม
ด้านการศึกษาด้านการพัฒ นา ด้านประโยชน์สุ ขของประชาชน ด้านผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ด้านความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และด้านการปรับปรุงภารกิจของ
ส่ ว นราชการให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
มีทุกตั ว แปรที่กล่ าวมาข้างต้ น อย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กล่ า วคือ เมื่อ พิจารณาค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ด้านการพัฒนา ( ) สามารถพยากรณ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า ß เท่ากับ 0.887 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ
ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ( ) สามารถพยากรณ์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่ า
ß เท่ากับ 0.432 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการศึกษา ( ) สามารถพยากรณ์การ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานของส านักบริห ารการทะเบียนกรมการ
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ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า ß เท่ากับ 0.310 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านการลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง าน ( ) สามารถพยากรณ์ การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า
ß เท่ากับ 0.239 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการฝึกอบรม ( ) สามารถพยากรณ์การ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานของส านักบริห ารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า ß เท่ากับ 0.205 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านการปรั บ ปรุ งภารกิจ ของส่ ว นราชการให้ ทันต่อเหตุการณ์ ( ) สามารถพยากรณ์การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า ß เท่ากับ 0.156 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านความ
คุ้มค่าในเชิงภาครัฐ ( ) สามารถพยากรณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการ
ทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า ß เท่ากับ 0.136
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านประโยชน์สุขของประชาชน ( ) สามารถพยากรณ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า ß เท่ากับ 0.109 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผ ลต่อประสิทธิภ าพการทางานของสานัก
บริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยโดยถ้ามีองค์ประกอบทั้งหมดข้างต้นนี้มากขึ้น
จะมีประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมาก
ขึ้นด้วย
6.3 ภำพรวมในแต่ ละด้ำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิ ภำพกำร
ทำงำนของสำนักบริหำรกำรทะเบียนกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
ตารางที่ 6.5 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของส านั ก บริ ห ารการทะเบี ย นกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ภาพรวมในแต่ละด้าน
ภำพรวมในแต่ละด้ำน
ปัจจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1) ด้านการฝึกอบรม
2) ด้านการศึกษา
3) ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียน
1) ด้านประโยชน์สุขของประชาชน
2) ด้านผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

̅

S.D

2.97
2.78
2.93
3.18
3.57
3.61
3.41

0.70
0.81
0.77
0.72
0.63
0.64
0.70

ระดับควำม
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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̅

S.D

3) ด้านความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ
4) ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
เฉลี่ย

3.48
3.62
3.75
3.27

0.71
0.71
0.76
0.59

ระดับควำม
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
ปำนกลำง

7. สรุปและอภิปรำยผล
ในการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหาร
การทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถแบ่งประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
7.1 สรุปผลกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง 214 คน ในการศึกษาแบ่งเป็นชายจานวน 68 คน (ร้อยละ 31.8) และเพศหญิง
146 คน (ร้อยละ 68.2) ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปจานวน 101 คน (ร้อยละ 47.2) รองลงมาคือ อายุ
31-40 ปีจานวน 49 คน (ร้อยละ 22.9) อายุ 41-50 ปีจานวน 47 คน (ร้อยละ 22) อายุ 26-30 ปี
จานวน 11 คน (ร้อยละ 5.1) และอายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 6 คน (ร้อยละ 2.8) ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 138 คน (ร้อยละ 64.5) รองลงมาคือ ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 41 คน (ร้อยละ 19.2) ปริญญาโท จานวน 34 คน และสูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป จานวน 1 คน
(ร้อยละ 0.4) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 115 (ร้อยละ 53.7) รองลงมาคือ โสดจานวน 85
คน (ร้อยละ 39.7) และอย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 14 คน (ร้อยละ 6.6) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
30,001-40,000 บาท จานวน 98 คน (ร้อยละ 45.8) รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท จานวน 47
คน (ร้อยละ 22.0) 20,001-30,000 บาท จานวน 36 คน (16.8) 40,001 บาทขึ้นไป จานวน 21 คน
(ร้อยละ 9.8) และต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 12 คน (ร้อยละ 5.6) ส่วนใหญ่อยู่ศูนย์
บริ ห ารการทะเบี ย นภาคจ านวน 118 คน (ร้ อ ยละ 55.1) รองลงมาคื อ ส่ ว นบริ ห ารและพั ฒ นา
เทคโนโลยีการทะเบียนจานวน 20 คน (ร้อยละ 9.3) กลุ่มงานบริหารทั่วไปจานวน 13 คน (ร้อยละ
6.1)ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรจานวน 12 คน (ร้อยละ 5.6) ส่วนบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 10 คน (ร้ อยละ 4.7) ส่ วนบูรณาการฐานข้อมูล กลางภาครัฐ จานวน 9 คน (ร้อยละ 4.2)
ส่วนการทะเบียนทั่วไปจานวน 8 คน (ร้อยละ 3.7) ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน
และบั ตรประจ าตัว ประชาชนจานวน 7 คน (ร้อยละ 3.3) ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตร
ประจาตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย จานวน 6 คน (ร้อยละ 2.8) ส่วนการทะเบียนราษฎรจานวน 5 คน
(ร้อยละ 2.3) ส่วนนิติการงานทะเบียนจานวน 4 คน (ร้อยละ 1.9) สานักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบริหารงานทะเบียนจานวน 1 คน (ร้อยละ 0.5) และสานักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูลจานวน 1 คน (ร้อยละ 0.5) ตามลาดับ
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นอกจากนี้ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และฝ่ายงานที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่างกับ
ประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า
ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
7.2 อภิปรำยผล
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหาร
การทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ผลการศึกษาที่มีความน่าสนใจในหลายประเด็น
ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และ
การพัฒนา นอกจากนี้ ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ ประโยชน์สุขของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงภารกิจของ
ส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
ด้านการฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของวิละดา ชาวชื่นสุข (2550) ได้ทาการศึกษาการ
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ภายในส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อน ผลการวิ จัย พบว่ า
ข้าราชการภายในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีความเห็นต่อกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นความรู้ ด้านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นทักษะ ด้านการฝึกอบรม
ที่เน้นทัศนคติ ด้านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นความสามารถ ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ง 6 ด้าน
ด้านการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรชัย สิงหฤกษ์ และ วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ (2561)
ศึกษาเรื่องนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้เพื่อการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในสหกรณ์ ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมกับการจัดการความรู้นั้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อจา
กั ด ไม่ ส ามารถเข้ า ไปจั ด การกั บ ความรู้ ที่ อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลจ าเป็ น ต้ อ งหาแนวคิ ด ที่ จ ะทาให้ Tacit
Knowledge ได้รับการถ่ายทอดออกมาให้มากที่สุดและเมื่อ Tacit Knowledge กลายเป็น Explicit
Knowledge แล้วความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถทาหน้าที่ได้ โดยนวัตกรรม
ของการจัดการความรู้ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของสหกรณ์ การสร้างและใช้ความรู้ใน
การทางานโดยการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู้/การแสดง
ความคิดเห็น หรือแม้แต่การจัดการแหล่งความรู้ เป็นต้น
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ด้านการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย สรรประเสริ ฐ (2552) ได้ทาการศึกษากล
ยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องกองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย ว ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ผลการศึกษาพบว่า สภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวตาม
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การประเมินความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การด าเนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละ
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
และสอดคล้องกับสมคิด ผลนิล (2558) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรยากาศ
องค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการทางานเป็นทีม กรณีศึกษา กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทั่วไปและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทางานเป็น
ทีมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ศึกษา
เรื่ อ ง ความสุ ข ของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งจั น ทบุ รี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า
1) ความสุขของประชาชนเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัด
จั น ทบุ รี มี ค วามสุ ข ระดั บ มาก คื อ ด้ า นชี วิ ต และครอบครั ว รองลงมา ด้ า นชี วิ ต การท างาน และ
มีความสุขระดับน้อยที่สุดในด้านการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน 2) เปรียบเทียบความสุข
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน หากจาแนกตามรายได้ต่อเดือนระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่พักอาศัย และภาระ
การเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิธุวรรณ กิติคุณ (2559) ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีความเข้าใจและสนับสนุนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งในการจัดทาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ การสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
รวมถึงการมอบอานาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และ
หน่ ว ยงานราชการจะต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถแสดงถึ ง ระดั บ การ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์สู่เป้าหมายขององค์การได้ ซึ่งอาจจะต้องจัดทาเพิ่มเติมขึ้นจากระบบข้อมูล
เดิมที่เน้นปัจจัยนาเข้าและกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้น และจาเป็นที่จะต้อง
การพัฒนาผู้บริหารไว้ล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานภายใต้
สภาวะที่มีความคล่องตัวและมีอานาจในการบริหารเพิ่มขึ้น ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความรู้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึ งการใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการตัดสินใจใน
การทางานประจาวัน ในขณะเดียวกันจะต้องมีระบบการพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
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มีความเข้าใจ และความชานาญที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีศักยภาพที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่ได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือว่ามีบทบาทสาคัญใน
การดาเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยกันทั้งสิ้น
ด้านความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิคม อัศวตั้งเสถียร และคณะ
(2560) ศึ กษาเรื่ องความคุ้ มค่าในการลงทุน พลั งงานทดแทนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ า
1) โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทยทุกประเภทไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในมิติ
ผลตอบแทน พลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า โดยวัดได้จากระยะเวลา
ในการคืนทุนประมาณ 3-4 ปี 2) ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนประเทศไทยนอกจากจะ
พิจารณาถึงการลงทุนในโครงสร้างด้านต้นทุนน้อยและได้กาไรมากแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ทางด้านเศรษฐกิจภาพรวม ด้านสังคมและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม และ 3) ปัจจัยด้านต้นทุน
โดยรวมส่งผลต่อส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 อันได้แก่ ปัจจัยค่าที่ดิน ปัจจัยสิ่งปลูกสร้าง ปัจจัยเทคโนโลยีและที่ปรึกษา ปัจจัยค่า
วัตถุดิบ และปัจจัยค่าไฟฟ้า
ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชาติ ปิยนราวิชญ์ (2559)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของส านั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
อันเนื่องจากว่าสานักงานเขตบางเขนยึดหลักคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งทางสานักงานเขตบางเขน
ได้มีการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวก ทาให้ระยะเวลาการบริการด้านรับเงินและจ่ายเงินมี
ความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ทาให้ มีความเชื่อมั่นในเอกสาร หนังสือรับรองที่ออกให้และ
เอกสารที่ออกให้มีความถูกต้อง ทั้งยังมีการให้บริการร่วมกันเสร็จสิ้นในจุดเดียวหรือการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของประชาชน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกอันจะส่ งผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้ บริการตามหลักการ
บริการประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องบริการประโยชน์สาธารณะ รัฐจะต้องมีหน้าที่ให้บริการ
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนควรคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก จะต้องนาความต้องการ
ของผู้รับบริการมาเป็นข้อกาหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดี
และเหมาะสมแก่ผู้รั บบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจ ไม่ให้ความส าคัญการบริการนั้นก็
อาจจะไร้ค่า และทาให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ สอดคล้องกับหลักการนี้ได้ปรากฏอยู่ในมาตรา 3/1
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กล่าวคือผลสั มฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารกิจที่ไม่จาเป็น การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่ างยิ่งให้
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คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของภีม
พิพั ฒ น์ มโนมั ย กุ ล (2561) ที่ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสองทศวรรษหน้า ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ความสาคัญในระดับ ที่มากในด้านการฝึกอบรมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ความสาคัญในระดับปานกลางในด้านการมี
ส่วนร่วมในงานและการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หรือการวางแผน
กาลังคน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการสรรหาและการคัดเลือก และด้านการบารุงรักษา
ทรั พยากรมนุษย์ห รือการบริห ารค่าตอบแทน ตามลาดับ ส าหรับสภาพในอนาคตของการบริห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสองทศวรรษหน้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ความสาคัญในระดับมากในทุ กด้าน
โดยด้านที่ให้ความสาคัญสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในงานและการสร้างความผูกพันในองค์กร 2)
แนวโน้มทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสองทศวรรษหน้า
ประกอบด้ว ย แนวโน้ มด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ห รือการวางแผนอัตรากาลั งคน 12 ข้อ
แนวโน้มด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 13 ข้อ แนวโน้มด้านการบารุงรักษาทรัพยากร
มนุษย์หรือการบริหารค่าตอบแทน 14 ข้อ แนวโน้มด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
14 ข้อ แนวโน้มด้านการมีส่วนร่วมในงานและการสร้างความผูกพันในองค์กร 12 ข้อ และแนวโน้ม
ด้านการประเมินผลการปฏิ บัติงาน 10 ข้อ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสองทศวรรษหน้า ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 6
ประเด็น “H A P P I E” ได้แก่ (1) พัฒนาระบบการวางแผนแบบองค์รวมและการบริหารอัตรากาลัง
บุคลากรสายวิชาการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต (Holistic
HR Planning) (2) ส่งเสริมการสรรหาเชิงรุกและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการให้ได้มาซึ่งบุคลากร
ที่มีความสามารถและศักยภาพสูงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Aggressive Recruitment) (3)
การบ ารุ งรั กษาอย่ างช านาญการโดยการบริห ารจัดการค่าตอบแทนและสวัส ดิการเพื่อให้ องค์กร
สามารถรักษาบุคลากรสายวิชาการให้คงอยู่กับองค์กรและป้องกันการแย่งชิงบุคลากรสายวิชาการจาก
องค์ก รอื่ น (Professional Retention) (4) การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพให้ มี
ความรู้ความสามารถและทักษะต่ าง ๆ โดยการพัฒนาและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
แตกต่างจากเดิม (Productive Learning & Development) (5) การบูรณาการการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านและเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น ( Integrating
Participation and Engagement) และ (6) การประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดย
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อาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Effective Performance
Evaluation) ประกอบด้วย 23 เป้าประสงค์ 26 กลยุทธ์ 68 ตัวชี้วัด 76 โครงการ/กิจกรรม
8. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักบริหาร
การทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการ
ทาวิจัยในครั้งถัดไป ดังนี้
1) ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระดับหัวหน้ากลุ่ มงาน
ระดับผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงทิศทางของนโยบาย และการสั่งการต่อผู้ปฏิบัติการ
2) ควรมีการศึ กษาที่เป็ น งานวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม (Qualitative research) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนาแบบกลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญที่ หรืออาจใช้วิธีการสังเกตกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์ ก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง
3) ควรมีการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงปริมาณของคาถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
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กำรรับรู้ข่ำวสำรและควำมตระหนักต่อข่ำวปลอมของประชำกรในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ศิวะพร ตั้งศิริวัฒนกุล*
บทคัดย่อ
บทความเรื่ อ ง การรั บ รู้ ข่ าวสารและความตระหนั ก ต่อ ข่ า วปลอมของประชากรในพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ต่ อ ข่ า วปลอมของ
ประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความตระหนักต่อ
ข่าวปลอมของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ แ ละความตระหนั ก ต่อ ข่ า วปลอม เป็น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
โดยการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งคานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 400 คน แต่สามารถเก็บแบบสอบถาม
ได้จานวน 536 คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเก็บได้มากกว่าที่กาหนดไว้ จึงได้นา
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล โดยการนาข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์การวิจัยด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เช่น ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การแจกแจงความถี่,
การทดสอบค่าที, การทดสอบความแปรปรวน ANOVA เป็นต้น
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 536 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 360 คน (ร้อยละ 67.2) และเพศชาย จานวน 176 คน (ร้อยละ 32.8) โดยช่วงอายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 192 คน (ร้อยละ 35.8) ระดับ
การศึกษาของกลุ่ มตัว อย่ างที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุ ด คื อระดับปริญ ญาตรี จานวน 354 คน
(ร้อยละ 66.9) ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 354 คน (ร้อยละ 64.55)
สื่อที่กลุ่มตัวอย่างใช้รับข่าวสารมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก (ค่าเฉลี่ย 4.74) รองลงมาที่ผู้รับข่าวสารค่อนข้าง
บ่อย คือ ทางไลน์ สื่อทางโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึง การรับชมทางออนไลน์ เว็บไซต์ และยูทูบ กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ค่อนข้างเห็ น ด้ว ยการรั บ รู้ต่อข่าวปลอม โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.94-3.66 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.67-1.41 และมีความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอมบ่อยที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ ร ะหว่าง 4.56-4.73 ซึ่งมีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.50-0.80 จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างของกลุ่ม ตัวอย่างมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร แต่ไม่มีผลต่อการรับรู้
ต่อข่าวปลอม และความคิด/ความตระหนักต่อข่าวปลอม และกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักต่อข่าวปลอม
เนื่องจากค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยกับการรับรู้ต่อข่าวปลอมแต่ไม่ได้นาไปปฏิบัติ
คำสำคัญ: ข่าวปลอม, การรับรู้, ความตระหนักต่อข่าวปลอม, ความคิดเห็นต่อข่าวปลอม
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The news perception and awareness of fake news in the
Bangkok and vicinity area
Sivapohn Tungsiriwattanakul*
Abstract
This article about the news perception and awareness of fake news in the
Bangkok and vicinity area. There are purposes for (1) To study about the perception of
fake news for the populations in the Bangkok and vicinity area. (2) To study about the
opinion and awareness of fake news for the populations in the Bangkok and vicinity
area. (3) To study the relationship of demographic data affecting perception and
awareness of fake news. This article is a quantitative study by collecting 400 samples
online, but able to collect a sample of 536 people from the population in the Bangkok
and vicinity area which can collect more than specified therefore all data has been
analyzed for results. By taking the data from the samples to analyze the research with
descriptive statistics and inferential statistics such as Average, Percentage, standard
deviation, frequency distribution, T-test and ANOVA.
From the study, it was found that 536 samples, mostly 360 female (67.2%) and
176 males (32.8%), where the sample most between the ages of 30-39 years, 192
people (35.8%) studied the level of the sample. there were 354 bachelor’s degrees
(66.9%), most of them were government officials/state enterprise employees, 354
people (64.55%). The media that the sample use most is Facebook average 4.74
followed by the recipients quite often, namely LINE, television. (includes online
viewing), websites, and YouTube. The majority of sample agrees that they are aware of
fake news. The average is between 3.94-3.66 and the standard deviation is between
1.67-1.41 and the opinions/awareness of the fake news more often. With an average
between 4.56-4.73 with standard deviation between 0.50-0.80. From the hypothesis
testing found that the differences of the sample groups affect news perception. But
does not affect the acceptance of fake news and the opinion / awareness of fake news
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and the sample group are aware of the fake news because the average is quite high
when compared with the average perception of fake news but not implemented
Keyword: Fake news, Perception, Awareness of fake news, Opinion of fake news
1. บทนำ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันและมีการสื่อสารกันตลอดเวลา และด้วยความชาญฉลาดของ
มนุษย์ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ในด้านความเชื่อทาง
ศาสนา การบันทึกเรื่องราว หรือแม้แต่การส่งสาร การสื่อสารในอดีตเริ่มตั้งแต่จิตรกรรรมบนผนังถ้า
(Cave Painting) สัญลักษณ์แทนคา (Pictograms) พิราบส่งสาร (Carrier Pigeons) ระบบไปรษณีย์ครั้ง
แรกของโลก (First Postal Service) เรื่อ ยมาจนมาถึ ง ในยุ ค การสื่ อ สารในปั จ จุ บัน เครือ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ (Social Network) จะเห็นว่าในอดีตประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้เพียงไม่กี่ช่องทาง
แต่ด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์ ปัจจุบันก็มีการประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาด้านเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ที่ค่อย ๆ เชื่อมโลกจากกลุ่มคนเล็ก ๆ สู่คนในอีกฟากโลกหนึ่ง และเชื่อมต่อกันได้ทั้งโลก ซึ่งในปัจจุบัน
การเข้ า ถึ ง ข่ า วสารเป็ น ไปอย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว จากความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทาง นอกจากนี้ปัจจุบันประชาชน
ทุกคนสามารถเป็ น นั กข่ าวได้ ตลอดเวลา ในทุ กที่ที่ส ามารถเข้า ถึงอิน เทอร์ เน็ตได้ หลายคนจึงใช้
เทคโนโลยีข่าวสารในการทามาหากิน แต่ก็มีบุคคลบางส่วนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องโหว่หากินบนความ
เดือดร้อนของผู้อื่น
ข่าวในปัจจุบันมีทั้งข่าวจริงและข่าวไม่จริง หรือบางคนอาจะเรียกว่าข่าวลวง หรือ ข่าวปลอม
(Fake news) ซึ่งข่าวปลอมเป็นปรากฏการณ์ที่ได้ยินมากในยุคการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ที่จริงแล้ว
เนื้อหาจาพวกที่แสดงความคิดเห็นชวนเชื่อจนเกินข้อเท็จจริง เกิดขึ้ นมาก่อนยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู
แต่ข่าวปลอมกลายเป็นปัญหาใหญ่ในยุคที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการแพร่กระจายเนื้อหาใน
ลักษณะไวรัล (Viral) ในยุคอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้ข้อมูลส่งต่อถึงกันได้รวดเร็ว
และเชื่อมโยงไปยังการรับรู้ของคนอื่น ๆ ได้ เพราะเมื่อเราส่งต่อหรือแบ่งปัน (Share) สิ่งที่เรารับรู้ออกไป
คนอื่นก็จะรับรู้ไปด้วย ตัวอย่างของข่าวปลอม เช่น
- อัศจรรย์ ! การ์ ดพลังงาน แตะปุ๊บ หายป่ว ย! ในช่ว งกลางเดือนมิถุนายน 2562
ที่ผ่านมา ชาวเน็ตแห่แชร์ปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ของ ‘สมาร์ทการ์ดพลังงาน’ ที่ชาวบ้านในแถบ
ภาคอีสานแห่ซื้อด้วยความหวังว่าเจ้าการ์ดเล็ก ๆ เหมือนบัตรเอทีเอ็มนี้จะช่วยบรรเทาความป่วยไข้
ต่า ง ๆ ให้ พ ลั น หายไป เพี ย งแค่ ห ยิ บ ไปแตะ ณ จุด ที่ คุณ มี อ าการเท่ านั้ น ! ว่ า กัน ที่ ส รรพคุณ ก่ อ น
บัตรสมาร์ทการ์ดที่ว่านั้นสมาร์ทสมชื่อ ปวดขาใช่ไหม? เอาไปแตะที่ขาเลยสิ หายปวดทันที อีกวิธีที่คน
นิยมกันคือ เอาแก้วน้าเปล่าวางทับการ์ดพลังงานไว้ หรือจะเอาแบบใจถึงพึ่งได้ก็จุ่มการ์ดลงไปในแก้ว
น้ านั่ น นั บ 1 ถึ ง 10 พลั ง งานจะย้ า ยจากการ์ ด ไปสู่ น้ า ดื่ ม เข้ า ไปหายเจ็ บ หายป่ ว ยในทั น ที
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โดยสนนราคาของการ์ดพลังงานนี้อยู่ที่ใบละ 1,000-1,500 บาท แล้วไม่ใช่แค่นั้น ชาวบ้านต่างออกมา
ยืนยัน แตะจริง หายจริง (กองบรรณาธิการ TCIJ, 2562)
- การแนะนาให้ดื่มน้ารากบัว ช่วยรักษาอาการหอบหืด แก้ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบทาง
กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก ชี้แจงไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล ทาง
การแพทย์และรายงาน การศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่า รากบัวจะช่วยลดอาการหอบหืด แก้ภูมิแพ้ และ
ไซนัสอักเสบได้ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้เป็นอาหาร (ผู้จัดการออนไลน์, 2563)
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพจ Drama-addict ได้มีการโพสต์ข้อความไขข้อสงสัย
กรณีที่คนในโลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อข่าวการเสียชีวิตของ 2 เด็กชาย ที่ไปเล่นน้าในสวนน้าแล้ว
เผลอกินน้าในสระที่คนเป็น HIV ฉี่ใส่ ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมที่มีคนทามาเพื่อหวังยอดไลค์ยอด
แชร์ เท่านั้ น อีกทั้งเป็นไปไม่ ได้ที่คนติดเชื้อ HIV แล้ว จะเสียชีวิตใน 2 วัน เพราะเชื้อดังกล่าวไม่ใช่
อีโบลา มันต้องมีระยะเวลาฟักตัว จะออกอาการก็ประมาณ 4-11 ปี (Wutt T., 2561) เป็นต้น
ในเมื่อข่าวเกิดได้ทุกที่ตลอดเวลา ก็จะมีทั้งข่าวจริงบ้า ง ข่าวปลอมบ้าง หรือข่าวบิดเบือน
เป็นผลทาให้ข่าวจริงถูกทาลายด้วยเจตนาที่หลอกลวง หรือหวังผลอะไรบางอย่าง เช่น อาจจะเป็นการ
กระทาที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความคึกคะนอง ความต้องการสร้างกระแสให้คนมาติดตาม เรียกร้องความ
สนใจ เป็นต้น ส่งผลกับประชาชนบางกลุ่มที่เข้าถึงข่าวสารแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข่าว
หรือใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวอย่างมีสติ ทาให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเดือดร้อน ซึ่งอาจจะ
ทาให้เสียทรัพย์สิน หรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะข่าวปลอม หรือข่าวบิดเบือนที่มีอยู่มากมาย
และบ่อยครั้งที่ผู้รับสารหลาย ๆ คน ยังไม่ได้เข้าไปอ่านเนื้อหาด้านในของเนื้อข่าว อ่านเพียงแค่พลาด
หัวข่าวก็ด่าทอ ตาหนิติเตียน ก่อให้เกิดความขัดแย้งในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก ซึ่งข่าวปลอมหรือ
ข่าวบิ ดเบือนจะเป็น ที่ชื่นชอบและให้ความสนใจมากกว่าข่าวจริงหรือข่าวที่มีส าระและประโยชน์
บางครั้ งส านั ก ข่าวใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ นาข่าวมาแชร์ โดยไม่ได้พิ จารณาว่าข่า ว
ดังกล่าวเป็นข่าวเท็จจริงประการใด เพียงเพื่อต้องการยอดคนติดตาม ยอดแชร์ หรือยอดไลค์ เป็นต้น
ทั้งนี้ข่าวปลอมไม่ได้เพิ่งมีแต่มีมานานแล้วเพียงแต่เมื่อสมัยก่อนนั้นโซเชียลมีเดียยังไม่แพร่หลายเหมือน
ในปัจจุบันก็จะมีข่าวปลอมมาในรูปแบบสแปมของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล : Email) ส่งต่อ ๆ
กันมาทั้งจากคนที่รู้จักและไม่รู้จัก แต่ตอนนั้นยังมีอีกหลายคนยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ทาให้การเข้าถึง
มีจากัดในวงเฉพาะคนที่มีอีเมล นอกจากที่กล่าวมา กระแสไวรัลก็ไม่จาเป็นที่จะต้องสร้างข่าวปลอม
หรือบิดเบื อนเสมอไป บางครั้ งอาจจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อให้เป็นที่สนใจของคนทั่ว ไปและมา
ปฏิบัติตามอย่างกันมาอย่างปัจจุบันที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ
หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น
จากปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็ นจริงให้ประชาชนได้
ทราบ จึงได้ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ซึ่งเปิดตัว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย จะเป็นศูนย์ที่คอยตรวจสอบข่าว
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เนื้ อหา บทความที่ เกิ ดขึ้น โดยจะเน้ นข่ าวที่ มี ผ ลกระทบต่ อชี วิ ตและทรั พย์ สิ นของประชาชน เช่ น
โรคระบาด ภัยพิบั ติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม ข่าวที่สร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดต่อสั งคม
ตลอดจนข่าวที่ทาลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทยเป็นการร่วมมือกันระหว่า งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับ
ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ซึ่งมี หน้ าที่หลั กในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่ อสั งคม
ออนไลน์ และบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูล ส่งต่อข้อมูล
ต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สามารถดาเนินการตามหน้าที่ อานาจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ต่อประชาชนและสาธารณชน ผ่านกลไกของสื่อสารมวลชน เช่น สานักข่าวไทย สมาคมนักข่าว หรือสื่อ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงภาคประชาชน และการหาต้นตอของผู้กระทาความผิดในการปล่อยข่าวปลอม
ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้จึ งต้องการศึกษาข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของประชากรที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมถึงศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตระหนักถึงข่าวปลอมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาและต่อยอดของรัฐบาลเพื่อสร้างการ
รับรู้ และตระหนั กต่อข่าวปลอมของประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นข้อมูล ในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การบริหาร หรือข้อมูลในหน่วยงานได้
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อข่าวปลอมของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และความตระหนั ก ต่ อ ข่ า วปลอมของประชากรใน พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ การรับรู้และความตระหนัก
ต่อข่าวปลอม
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
ความแตกต่างของข้อมูลประชากรศาสตร์กับการรับรู้ข่าวสารและความตระหนักต่อข่าว
ปลอมของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ลักษณะประชำกรศำสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ

การรับรู้ข่าวสาร

-

ควำมตระหนักต่อข่ำวปลอม
การรับรูต้ ่อข่าวปลอม
ความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอม

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
4. กำรทบทวนวรรณกรรม
4.1 แนวคิด ทฤษฎี นิยำมเกี่ยวกับข่ำว / ข่ำวสำร
คาว่า “ข่าว” มีความหมายที่แตกต่างกัน ในความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 (2546: 184) หมายถึง คาบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่
สนใจ คาบอกกล่าว คาเล่าลือ ส่วนคาว่า “ข่าวสาร” คือ ข้อความที่ส่งมาให้รู้เรื่องกัน
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้นิยามของคาว่า “ข้อมูลข่าวสาร”
หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมาย
นั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่ องคอมพิว เตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้ สิ่ งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ กล่ าวคือ สิ่ งที่จะเป็นข้อมูล
ข่าวสารได้นั้น ไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีข้อความหรือแฟ้มเอกสาร แต่มี
ความหมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง แสง และ
สิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นข้อความ แต่สามารถทาให้มนุษย์สามารถเข้าใจและรู้ความหมายได้ ไม่ว่าจะเป็น
โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านกรรมวิธีใด ๆ เช่น ฟิล์ม ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึก เสียง
เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
สุภา ศิริมานนท์ (อ้างถึงใน ฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์, ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า ข่าว คือ
1) เรื่องราวอะไรอย่างหนึ่งที่ประชาชนพูดถึงถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ผู้คนอยากแสดงความเห็น
มากเท่าไหร่ยิ่งมีคุณค่า
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2) เหตุ ก ารณ์ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น สด ๆ ใหม่ ๆ และใช้ภู มิปั ญ ญา เช่ น การค้น พบสิ่ งต่ าง ๆ
เรื่องราวที่กระทบถึงผู้อ่าน
3) ข้อเท็จจริง สาระสาคัญเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์บางอย่างหรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
คนให้ความสนใจ เนื่องจากมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อผู้คน ซึ่งแหล่งที่มาของข่าวเกิดจากเหตุการณ์
และกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (2) กิจกรรมที่วางแผนไว้ และ (3)
ความพยายามของผู้สื่อข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข่าวเชิงบวกและสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความ
จริงที่เกิดจากกิจกรรมของหน่วยงาน
ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2536) กล่าวว่า ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญ และเป็นที่น่าสนใจ อันมี
ผลกระทบต่อคนหมู่มากในชุมชนหรือสังคม
ดังนั้น ข่าว คือ เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ น แล้วถูกสื่อสารออกไปให้ผู้อื่นรับรู้ซึ่งมี
ผลกระทบกับบุคคลอื่น คนหมู่มากในสังคม หรือชุมชน ซึ่งในการค้นคว้าอิสระในเล่มนี้ ข่าวหมายถึง
ข่าวสารที่ส่งผลกับประชากรในประเทศไทยและโลก นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบ
เรี ย บร้ อ ยของสั ง คม ไม่ ขั ด ต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี อาจจะเป็ น ข่ า วสารด้ า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านการศึกษา ด้านธุร กิจ ด้านการเมือง ซึ่งต้องเป็นข่าวที่มีผ ลกระทบโดยตรงต่อคนส่ ว นมากใน
ประเทศ การค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะไม่รวมถึงข่าวที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนย่อย ๆ ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่
ข่าวสารข้อมูลที่เป็นการโจมตีส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล การกระทาของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ข่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะเจาะจง ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวอาชญากรรม เป็นต้น
4.2 แนวคิด ทฤษฎี นิยำมเกี่ยวกับข่ำวลวง ข่ำวปลอม
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European Commission, 2017; อ้ า งถึ ง ใน กสทช, 2561)
วารสารวิชาการ “ข่าวลวง : ปัญหาและความท้าทาย” ให้นิยามข่าวลวง หมายถึง ข้อมูลชุดหนึ่งที่ทา
ขึ้นมา โดยมีเจตนาจะบิดเบือนและโจมตีบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร และบางครั้งข่าวลวง หมายความ
รวมถึงการเขียนข่าวเชิงลบ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง และรูปแบบโฆษณาที่ชวนให้เข้า ใจผิด
จากทัศนคติของผู้รับสาร รวมถึงการรายงานข่าวในรูปแบบเสียดสีและมีการใส่ข้อมูลที่ผิด โดยเจตนา
โจมตีทางไซเบอร์ เมื่อนิยามอย่างแคบ ข่าวลวงเป็นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นในการรายงานข่าว ซึ่งรวมถึง
สานักข่าว นักการเมือง และบริษัทผู้ผลิตแพลตฟอร์ม
Barbara Alvarez (2017) กล่าวว่า ข่าวปลอมเป็นเพียงแค่เสียง คือข่าวที่นาไปสู่ความเข้าใจ
ผิดและไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง แตกต่างจากข่าวเสียดสี ซึ่งปรับแต่งข้อมูลเพื่อมุ่งสร้างอารมณ์ขัน
ให้กับผู้อ่านข่าวปลอมจงใจให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ใช่เพื่อความตลก แต่หวังผลประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดนั้น ผู้ขาดทักษะในการจาแนกข้อเท็จจริง มีโอกาสถูกยั่วยุให้หลงเชื่อข่าวปลอมได้ง่าย ๆ
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ข่าวปลอมไม่ได้เป็นประเด็นใหม่สาหรับสังคม มันถูกใช้มายาวนานในสงครามหรือเกมความ
ขัดแย้งในแต่ละยุคสมัย ทว่านับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นต้นทาง
สาคัญของสารสนเทศ ทาให้คนทั่วไปสามารถสร้าง บริโภค และแชร์ข้อมูล งานผลิตเนื้อหาจึงไม่ได้ถูก
จากัดจาเพาะหนังสือพิมพ์หรือสานักข่าวที่เป็นทางการอีกต่อไป แต่ในอีกด้านหนึ่ง การที่ทุกคนต่างก็
สามารถเป็นผู้สร้างข่าวไวรัลทางทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กได้ ผลก็คือข่าวสารนั้นอาจจะจริงหรือเท็จก็ได้
M R.X. Dentith (2017) ข่าวปลอมเป็นข้อกล่าวหาว่าเรื่องราวบางอย่างทาให้เข้าใจผิด มันมี
การละเว้นข้อความที่สาคัญ เป็นเท็จ เรื่องโกหก ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงผู้ชมที่ตั้งใจ นั่นคือข่าว
ปลอมเป็นข้อเท็จจริงที่อ้างว่า ข้อเท็จจริงที่อ้างเป็นความเท็ จทั้งหมด (ดังนั้นจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลย)
หรื อเป็ น เพีย งความจริ งบางส่ ว นเท่านั้น ข้อเท็จจริงที่อ้างว่าขาดบริบทหรือข้อมูล เพิ่มเติมซึ่งเมื่อ
เปิดเผยจะทาลายทั้งมูลค่าที่แท้จริงของมันหรือการขอความช่วยเหลือจากการเรียกร้องที่กว้างขึ้น
Claire Wardle (2017) ได้แบ่งข่าวปลอม ออกเป็น 7 อย่างดังนี้
1) ข่าวเสียดสีหรือล้อเลียน (Satire or Parody) เป็นการล้อเลียนหรือเสียดสีให้เกิดความ
ตลก แต่ไม่ตั้งใจให้เกิดความเสียหายกับใคร
2) ข่าวที่เชื่อมโยงมั่ว ๆ (False Connection) การพาดหัวข่าว เนื้อหา คาอธิบายไม่ตรงกัน
3) ข่าวที่ทาให้เข้าใจผิด (Misleading Content) เนื้อข่าวจะเป็นข่าวจริงที่ตรวจสอบได้ แต่จง
ใจที่จะสื่อให้คนเข้าใจผิด
4) ข่าวที่ผิดบริบท (False Context) เป็นการนาเอาข่าวจริงมาปรับเนื้อหาทาให้เป็นข่าวเท็จ
5) เนื้อหาที่เป็นเท็จ (Impostor Content) หรือ ข่าวที่นั่งเทียนเขียน เมื่อแหล่งที่มาของข่าว
จริงมีการแอบอ้าง ด้วยแหล่งข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้น
6) ปรับแต่งเนื้อหาข่าว (Manipulated Content) ข่าวนี้มักจะมีข้อเท็จจริงอยู่บ้าง แต่ผ่าน
การตัดต่อ เสริมแต่งหรือดัดแปลง
7) เนื้ อ หาที่ แ ต่ ง ขึ้ น ทั้ ง หมด (Fabricated Content) ข่ า วที่ เ ป็ น เท็ จ ทั้ ง หมด ท ามาเพื่ อ
หลอกลวงและอันตราย
สรุปได้ว่า ข่าวปลอม เกิดจากความไม่หวังดี ทาให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น คนในสังคม
หรือความเสียหายต่อประเทศ
4.3 แนวคิด ทฤษฎี นิยำมเกี่ยวกับกำรรับรู้
1) ความหมายของการรับรู้
ในความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 945) รับรู้ หมายถึง
ยืนยันว่ารู้ รับว่ารู้ รับผิดชอบ มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ลูกไปทาผิด พ่อแม่จะไม่รับรู้ได้อย่างไร
Louis Jolyon West, William Epstein, and William N. Dember ( n.d.) ก ล่ า ว ว่ า
การรับรู้ในมนุษย์เป็นกระบวนการ ที่กระตุ้นประสาทสัมผัสประมวลผลจากประสบการณ์ การรับรู้นั้น
เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมของการกระตุ้นกระบวนการเอง ความสัมพันธ์ที่พบระหว่างการกระตุ้นประเภทต่าง ๆ
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(เช่น คลื่นแสงและคลื่นเสียง) การรับรู้ที่เกี่ยวข้องแนะนาการอนุมานที่สามารถทาได้เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของกระบวนการรับรู้ ทฤษฎี การรับรู้นั้นสามารถพัฒนาบนพื้นฐานของการอนุมานเหล่านี้ เนื่องจาก
กระบวนการรับรู้ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือสังเกตได้โดยตรง (ยกเว้นผู้ที่รับรู้เองซึ่งรับรู้โดยตรง
จากประสบการณ์) ความถูกต้องของทฤษฎีการรับรู้สามารถตรวจสอบได้ทางอ้อมเท่านั้น นั่นคือการ
คาดการณ์ที่ได้มาจากทฤษฎีจะถูกนาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมบ่อยครั้งผ่าน
การวิจัยเชิงทดลอง
Douglas A Bernstein. et. al. กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่ใช้
แสดงความรู้ สึ กจากสภาพแวดล้ อมและการตีความ โดยใช้จ ากความรู้และความเข้า ใจเพื่อสร้า ง
ประสบการณ์ที่มีความหมาย
Assael (1998) ให้ความหมายของ “การรับรู้” คือ การเลือกการจัดการ และการตีความสิ่ง
เร้าทางการตลาดและสิ่งเร้าที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เข้ามาในความคิดของผู้บริโภค
Schiffman L.G., & Kanuk L. (1994) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่แต่ละบุคคล
เลือกสรรจัดระเบียบและตีความของสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นภาพที่มีความหมายและเกิดเป็นภาพรวม
ขึ้นมา โดยที่บุคคล 2 คนได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน แต่จะมี
อิทธิ พลต่อการเลื อ ก การรู้ จั กตีค วามของแต่ล ะบุค คลขึ้ นอยู่กับ ความจ าเป็น ค่า นิยม และความ
คาดหวัง โดยที่ตัวแปรเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ของบุคคล
วชิระ ขินหนองจอก (2552) กล่าวว่า ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) เป็นพื้นฐานที่
ส าคัญ ของการเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะบุ คคล เพราะการตอบสนองพฤติก รรมจะขึ้นอยู่กับการรับ รู้จาก
สภาพแวดล้อม และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้า ซึ่งปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส
และปัจจัยทางจิต คือ ความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น ดังนั้น การรับรู้จะประกอบด้วย
กระบวนการสามด้าน คือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์
Gibson, James. J (1950) เชื่อว่าเครื่องมือของการเรียนรู้ถูกสร้างขึ้น ที่เกิดจากอิทธิพล
วิวัฒนาการที่ยาวนานของสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเห็นได้ชัดในโครงสร้างและความสามารถที่จะดึง
ข้อมูล ที่จ าเป็ น ต่ อการอยู่ ร อดของเราอย่างแม่นยา ตามสมมติฐ านของ Darwin ความกดดันด้า น
สิ่ ง แวดล้ อ มท าให้ ก ารรั บ ของเราถู ก สร้ า งและก่ อ ตั ว ขึ้ น พวกเขามี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ สิ่ ง กระตุ้ น ที่
เกี่ยวข้องจากสิ่งแวดล้อม และพวกเขาปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การตีความการรับรู้เช่นนี้เรียกว่า
ธรรมชาติอย่างหนึ่ง เพราะมันมีส่วนกาหนดบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมและมีอิ ทธิพลต่อกระบวนการรับรู้
ทั้งหมด
สาโรช โศภี (อ้ า งถึ ง ใน วิ ว รรธ์ จั น ทร์ เ ทพย์ , 2555) ได้ ก ล่ า วเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ ว่ า
การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกว่า เครื่องรับ
(Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
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สิ่งที่มีอิทธิพล หรือปัจ จัยในการรับรู้ ได้แก่ ลั กษณะของผู้รับรู้ ลั กษณะของสิ่งเร้าในขณะที่ตัวรับ
ความรู้สึกของเรากาลั งรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ในท้ายที่สุ ดมันก็เป็นวิธีที่เรา
ตีความข้อมูลนั้นที่มีผลต่อวิธีที่เราโต้ตอบกับโลก การรับรู้ หมายถึง วิธีการจัดระเบียบข้อมูลตีความ
และมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส การรับรู้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทั้งจากล่างขึ้นบนและบน
ลงล่าง การประมวลผลจากล่างขึ้นบนหมายถึงความจริงที่ว่าการรับรู้นั้นสร้างขึ้นจากการรับความรู้สึก
ในทางกลับ กัน วิธีที่เราตีความความรู้สึกเหล่ านั้นได้รับอิทธิพลจากความรู้ที่มีอยู่ประสบการณ์และ
ความคิดของเรา สิ่งนี้เรียกว่าการประมวลผลจากบนลงล่าง (Lumen, ม.ป.ป.)
2) กระบวนการของการรับรู้
กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกันระหว่างเรื่องความเข้าใจการ
คิ ด การรู้ สึ ก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรี ย นรู้ (Learning) การตั ด สิ น ใจ (Decision
making)
สิ่งเร้ าไม่ว่าจะเป็ นคน สั ตว์ สิ่ งของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอินทรีย์ ทาให้ เกิดการสั มผั ส
(Sensation) และเมื่อเกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผัสและมีเจตนา (Conation)
ที่จะแปลสัมผัสนั้น การแปลสัมผัสจะเกิดขึ้นในสมอง ทาให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการรับรู้
จะเกิดได้จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) มี สิ่ ง เร้ า (Stimulus) ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การรั บ รู้ เช่ น สถานการณ์ เหตุ ก ารณ์
สิ่งแวดล้อมภายนอกของคน สัตว์ และสิ่งของ
(2) ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ที่ทาให้เกิดความรู้สึกสัมผัสจากประสาทสัมผัส
เช่น ตาไว้ดู หูใช้ฟัง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นรู้รส และผิวหนังสัมผัสร้อน หนาว เจ็บปวด เป็นต้น
(3) ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าที่เราสัมผัส เคยประสบพบเจอ
มาก่อน
(4) การแปลความหมายของสิ่ งที่เราสั มผั ส สิ่ งที่เคยพบเห็ นมาแล้ วย่อมจะอยู่ใน
ความทรงจาของสมอง เมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะทาหน้าที่ทบทวนกับความรู้ที่มีอยู่เดิมว่าสิ่งเร้า
นั้นคืออะไร (Nova Bizz, ม.ป.ป.)
3) ความสาคัญของการรับรู้
ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ (2543) กล่าวว่าการจัดรูปแบบและตีความสิ่งที่มากระทบประสาทสัมผัส
ของแต่ล ะบุ คคล มีความแตกต่างกันอยู่ การรับ รู้ถือเป็นปัจจัยหนึ่งของตัว แปรทางด้านความคิ ด
(Thought Variables) ในกระบวนการซื้อของผู้ บริโ ภค ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่ งตัว แปร
ทางด้าน ความคิดประกอบด้วย 1) ความต้องการของผู้บริโภค 2) ทัศนคติ 3) การรับรู้ ตัวแปรเหล่านี้
ถือเป็นหัวใจของพฤติกรรมผู้บริโภค ถ้าสามารถเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สินค้าหรือบริการ รวมถึงสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
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สรุป ได้ว่า การรั บรู้ คือ พื้นฐานของการแสดงออกของแต่ล ะบุคคล โดยใช้ความรู้สึกและ
สัญชาตญาณของตนเองที่สั่ งสมจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับ ซึ่งการรับรู้จะเกิดได้ ต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้ สิ่งเร้า (Stimulus) ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ประสบการณ์ หรือความรู้
เดิม และ การแปลความหมายหรือการตีความ
4.4 แนวคิด ทฤษฎี นิยำมเกี่ยวกับควำมตระหนัก
1) นิยามของความตระหนัก
ในความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 428) ตระหนัก
หมายถึง รู้ ประจักษ์ชัด รู้ชัดแจ้ง
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 133) ให้ความหมายของความตระหนักว่า เป็นพฤติกรรมขั้นต่าสุด
ทางด้านความรู้
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 54) กล่าวว่า ความตระหนั ก หมายถึง การที่นึกคิดได้ หรือ
การเกิดขึ้นในความรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่ง หรือสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งการรู้สึกว่ามีหรือการ
คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะจิต ที่แสดงว่าบุคคลนั้นสามารถจาได้ หรือระลึก
ได้ถึงลักษณะบางอย่างของสิ่งนั้น
วรรณา พรหมบุรมย์ (2540: 50) กล่าวว่า การตระหนักในเรื่องของตน (Self-awareness)
หรือการรู้จักตน (Self-knowledge) หมายถึง การค้นพบตนเองในเรื่องทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ
ความสามารถ รวมถึ ง ทั ก ษะที่ ท าให้ ต นได้ รั บ ความส าเร็ จ และยั ง หมายรวมถึ ง กระบวนการใน
การศึกษาตนเองเรื่องการมีเหตุผลการค้นหาทางเลือก การมองตนเองและผู้อื่นในแง่ที่ดี การมองเห็น
ความมีค่าในตนเองและผู้อื่น
Atkin, K.C. (1973: 78) กล่าวว่า ความตระหนัก เป็นการกระทาที่เกิดจากความสานึก
Benjamin B. Wolman (1973: 38) ความตระหนักรู้ เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจ หรือสานึกถึง
บางอย่างของเหตุการณ์จากประสบการณ์ หรือวัตถุสิ่งของ
Good Carter V. (1973) ความตระหนัก หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงการเกิดความรู้ของ
บุคคล หรือการทีบ่ ุคคลแสดงความรู้สึกผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2) กระบวนการเกิดความตระหนัก
Good Carter V. (1973) กล่ า วว่ า กระบวนการเกิ ด ความตระหนั ก ว่ า เป็ น ผลมาจาก
กระบวนการประมวลผลทางปัญญา (Cognitive Process) นั่นคือ เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือ
รับสัมผัสสิ่งเร้าแล้ว จะเกิดความรู้เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น เกิดความคิดรวบยอดและ
นาไปสู่การเรียนรู้ ทาให้มีความรู้ในสิ่งนั้นและนาไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุด ซึ่งความรู้และ
ความตระหนัก ต่างก็จะนาไปสู่การกระทาหรือการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ดังภาพที่ 4.1
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การสัมผัส

การรับรู้

ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้ /

ความตระหนัก

ความรู้

สภาพแวดล้อม

พฤติกรรม

ภาพที่ 4.1 กระบวนการเกิดความตระหนัก (Good Carter V., 1973)
3) องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความตระหนัก
Breckler S.W. (1986: 45) กล่าวว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้า อันได้แก่
บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ
เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบสาคัญที่ก่อให้เกิดความตระหนักมีอยู่
ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้
(1) ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้ นจากระดับ ง่ายและ
มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
(2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม
ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ
(3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา
ท่าทาง ที่มีต่อสิ่งเร้า หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระทา
สรุปได้ว่า ความตระหนัก เป็นภาวะความรู้สึก การแสดงทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้า ที่อาจจะเกิด
จากประสบการณ์ ในเหตุการณ์ที่เคยเกิดเจอในอดีต ความรู้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมที่จะ
แสดงออกไปทางบวกหรือลบ
5. ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
งานค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่ง ได้ ข้อ มู ล จากระบบสถิ ติ ทางการระเบีย น กรมการปกครอง ข้ อมู ล เดื อนธั น วาคม พ.ศ. 2562
มีจ านวนประชากรจ านวน 10,944,863 คน เนื่องจากประชากรมีจานวนมาก จึงใช้ห ลั กการสุ่ ม
ตัวอย่างของ Yamane, 1970 (อ้างถึงใน uxresearchlab, 2561) นักเศรษฐศาสตร์และสถิติชาวญี่ปุ่น
ได้คิดค้นสูตรคานวณ สาหรับการกาหนดขนาดกลุ่มจานวนประชากรตัวอย่างขึ้น ซึ่งเหมาะสมสาหรับ
การวิจัยที่สนใจประชากรจานวนมากและทราบจานวนประชากรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา ซึ่งคานวณ
กลุ่มตัวอย่างได้ 400 คน แต่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 536 คน
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ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (1) ศึกษาทฤษฎี ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมไปถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อนามาเป็นข้อมูลใน
การวิจัยทั้งทางเอกสารและออนไลน์ (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเน้นการให้ทาแบบสอบถามออนไลน์ใน
การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง โดยกาหนดกลุ่ มตัวอย่างเป็นประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวน 400 ตัวอย่างโดยประมาณ ซึ่งผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ค่าทางสถิตินาข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละการแจกแจงความถี่
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าสถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ด้ วยการทดสอบค่ าที
(T-Test) การทดสอบ ANOVA และการทดสอบ Pearson Correlation ก าหนดค่ านั ยส าคั ญ 0.05
ค่าความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้เกณฑ์ของ Rule of Thumb สาหรับการตีความขนาดของสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Dennis E Hinkle et. al., 2003)
6. ผลกำรศึกษำ
6.1 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 536 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.2)
และเพศชาย (ร้ อยละ 32.8) โดยช่ วงอายุ ของผู้ ตอบแบบสอบถามมากที่ สุ ด อยู่ในช่ วงอายุ 30-39 ปี
(ร้อยละ 35.8) รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี (ร้อยละ 26.5) สาหรับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือระดับปริญญาตรี มีจานวน 354 คน (ร้อยละ 66) รองลงมาอยู่ในระดับ
ปริญญาโท (ร้อยละ 26.9) ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 64.55) รองลงมา
อาชีพพนักงาน/ลู กจ้ างบริ ษัท (ร้ อยละ 23.69) สื่ อที่กลุ่ มตัวอย่างใช้รับข่าวสารมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก
(ค่าเฉลี่ย 4.74) รองลงมาที่ผู้รับข่าวสารค่อนข้างบ่อย คือ ทางไลน์ สื่อทางโทรทัศน์ (รวมถึงการรับชม
ทางออนไลน์) เว็บไซต์ และยูทูบ ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยการรับรู้ต่อข่าวปลอม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.943.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.67-1.41 และมีความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าว
ปลอม บ่อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.56-4.73 ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.50-0.80
6.2 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน
1) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
การรับรู้ข่าวสารและความตระหนักต่อข่าวปลอมของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กาหนดสมมติฐาน ออกเป็น 3 สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐำนที่ 1 ความแตกต่างของประชากรศาสตร์มีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
การทดสอบค่าที เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการรับรู้ข่าวสาร สรุปได้ว่า เพศของ
กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ในช่องทางโทรทัศน์ , วิทยุ, ยูทูบ และคนอื่นบอกกล่าว และ
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ใช้ One-way ANOVA เพื่ อ ทดสอบความแปรปรวนหาความสั ม พั น ธ์ ใ นข้ อ มู ล ด้ า นอายุ , ระดั บ
การศึกษา และอาชีพ พบว่า ช่ว งอายุของกลุ่ มตัว อย่างที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อการรับรู้ใ นช่องทาง
โทรทัศน์, เฟซบุ๊ก, ไลน์, ทวิตเตอร์ และพันทิป ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การรับรู้ในช่องทางทวิตเตอร์, ยูทูบ, เว็บไซต์ และพันทิป อาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การรับรู้โทรทัศน์, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, ไลน์, ทวิตเตอร์ และพันทิป หลังจากนั้นนาข้อมูลข้างต้นทดสอบ
สมมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย เป็ น รายคู่ โ ดยใช้ Post Hoc Test ด้ ว ยวิ ธี ข อง Fisher’s LSD
ซึง่ สามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ได้ดังนี้
ด้ำ นอำยุ ในระดับ ความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยส าคัญ 0.05) พบว่า การรับรู้ข่าวสารทาง
โทรทัศน์ มีกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 30-39
ปี การรับรู้ข่าวสารทางเฟซบุ๊ก มีกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี การรับรู้ข่าวสารทางไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี มีความแตกต่างกับกลุ่มตัว อย่างที่มีช่วงอายุ 50-59 ปี การรับรู้ข่าวสารทาง
ทวิตเตอร์ ไม่มีความแตกต่างกันในช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน และการรับรู้ข่าวสารทาง
พันทิป มีกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 50-59 ปี
ด้ำนระดับกำรศึกษำ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า การรับรู้
ข่าวสารทางทวิตเตอร์ มีกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความแตกต่าง
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก การรับรู้ข่าวสารทางยูทูบ มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี การรับรู้ข่าวสารทางเว็บไซต์ มีกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีความ
แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึ กษาในระดับปริญญาโท และการรับรู้ข่าวสารทางพันทิป มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา
ด้ำนอำชีพ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า การรับรู้ข่าวสารทาง
โทรทัศน์ มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชีพเจ้าของกิจการ และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชีพฟรีแลนซ์ การรับรู้ข่าวสารทางวิทยุ มีกลุ่ มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/พนัก งานรัฐวิสาหกิจ
ที่มีความแตกต่างกับ กลุ่มตัวอย่ างที่มีอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่ว ไป การรับรู้ข่าวสารทางสื่ อสิ่งพิมพ์
มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ว่างงาน
และกลุ่มตัวอย่างที่ว่างงาน มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอื่น ๆ ซึ่งในการค้นคว้าอิสระเล่ม
นี้ อาชีพอื่น ๆ คือ อาชีพเกษตรกร การรับรู้ข่าวสารทางไลน์ มีก ลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพฟรีแลนซ์ ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ว่างงาน
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การรับรู้ข่าวสารทางทวิตเตอร์ มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความ
แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ว่างงาน การรับรู้ข่าวสารทางพันทิป มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
สมมติฐำนที่ 2 ความแตกต่างของประชากรศาสตร์มีผลต่อการรับรู้ต่อข่าวปลอม
การทดสอบค่าที เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการรับรู้ข่าวสาร สรุปได้ว่า เพศของ
กลุ่ มตัว อย่ างที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อการรับรู้ต่อข่าวปลอมในด้านการเตือนผู้ อื่นถึงข่าวปลอม และ
ใช้ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแปรปรวนหาความสัมพันธ์ในข้อมูลด้านอายุ , ระดับ
การศึกษา และอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกันอย่างน้อย 1 ช่วงอายุมีผลต่อการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวปลอม และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ต่อข่าว
ปลอม ในด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว, การตรวจสอบข่าวจากหลาย ๆ สื่อ, การเตือนผู้อื่นถึง
ข่าวปลอม, การทราบข่าวจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ และการทราบข่าวจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
หลังจากนั้นนาข้อมูลข้างต้นทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ Post Hoc Test
ด้วยวิธีของ Fisher’s LSD ซึง่ สามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ได้ดังนี้
ด้ำนอำยุ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า การรับรู้ต่อข่าวปลอมด้าน
การตรวจสอบที่มาของข่าว ในกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่วงอายุ 50-59 ปี
ด้ำนระดับกำรศึกษำ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มีผลต่อการรับรู้ต่อข่าวปลอม
ด้ำนอำชีพ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า กลุ่มตัวอย่าที่มีอาชีพ
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรับรู้ ต่อข่าวปลอมในด้านการตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าว การตรวจสอบ
ข่าวจากหลาย ๆ แหล่ง การเตือนผู้อื่นถึงข่าวปลอม และ การทราข่าวจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ยกเว้นการทราบข่าวจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน มีผลที่แตกต่างกันของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
สมมติฐำนที่ 3 ความแตกต่างของประชากรศาสตร์มีผลต่อความคิด เห็น/ความตระหนักต่อ
ข่าวปลอม
การทดสอบค่าที เพื่อหาความสัม พันธ์ระหว่างเพศกับความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าว
ปลอม สรุปได้ว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลที่แตกต่างกับความคิดเห็น/ความตระหนักต่อ
ข่าวปลอมในความเห็นที่คิดว่าการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวเป็นเรื่องสาคัญ , คิดว่าการตรวจสอบ
ข่าวก่อนแชร์ข่าวสู่ผู้อื่นเป็ นเรื่องส าคัญ , คิดว่าข่าวปลอมส่งผลกระทบด้านลบในหลาย ๆ ด้าน,
เห็นด้วยต่อการก่อตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และคิดว่าการตรวจสอบข่าวจากหลาย ๆ สื่อเป็นเรื่อง
สาคัญ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลที่แตกต่างกับความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอมใน
ความเห็นที่คิดว่าการตรวจสอบข่าวจากหลาย ๆ สื่อเป็นเรื่องสาคัญ ปลอม หลังจากนั้นนาข้อมูล
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ข้างต้นทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ Post Hoc Test ด้วยวิธีของ Fisher’s
LSD
ซึ่งสามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ได้ดังนี้
ด้ำนอำยุ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอม
ด้ำนระดับกำรศึกษำ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความมีความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอมในความคิดที่ว่า
การตรวจสอบข่าวจากหลาย ๆ สื่อเป็นเรื่องสาคัญ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีผล
ที่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่การศึกษาระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ กลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลที่แตกต่างกับแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่การศึกษาระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ด้ำนอำชีพ ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่านัยสาคัญ 0.05) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอม
1) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
จากการหาค่าสหสั มพันธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารกับการรับ รู้ต่อข่าวปลอม และ
ความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอม พบว่า ช่องทางการรับรู้ข่าวสารส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กั น
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ต่อข่าวปลอม สาหรับ ความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าว
ปลอมมีความสัมพัน ธ์กัน และเป็ น ไปในทิศทางเดียวกันกับช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์ ,
เฟซบุ๊ก, ไลน์ ยูทูบ และ เว็บไซต์ และการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการรับ รู้ต่อข่าวปลอม กับความ
คิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอม สรุปได้ว่า การรับรู้ต่อข่าวปลอมมีความสัมพันธ์และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอม
7. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการค้นคว้าอิสระ เรื่องการรับรู้ต่อการรับรู้ข่าวสารและความตระหนักต่อข่าวปลอมของ
ประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 536 คน โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
โดยมีช่วงอายุ 30-39 ปีที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะรับข้อมูลข่าวสารทาง เฟซบุ๊ก เป็นหลักซึ่งสอดคล้อง
กั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละพฤติ ก รรมการใช้ social media จากรายงาน Digital 2020 Global Digital
Overview (SIMON KEMP, 2020) พบว่ า คนไทยใช้ social media คิ ด เป็ น 75% ของจ านวน
ประชากรในประเทศไทยทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 49% ของจานวนประชากรในประเทศ
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ซึ่งจากข้อมูลสรุปสถิติผู้ใช้ Facebook ในไทย ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2562 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้
เฟซบุ๊กทั้งหมด 45 ล้านบัญชี โดยเป็นเพศชาย 23 ล้านบัญชี และเพศหญิ ง 22 ล้านบัญชี ในช่วงอายุ
18-64 ปี (Wittawin A., 2562) รองลงมา คือ ไลน์ และโทรทัศน์ตามลาดับ ซึ่งจากสถิติของผู้ใช้ไลน์
ในประเทศไทยในปี 2020 พบว่าจากจานวนผู้ใช้งาน Mobile Internet ทั้งหมดในประเทศไทย 69
ล้านคน มีผู้ใช้งานไลน์จานวน 45 ล้านบัญชี ซึ่ง Line TV เป็นหนึ่งในบริการของไลน์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
(The Flight 19, 2563) และจากข้อมูล ผลการส ารวจสรุปข้ อมูล การบริโ ภคสื่ อของคนไทย พบว่า
คนไทยดูสื่อโทรทัศน์สูงสุดที่ 85.9% แบ่งการรับชมเป็น 3 รูปแบบ คือ ดูสดตามผังรายการ 49.9%,
ดูย้ อนหลั งและออนดีมานด์ 15.1% และดู ทั้ง 2 รูปแบบ 35% ระยะเวลาดูทีวี 1-4 ชั่ว โมงต่อวั น
สัดส่วน 69.5% (Jan., 2562)
3) จากแบบสอบถามด้านการรับรู้ต่อข่าวปลอม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 3.18-3.94
จากการแปลผล คือ ค่อนข้ างเห็น ด้ว ยเป็นส่ว นใหญ่ แต่เมื่อดูค่าเฉลี่ ยทั้งอยู่ในค่าเฉลี่ ย มีค่าเฉลี่ ย
ประมาณ 3 เป็นค่ากลาง ๆ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในช่วง 1.41-2.01 ถือว่ามีกระจายตัวค่อนข้าง
กว้าง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างรู้ว่ามีข่าวปลอมแต่ไม่ค่อยให้ความสาคัญในการตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับ
ข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่
4) จากแบบสอบถามด้านความคิดเห็น/ความตระหนักต่อข่าวปลอม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ย 4.56-4.73 ถือว่ามีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง และมี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในช่วง 0.52-0.80 ถือ
ว่ามีกระจายตัวค่อนข้างแคบ ใกล้เคียงกัน นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตระหนักต่อข่าวปลอม
แต่เมื่อนาผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปเปรียบเทียบการรับรู้ต่อข่าวปลอม แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ตระหนักเกี่ยวกับข่าวปลอม แต่ไม่ได้นาไปปฏิบัติในการตรวจสอบข่าวปลอมก่อนแชร์ โพสต์
ข้อความต่าง ๆ หรือบอกเล่าเกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ
5) ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร ดังนี้
(1) เพศมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในสื่ อช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ ยูทูป และพันทิปที่
แตกต่างกันในระหว่างเพศชายกับเพศหญิง จากข้อมู ลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเพศหญิงมีการรับข่าวสาร
ทางโทรทัศน์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทุกวันหรือแทบจะทุกวัน และไม่มีผู้หญิงในกลุ่มตัวเลยเลยที่ไม่ดูโทรทัศน์
ซึ่งอาจจะเกิดจากจุดประสงค์การรับข่าวสารของแต่ละเพศที่แตกต่างกัน เช่น ผู้หญิงอาจจะสนใจใน
เรื่องของดารา บุคคลที่มีชื่อเสีย งมากกว่าข่าวกีฬา เมื่อเทียบที่เพศชายที่จะสนใจข่าวกีฬามากกว่า
เป็นต้น
(2) ช่วงอายุที่แตกต่างกันอายุมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในช่องทางโทรทัศน์, เฟซบุ๊ก,
ไลน์, พันทิป อาจจะเกิดจากจุดประสงค์การรับรู้ข่าวสาร รวมทั้งความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์
และการเข้าถึงข้อมูลแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ
(3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในช่องทางทวิตเตอร์, ยูทูบ,
เว็บไซต์ และพันทิป

758

(4) อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในช่องทางที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสากิจ อาจจะเกิดจากภาระ หน้าที่ต้อ งรับผิดชอบอาจจะต้องมีการ
ระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารมากว่าอาชีพอื่น ๆ
6) ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งทางด้านเพศ, ช่วงอายุ, ระดับการศึกษาและอาชีพแทบจะ
ไม่มีผลต่อการรับรู้ต่อข่าวปลอม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการตรวจสอบข่าวว่าข่าวที่ได้
รับมาเป็นข่าวจริง หรือข่าวปลอม หรือข่าวนั้นมีที่มาอย่างไร ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นไปได้ว่ารับ
ข่าวแล้วเฉย ๆ หรือรับข่าวแล้วแชร์ หรือ โพสต์ความคิดเห็นเลย มากกว่าที่จะตรวจสอบข่าวนั้น ๆ ก่อน
และมีความสอดคล้องกับ นิยามความหมายของ Douglas A Bernstein. et. Al. เรื่องการรับรู้ หมายถึง
กระบวนการที่ใช้แสดงความรู้สึกจากสภาพแวดล้อมและการตีความ โดยใช้จากความรู้และความเข้าใจ
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย
7) ความแตกต่างข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตั วอย่าง แทบจะไม่มีผลต่อความคิด/ความ
ตระหนักต่อข่าวปลอม ยกเว้นด้านเพศ แต่ จากข้อมูลแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความตระหนักต่อข่าวปลอมเนื่องจากค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงมาก เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยกับการรับรู้ต่อข่าว
ปลอมแต่ไม่ได้นาไปปฏิบัติ
8) ความตระหนั ก ต่ อ ข่ า วปลอมจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการเกิ ด ความตระหนั ก ของ Good Carter V. (1973) กล่ า วว่ า กระบวนการเกิ ด ความ
ตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการประมวลผลทางปัญญา (Cognitive Process) นั่นคือ เมื่อได้รับ
การกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสสิ่งเร้าแล้ว จะเกิดความรู้เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น
เกิดความคิดรวบยอดและนาไปสู่การเรียนรู้ ทาให้มีความรู้ในสิ่งนั้นและนาไปสู่การเกิดความตระหนัก
ในที่สุด ซึ่งความรู้และความตระหนัก ต่างก็จะนาไปสู่การกระทาหรือการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งเร้านั้น ๆ
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) จากการทาวิจัยในครั้งเป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบจากคนรู้จักใกล้ตัวเป็นส่วนใหญ่ และ
เป็นการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ผลที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นคาตอบที่จะแทนคาตอบของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้ 100% ซึ่งอาจจะต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม และเก็บข้อมูลแบบสอบถามที่เป็นแบบ
กระดาษด้วย
2) แบบสอบถามการวิจั ย นี้ เป็ นการถามข้ อมู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ มตั ว อย่า ง และเป็น การถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติของตัวบุคคลและความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้มีอะไรมารับรองว่ากลุ่ม
ตัวอย่างปฏิบัติ หรือคิดแบบนั้นจริง ควรปรับแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อจะได้เข้าใจความคิดของ
กลุ่มตัวอย่างมากขึ้น มีคาถามเกี่ยวกับข่าวจริง หรือข่าวปลอม เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างทราบ
ข่าวนั้นจริงหรือไม่
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3) จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้ว่ามีข่าวปลอม แต่ก็มีห ลายคนที่ยังไม่
ทราบว่าจะตรวจสอบข่าวอย่างไร ถึงแม้รัฐบาลจะมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแต่จากข้อมูลก็มีประชาชน
แค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จัก
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) รัฐบาลควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ต่อต้านของข่าวปลอมให้ประชาชนได้เข้าถึง
มากขึ้น เนื่องจากคนไทยส่ว นใหญ่สามารถเข้าถึง Social Media ค่อนข้างมาก แต่การเข้าถึงศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอมยังน้อยเกินไป
2) รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวปลอมอย่างจริงจัง และมีโทษที่หนัก เพื่อให้
เกิดความกลัวที่จะไม่สร้างข่าวที่ทาให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน
3) หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชนควรมีช่องทางที่ทาให้ประชาชนเข้าถึงได้
ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และ
ประชาชนยังสามารถตรวจข่าวต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้นได้ง่ายขึ้น ลดความยุ่งยากในการตรวจสอบ
ข่ า วปลอมและยั ง เป็ น การสร้ างความใกล้ ชิ ดกั บประชาชนได้ มากขึ้ น และยั ง เป็ น การผลั กดั นให้
หน่วยงานมีการตรวจสอบข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
4) รัฐบาลควรหาแนวทางเชิงรุกเกี่ยวกับข่าวปลอมมากกว่าการตั้งรับ โดยการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้น อย่างเช่น AI ในการกรองข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
และตรวจจับข่าวปลอม นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และยังสามารถเข้าถึงข่าวปลอม
ได้อย่างรวดเร็ว
7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
การทาวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการตรวจจับข่าวปลอมอัตโนมัติ เพื่อที่จะ
สามารถเข้าถึงข่าวปลอมได้อย่างรวดเร็ว
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรที่มีต่อควำมพร้อมในกำรเป็นหน่วยงำนดิจิทัล
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน กระทรวงแรงงำน กรุงเทพมหำนคร
ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี*
บทคัดย่อ
การวิจัยความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อความพร้อมในการเป็นหน่วยงานดิจิทัลของ
ส านั ก งานมุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มในการเป็ น หน่ ว ยงานดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากรในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานที่ส่งผลต่อปัจจัย
ด้ า นความพร้ อ มของบุ ค ลากรภายในส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจโดยประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลและความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
จากการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน อีกทั้งปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทั้งใน
เรื่องรัฐบาลดิจิทัลและเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า ดังนั้น หน่วยงานควรเร่งพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ กาหนดนโยบายส่งเสริมการ
ใช้งานแอปพลิเคชั่นสมาร์ทลาเบอร์เพื่อความพร้อมในการรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงสร้าง
การรั บรู้ ความเข้าใจ และการจั ดสรรงบประมาณด้านดิจิทัล เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒ นาบุคลากรของ
หน่วยงานให้มีความรู้เพิ่มขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ: ความพร้อม เทคโนโลยี รัฐบาลดิจิทัล
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COGNITION OF PERSONNEL TOWARDS READINESS TO BE A
DIGITAL ORGANIZATION OF THE OFFICE OF PERMANENT
SECRETARY MINISTRY OF LABOUR, BANGKOK
Sivaporn Uengaroonyavee*
Abstract
The study of cognition of personnel towards readiness to be a digital organization
of the office of permanent secretary. The objective is to study the personal factors
that consist with gender, age, education level and work experience. All factors affect
to the readiness of personnel within the Office of The Permanent Secretary, Ministry
of Labour, Bangkok and to study the factors of knowledge and understanding in
digital government and digital technology affecting in the readiness of personnel
within the office of permanent secretary, ministry of labour, Bangkok, Bangkok.
As the result, the study shows that the differences of gender, age, education
level and work experience could not result in the different factors of the personnel’s
readiness. Furthermore, the relationship between the personnel’s readiness within
the Office of Parliament Secretary and the knowledge and understanding in digital
government and digital technology presents as low level in correlation. Therefore,
the organization should accelerate the development of internal management system
and encourage the research and development in intelligent technology. Implementation
of “Smart Labour” application should be created to support the digital government
including creations of awareness and understanding, increasing of digital budget for
human resource development in to the equal standard.
Keywords: readiness, digital government, technology
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1. บทนำ
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเปรียบเสมือนการพัฒนาองค์ประกอบ มีเป้าหมายในการ
สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
ทุกยุคทุกสมัยซึ่งหน่วยงานจะประสบความสาเร็จได้นั้น ต้องอาศัยบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็น
สภาวการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการหรือการปฏิรูปราชการให้พร้อมรับการเข้าสู่รัฐบาล
ดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรจึงถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาหน่วยงานเนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากร
หรืออัตรากาลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ชี้ความสาเร็จของหน่วยงานนั้น ๆ ได้
กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐต้องเพิ่มศักยภาพองค์กรให้ทันตามพระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึง
ประกาศ เรื่ อ ง นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(พ.ศ. 2561-2580) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการข้อมูลประชาชนด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนกระทรวงแรงงานจึง
ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยได้จัดทาแอปพลิ เคชั่นสมาร์ทเลเบอร์ ซึ่งเป็นแอปพลิ เคชั่นที่
ให้บริการด้านแรงงานทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองคนทางานยุคดิจิทัลทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
แรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet)
โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า บุ ค ลากรกรมการ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีป ระสิ ท ธิภ าพและเหมาะสมกั บ หน่ ว ยงานโดยมีก ารวางแผนการดาเนิ น การ การติ ดตาม และ
การประเมินผลการดาเนินงานมีเป้าหมายชัดเจน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับ
สภาวะการเปลี่ ย นแปลงเพื่อ รองรับ เข้ า สู่ ก ารเป็น รัฐ บาลดิจิ ทัล ผู้ วิ จั ยจึ งมี ความสนใจศึ ก ษาเรื่ อ ง
“ความรู้ ค วามเข้ า ใจของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ ความพร้ อ มการเป็ น หน่ ว ยงานดิ จิ ทั ล ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาการเตรียมตัวพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กร สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิ บั ติ ง านในยุ ค รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในการใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น
ของกระทรวงซึ่ งการศึ กษาวิจั ย นี้ เ พื่อ เป็น ข้อมู ล ต้ นแบบให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้องในการยกระดั บ
โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ และผู้ที่สนใจสามารถนาไปเป็นข้อมูลปรับปรุงการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทางาน ที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรภายในสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาปัจ จัย ด้านความรู้ความเข้าใจที่ประกอบไปด้ว ยความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
รัฐบาลดิจิทัลและความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานสามารถน าข้ อ มู ล มาเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการวางแผนและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
รัฐบาลยุคดิจิทัล
4. สมมุติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัลกรณีศึกษาสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน มีการกาหนดสมมุติฐาน ดังนี้
4.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
4.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
4.3 ระดับความศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
4.4 ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
4.5 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปัจจัยด้านความ
พร้อมของบุคลากร
4.6 ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปัจจัยด้านความพร้อม
ของบุคลากร
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นบุคลากรที่ทางานในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานครซึ่งมีจานวนประชากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม
2563) 352 คน โดยจะทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรภายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานจานวน 100 คน
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ซึ่งกาหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถ
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพที่ 5.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
4) ประสบการณ์ทางาน

ปัจจัยด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกร

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
1) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัล
2) ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทลั

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิด
โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลั ด กระทรวงแรงงาน จ านวน 100 คน จากประชากรซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรที่ ท างานในส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน กรุ ง เทพมหานครจ านวนทั้ ง หมด (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 21
พฤษภาคม 2563) 352 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่ในการ
ศึกษาวิจัย คือ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุ งเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล กระบวนการความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลและการรับรู้แผนงาน
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ข้อมูลความพร้อมของบุคลากรเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีเข้า
มาปรับ ใช้ในการดาเนินงาน และข้อมูลระดับความพร้อมของบุค ลากรในการใช้แอปพลิเคชั่นของ
กระทรวงแรงงานเพื่อประกอบการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงศึกษารวบรวม
แนวความคิด ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง บทความที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ดิจิทัล โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพ์จากการสืบค้น
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทางเว็บไซต์ต่าง ๆ มีลาดับขั้นตอนการทาวิจัย ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
เก็บ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์
ทางาน ต าแหน่ ง หน้ า ที่ โดยจั ด ท าเป็น แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งบุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานสาหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
(1) ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
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(2) ผู้วิจัยได้ทาการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในข้อคาถาม และความต้องการของผู้วิจัย
(3) ทาการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีการทาแบบสอบและ
เก็บแบบสอบถามคืนเมื่อแล้วเสร็จ
(4) นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป
ศึกษาการทางานของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์ของกระทรวง พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยจัดทาเป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2) ข้อมูลทุติยภูมิ
(1) ศึกษาและทาความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ
(2) ศึกษาและทาความเข้าใจยุทธศาสตร์กระทรวง
(3) ศึกษาและทาความเข้าใจบทความที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล
(4) ศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2560 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความชัดเจนความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เหมาะสมของเนื้อหากับกรอบเวลา เพื่อให้ได้แนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
3) สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถนาข้อมูลมาเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับรัฐบาล
ยุคดิจิทัล
7. กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
7.1 ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
7.2 ผู้ วิจั ย ได้ทาการชี้แจงถึง วัตถุประสงค์ของการทาวิจัย รวมทั้งหลั กเกณฑ์ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในข้อคาถาม และความต้องการของผู้วิจัย
7.3 ทาการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยมีการทาแบบสอบและเก็บ
แบบสอบถามคืนเมื่อแล้วเสร็จ
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7.4 นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป
8. วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้สำหรับงำนวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ (SPSS) เพื่อคานวณหาค่าต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยต่อตัวแปร
อิสระที่มี 2 กลุ่มเป้าหมาย (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม ทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งส าหรั บ ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรต้ น ที่ มี 3 กลุ่ ม เป้ า หมายขึ้ น ไปด้ ว ยวิ ธี ก าร One-way
Analysis of Variance: One-way ANOVA และวิ ธี ก ารสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson Correlation) ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน คานวณหา
ค่าความถี่และร้อยละ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัล การรับรู้แผนงานเพื่อรองรับ
การพั ฒ นาด้ า นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การ และความเข้ า ใจในเรื่ อ งเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
คานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเรื่องปัจจัยส่วน
บุคคลกับปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรด้วยวิธีการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยต่อตัวแปร
อิ ส ระที่ มี 2 กลุ่ ม เป้ า หมาย (t-test) ในกรณี ก ารเปรี ย บเที ย บของกลุ่ ม 2 กลุ่ ม และทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างสาหรับค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มเป้าหมายขึ้นไป ด้วยวิธีการ Oneway Analysis of Variance: One-way ANOVA ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจกับปัจจัยด้านความ
พร้อมของบุคลากรด้วยวิธีการทดสอบความสัมพันธ์ ทิศทางความสัมพันธ์ และขนาดความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทั้งสองด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) โดยตั้งระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยข้อมูลในส่วนที่ 2 เมื่อคานวณหาค่าเฉลี่ยแล้วนามาตีความหมายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00 ความหมาย
มากที่สุด
3.50 - 4.49 ความหมาย
มาก
2.50 - 3.49 ความหมาย
ปานกลาง
1.50 - 2.49 ความหมาย
น้อย
1.00 - 1.49 ความหมาย
น้อยที่สุด
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9. ผลกำรศึกษำ
ผลการวิจั ย การศึกษาเรื่ อง “ความรู้ความเข้าใจของบุ คลากรที่มี ต่อความพร้ อมการเป็ น
หน่วยงานดิจิทัลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร”
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน คานวณหาค่าความถี่
และร้อยละผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
เพศ

จำนวน (ควำมถี)่

ร้อยละ

28
72

28
72

18-25 ปี
26-32 ปี
33-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี

6
44
28
19
3

6
44
28
19
3

ประสบกำรณ์ทำงำน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-20 ปี
21-25 ปี
มากกว่า 25 ปี

9
70
4
11
4
2

9
70
4
11
4
2

ชาย
หญิง
อำยุ

จากตารางที่ 9.1 จากการศึกษาจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลพื้นฐาน
เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน สรุปได้ว่า
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 72 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72
และเป็นเพศชายมีจานวนทั้งสิ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นมากมีอ ายุร ะหว่าง 26-32 ปี คิด เป็น ร้อ ยละ 44 จ านวนทั้ งสิ้ น
44 คน รองลงมามีอายุระหว่าง 33-39 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 อายุระหว่าง 40-49 ปี
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 อายุระหว่าง 18-25 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลาดับ
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง 50-59 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
จานวนน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์ทางานระหว่าง 1-5 ปี จานวน 70 คน รองลงมา
มีประสบการณ์ทางานระหว่าง 11-21 ปี จานวน 11 คน มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน
9 คน ประสบการณ์ทางานระหว่าง 6-10 ปี และระหว่าง 21-25 ปี จานวน 4 คน ตามลาดับ และ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุดมีประสบการณ์ทางานมากกว่า 25 ปี จานวน 2 คน
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72 อายุ ร ะหว่ า ง
26-32 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67 โดยมีประสบการณ์ทางานระหว่าง
1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ตามลาดับ
9.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลและการรับรู้แผนงานเพื่อรองรับ
การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลที่หน่วยงานดาเนินการ ดาเนินการคานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 9.2
ตารางที่ 9.2 แสดงจานวนและค่าร้อยละของสถานภาพข้อมู ลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
รัฐบาลดิจิทัล และการรับรู้แผนงานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลที่หน่วยงาน
ดาเนินการ
ปัจจัย

ค่ำเฉลี่ย

1. ท่ า นมี ก ารน าเทคนิ ค การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และการทางานร่วมกัน เช่น การใช้
คอมพิ ว เตอร์ การใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต การท างานร่ ว มกั น แบบ
ออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ การใช้
เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
2. ท่านมีค วามรู้ด้า นการใช้เ ทคโนโลยีอ ย่างปลอดภั ยรวมทั้ ง
ประเด็นทางสังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม
3. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับหลักการสาคัญเกี่ยวกับข้อมูล
การเลือกใช้และการตีความข้อมูล (Data Literacy)
4. ท่ านมีค วามรู้ด้ านกรอบธรรมาภิ บาล มาตรฐานหลั กแนว
ปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการทางาน
และการให้บริการของหน่วยงาน
6. หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการองค์กร
ที่มีการระบุถึงยุทธศาสตร์หรือโครงการด้านดิจิทลั ในการพัฒนา
หน่วยงาน

4.01

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมหมำย
(S.D.)
.835
มาก

3.55

.936

มาก

3.26

.799

ปานกลาง

3.38

.736

ปานกลาง

3.53

.731

มาก

3.51

.823

มาก
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ปัจจัย

ค่ำเฉลี่ย

7. หน่วยงานของท่านมีแผนเฉพาะด้านดิจิทลั เช่น แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทลั
เป็นต้น
8. หน่วยงานของท่านได้กาหนดนโยบายที่ส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ยกระดับการทางาน
รวม

3.26

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมหมำย
(S.D.)
.836
ปานกลาง

3.62

.763

มาก

3.51

.508

มำก

จากตารางที่ 9.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลการ
รับรู้แผนงานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลที่หน่วยงานดาเนินการ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญของปัจจัยการนาเทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่และการทางานร่วมกัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การทางานร่วมกัน
แบบออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นต้น โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย=4.01) รองลงมาการกาหนดนโยบายที่
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการทางาน (ค่าเฉลี่ย=3.62) และความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยี อย่างปลอดภัย รวมทั้งประเด็นทางสั งคม ความเป็นส่ วนตัว จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับ
เป้ า หมาย พั น ธกิจ กระบวนการทางานและการให้ บริก ารของหน่ว ยงาน และแผนยุทธศาสตร์ /
แผนปฏิบัติการองค์กรที่มีการระบุถึงยุทธศาสตร์ห รือโครงการด้านดิจิทัลในการพัฒ นาหน่วยงาน
โดยรวมทั้งหมดอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย=3.55, 3.53, 3.51) ตามลาดับ ส่วนในด้านความรู้
เกี่ยวกับหลักการสาคัญเกี่ยวกับข้อมูลการเลือกใช้และการตีความข้อมูล (Data Literacy) และแผน
เฉพาะด้านดิจิทัล เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัล เป็นต้น
(ค่าเฉลี่ย=3.26) ในระดับเห็นด้วยปานกลาง
9.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล ดาเนินการคานวณหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 9.3
ตารางที่ 9.3 แสดงจานวนและค่าร้อยละของสถานภาพความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัจจัย
1. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/การสื่อสาร เช่น Mobile, IoT, QR
Code เป็นต้น
2. เทคโนโลยีอัจฉริยะ AI, Big Data Analytic, Machine
Learning, Deep Learning, Robotics
3. เทคโนโลยีเกิดใหม่ Quantum Computing, AR, VR
4. ท่านทราบว่าหน่วยงานของท่านมีแอปพลิเคชั่นสมาร์ทเล

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมหมำย
(S.D.)
3.75
.936
มาก
2.93

1.008

ปานกลาง

2.71
3.24

1.018
1.065

ปานกลาง
ปานกลาง
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ปัจจัย
เบอร์เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชน
5. ท่านใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์ในการปฏิบตั ิงาน
6. ท่านศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเล
เบอร์เป็นอย่างดี
7. หน่วยงานของท่านมีการจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น
สมาร์ทเลเบอร์
8. ท่านสามารถสอนวิธีการใช้งานและแนะนาแอปพลิเคชั่น
สมาร์ทเลเบอร์ให้กับบุคคลอื่นได้
9. แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์มีประโยชน์และอานวยความ
สะดวกต่อการปฏิบตั ิงานของท่าน
รวม

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมหมำย
(S.D.)
2.84
2.76

1.098
.996

ปานกลาง
ปานกลาง

2.63

1.160

ปานกลาง

2.65

1.077

ปานกลาง

2.91

1.083

ปานกลาง

2.93

.837

ปำนกลำง

จากตารางที่ 9.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล แสดงให้
เห็ น ว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/การสื่ อสาร เช่น Mobile,
IoT, QR Code เป็นต้น โดยรวมทั้งหมดอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย=3.75) รองลงมาการ
ทราบว่า หน่ ว ยงานของตนมีแอปพลิ เคชั่นสมาร์ทเลเบอร์เพื่อ ตอบสนองการให้ บริการประชาชน
(ค่ า เฉลี่ ย =3.24) และการรั บ รู้ เ ทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ AI, Big Data Analytic, Machine Learning,
Deep Learning, Robotics เทคโนโลยีเกิดใหม่ Quantum Computing, AR, VR รวมไปถึงการใช้
แอปพลิ เคชั่น สมาร์ ทเลเบอร์ ในการปฏิบัติงานศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการใช้แอปพลิ เคชั่นสมาร์ท
เลเบอร์ การสอนวิ ธี ก ารใช้ ง านและแนะน าแอปพลิ เ คชั่ น สมาร์ ท เลเบอร์ ใ ห้ กั บ บุ ค คลอื่ น ได้ แ ละ
แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์มีประโยชน์และอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ที่โดยรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ส่วนการจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์ ของหน่วยงานนั้น
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในระดับเห็นด้วยปานกลาง
9.4 การทดสอบสมมติฐานเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรด้วย
วิธีการทดสอบสมมติฐ านของค่าเฉลี่ ยต่อตัว แปรอิส ระที่มี 2 กลุ่ มเป้าหมาย (t-test) ในกรณีการ
เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสาหรับค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นที่
มี 3 กลุ่มเป้าหมายขึ้นไป ด้วยวิธีการ One-way ANOVA ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 9.4 และตารางที่ 9.5
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ตารางที่ 9.4 แสดงการทดสอบสมมติฐานเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล (ด้านเพศ) กับปัจจัยด้านความพร้อม
ของบุคลากร
ปัจจัยด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกร
รวม
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

N
28

เพศชำย
ค่ำเฉลี่ย Std.
3.17 .634

N
72

เพศหญิง
ค่ำเฉลี่ย Std.
3.22
.571

t
-.403

จากตารางที่ 9.4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความแตกต่างที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
รัฐบาลดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงไม่ส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9.5 แสดงการทดสอบสมมติฐานเรื่องปัจจัยส่ วนบุคคล (ด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ ท างาน) กั บปั จ จัย ด้า นความพร้อ มของบุ คลากร ด้ ว ยวิ ธีก ารทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างสาหรับค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มเป้าหมายขึ้นไป
ด้วยวิธีการ One-way ANOVA
อำยุ

Between Groups
Within Groups
Total
กำรศึกษำ
Between Groups
Within Groups
Total
ประสบกำรณ์
Between Groups
Within Groups
Total
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df
32
67
99
32
67
99
32
67
99

Mean Square
1.251
.737

F
1.698

Sig.
.035

.463
.163

2.842

.000

1.730
.835

2.072

.006

จากตารางที่ 9.5 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุ การศึกษา และประสบการณ์ทางาน ไม่ส่งผล
ต่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐ บาลดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานครนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9.5 การทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจกับปัจจัยด้านความ
พร้อมของบุคลากรด้วยวิธีการทดสอบความสัมพันธ์ ทิศทางความสัมพันธ์ และขนาดความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทั้งสอง ด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) โดยตั้งระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 9.6
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ตารางที่ 9.6 ทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจกับปัจจัยด้านความพร้อม
ควำมสัมพันธ์
ปัจจัยด้ำนควำมรู้ควำม Pearson Correlation
เข้ำใจ
Sig. (2-tailed)
N
ปัจจัยด้ำนควำมพร้อม Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
1

100
.426
.000
100

ปัจจัยด้ำนควำมพร้อม
.426
.000
100
1
100

จากตารางที่ 9.6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจกับปัจจัยด้านความ
พร้อมจากตาราง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant level มีค่าเท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจกับปัจจัยด้านความพร้อมของ
บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความสัมพันธ์กัน โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.426 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจและปัจจัยด้านความ
พร้อม มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
10. บทสรุป
การวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อความพร้อมในการเป็นหน่วยงานดิจิทัล
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อม
ของบุคลากรภายในสานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัย ด้าน
ความรู้ ค วามเข้า ใจที่ป ระกอบไปด้ว ยความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐ บาลดิจิทัล และความเข้าใจใน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรภายในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามให้บุคลากร
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร เก็บเป็นข้อมูลจากกลุ่ม
ตัว อย่ างจ านวน 100 ชุด และได้รั บคื นจ านวน 100 ชุ ด คิด เป็ น อัต ราการได้รั บคื นร้ อยละ 100
ของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
เพื่ อ ค านวณหาค่ า ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยต่อตัวแปรอิสระที่มี 2
กลุ่มเป้าหมาย (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ส าหรั บ ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรต้ น ที่ มี 3 กลุ่ ม เป้ า หมายขึ้ น ไปด้ ว ยวิ ธี ก าร One-way Analysis of
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Variance: One-way ANOVA และวิ ธี ก ารสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson
Correlation) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10.1 อภิปรำยผลด้วยสถิติเ ชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน คานวณหาค่าความถี่
และร้อยละ
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 72 คน และเป็ น เพศชาย
มีจานวนทั้งสิ้น 28 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-32 ปี จานวนทั้งสิ้น 44 คน
รองลงมามีอายุระหว่าง 33-39 ปี จานวน 28 คน อายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 19 คน อายุระหว่าง
18-25 ปี จานวน 6 คนตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง 50-59 ปี
จานวน 3 คนซึ่งส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจานวน 67 คน รองลงมามีการศึกษาระดั บ
ปริ ญ ญาโท จ านวน 30 คน และผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี จ านวนน้ อ ยที่ สุ ด มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 3 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์ทางานระหว่าง 1-5 ปี จานวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70 รองลงมามีป ระสบการณ์ทางานระหว่าง 11-21 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11
มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ประสบการณ์ทางานระหว่าง 610 ปี และระหว่าง 21-25 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลาดับ และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
จานวนน้อยที่สุดมีประสบการณ์ทางานมากกว่า 25 ปี จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 2
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72 อายุ ร ะหว่ า ง
26-32 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67 โดยมีประสบการณ์
ทางานระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ตามลาดับ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลและการรับรู้แผนงานเพื่อรองรับการ
พัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลที่หน่วยงานดาเนินการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลการรับรู้แผนงานเพื่อรองรับการพัฒนา
ด้านรัฐบาลดิจิทัลที่หน่วยงานดาเนินการแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญของปัจจัย
การนาเทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และการทางานร่วมกัน
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การทางานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก รองลงมาการกาหนดนโยบายที่ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการทางานและ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยรวมทั้งประเด็นทางสังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม
ความรู้ เกี่ย วกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการทางานและการให้บริการของหน่ว ยงานและแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการองค์กรที่มีการระบุถึงยุทธศาสตร์หรือโครงการด้านดิจิทัลในการพัฒนา
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หน่ วยงานที่โดยรวมทั้งหมดอยู่ ในระดับเห็ นด้ว ยมาก ส่ วนในด้านความรู้เกี่ยวกับหลั กการสาคัญ
เกี่ยวกับข้อมูลการเลือกใช้และการตีความข้อมูล (Data Literacy) และแผนเฉพาะด้านดิจิทัล เช่น
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล เป็ น ต้ น อยู่ ใ นระดั บ
เห็นด้วยปานกลาง
3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/การสื่อสาร เช่น Mobile, IoT, QR Code เป็นต้น โดยรวม
ทั้งหมดอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมา การทราบว่าหน่วยงานของตนมีแอปพลิเคชั่นสมาร์ทเล
เบอร์เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนและการรับรู้เทคโนโลยีอัจฉริยะ AI, Big Data Analytic,
Machine Learning, Deep Learning, Robotics เทคโนโลยีเกิดใหม่ Quantum Computing, AR,
VR รวมไปถึงการใช้แอปพลิ เคชั่น สมาร์ทเลเบอร์ในการปฏิบัติงานศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการใช้
แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์ การสอนวิธีการใช้งานและแนะนาแอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์ให้กับ
บุคคลอื่นได้และแอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์มีประโยชน์และอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ที่โดยรวมทั้งหมดอยู่ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ส่วนการจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทเลเบอร์
ของหน่วยงานนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในระดับเห็นด้วยปานกลาง
10.2 อภิปรำยผลตำมสมมติฐำน
1) เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
ความแตกต่ า งที่ มี ผ ลต่ อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงไม่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร
2) อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
3) ระดับความศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
ระดับความศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
4) ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรที่แตกต่างกัน
5) ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ ปั จ จั ย ด้ า น
ความพร้อมของบุคลากร และความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปัจจัย
ด้านความพร้อมของบุคลากร
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ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องรัฐ บาลดิจิทัลและเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล กับปัจจัย
ด้านความพร้อมของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
ซึ่ง สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี และแนวคิ ด ของ มาโนช เวชพั น ธ์ (2532) ความรู้ หมายถึ ง ขั้ น แรกของ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจา ซึ่งอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็นได้ยิน หรือ ได้ฟัง
ความรู้ เ ป็ น หนึ่ ง ในขั้ น ตอนของการเรี ย นรู้ โดยประกอบไปด้ ว ยค าจ ากั ด ความหรื อ ความหมาย
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐานเป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็น
เรื่องของการจาอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จาเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน หรือใช้ความสามารถของ
สมองมากนัก ด้วยเหตุนี้การจาได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่สาคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่
นาไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ และอักษร สวัสดี (2542) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ หมายถึง
เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการ
วัตถุ ป ระสงค์ใ นด้า นความรู้ โดยเน้ นในเรื่ องของกระบวนการทางจิ ตวิ ทยาของความจา อัน เป็ น
กระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ ดังนั้น ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาล
ดิจิทัลและความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากรในหน่วยงานเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้บุคลากร
มีความพร้อมในการทางานเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
11. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไป ผู้วิจัยจึงเสนอแนะประเด็นสาหรับการทา
วิจัยครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้
11.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) หน่วยงานควรเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
สามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
2) หน่วยงานควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในหน่วยงาน
ตามบริบทที่เหมาะสม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) หน่วยงานควรกาหนดนโยบายส่งเสริมการใช้งานแอปพลิ เคชั่นสมาร์ทลาเบอร์เพื่อรองรับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
11.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ควรมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการจัดสรรงบประมาณด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับให้มีความรู้เพิ่มขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐบาล
ดิจิทัลและการรับรู้แผนงานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อสังคม (Social Media)
และเครือข่ายสังคม (Social Networking) ให้ทั่วถึง
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11.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร
1) ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การใช้แบบสอบถาม อาทิเช่น การศึกษาเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายในการนาไปใช้เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ว่าหน่วยงานอื่นนั้นมีความ
พร้อมในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเพื่อการรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องหรือแตกต่าง
กันจากบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร มาก
น้อยเพียงใด
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หนี้สำธำรณะกับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ
สโรชา โชติวัฒนานนท์*
บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ ง นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เ พื่อศึ กษาถึง สถานะของหนี้ส าธารณะตั้งแต่อดี ต -ปัจ จุบั น
(ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2541-2563) และความสั ม พั น ธ์ ของปริ ม าณหนี้ ส าธารณะกั บ อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทาง
สถิ ติ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ หนี้ ส าธารณะ แล้ ว น ามาวิเ คราะห์ ด้ ว ยการใช้ ส ถิ ติ เ ชิ งอนุ ม านในรู ป แบบการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยบนเวลา (Time Regression Analysis)
ด้ ว ย สมก ารแ บบจ าล องก ารพ ยาก รณ์ คื อ ̂
จากผลการศึกษาพบว่า
- สถานะของหนี้ ส าธารณะตั้ง แต่ ใ นอดีต -ปัจ จุ บัน มี อัต ราเพิ่ม สู ง ขึ้ นอย่า งต่ อ เนื่ องและมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต มีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 1) ภาครัฐไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีให้
เพี ย งพอต่ อ งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะปี ท าให้ ภ าครั ฐ ต้ อ งด าเนิ น นโยบายภายใต้
งบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 2) แนวโน้มของอัตราการชาระคืนเงินต้นที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และ 3) ความสามารถในการออกกฎหมายพิเศษ หรือการตราพระราชกาหนดเปิดโอกาสให้ กู้
เงินพิเศษเพิ่มเติมของรัฐบาล เพื่อบรรเทาหรือเยียวยาสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศ
- การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยบนเวลา ด้ ว ยสมการแบบจ าลองการพยากรณ์ อั ต ราการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ผ่ า นตั ว แปรสั ด ส่ ว นหนี้ ส าธารณะต่ อ GDP ปริ ม าณหนี้
สาธารณะ ณ ช่วงเวลาก่อนหน้า และตัวแปรวิกฤติ สามารถสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ได้ 2 กรณี
คื อ 1) อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ กรณี ปี ที่ ไ ม่ เ กิ ด วิ ก ฤติ คื อ ̂
และ 2) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีปีที่เกิด
วิกฤติ คือ ̂
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับจุดประสงค์หลักของการ
ดาเนิ น นโยบายหนี้ ส าธารณะของประเทศ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด มาตรการด้า นการจั ดเก็ บ ภาษี อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายและงบการชาระหนี้ในแต่ละปี เพื่อลดภาระทางการ
คลังจากการก่อหนี้สาธารณะได้อย่างแท้จริง
คำสำคัญ: หนี้สาธารณะ การก่อหนี้ภาครัฐ การบริหารหนี้สาธารณะ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ทาให้หลายภาค
ส่วนจาเป็นต้องเตรียมแผนเพื่อรับมือกับความผันผวนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ภาครัฐบาลที่ต้อง
พยายามขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาปากท้อง
ของประชาชน และนามาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของคนในประเทศ จวบจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกมิติอย่างยั่งยืน
หากกล่าวถึงการบริหารงานภาครัฐในด้านการพัฒนาประเทศของไทย พบว่า ส่วนใหญ่จ ะ
มุ่งเน้นในด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (Infrastructure Facilities) ที่ต้องอาศัย
กาลังแรงงานและเงินลงทุนเป็นจานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการปูพื้นฐานและเร่งรัด
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ทว่าด้วยข้อจากัดด้านทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศไทย
ทาให้แหล่งเงินทุนที่ภาครัฐนามาใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ล้วนมาจากการกู้ยืมจากทั้งใน
ประเทศและจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น และมีการกู้ยืมเงินลงทุนดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่ง ปี 2535
อีกทั้ง การมีน โยบายเปิดเสรีทางการเงินโดยให้ สถาบันการเงินในประเทศเปิดบริการวิเ ทศธนกิจ
(Bangkok International Banking Facilities: BIBF) ซึ่งเป็นวิธีการที่สถาบันการเงินกู้เงินจากแหล่ง
เงินทุนต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศต่อด้วยภาระดอกเบี้ยที่ต่ากว่าการกู้เป็นเงินบาทโดยตรง
เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการระดมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิ จของตนให้สามารถ
แข่งขันได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
ควบคู่กับการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed Exchange Rate) โดยการตรึงค่าเงินบาท
ไว้ที่ 25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ จนนามาสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศในขณะนั้นประสบกับภาวะถดถอยเป็นอย่างมาก ทาให้ประเทศไทยต้องยื่นมือขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และเกิดเป็นภาระหนี้ในประเทศเป็นจานวน
มหาศาล จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสานักงานบริห ารหนี้ส าธารณะ (สบน.) ขึ้ นในปี 2545 เพื่อทา
หน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศไทยอย่างเบ็ดเสร็จเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้ง
ทาหน้าที่เป็นผู้กาหนดนโยบายการบริหารหนี้ของประเทศในภาพรวม
ทว่าปัจจุบันภาระหนี้ที่ประเทศไทยมีอยู่ยังไม่สามารถชาระคืนได้หมดไม่ใช่หรือ? แล้วเหตุใด
รัฐบาลถึงต้องมีการก่อหนี้เพิ่มเติมด้วย? ซึ่งจากแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคชองสานัก
เคนส์ (Keynesian Economics) ที่กล่าวถึงการสนับสนุนให้ภาครัฐบาลเข้ามามีบทบาทที่สาคัญใน
การแทรกแซงระบบเศรษฐกิจชั่วคราวในสภาวะการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ หรือในสภาวะที่กลไกตลาดไม่
สามารถใช้การได้ชั่วคราว ทั้งนี้เพราะการใช้จ่ายของรัฐบาลถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่สาคัญที่มีส่วนช่วยให้
เกิดเป็น Multiplier Effect ซึ่งส่งผลให้เกิดรายได้ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในภาคการผลิต การลงทุน
และเพิ่มระดับการจ้างงาน สามารถทาให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนและผ่านพ้น วิกฤติเหล่านั้น
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ไปได้ ภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นในเรื่องของ Effective Demand จึงเป็นที่มาของแบบจาลองที่สาคัญใน
การคานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product) หรือ GDP ที่สะท้อนถึง
ขนาดเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ โดยรวมได้ ดังสมการ
Y = DAE = C + I + G + (X - M)
โดยที่ Y = รายได้ประชาชาติ
DAE = ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (Desired Aggregate Expenditure) คือ ความ
ต้องการซื้อสิ น ค้า และบริ ก ารที่ ผ ลิ ต ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ณ ระดับรายได้
ประชาชาติต่างๆ
C = ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน (Consumption)
I = ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของหน่วยผลิต (Investment)
G = ความต้องการใช้จ่ายของภาครัฐ (Government Expenditure)
(X-M) = การส่งออกสุทธิ (Net Export) คือ ผลต่างของมูลค่าการส่งออกกับมูลค่าการนาเข้า
โดยสามารถจาแนกออกเป็น 2 กรณี คือ เกินดุลการค้า และขาดดุลการค้า
ดังนั้ น “การก่อหนี้ ส าธารณะ” ถือเป็นกิจ กรรมในส่ ว นของตัว แปร G (Government
Expenditure) ในกระบวนการหาแหล่ ง เงิ น เพื่ อ น ามาใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานของภาครั ฐ
ซึ่งเปรียบเสมือนกับกลไกหนึ่งที่รัฐบาลสามารถเข้ามาแทรกแซงดังแนวคิดของเคนส์ ทว่ากลไกและ
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในการก่ อ หนี้ ส าธารณะนั้ น มี ค วามซั บ ซ้ อ นและไม่ ส ามารถด าเนิ น การ
ได้ง่ายนัก ซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาให้รอบคอบสาหรับการตัดสินใจในการก่อหนี้สาธารณะในแต่ละ
ครั้งด้วยว่ามีเหตุความจาเป็น เร่งด่วน มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งคุ้มค่าแก่การลงทุน หรือไม่ ทั้งนี้
เพราะการตัดสินใจก่อหนี้ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้กับสถาบันการเงินในประเทศหรือการ
กู้ยืมเงินจากต่างประเทศด้วยจานวนเงินที่มหาศาล เป็นเหตุในรัฐต้องรับภาระในเรื่องของความเสี่ยง
ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ความเสี่ ย งของอัตราดอกเบี้ย เงิ นกู้ ความเสี่ ย งด้ านความผั น ผวนของอั ตรา
แลกเปลี่ ยนเมื่อคราวถึงกาหนดระยะเวลาในการชาระคืนหนี้ เสถียรภาพทางการคลัง ภาระหนี้ที่
เพิ่มขึ้นของภาครั ฐ และนามาสู่การเกิดเป็นหนี้ส าธารณะคงค้างที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยกว้าง
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสถานะของหนี้สาธารณะของไทย ตั้งแต่อดีต -ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2541-2563)
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของหนี้สาธารณะกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ด้วยวิธี Time Regression Analysis
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3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 สามารถเข้าใจคานิยาม โครงสร้าง และกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้
สาธารณะและการบริหารหนี้สาธารณะ ในกระบวนการการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐบาล ภายใต้
กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
3.2 สามารถเข้าใจและทราบถึงสถานะของหนี้สาธารณะของไทยตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน อีกทั้ง
สามารถวิเคราะห์ ประเด็นของหนี้สาธารณะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย
อันนามาสู่การวางแผนเพื่อรับมือต่อการบริหารจัดการหนี้ส าธารณะคงค้างที่เพิ่มขึ้นภายใต้กรอบ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3.3 สามารถเข้ า ใจและทราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องปริ ม าณการก่ อ หนี้ ส าธารณะต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่สาคัญในรูปแบบการ
วิเคราะห์ อนุ กรมเวลา (Time Series Analysis) และสามารถพยากรณ์อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้จากปริมาณหนี้สาธารณะของประเทศ เพื่อการวางแผนในการดาเนินนโยบายของภาครัฐ
ต่อไปในอนาคต
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องหนี้ ส าธารณะกั บ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกระบวนการก่อหนี้ของภาครัฐบาล ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ พ.ศ. 2548 -2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางสถิติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะและการบริห ารหนี้
สาธารณะแล้วนามาวิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติเชิงอนุมานในรูปแบบการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time
Series Analysis)
4.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
5. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
5.1 ตัวแปรต้น คือ ปริมาณหนี้สาธารณะของประเทศ จาแนกเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1 ของปี 48 - ไตรมาสที่ 1 ของปี 63
5.2 ตัว แปรตาม คือ แนวโน้มอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) จาแนกเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 48 - ไตร
มาสที่ 1 ของปี 63
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6. กำรทบทวนวรรณกรรม
6.1 ข้อมูลทั่วไปของหนี้สำธำรณะ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ พ.ศ. 2548 ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของหนี้
สาธารณะไว้ว่า หนี้สาธารณะ หมายถึง หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้
หรื อหนี้ ที่ กระทรวงการคลั งค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐ วิส าหกิจที่ทาธุรกิจให้ กู้ยืมเงินโดย
กระทรวงการคลั ง มิ ไ ด้ ค้ าประกั น เช่ น เดี ย วกั บ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง (2548) กล่ า วว่ า
หนี้สาธารณะเปรียบเสมือนแหล่งรายได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นแหล่ง
รายได้หลักของภาครัฐ โดยกระทาการผ่านการกู้ยืมเงิน มาใช้ในการดาเนินนโยบายและโครงการต่าง ๆ
ของภาครัฐภายใต้การดาเนินนโยบายด้วยงบประมาณแบบขาดดุล โดยธิดารัตน์ สืบญาติ (ม.ป.ป.)
มีความเห็น ว่าการก่อหนี้ ส าธารณะเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นในด้านการลงทุนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือเพื่อแก้ไขสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยมีการก่อหนี้สาธารณะด้วยวิธีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
ของงบประมาณเรื่ อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 อันเนื่องมาจากรัฐ บาลไม่ส ามารถจัดเก็บอากรภาษี
ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ในเพียงพอต่องบประมาณรายจ่าย สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6.1 โครงสร้างงบประมาณ ปี พ.ศ. 2541-2563
ปี

วงเงินงบประมาณรายจ่าย รายได้สุทธิที่จัดเก็บ

เงินกู้

วงเงินสูงสุดที่กู้ได้ตาม
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ

2548

1,255,629.20

1,255,629.20

0.00

290,061.00

2549

1,339,690.20

1,339,690.20

0.00

306,549.80

2550

1,590,611.30

1,444,411.30

146,200.00

357,632.40

2551

1,660,000.00

1,495,000.00

165,000.00

368,421.60

2552

1,951,700.00

1,604,639.50

347,060.50

441,280.90

2553

1,700,000.00

1,350,000.00

350,000.00

380,736.70

2554

2,170,000.00

1,770,000.00

400,000.00

460,037.20

2555

2,380,000.00

1,980,000.00

400,000.00

513,483.20

2556

2,400,000.00

2,100,000.00

300,000.00

519,319.60

2557

2,525,000.00

2,275,000.00

250,000.00

547,257.50

2558

2,575,000.00

2,325,000.00

250,000.00

559,560.00

2559

2,776,000.00

2,386,000.00

390,000.00

604,793.40

2560

2,923,000.00

2,370,078.30

552,921.70

649,549.50

2561

3,050,000.00

2,499,641.90

550,358.10

679,553.80

2562

3,000,000.00

2,550,000.00

450,000.00

662,564.40

2563

3,200,000.00

2,731,000.00

469,000.00

711,336.30

ที่มา: สานักงบประมาณ
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ภาพที่ 6.1 สถานะหนี้สาธารณะของประเทศไทย ตั้งแต่อดีต -ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25412563)
ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
6.2 กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ดร.พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี และคณะ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อของการส่งเสริมการก่อ
หนี้ ใหม่อย่ างยั่ งยื น และช าระคืน หนี้เ ก่าอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ผ่ านการสั งเกตสั ญญาณความเสี่ ย ง
ทางการคลัง เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอย่ างแพร่หลายว่ารัฐบาลจะทาการกู้เงินภายใต้กรอบ
การบริหารหนี้สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างไม่ให้เกินร้อยละ 60 ของ
GDP ประคับประคองให้มีการกู้เงินใหม่ที่เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และให้การกู้นั้นมีภาระหนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย แต่ ทว่าเมื่อพิจารณาปริมาณหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปี 2547-2557 พบว่า เนื่องจากทิศทางของการดาเนินนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องของการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการออกกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่รัฐบาลมีอานาจในการกาหนดกรอบวงเงินกู้
เพิ่มเติมได้เองโดยมิต้องรับรวมภายใต้กรอบกฎหมายปกติ และมีการหมุนหนี้เดิม-เติมหนี้ใหม่ในวงเงิน
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการชาระคืนเงินต้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอและมีแนวโน้มของ
อัตราการชาระคืนเงินต้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีปริมาณหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และ
ทาให้ผู้ วิจัย พบว่า กรอบการบริห ารหนี้สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครบถ้ว นเพียงพอที่จะส่ ง
สัญญาณและทาหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทางการคลังได้อย่างมีเสถียรภาพ ด้วยสภาพ
ปัญหาที่กล่าวขึ้นข้างต้นทาให้คณะของ ดร.พิมพ์เพ็ญ ได้จัดทาแบบจาลองเครื่องเตือนภัยของความ
เสี่ยงทางการคลังภายใต้กรณีของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในกรณีที่ดีที่สุดและกรณีที่แย่ที่สุด
โดยเทียบกับกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่มีอยู่ที่ร้อยละ 60 ของ GDP และสามารถพยากรณ์ได้ว่า
ในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ 48-69 และ
ประสบกับ ปั ญ หากรอบแตกอย่ างไม่มี นัยส าคัญ และเพื่อป้องกับการเกิด ความเสี่ ยงทางการคลั ง
ดังกล่าว จึงได้ทาการกาหนดกรอบการชาระหนี้เพิ่มขึ้น 2 กรณี คือ 1) กรณีการชาระหนี้คงค้างเดิม
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และหนี้ที่จะก่อใหม่ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ควรเพิ่มตัวชี้วัดในการชาระคืนหนี้ ภายใต้กรอบความ
ยั่งยืน ทางการคลั ง โดยให้ บรรจุ งบช าระคืนต้นเงินกู้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และ 2) กรณีการชาระหนี้ที่จะก่อใหม่ภายใต้กฎหมายพิเศษที่จะตราขึ้นในอนาคต โดยเสนอ
ให้ทา Redemption rule เช่นเดียวกันกับของรัฐบาลญี่ปุ่น ให้มีการเพิ่มกรอบกฎหมายการกาหนด
แหล่งเงินในการชาระให้ชัดเจน อีกทั้งกาหนดกรอบระยะเวลาใช้คืนหนี้ให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากโครงการเงินกู้ดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมวินัยทางการคลังที่เคร่งครัด
ตั้งแต่เริ่มก่อหนี้ก้อนใหม่ครั้งแรก ซึ่งทางคณะวิจัยมุ่งหวังว่ างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถกระตุ้นเตือนให้
รัฐบาลตระหนักถึงการรักษาวินัยในการก่อหนี้และชาระหนี้ที่สะท้อนความรับผิดชอบทางการคลังได้
อย่างแท้จริง
เช่นเดียวกันกับในรายงานการวิเคราะห์การบริหารหนี้สาธารณะกับภาระทางคลังในอนาคต
ของสานักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2560 (กันยายน 2560) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการ
บริหารหนี้สาธารณะกับภาระทางการคลังที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่
กาลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุในมิติด้านภาระงบประมาณด้านสวัสดิการผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นและมี
ความสอดคล้องกับปริมาณหนี้สาธารณะที่ เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลั ง
ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีแนวทาง การบริหารหนี้สาธารณะที่ชัดเจน
แต่ยังขาดมาตรการด้านกรอบในการชาระหนี้อยู่ ประกอบกับงบจัดสรรที่ได้รับสาหรับการชาระหนี้คืน
ต้นเงินกู้มีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณหนี้สาธารณะคงค้างและดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐต้องรับภาระ
อีกทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับแนวโน้มในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระยะปานกลางถึงระยะยาว จึงได้เสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การกาหนดกรอบความยั่งยืนทางการ
คลังให้เป็นกฎหมายและให้มีการบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 2) การสร้างช่องว่างทางการคลัง ( Fiscal
Space) ทางการเงิน เพื่อ ลงทุน โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ ส าคัญทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งการลด
ค่าใช้จ่ายประจา 3) ส่ งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีการวางแผนการออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ
เป็ น ต้ น ซึ่ ง มีค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ฐิ ติม า ชู เ ชิ ด ศราวั ล ย์ อัง กลมเกลี ยว และปั ณ ฑา
อภัยทาน (2558) เรื่อง ความยั่งยืนทางการคลังของไทย: มุมมองจากพลวัตหนี้สาธารณะและขีดจากัด
ทางการคลั ง โดยได้ ป ระเมิ น ความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง ของไทยจากพลวั ต หนี้ ส าธารณะ ( Debt
Dynamics) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการดาเนินนโยบายทางการคลังของรัฐบาลที่อาจเป็นสาเหตุให้มี
การก่อหนี้สาธารณะขึ้นอย่างไม่ยั่งยืนในอนาคต และศึกษาถึงขีดจากัดทางการคลัง (Fiscal Limit)
ที่ใช้ในการประเมินศักยภาพของประเทศในการรองรับภาระทางการคลังหลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า ภาคการคลังของไทยกาลังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างรายได้
และรายจ่ายที่ไม่สมดุล อัตราการเพิ่มสูงขึ้นของรายจ่ายสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพและการชราภาพ
แนวโน้มการชะลอตัว ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากข้อจากัดเชิงโครงสร้างด้าน
อุปทาน อีกทั้งการปรับตัวสูงขึ้นของระดับอัตราดอกเบี้ยจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สัดส่วน
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หนี้สาธารณะต่อ GDP มีอัตราสูงขึ้น และอาจเป็นที่น่ากังวลในเรื่องของความมั่นคงทางการคลังใน
ระยะยาว ซึ่งภาครัฐต้องเร่งเข้ามาจัดการด้วยการปฏิรูปทางการคลัง เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังให้
เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงิน
อันนาไปสู่การเกิดวิกฤตการทางการคลังขึ้นในอนาคต
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธวัชชัย เชาวลิ ต (2548) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปร ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับหนี้สาธารณะ และทิศทางการเปลี่ ยนแปลงของระดับหนี้สาธารณะ
ของประเทศไทยในช่ว งปี 2526-2545 แล้ วนามาพัฒนาเป็นแบบจาลองที่ใช้ในการประมาณการ
การเปลี่ยนแปลงของระดับหนี้สาธารณะ โดยได้รวบรวมข้อมูลทางทุติยภูมิที่เป็นลักษณะรายปีและ
เป็นข้อมูลประเภทอนุกรมเวลาด้วยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ Multiple
Regression Analysis พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงระดับหนี้สาธารณะ
ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการออมภายในประเทศ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ได้แก่ การขาดดุล งบประมาณ อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนของรัฐวิส าหกิจ และปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์เลย คือ อัตราเงินเฟ้อ ดังนั้น รั ฐบาลจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญและพิจารณาอย่าง
รอบคอบกับนโยบายหนี้สาธารณะของประเทศ ในด้านของประโยชน์และความคุ้มค่าให้ครอบคลุมใน
ทุกมิติ ส่งเสริมการออมภายในประเทศ สนับสนุนการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ เพื่อลดภาระการขาด
ดุลของเงินงบประมาณ อีกทั้ง ควรสนับสนุนให้มีการลงทุนของภาครัฐวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ปกรณ์ วชิ ย านนท์ (2556) ยั ง ได้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของการบริ ห ารหนี้
สาธารณะอีกเช่นกัน ในหัวข้อการศึกษา เรื่อง ประเด็นที่ซับซ้อนในการบริหารหนี้สาธารณะ โดยได้
กล่าวสนับสนุนการดาเนินนโยบายทางการคลังของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาว่า แม้ว่าอัตราส่วนหนี้
สาธารณะและส่วนขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ของไทย ยังต่ากว่าประเทศในทางยุโรปมาก คือมี
อั ต ราร้ อ ยละ 41 และร้ อ ยละ 4 ตามล าดั บ ทว่ า ที่ ผ่ า นมาพรรคการเมื อ งหลายพรรคได้ ด าเนิ น
มาตรการ/นโยบายประชานิยมอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อจูงใจต่อภาคประชาชนให้เกิดความ
ไว้เนื้อเชื่อใจและเลือกพรรคของตน หรือการที่รัฐบาลมีความสามารถในการตราพระราชกาหนดที่เปิด
โอกาสให้กู้เงินพิเศษเพิ่มเติม เพื่อมาบรรเทาหรือเยียวยาสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศ ล้วนเป็น
ที่มาของสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการในการบริหารหนี้สาธารณะที่
เหมาะสมนั้ น ผู้ วิจั ย กล่ าวว่ ารั ฐ บาลจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงบทบาทของการก่อหนี้ส าธารณะขึ้ น
เสียก่อน อันประกอบด้วย 1) หนี้สาธารณะที่ก่อขึ้นมีไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐาน 2) หนี้สาธารณะที่ก่อขึ้นทาให้รัฐบาลสามารถดาเนินมาตรการการคลังเพื่อสร้างเสถียรภาพใน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 3) พันธบัตรรัฐบาลสามารถเป็นเครื่องมือสาหรับการกู้ยืม ลงทุน
หรือปรับสภาพคล่องในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศต่อการ
ประสบกับสภาวะวิกฤติหนี้สาธารณะ หรือประสบกับปัญหาด้านความเชื่อถือทางเครดิต อันส่งผลต่อ
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ระดับ ความเชื่ อ มั่น ของนั กลงทุ น ทั้ง ภายในและต่ างประเทศ ที่ จ ะส่ งผลกระทบด้ านลบต่อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต อีกทั้ง จากการจัดอันดับของ THE BANGKOK INSIGHT (2563)
พบว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นจะสามารถทาให้สามารถประเมินความสามารถให้การชาระ
หนี้ของประเทศอันส่งผลต่อทิศทางในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ และสามารถพยากรณ์แนวโน้ม
ได้ว่า ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีสัดส่วนหนี้สาธารณะสูงมากเท่าใด ย่อมมีแนวโน้มว่าประเทศนั้นไม่
สามารถ สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจได้มากพอที่จะชาระหนี้ ของตัวเองได้ ทว่าสมมติฐานนี้อาจจะไม่
ถูกต้องเสมอไป อาจจะต้องพิจารณาถึงบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของหนี้สาธารณะเพิ่มเติม
เช่นกัน โดยเฉพาะประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 อย่างประเทศญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP สูงถึงร้อยละ 237.54 ไม่ได้ห มายความว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความเสียงทีจะเกิดการผิดนัด
ชาระหนี้ เหตุเพราะหนี้ส่วนใหญ่ถือครองโดยพลเมืองในประเทศญี่ปุ่นเองอยู่แล้ว อีกทั้งเจ้าหนี้ส่วน
ใหญ่ เป็นนักลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเอง กองทุนประกันสังคม บานาญ และประกันต่าง ๆ เลือกที่จะ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่า เช่น พันธบัตร เรื่องนี้จึงทาให้ญี่ปุ่นไม่มีความเสี่ยงเรื่องเงินทุนไหล
ออก และสามารถคงดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่าได้ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและทาให้
ญี่ปุ่นแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คือ อัตรารายได้ที่ค่อนข้างสูงของคนในประเทศ ซึ่งโดยเฉลี่ ยแล้วคน
ญี่ปุ่นมีรายได้ถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้คนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ “รวยก่อนแก่”
และลดความเสี่ยงกับการเผชิญหน้ากับสภาวะ “เป็นหนี้กันจนแก่ ไม่รวยเสียที”
จากงานวิ จั ย ที่ เผยแพร่ ใ นวารสารของมหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ เรื่อ ง การบริห ารจั ดการห นี้
สาธารณะของรัฐบาลไทย ของมูนีเร๊าะ เจ๊ะอุมา และพินิจ ดวงจินดา (2558) ได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของหนี้สาธารณะไว้ว่า หนี้สาธารณะเป็นสิ่งจาเป็นของประเทศกาลังพัฒนาที่มีฐานภาษีแคบและมี
ความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่กาหนดการก่อหนี้สาธารณะ
ของรัฐบาลไทยผ่านข้อมูลทุติยภูมิของสานักงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2553
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้น พบว่ารายจ่ายด้านการบริการชุมชนและ สังคม และ
รายจ่ายประจา มีผลต่อการก่อหนี้ส าธารณะของรัฐ บาลไทย และมีความสั มพันธ์ระดับสูงกับการ
บริหารเศรษฐกิจ การจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ และการจ่ายเงินเพื่อลงทุน
6.3 แนวคิดทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์มหภำคของสำนักเคนส์ (Keynesian Economics)
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ ส านั กเคนส์ (Keynesian Economics) เป็นแนวคิดที่ถือกาเนิดโดย
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ในช่วงปี ค.ศ. 1930 และเข้ามามีบทบาทในการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทุกประเทศทั่วโลก
ล้วนประสบกับปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า (Great Depression) เกิดภาวะความซบเซาและ
ความชะงักงัน ทั้งในภาคการผลิ ต และภาคการลงทุน ได้อย่างชัดเจนมากกว่าแนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์สานักคลาสสิก ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทางานของกลไกตลาด หรือมือที่มองไม่เห็น
และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างเสรี โดยมีความเชื่อว่าหากหน่วย
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เศรษฐกิจระดับย่อยดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพ
ตามไปด้ว ยเช่น กัน ทว่าตรงกันข้ามกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ ที่พบว่า เมื่อตลาดกาลั ง
เผชิญหน้ ากับ สภาวะวิกฤติ การปล่ อยให้ กลไกตลาด หรือมือที่ม องไม่เห็ นทางานอย่างเสรีนั้นไม่
สามารถทาให้ตลาดกลับมาสู่สภาวะปกติได้ จึงจาเป็นที่จะต้องให้ ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงในระบบ
เศรษฐกิจก่อนชั่วคราว ด้วยการดาเนินนโยบายทางการคลัง เพื่อกระตุ้นการทางานของตลาดในระดับ
ภาพรวมก่อน จากนั้นจึงค่อยสะท้อนกลับไปสู่หน่วยเศรษฐกิจระดับย่อย หรือจนกว่าที่กลไกตลาด
หรือมือที่มองไม่เห็นนั้นจะสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม ซึ่งทาให้ภายหลังแนวคิดเศรษฐศาสตร์
ส านั ก เคนส์ ได้ รั บ การยอมรั บ และเป็ น ที่ นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายในการน ามาอ้ า งอิ ง และน าไปใช้
ประกอบการวิเคราะห์กลไกต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจในระดับมหาภาค การวางแผนการทางานของ
ภาครั ฐ หรื อน ามาใช้ส าหรั บ นั กวิช าการผู้ ที่ส นใจศึกษาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ม หภาคจวบจบ
ปัจจุบัน
สาหรับหลักการและแนวคิดของสานักเคนส์ ที่มุ่งเน้นในมิติเรื่องของ Effective Demand
นั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะมีส่วนช่วยในการกาหนดระดับการผลิต
สิ น ค้ า และบริ ห าร และระดั บ การจ้ า งงานของคนในประเทศ ภายใต้ ก ารเข้ า มามี บ ทบาทข อง
ภาครัฐบาลในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจด้วยการดาเนินนโยบายทางการคลัง โดยมิติเรื่องของ
Effective Demand ดังกล่าวนั้น คือ ความต้องการที่ประชาชนต้องการมีเงินในมือ (แนวคิดเรื่อง
ความต้องการถือเงิน ของเคนส์) ทั้งนี้ เพื่อใช้เงินเป็นเสมือนตัวกลางในการแลกเปลี่ ยนสินค้าและ
บริการที่ต้องการในระบบเศรษฐกิจนั่นเอง
จากแนวคิดเรื่องความต้องการถือเงินของเคนส์ พบว่า สามารถจาแนกประเภทของความ
ต้องการถือเงินในมือของประชาชนได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณีความต้องการถือเงินเพื่อการจับจ่าย
ใช้สอย (Transaction Demand for Money) 2) กรณีความต้อ งการถือเงินเพื่อการใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) และ 3) กรณีความต้องการถือเงินเพื่อใช้ในการเก็ง
กาไร (Speculative Demand for Money) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านรายได้ และ
ปัจ จัย ด้านระดับ อัตราดอกเบี้ย และเป็นที่มาของแบบจาลองที่สาคัญทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่
สะท้อนถึงความต้องการถือเงินสาหรับการใช้จ่ายในแต่ละภาคส่วนตามโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
ผ่ านกลไกการทางานในตลาดสิ น ค้า และบริก าร ตลาดแรงงาน และตลาดเงิน จนกระทั่งนามาสู่
แบบจาลองในการคานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product) หรือ GDP
ที่สะท้อนถึงขนาดเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยรวมได้ ดังสมการ Y = DAE = C + I + G + (X-M)
6.4 นโยบำยกำรคลัง (Fiscal Policy)
นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการดาเนินนโยบายของ
ภาครัฐ ในเรื่องของงบประมาณรายรับ รายจ่าย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของผลสัมฤทธิ์ทาง
เศรษฐกิจมหภาค และสามารถพยากรณ์แนวโน้มและทิศทางในการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิจอัน
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นาไปสู่การวางแผนต่อการดาเนินนโยบาย หรือวางแผนในการรับมือต่าง ๆ ของภาครัฐบาล สามารถ
จาแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) นโยบำยกำรคลังแบบตั้งใจ (Discretionary Fiscal Policy) เป็นการดาเนินนโยบาย
การคลั งทางด้านรายได้ และด้านรายจ่ายของรัฐบาล ด้วยวิธีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
มาตรการต่าง ๆ มาเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยเครื่องมือทางการคลังต่าง ๆ
อาทิ มาตรการด้านรายได้ หรือมาตรการทางภาษี มาตรการด้านรายจ่ายผ่านการตั้งงบประมาณ
แผ่นดิน และมาตรการด้านเงินกู้ หรือการก่อหนี้สาธารณะ โดยสามารถจาแนกรูปแบบของการดาเนิน
นโยบายการคลังแบบตั้งใจออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
- นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Fiscal Policy) เป็นมาตรการที่ภาครัฐใช้ใน
การเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเข้าไปมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐบาลมักจะใช้นโยบาย
การคลังแบบขยายตัวนี้ในสภาวะที่ระบบเศรษฐกิจเผชิญกับภาวะซบเซา ภาวะเงินฝืด หรือภาวะที่
เศรษฐกิจมีความตกต่า
- นโยบายการคลังแบบหดตัว (Contractionary Fiscal Policy) เป็นมาตรการที่ภาครัฐใช้ใน
การลดหรือชะลอการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผ่านการปรับลดการใช้จ่ายของภาครัฐลง เพื่อชะลอ
ความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งชะลอความร้อนแรงของ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อาจนาไปสู่การเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจที่ร้อนแรง
เกินไปในอนาคต ซึ่งภาครัฐบาลมักจะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนี้ในสภาวะที่ระบบเศรษฐกิจมี
ความร้อนแรงเกินไป และอาจนาไปสู่การเกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อภายในระบบเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้
ระดับราคาของสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน
2) นโยบำยกำรคลังแบบไม่ตั้งใจ (Non-Discretionary Fiscal Policy) เป็นการดาเนิน
นโยบายตามปกติของภาครัฐ โดยมิได้มีการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือนโยบายอันเกี่ยวข้องกับการ
ปรั บ ลด ปรั บ เพิ่ ม หรื อเข้ ามาแทรกแซงมาตรการด้ านรายได้ และการใช้จ่า ยของภาครัฐ เพิ่ มเติ ม
เพื่อควบคุมเสถียรภาพภายในระบบเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการที่ระบบเศรษฐกิจขณะนั้นอยู่ใน
สภาวะที่กลไกทางเศรษฐกิจสามารถทางานเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.5 แนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM)
Hood (1991) ผู้ซึ่งใช้คาว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” หรือ New Public Management
เป็นครั้งแรก ไดอธิบายไววา การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีองค์ประกอบอยู่ 7 ประการที่มีลักษณะเดน
แต่มิไดหมายความว่า ทุกประเทศจะมีองค์ประกอบครบทั้ง 7 ประการ หรือการให้ความสาคัญของ
องค์ประกอบแต่ละข้อเท่าเทียมกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทในแต่ละประเทศ
เป็นสาคัญ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ประกอบด้วย (1) การดาเนินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพ (2) การมี
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มาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (4) การแบ่งแยกหน่วยงาน (5)
การมุ่งเน้นการแข่งขัน (6) การใช้รูปแบบการจัดการภาคเอกชน และ (7) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Cope, Leishman, and Strarie (1997) อธิบายไววา การจัดการภาครัฐแนวใหม่เกิดพร้อม ๆ
กับการเปลี่ยนแปลงสูยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากประเทศต่าง ๆ จะต้องปรับโครงสร้างภาครัฐใหม่เพื่อให้
สนองตอบกับกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่อาศัยหลักการอยู่ 2 อย่าง คือ (1) ขจัด
ความแตกต่างระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (2) นาวิธีการทางานของภาคเอกชนไปปรับใช้กับ
ภาครัฐ โดยเปลี่ยนวิธีการทางานที่ยึดกฎระเบียบเป็นการมุ่งผลลัพธ์แทน
Parry (1992: 4) อธิบายไววา การจัดการภาครัฐเป็นการนาเอาหลักการภาครัฐมาจากระบบ
ราชการดั้งเดิม และวิธีการจากภาคเอกชนมาผสมผสานกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
Christensen and Laegreid (1999) อธิบายไววา การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดที่
เป็นกระแสในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐของหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งการปฏิรูปส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมาย
ที่ ค ล้ า ยกั น คื อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของภาครั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม การตอบสนองต่ อ
ผู้รับบริการ ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปรับปรุงความพรอมรับผิดในการจัดการ
ณัฐกานต์ สาราญจิตต์ และคณะ (2563) ได้ให้คานิยามไว้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่
หมายถึง หลักการและแนวทางในการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ การแกวิกฤตที่ภาครัฐเผชิญ
โดยเฉพาะวิกฤติและปัญหานโยบายสาธารณะ ตลอดจนปัญหาการทางาน และการบริการของระบบ
ราชการแบบเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การแข่งขัน ประหยัด ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น และพรอมรับผิด โดยใช้การจัดการคล้ายเอกชน นากลไกตลาดมาใช้เพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์
กล่าวได้ว่า แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีประเด็นร่วมกันอยู่หลายประเด็น คือ เปลี่ยน
จากการให้ความสาคัญในเรื่องของปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ มาเป็นการให้ความสาคัญในเรื่องของ
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความยืดหยุน สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานไดเพราะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน นาวิธีการของเอกชนมาปรับใช้ รวมถึงเปิดโอกาสให้เอกชนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
7. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในรูปแบบของการวิจัย เชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
หนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา จาแนกเป็นรายไตรมาส
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 รวมจานวนทั้งสิ้น 61 ไตรมาส แล้ ว
น ามาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยการใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านในรู ป แบบการวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา ( Time Series
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Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหนี้สาธารณะกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
7.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ ส มการถดถอยบนเวลา (Time Regression
Analysis) ด้วยสมการแบบจาลองการพยากรณ์ ดังนี้
โดยที่

=
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
=
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
=
ปริมาณหนี้สาธารณะในช่วงเวลาก่อนหน้า
=
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ
ความผันผวนทางการเมือง การเกิดโรคระบาด ความผันผวนทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ
การเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ เป็นต้น
=
ค่าความคลาดเคลื่อน
=
ค่าพารามิเตอร์

7.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
- กำรทดสอบลักษณะและรูปแบบของกำรกระจำยข้อมูลอนุกรมเวลำ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลหนี้สาธารณะ โดยจะจาแนกเป็นตัวแปรสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ตัวแปรปริมาณหนี้สาธารณะในช่วงเวลาก่อนหน้า และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นามาทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยบนเวลา ( Time
Regression Analysis) เพื่อพิสูจน์ว่าตัวแปรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นและตัวแปรอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (GDP Growth rate) มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงหรือไม่ ผ่านการหาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) ด้วยแบบจาลองการถดถอยบนเวลา และนามาสู่การพยากรณ์ใน
แบบจาลองการพยากรณ์ได้ตามลาดับ ดังนี้
และ

̂

โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1) ค่า sig. จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเวลาว่ามีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
2) ค่า R-Squared (R2) ซึ่งสามารถอธิบายผลได้ ดังนี้
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- หาก R2 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ปริมาณหนี้สาธารณะของประเทศและผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับเวลา (สมการเชิงเส้นที่
ได้มามีความเหมาะสมกับข้อมูล)
- หาก R2 มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ปริมาณหนี้สาธารณะของประเทศและผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) ไม่มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับเวลา (สมการเชิงเส้นที่
ได้มาไม่มีความเหมาะสมกับข้อมูล)
ภายใต้สมมติฐานการวิจัย
1) ปริ มาณการก่อหนี้ส าธารณะที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่แตกต่างกัน
2) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ทิศทางตรงกันข้าม
8. ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่หนึ่ง สถานะของหนี้สาธารณะตั้งแต่ในอดีต ปั จ จุ บั น มีอั ต ราเพิ่ มสู ง ขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ อ งและมี แ นวโน้ มจะเพิ่ม ขึ้ นอี ก ในอนาคต มี ส าเหตุ ห ลั ก 3
ประการ คือ 1) ภาครัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
ทาให้ภาครัฐต้องดาเนินนโยบายภายใต้งบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 2) แนวโน้ม
ของอัตราการชาระคืนเงินต้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และ 3) ความสามารถในการออกกฎหมายพิเศษ
หรือการตราพระราชกาหนดเปิดโอกาสให้กู้เงินพิเศษเพิ่มเติมของรัฐบาล เพื่อบรรเทาหรือ เยียวยา
สภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศ
ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สอง ความสัมพันธ์ของหนี้สาธารณะกับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิธี Time Regression Analysis พบว่า
- การทดสอบลักษณะและรูปแบบของการกระจายข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลหนี้สาธารณะ
และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีลักษณะและรูปแบบของการกระจายข้อมูลอนุกรมเวลา
ที่มี แนวโน้ ม (Trend) และเป็ น ข้อ มูล ที่ไ ม่มี อิ ทธิ พลของฤดู กาล (Non-seasonal) ซึ่ ง เป็ นข้ อมู ล ที่
สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธี Time Regression Analysis ได้ ดังภาพที่ 8.1 และ 8.2
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ภาพที่ 2

ภาพที่ 8.1 และ 8.2 แสดงลักษณะและรูปแบบของการกระจายข้อมูลหนี้สาธารณะ และข้อมูล GDP
จาแนกเป็นไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563
หน่วย: ล้านบาท
- การแก้ไขปัญหา Autocorrelation และการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา ซึ่งจาก
การเพิ่มตัวแปร
ซึ่งเป็น Lag ของตัวแปรปริมาณหนี้สาธารณะ (
) เพื่อปรับรูปแบบ
ของสมการแบบจ าลองให้ เ กิ ด เป็ น สมการแบบ Auto regression เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการเกิ ด
Autocorrelation โดยสะท้ อ นถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณหนี้ ส าธารณะในอดี ต ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในไตรมาสปั จ จุ บั น เขี ย นสมการ
แบบจาลองใหม่ คือ
ทั้ง นี้ เมื่ อน ามา 1) ทดสอบความสั มพั น ธ์ใ นเชิ ง เส้ น ตรงระหว่ างผลิ ต ภั ณฑ์ ม วลรวมของ
ประเทศและข้อมูลหนี้สาธารณะ ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) พบว่า ตัวแปรทั้งสองนี้มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.967 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทาให้สมการเชิงเส้นที่ได้มานั้นมีความเหมาะสมกับข้อมูล สามารถแสดงผลการหาค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) ได้ดังภาพ

ภาพที่ 3
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ภาพที่ 8.3 การหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP และ
ตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
2) ทดสอบด้วยการเพิ่มตัวแปร
ซึ่งเป็น Lag ของตัวแปรปริมาณหนี้สาธารณะ
(
) เพิ่มเข้าไปเพื่อปรับรูปแบบของสมการแบบจาลองให้เกิดเป็นสมการแบบ Auto regression
โดยจะสะท้อนถึ ง อิทธิพลของปริ มาณหนี้ส าธารณะในอดีตที่ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสปัจจุบัน พบว่า เมื่อมีการทดสอบการวิเคราะห์
สมการถดถอยบนเวลา (Time Regression Analysis) ด้วยการเพิ่มตัวแปร
จะทาให้ค่า R2
ใหม่มีค่าเท่ากับ 0.984 ซึ่งมีค่ามากกว่า R2 จากในกรณีที่หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP และตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และมีค่าเข้าใกล้ 1 ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าตัวแปร Lag Debt ที่เพิ่มเติมมานั้น มีความเหมาะสมกับข้อมูล
ซึ่งสามารถแสดงผลการคานวณได้ดังนี้
ตารางที่ 8.1 การคานวณ Time Regression Analysis (เพิ่มตัวแปร
Model Summaryb
Model
R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error
of the
Estimate
.01917

1
.984a
.969
.968
a. Predictors: (Constant), lag_Debt, DebtperGDP
b. Dependent Variable: log_GDP
ANOVAa
Model
Sum of Squares
1
Regression
.662
Residual
.021
Total
.683
a. Dependent Variable: log_GDP
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

R Square
Change
.969

df
2
58
60

t

Sig.

F
Change
900.399

)

Change Statistics
df1
df2
2

DurbinWatson

.000

.858

58

Mean Square
.331
.000

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper

Sig. F Change

F
900.399

Sig.
.000b

Correlations
Zero-

Partial

Part

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
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Bound
1

(Constant)
6.407
DebtperGDP
-.009
lag_Debt
2.914E-8
a. Dependent Variable: log_GDP

.041
.001
.000

-.205
1.048

156.170
-8.093
41.403

.000
.000
.000

6.325
-.011
.000

Boun
d
6.490
-.007
.000

orde
r
.216
.966

-.728
.984

-.188
.960

.839
.839

1.192
1.192

ที่มา: จากการคานวณ

3) ทดสอบด้วยการเพิ่มตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) คือ ตัวแปร
ซึ่งเป็นตัว
แปรที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยได้จาแนกเหตุการณ์สาคัญไว้ทั้งสิ้น 5 เหตุการณ์ ดังนี้
ตารางที่ 8.2 การจาแนกเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ.
2549-2550
2550-2551
2554
2556-2557
2563

เหตุกำรณ์
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ
วิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพ (วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์)
มหาอุทกภัย (น้าท่วมใหญ่ ปี 2554)
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จะได้ ส มการแบบจ าลองการพยากรณ์ คื อ
โดยจะแทนค่าตัวแปร
เท่ากับ 0 ในกรณีปีที่ไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤติ และจะ
แทนค่า
เท่ากับ 1 กรณีปีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติ เพื่อให้สะท้อนกับสภาวะความเป็นจริงของ
ระบบเศรษฐกิจในอดีต ซึ่งพบว่าจะทาให้ค่า R2 ใหม่มีค่าเท่ากับ 0.985 ซึ่งมีค่ามากกว่า R2 จากใน
กรณีที่หาความสัมพันธ์ในสมการแบบจาลองในข้อที่ 2) คือ การทดสอบการเพิ่มตัวแปร Lag Debt
และมีค่าเข้าใกล้ 1 ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญทางสถิ ติที่ 0.05 แสดงว่าตัว แปร
ที่เพิ่มเติมมานั้ น
มีความเหมาะสมกับข้อมูล ซึ่งสามารถแสดงผลการคานวณได้ดังนี้
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ตารางที่ 8.3 การคานวณ Time Regression Analysis (เพิ่มตัวแปร
Model Summary
Model

R

)

b

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the
Estimate

R
Square
Change

.01898

.970

1
.985a
.970
.968
a. Predictors: (Constant), Shock, lag_Debt, DebtperGDP
b. Dependent Variable: log_GDP
a

F

Change Statistics
df1
df2

Chang
e
613.381

3

DurbinWatson

Sig. F Change

57

.000

.878

ANOVA

Model
Sum of Squares
Regression
.663
Residual
.021
Total
.683
a. Dependent Variable: log_GDP
b. Predictors: (Constant), Shock, lag_Debt, DebtperGDP
a

df
3
57
60

1

Mean Square
.221
.000

F
613.381

Sig.
.000b

Coefficients
Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error

1

(Constant)
6.443
DebtperGDP
-.009
lag_Debt
2.891E-8
Shock
-.009
a. Dependent Variable: log_GDP

.047
.001
.000
.006

Standardized
Coefficients
Beta

-.221
1.040
-.040

t

137.052
-8.086
40.451
-1.482

Sig.

.000
.000
.000
.144

95.0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Bound
Boun
d
6.348
6.537
-.012
-.007
.000
.000
-.020
.003

Correlations

Collinearity Statistics

Zeroorder

Partial

Part

Tolerance

VIF

.216
.966
-.321

-.731
.983
-.193

-.186
.929
-.034

.705
.797
.722

1.419
1.254
1.384

ที่มา: จากการคานวณ
จากการทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยบนเวลา (Time Regression Analysis)
ข้า งต้ น พบว่ า ตั ว แปร Lag Debt มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุด โดยสามารถแทนค่าตัวแปรและสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ได้ 2 กรณี ดังนี้
แทนค่าได้

̂

กรณี ที่ 1 การพยากรณ์ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ณ ปี ที่ ไ ม่ เ กิ ด
เหตุการณ์วิกฤติ (
=0) จะได้สมการการพยากรณ์ คือ
̂
̂

จากสมการข้างต้น สามารถแปลความได้ว่า ในกรณีที่ประเทศไม่เกิดวิกฤติ หากรัฐบาลมีการ
เพิ่มปริมาณการก่อหนี้สาธารณะในปีก่อนหน้าทุกๆ 1 บาทในแต่ละไตรมาส จะมีผลทาให้อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นไตรมาสละ 6.443+(2.891x10-8) ล้านบาทโดยประมาณ
ภายใต้สมมติฐานของตัวแปรสัดส่วนหนี้สาธารณะที่คงที่ (
)
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กรณีที่ 2 การพยากรณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ ปีที่เกิดเหตุการณ์
วิกฤติ (
=1) จะได้สมการการพยากรณ์ คือ
̂
̂

จากสมการข้างต้น สามารถแปลความได้ว่า ในกรณีที่ประเทศเกิดวิกฤติ หากรัฐบาลมีการเพิ่ม
ปริมาณการก่อหนี้สาธารณะในปีก่อนหน้าทุก ๆ 1 ล้านบาทในแต่ละไตรมาส จะมีผลทาให้อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นไตรมาสละ 6.434+(2.891x10-8) ล้านบาทโดยประมาณ
ภายใต้สมมติฐานของตัวแปรสัดส่วนหนี้สาธารณะที่คงที่ (
) ซึ่งจะเพิ่มขึ้นในปริมาณที่
น้อยกว่ากรณีปีที่ประเทศไม่เกิดวิกฤต เท่ากับ 0.009 ล้านบาทโดยประมาณ
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1) จากผลการศึกษาสถานะของหนี้สาธารณะตั้งแต่ในอดีต -ปัจจุบัน ในประเด็นของการที่
ภาครั ฐไม่ส ามารถจั ดเก็บภาษีให้ เพียงพอต่องบประมาณรายจ่าย และเป็นเหตุให้ดาเนินนโยบาย
ภายใต้งบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2550 ผู้วิจัยเสนอว่าภาครัฐ ควรให้ความสาคัญ
กับมาตรการในการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การจูงใจให้นิติบุคคล และประชาชนผู้มี
เงินได้ยื่นชาระภาษีโดยแลกเปลี่ยนกับสวัสดิการที่ผู้เสียภาษีพึงได้รับในรูปแบบที่เป็นธรรม เพื่อลด
พฤติกรรมการหลบเลี่ยงภาษีของประชาชน และลดปริมาณการก่อหนี้เพื่อชดเชยงบประมาณที่ขาดดุล
ของรัฐ
2) จากผลการศึกษาสถานะของหนี้สาธารณะตั้งแต่ในอดีต -ปัจจุบัน ในประเด็นของแนวโน้ม
ของอัตราการชาระคืนเงินต้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยเสนอว่าภาครัฐ ควรให้ความสาคัญกับการ
รักษาวินัยในการก่อหนี้และชาระหนี้ โดยเสนอให้พิจารณาการจัดสรรงบชาระคืนต้นเงินกู้ในสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระการชาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงเกินความจาเป็นในกรณีของการชาระหนี้คง
ค้างเดิม และควรกาหนดกรอบระยะเวลาการใช้คืนหนี้สาหรับการก่อหนี้ก้อนใหม่ให้มีความชัดเจน
และสอดคล้ องกับ ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการก่อหนี้ใหม่ในแต่ละครั้ง เพื่ อนาไปสู่ ลดภาระ
ทางการคลังจากการก่อหนี้สาธารณะได้อย่างแท้จริง
3) จากผลการศึ ก ษาสถานะของหนี้ ส าธารณะตั้ ง แต่ ใ นอดี ต -ปั จ จุ บั น ในประเด็ น ของ
ความสามารถในการออกกฎหมายพิเศษ หรือการตราพระราชกาหนดเปิดโอกาสให้กู้เงินพิเศษเพิ่มเติม
ของรัฐบาล เพื่อบรรเทาหรือเยียวยาสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศ ผู้วิจัยเสนอว่าภาครัฐ ควรให้
ความสาคัญกับเป้าประสงค์หลักของการดาเนินนโยบายหนี้สาธารณะของประเทศ กล่าวคือ การก่อ
หนี้สาธารณะจานวน X บาท เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การบรรเทาหรือเยียวยาวิกฤติ Y เท่านั้น และควรคานึงถึงภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในการก่อหนี้

801

แต่ละครั้งด้วย เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชาระ อัตราแลกเลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น
4) จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของหนี้สาธารณะกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ด้วยวิธี Time Regression Analysis ผู้วิจัยเสนอว่าภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการ
ดาเนิ น การก่ อหนี้ ส าธารณะ เมื่ อเล็ งเห็ นว่ าสภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศกาลั งถดถอย หรือก าลั ง
เผชิญหน้ากับวิกฤติ ทว่าควรพิจารณาดาเนินนโยบายหนี้สาธารณะหรือการก่อหนี้ในโครงการที่มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยบรรเทาวิกฤติได้จริง และควรก่อหนี้ในปริมาณที่ เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งไม่เป็นการส่งผลกระทบเชิงลบต่อเสถียรภาพทางการ
คลังของประเทศด้วยนั่นเอง
9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเฉพาะประเด็ น ภาพรวมด้ า นปริ ม าณหนี้
สาธารณะของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะที่รวบรวมไว้เท่านั้น จึงควร
มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านประเภทของหนี้สาธารณะ งบประมาณรายจ่ายขาด
ดุล ของภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ หรือรายได้ทางภาษีที่จัดเก็บได้ มาประกอบกับการสร้าง
สมการแบบจาลองการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2) ควรศึกษาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์หลักของการกู้เงินที่ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะของ
ประเทศควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วย
3) ควรศึกษาความเป็นไปได้ของแนวโน้มในการลดปริมาณหนี้สาธารณะคงค้างของประเทศ
เพื่อนาไปสู่รูปแบบการใช้งบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล หรือแบบเกินดุลในอนาคต
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กำรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร
ของสำนักทะเบียนอำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
สุเทพ ทองบุญ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทาการศึกษาข้อมูลคือ แบบสอบถามเลือก
คาตอบ แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 400 ชุด แล้วนามาวิเคราะห์สถิติ ได้แก่
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน t-test One-way ANOVA
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างสูงที่สุดคือด้านลักษณะการให้บริการ และด้านคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองมาคือด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระบบการบริหาร ด้านระยะเวลาการ
ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ และมีความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การให้บริการ, สานักทะเบียนอาเภอนาดี
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People’s Satisfaction toward Registration Services
At Na Di District Registration Office, Prachinburi
Suthep Thongboon*
Abstract
The purposes of this study were: 1) to investigate the level of people’s
satisfaction toward registration services at Na Di District Registration Office, Prachinburi, 2)
to investigate suggestions for services of Na Di District Registration Office, Prachinburi.
Studying data is questionnaire for choosing answers, the rating scale (400 sets) is used
for statistical analysis such as percentage, mean, standard deviation inferential
statistics, t-test One-way ANOVA, comparison of mean differences One-way Analysis of
Variance and the analysis of the relationship between various factors and satisfactions.
The results of this study showed that the overall sample’s satisfaction toward
registration services at Na Di District, Registration Office, Prachinburi was rated at a
high level and when considered in each aspect found that the highest level of
satisfaction of the samples is service nature aspect and the qualifications of service
personnel aspect. The second is service quality aspect, management system service
aspect, service duration facilities aspect, technology aspect, environmental aspect,
process/service procedures aspect and satisfaction in public relations aspect is
lowest.
The comparing results of differences of people’s satisfaction toward registration
services at Na Di District Registration Office, Prachinburi found that gender aspect in
personal factors was affecting to people’s satisfaction toward registration services at
Na Di District Registration Office, Prachinburi at the level of significance 0.05.
Keywords: Satisfaction, Services, Na Di District Registration Office
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1. บทนำ
กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ หลากหลายด้าน ทั้งในด้านเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ด้านการอานวยความเป็นธรรม ด้านการ
ปกครองท้องที่ ด้านการอาสารักษาดินแดน และด้านการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัย ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยการ
ดาเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น
รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเป็น
อีกหนึ่งในอานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง ซึ่งกรมการปกครองได้กาหนดให้สานักทะเบียนอาเภอ
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีสานักทะเบียนอาเภออยู่ทุกอาเภอทั่วประเทศไทย ในการ
ให้บริการทางทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน อาทิ งานทะเบียนราษฎร ได้แก่ การรับแจ้งเกิด
การรับแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การออกเลขที่บ้าน การแก้ไขสถานะรายการบุคคล งานบัตรประจาตัว
ประชาชน ได้แก่ การขอมีบัตรครั้งแรก การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ กรณีบัตรหาย การขอ
เปลี่ ย นบั ตร กรณีเปลี่ ย นชื่อตัว ชื่อสกุล กรณีเปลี่ ยนที่อยู่ งานทะเบียนครอบครัว ได้แก่ การจด
ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว การบันทึกฐานะภริยา
และงานทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนพินัยกรรม เป็นต้น
ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบันของประชาชนทุกคนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับ สานักทะเบียน
อาเภอ อาทิ งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจาตัวประชาชน เรียกได้ว่าตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง
เสี ย ชีวิ ต ประชาชนจะต้ อ งมาติ ดต่ อ รับ บริ การกั บส านัก ทะเบี ย น โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ การแจ้ ง การเกิ ด
การย้ า ยที่ อ ยู่ การท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชนครั้ ง แรกของผู้ ที่ มี อ ายุ ค รบ 7 ปี บ ริ บู ร ณ์ เป็ น ต้ น
สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของสานักทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อสานักทะเบียน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ่งสาคัญ เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนผู้มารับบริการ การบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการ ย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่ในทางตรงข้ามกัน หากการบริการไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการ และไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ทาให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักทะเบี ยนอาเภอนาดี ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีเขตพื้นที่
รับผิดชอบจานวน 7 ตาบล 63 หมู่บ้าน มีจานวนประชากรของอาเภอนาดี ทั้งสิ้น 44,462 คน (ข้อมูล
ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563) สานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการประชาชนในด้าน
การทะเบีย นและบัตรประจาตัว ประชาชนทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนภายในสานักทะเบี ยนอาเภอนาดี รวมจานวน 5 ราย
มีนายอาเภอเป็น นายทะเบีย นอาเภอ มีภารกิจที่รับผิดชอบในการให้ บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน
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ราษฎร งานทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนชื่อบุคคล งานทะเบียนพินัยกรรม และงานบัตรประจาตัว
ประชาชน เป็นต้น (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2563)
ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากยังไม่ปรากฏผู้ศึกษาวิจัยเรื่ องนี้มาก่อน ทั้งนี้
เพื่อที่จะได้นาผลการศึกษาวิจัยไปเป็น ข้อมูล ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การให้บริการของสานักทะเบียน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ ก ารบริ ก ารของส านั ก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
3. คำถำมกำรวิจัย
ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการต่อการให้ บริการของส านักทะเบียนอาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในระดับใด
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี มีขอบเขตดังนี้
4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการในงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนครอบครัว และ
งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน ของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2) กลุ่ มตัว อย่ าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับบริการของส านักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยหาค่าเฉลี่ยระหว่าง เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ที่มีผู้ใช้บริการจานวน 2,256 ราย
โดยใช้สูตรคานวณ กรณีทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาด
เคลื่อน ±5% ตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, Taro, 1973; อ้างอิงใน
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553: 203)
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n

=

N
1+N (e)2
n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
= จานวนประชากรทั้งหมด
e
= ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
แทนค่า
n
=
2,256
1+2,256 (0.05)²
=
2,256
6.64
=
339.7 ≈ 340
จากจานวนประชากรทั้งหมด 2,256 คน กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% จากสูตรดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 340 ตัวอย่าง
เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่มีมากพอ และมีสัดส่วนในการคานวณที่ลงตัว จึงได้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมในการวิจัยเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีเนื้อหาศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบไปด้วย กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการ
กระบวนการ/ขั้น ตอนให้ บ ริ การ ลั กษณะการให้ บริการ ระบบการบริการ คุณภาพการให้ บริการ
ระยะเวลาการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม
4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล
คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2563
4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
สานักทะเบียนอาเภอนาดี ที่ว่าการอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
5. ทบทวนวรรณกรรม
5.1 แนวคิด และทฤษฎีควำมพึงพอใจ
ความหมายจากพจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า
พอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ
พึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
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วรูม (Vroom, 1964: 99) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ (Attitude) และความพึงพอใจว่าทั้งสองคานี้
เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของผลที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล เนื่องจากสิ่งที่ทาอยู่โดยทัศนคติที่ไม่ดี หรือ
ดี จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจและความพึงพอใจตามลาดับ
วอเลสไตน์ (Wallestein, 1971: 1; อ้างถึงใน นงนุช กีรติบารุงพงศ์, 2545: 11) กล่าวว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสมปรารถนาตามความต้องการหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้าย
ที่ได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
วอลแมน (Wolman, 1973: 6) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก (Feeling)
มีความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (Goals) ตามความต้องการ (Wants) หรือตาม
แรงจูงใจ (Motivation)
Millett (1954: 397) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ มีความสามารถที่จะ
พิจารณาว่าการบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก
1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) คือการให้บริการที่มีความเท่าเทียมกัน
2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service)
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service)
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service)
5) การให้บริการที่มีความพัฒนาก้าวหน้า (Progressive Service)
กำรวัดควำมพึงพอใจ
สาโรช ไสยสมบัติ (2534: 39; อ้างถึงใน หลุย จาปาเทศ, 2533: 8-9) ได้กล่าวถึง การวัด
ความพึงพอใจต่อการบริการนั้นมีอยู่หลายวิธี ดังต่อไปนี้
1) การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยการขอความร่วมมือจาก
หน่วยที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามที่กาหนดคาตอบไว้ให้เลือกตอบ หรือเป็น
คาตอบอิส ระ โดยค าถาม ถามถึ งความพึง พอใจในด้า นต่ า งๆ ที่ อ งค์ การกาลั งให้ บ ริ การอยู่ เช่ น
ลั ก ษณะของการให้ บ ริ การ สภาวะแวดล้ อ มของสถานที่ ให้ บ ริ การ ระยะเวลาในการด าเนิน การ
ให้บริการ
2) การสั มภาษณ์ เป็ น วิธีการหนึ่งในการที่ได้รับทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ มารับ
บริการซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญของผู้สัมภาษณ์ ที่จะโน้มน้าวให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง เป็นวิธีที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
3) การสังเกต เป็นวิธี ที่จะทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้ โดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น
การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมารับบริการ
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จะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการบริการนั้นสามารถที่จะวัดได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วยจึงจะส่งผลให้การวัด
นั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้
หทั ย รั ต น์ ประทุ ม สู ต ร (2542: 14) กล่ า วว่ า การวั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจเป็ น เรื่ อ งที่
เปรียบเทียบได้กับความเข้าใจทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการจะถาม
มีเครื่องมือที่ต้องการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทาง
แต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของซาลีซนิคค์
คริสเทนส์ กล่าวคือ
1) วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ที่ทางาน ที่บ้าน และทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตศึกษาแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ทาให้เกิดความยุ่งยากกับการที่จะวัดและเปรียบเทียบ
2) วัดได้โ ดยแยกออกเป็ น องค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน การนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจ้าง
5.2 แนวคิด และทฤษฎีคุณภำพกำรบริกำร
สมิต สัชฌุกร (2542; อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550: 18) ให้ความหมายคาว่า การบริการ
ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นคาที่เราคุ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้อง ขอรับ
บริการเพื่อความพึงพอใจของตน โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทาหรือติดต่อและ
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายาม
ใด ๆ ก็ตามด้วย วิธีการหลากหลายในการทาให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่า
เป็นการให้บริการทั้งสิ้น
การจัดอานวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ก็เป็น
การให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสาคัญ คือ เป็นการช่วยเหลือ
และอานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
การบริการเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในงานด้านต่าง ๆ เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือ
การดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการดาเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริ การทั้งในภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอยิ่งเป็นธุรกิจ
บริการ ตัวบริการนั้นเอง คือ สินค้า การขายจะประสบความสาเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี กิจการค้า
จะอยู่ได้ต้องทาให้เกิดการ “ขายซ้า” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ การบริการที่ดีจะช่วย
รักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ทาให้เกิดการขายซ้าแล้วซ้าอีก และชักนาให้มีลูกค้าใหม่ ๆ ตามมาเป็น ความจริง
ว่า “เราสามารถพั ฒ นาคุ ณภาพสิ น ค้า ที ล ะตั ว ได้ แต่ การพัฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารต้ องท าพร้ อมกั น
ทั้งองค์การ” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์การจะต้องถือ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป
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อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์, ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ และสุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ได้ทาการศึกษา
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางโปรง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ การเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจานวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวม
และรายด้าน พบว่าในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ 96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิด เป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนใน
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 ตามลาดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49
และ 3.39 ตามลาดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2559) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อาเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในงาน
บริการ 4 งาน คือ 1) งานบริการกองคลัง 2) งานบริการกองช่าง 3) งานบริการกองสวัสดิการสังคม
และ 4) งานบริการ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยศึกษาความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการ ของแต่ละงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้รับบริการในงานทั้ง 4 งาน จานวน 1,067 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้อหาส าหรับข้อมู ล
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เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด 2) งานบริการกองคลัง พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3) งานบริการ
กองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็น ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4) งานบริการกองสวัสดิการสั งคม พบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40
ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 5) งานบริการสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือ พระ
แท่น พบว่า ผู้รับบริการมี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.4 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
สายบัว อุ่นทะยา (2556) ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านการ
ทะเบียนและบัตร สานักทะเบียนอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพการให้ บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร สานักทะเบืยนอากอท่า คันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนค้นงานทะเบี ยนและบัตร สานักทะเบียน
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามทัศนะของประชาชน จาแนกตามเพศ อายุ การศึกมา อาชีพ
และรายได้ และ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงาน
ทะเบี ย นและบั ต ร ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอท่ า คั น โท จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนจานวน 300 คน ได้มาโดยการกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร ทาโร่
ยามาเน่ และวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 27 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ0.95 ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้อ
ทั้งฉบับ 0.50-0.77 ได้ค่า IOC รวมทั้งฉบับ 06.7-1.00 สถิติที่ใช้ ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิ เ คราะห์ ค่ า ที (Independent Sample t-test) เละการทดสอบค่ า เอฟหรื อ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test/One-way ANOVA) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1.คุณภาพ
การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร สานักทะเบียนอาเภอท่ าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก2ด้าน โดยเรียงลาดับด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ได้ แก่ ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้ าที่และด้านวิธีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ส่วนที่เหลืออีก 1 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดสถานที่
ปฏิบั ติง าน 2) ผลการเปรี ย บเทีย บ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
แตกต่างกัน มีทัศนะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร สานักทะเบียน
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่
มีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อคุณ ภาพการให้ บ ริการด้า นงานทะเบียนละบั ต ร ไม่แตกต่า งกัน ด้ านอายุ
ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีทัศนะต่อคุณภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตร ไม่แตกต่างกัน

813

ด้านการศึกษาประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อคุณภาพการให้บริการด้านงานทะเบียน
และบัตรไม่แตกต่างกัน ด้านอาชีพประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนะต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
งานทะเบียนและบัตรไม่แตกต่ างกัน ด้านรายได้ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีทัศนะต่อคุณภาพการ
ให้บริ การด้านงานทะเบี ยนและบั ตรไม่แตกต่างกัน 3.ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรสานักทะเบียนอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเรียงลาดับ
ความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เจ้ าหน้าที่ควรให้บริการล่วงเวลา หรือบริการในช่วงพัก
เที่ยง เจ้าหน้าทีค่ วรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ควรจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยให้
คาแนะนา ชี้แจงขั้นตอนการขอรับบริการ เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน

ปัจจัยกำรบริกำร
- ด้านคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ
-ด้านลักษณะการให้บริการ
-ด้านระบบการบริการ
-ด้านคุณภาพการให้บริการ
-ด้านระยะเวลาการให้บริการ
-ด้านการประชาสัมพันธ์
-ด้านเทคโนโลยี
-ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
-ด้านสภาพแวดล้อม

ภาพที่ 6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการของสานักทะเบียน
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
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7. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือการวิจัยคือ
แบบสอบถาม ใช้วิธีการสารวจเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
7.1 รูปแบบกำรวิจัย
รู ป แบบการศึ ก ษาเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ใช้ วิ ธี ก ารส ารวจ
(Survey Research) โดยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
7.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการในงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนครอบครัว และ
งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน ของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2) กลุ่ มตัวอย่ าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับบริการของส านักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย จากจานวนผู้มารับบริการในงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนครอบครัว
และงานบั ตรประจ าตัว ประชาชน ของส านักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในช่ว งเดื อน
มกราคม-มีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้ใช้บริการจานวน 2,256 คน โดยใช้สูตรคานวณ กรณีทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ตามแนวคิดของทาโร่
ยามาเน่ (Yamane, Taro, 1973; อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553: 203) จากจานวนประชากร
ทั้ ง หมด 2,256 คน ก าหนดให้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%
ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% จากสูตรดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 340 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ขนาด
ตัวอย่างที่มีมากพอ และมีสัดส่วนในการคานวณที่ลงตัว จึงได้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิจัยเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
7.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสารวจ
(Survey Research) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
(1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(2) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
(3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคล้ องของข้อคาถามแต่ละข้อกับประเด็นย่อย
ประเด็นหลัก รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
(4) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงไป
ใช้ ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
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7.4 ลักษณะของแบบสอบถำม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ส่ว นบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นชนิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอาเภอ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในด้านต่าง ๆ จานวน 34 ข้อ ประกอบด้วย คุณลักษณะของ
เจ้ าหน้าที่ผู้ ให้ บ ริ การ จ านวน 4 ข้อ กระบวนการ/ขั้นตอนให้ บริการ จานวน 4 ข้อ ลั กษณะการ
ให้ บ ริ ก าร จ านวน 4 ข้ อ ระบบการบริ ก าร จ านวน 4 ข้ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร จานวน 4 ข้ อ
ระยะเวลาการให้บริการ จานวน 4 ข้อ การประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ข้อ เทคโนโลยี จานวน 2 ข้อ
สิ่งอานวยความสะดวก จานวน 4 ข้อ และสภาพแวดล้อม จานวน 2 ข้อ
การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ความความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอนาดี จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี โดยใช้มาตรวัดตามแนวทางของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน
(Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งกาหนดน้าหนักคะแนนเพื่อทราบระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ
ดังนี้
คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
จัดระดับค่าเฉลี่ยในช่วงคะแนน เพื่อการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด = 5-1 =0.8
จานวนชั้น
5
ส่วนที่ 3 สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open ended)
เพื่อให้ประชาชน ผู้มาใช้บริการตอบแบบสอบถาม ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค
ของประชาชนผู้มาใช้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
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7.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาจะนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวมรวบทั้งหมด 400 ชุด มาทาการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ม าท าการวิเ คราะห์ แ ละประมวลผลทางสถิ ติ ด้ว ยโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ (Statistical Package Program for Social Sciences: SPSS) เพื่ อ ท าการ
วิเคราะห์ใน 3 ด้าน ดังนี้
1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ทาการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละ
2) ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริการ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3) ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) t-test และ One-way
ANOVA หากพบความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ใ ห้ ท าการทดสอบรายคู่ โดยวิ ธี เ ชฟเฟ
(Scheff’ Method)
8. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถสรุปลักษณะปัจจัยด้านต่าง ๆ
ได้ ดังนี้
8.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมี
เพศชาย จานวน 209 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.3 และ เพศหญิง จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8
ตามลาดับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ
อายุ 41-50 ปี จานวน 86 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.5 อายุ 20-30 ปี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ
21.25 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 16 อายุ 51-60 ปี จานวน 34 คน คิด เป็น
ร้อยละ 8.5 และ อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 2 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับมัธ ยม/ปวส./ปวช. จานวน 188 คน คิดเป็น ร้อยละ 47 รองลงมาคือ ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ระดับ ป.ตรี จานวน 87 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.75
และระดับสูงกว่า ป.ตรี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จานวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 ค้าขายและเกษตรกรรม จานวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.25 อาชีพอื่น ๆ จานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25
รองลงมาคือ รายได้ต่าต่ากว่า 10,000 บาท มีจานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รายได้ 20,001-
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30,000 บาท มีจานวน 62 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.5 และ รายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป มีจานวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามลาดับ
8.2 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักทะเบียนอำเภอนำดี
จังหวัดปรำจีนบุรี
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอนาดี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
กลุ่มตัวอย่าง ที่มารับบริการจากสานักทะเบียนอาเภอนาดีมีความพึงพอใจ ด้านลักษณะการให้บริการ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 และ ด้านคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.94 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ด้านระบบการบริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่า กับ 4.92 ด้ านระยะเวลาการให้ บ ริก าร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.91 ด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.84 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และมีความพึงพอใจด้านการ
ประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ตามลาดับ
ด้านคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริก าร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.75 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ 3 เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถมีค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ดเท่า กับ 4.84 รองมาคื อ ข้อ 2 เจ้ าหน้ าที่ แต่ งกายสุ ภ าพเรี ยบร้อ ย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการบริการ มีค่าเฉลี่ย
4.75 และข้อ 1 เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.61 ตามลาดับ
ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อ 2 ความโปร่งใส ตรงไปตรงมาในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.96 รองมาคือข้อ 4
ความชั ด เจนในการอธิ บ าย และแนะน าขั้ น ตอนในการท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.92 ข้ อ 3
ความเหมาะสมของขั้นตอนในการให้บริการ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และข้อ 1
ความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับน้อยที่สุด 4.58 ตามลาดับ
ด้านลักษณะการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานัก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านลักษณะการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.94 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริการ สามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน และข้อ 2 เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันที่ 4.95 รองมาคือข้อ 3 เจ้าหน้า ที่รับฟังปัญหาหรือข้อ
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ซักถามอย่างสุภาพและ ข้อ 4 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและเอาใจใส่ ให้ความสนใจผู้มารับบริการเป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ตามลาดับ
ด้า นระบบการบริ ก าร พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ าง มีค วามพึ งพอใจต่อ การให้ บ ริ การของส านั ก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุ รี ด้านระบบการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1 ให้บริการอย่างเป็นระบบ
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.96 รองมาคือข้อ 4 การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ข้อ 3 มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.92 และข้อ 2 ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับน้อยที่สุด 4.88
ตามลาดับ
ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานัก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.93 อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2 ผลการให้บริการใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดเท่ากับ 4.98 รองมาคือข้อ 3 ได้รั บการบริการที่ตรงตามความต้องการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ข้อ 1 ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93
และข้อ 4 ได้รับคาแนะนาในการแก้ไขปัญหาและตอบข้อสงสัยของผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 4.8 ตามลาดับ
ด้านระยะเวลาการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานัก
ทะเบี ยนอาเภอนาดี จั งหวัดปราจีนบุรี ด้านระยะเวลาการให้ บริการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3 การให้บริการ
เป็นไปตามลาดับขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.98 รองมาคือข้อ 4 มีความเหมาะสมในระยะเวลา
การรอคอยการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ข้อ 1 การบริการมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.92 และข้อ 2 การให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาทาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.82
ตามลาดับ
ด้านการประชาสั มพัน ธ์ พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของส านัก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.94 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1 มีป้ายประชาสัมพันธ์และ
สัญลักษณ์บอกจุดบริการ และช่องบริการที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 และข้อ 2 มีคู่มือ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของสานักทะเบียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91
ตามลาดับ
ด้านเทคโนโลยี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2 มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลทาง

819

โทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และข้อ 1 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามลาดับ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานัก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 4 มีเจ้าหน้าและอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.98 รองมาคือข้อ 1 มีที่นั่งเพียงพอสาหรับผู้มารอ
รับใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ข้อ 3 มีห้องน้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและเพียงพอสาหรับผู้มา
ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และข้อ 2 มีน้าดื่มให้บริการสาหรับผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 4.77 ตามลาดับ
ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุ รี ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2 มีแสงสว่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเท
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ ข้อ 1 สถานที่รับบริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามลาดับ
8.3 กำรทดสอบสมมติฐำน
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่อ ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่ อการให้ บริก ารของส านั ก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ส่วนปัจจัย ส่วนบุคคลที่ไม่ส่ งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ที่ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 8.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน
1. เพศที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2. อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
3. วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
4. อาชีพที่แตกต่างกั นมีผลต่ อปัจจัย ที่มีผลต่ อความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
5. รายได้ต่ อ เดื อ นที่แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ปัจ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลกำรทดสอบ
ยอมรับ
ปฏิเสธ







9. สรุป อภิปรำย ข้อเสนอแนะ
9.1 สรุป
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
1) ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40
ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวส./ปวช. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท
2) ปัจจัยการบริการ พบว่า
(1) ด้านคุณสมบั ติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประเด็นที่กลุ่ มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นอันดับแรก
(2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ประเด็นความโปร่งใส ตรงไปตรงมาในการให้บริการ เป็นอันดับแรก
(3) ด้านลักษณะการให้บริการ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริการ สามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน เป็น
อันดับแรก
(4) ด้านระบบการบริการ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นอันดับแรก
(5) ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ผลการให้บริการในภาพรวม เป็นอันดับแรก
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(6) ด้านระยะเวลาการให้บริการ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ การให้บริการเป็นไปตามลาดับขั้นตอน เป็นอันดับแรก
(7) ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ มีป้ายประชาสัมพันธ์และสัญลักษณ์บอกจุดบริการ เป็นอันดับแรก
(8) ด้ า นเทคโนโลยี พบว่ า ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นอันดับแรก
(9) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ มีเจ้าหน้าและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการ เป็นอันดับแรก
(10) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
มีแสงสว่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานัก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ส่วนปัจจัย ส่วนบุคคลที่ไม่ส่ งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ที่ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานัก
ทะเบี ย น อาเภอนาดี จั ง หวั ด ปราจี นบุ รี จากผลการศึก ษาในด้ านระดั บความพึง พอใจ สามารถ
อภิปรายผล ดังนี้
1) จากผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก
ทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีความพึงพอใจด้านลักษณะการให้บริการ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรวรรณ รุ่งเรือง (2553) ที่ได้เสนอแนวคิดการมี
หัวใจบริการ (Service Mind) ไว้ว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์การไม่ว่าของรัฐหรือของเอกชนได้มีการ
ตื่นตัวในการให้บริการกันอย่างกว้างขวาง ค้นหากลยุทธ์เทคนิคต่าง ๆ มาให้บริการ และถือหลักการ
การให้ บ ริ ก ารที่ ดี ต่ อ ผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารทุ ก คน โดยปลู ก ฝั ง ให้ ทุ ก คนภายในองค์ ก ารมี หั ว ใจบริ ก าร
(Service Mind) เป็ น หลั กยึ ดส าหรับสร้างความตระหนักให้ เกิด ขึ้นในจิตใจของผู้ ให้บริการทุกคน
ซึ่งลักษณะของการให้บริการแบบหัวใจบริการ ได้แก่ การอานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้
ความกระจ่ า ง การสนั บ สนุ น การเร่ง รัดการท างานตามสายงาน และความกระตือ รือร้ นต่อ การ
ให้บริการผู้อื่น รวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับที่ดีต่อผู้อื่น ต้องการให้ผู้อื่นประสบความสาเร็ จ
ในสิ่งที่เขาต้องการ
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2) จากผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก
ทะเบี ย นอาเภอนาดี จั งหวัดปราจี นบุ รี มีความพึง พอใจด้านคุณ สมบัติ ของเจ้าหน้า ที่ผู้ ให้ บริการ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.94 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ดุสิต สุทธิรัตน์, ธรรมรัตน์
ศัลยวุฒิ และสุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้ บ ริ ก ารของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางโปรง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก เรียง
ตามลาดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
3.70 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
3) จากผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก
ทะเบียนอาเภอนาดี จั งหวัดปราจีนบุรี มีความพึงพอใจด้านคุณภาพ มากที่สุดเป็นลาดับที่ 3 โดยมี
ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.93 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด และทฤษฎีของ สมิต สั ช ฌุกร (2542; อ้างถึงใน
สุนันทา ทวีผล, 2550) ที่ได้ให้ความสาคัญในด้านคุณภาพของการบริการมากที่สุด เพราะการพัฒนา
คุณภาพของการบริ การเป็น สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์การจะต้องถือ เป็นความรับผิ ดชอบ
ร่วมกัน มิฉะนั้นจะทาให้เสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียฐานลูกค้าไป
9.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
(1) จากผลการศึกษาในด้านคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่า เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาไพเราะ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็นควรให้สานักทะเบียน ผลักดัน ด้านการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างสม่าเสมอ และคอยติดตามประเมินผลทุก ๆ เดือน
(2) จากผลการศึกษาในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการพบว่า ความถูกต้อง
และรวดเร็วในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็นควรให้สานักทะเบียน ผลักดันด้าน
ความเอาใจใส่ในขั้นตอน ความถูกต้อง และความรวดเร็วในการรับบริการ โดยจัดลาดับการบริการ
แจกบัตรคิว หรือมีเจ้าหน้าที่คอยชี้ แนะช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเบื้องต้นก่อนเข้ารับการบริการ
อีกทั้งจัดกลุ่มผู้รับบริการที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และพระภิกษุสงฆ์
เป็นต้น
(3) จากผลการศึกษาในด้านลั กษณะการให้บริการพบว่า เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหา
หรือข้อซักถามอย่างสุภาพ และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา และเอาใจใส่ ให้ความสนใจผู้มารับบริการเป็น
อย่างดี มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็นควรให้สานักทะเบียน ผลักดัน ด้านการดูแลเอาใจใส่
ผู้มารับบริการ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คาปรึกษา หรือรับฟังปัญหา
ของผู้มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งก่อน และหลังรับบริการ
(4) จากผลการศึกษาในด้านระบบการบริการพบว่า การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลื อกปฏิบั ติ มีร ะดับ ความพึงพอใจน้อยที่สุ ด จึงเห็ นควรให้ ส านักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวั ด
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ปราจีนบุรี ผลักดันด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่แบ่งแยก หรือรับบริการเฉพาะผู้รับบริการที่
เป็นญาติ หรือผู้รับบริการที่รู้จักก่อน ควรมีการแจกบัตรคิว และให้บริการตามลาดับก่อนหลังตาม
บัตรคิว
(5) จากผลการศึกษาในด้านคุณภาพการให้บริการพบว่า การให้คาแนะนาในการ
แก้ไขปัญหาและตอบข้อสงสัยของผู้มารับบริการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็นควรให้สานัก
ทะเบียนอาเภอนาดี จั งหวัดปราจีนบุรี ผลักดันด้านการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลในเรื่องการให้
คาแนะนา และตอบข้อสงสัยของผู้มารับบริการโดยเฉพาะ เห็นควรให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับ
ฟังปัญหาของผู้มารับบริการ แล้วรวบรวมปัญหา หรือข้อสงสัย เพื่อหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุงใน
ลาดับต่อไป
(6) จากผลการศึกษาในด้านระยะเวลาการให้ บริการพบว่า การให้ บริการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาทาการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็นควรให้สานักทะเบียน ผลักดัน
ด้ า นระยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร ควรมี ก ารก าหนดระยะเวลาของการให้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ
ให้เหมาะสม ไม่ช้า หรือเร็วเกินไป อีกทั้ง เปิด/ปิด ตรงตามเวลาราชการ
(7) จากผลการศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์พบว่า มีคู่มือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์
และเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของสานักทะเบียน มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็น
ควรให้ผลักดันด้านประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้นาชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของสานักทะเบียนในด้านต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
(8) จากผลการศึกษาในด้านด้านเทคโนโลยีพบว่า มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ให้ บริ การได้อย่ างรวดเร็ วน้ อยที่สุด มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุ ด จึงเห็ นควรให้ส านักทะเบียน
ผลักดันด้านการเอาเทคโนโลยีเอามาให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนาเอาระบบคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยา
(9) จากผลการศึกษาในด้านสิ่งอานวยความสะดวกพบว่า มีน้าดื่มให้บริการสาหรับผู้
มาใช้บริการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็นควรให้สานักทะเบียน ผลักดันด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะน้าดื่มสาหรับผู้มารับบริการ ควรจัดเจ้าหน้าที่ คอยดูแล และทาความสะอาด
เป็นประจาทุกวัน
(10) จากผลการศึกษาในด้านสภาพแวดล้อมพบว่า สถานที่รับบริการมีความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงเห็นควรให้สานักทะเบียน ผลักดัน ด้าน
การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบให้ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด โดยทางสานัก
ทะเบียนอาจจะมีการจัดกิจกรรม 5ส. ในทุก ๆ เดือน เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขอนามัยที่ดี และอยากมา
ใช้บริการ อีกทั้งลดการร้องเรียนจากผู้มารับบริการอีกด้วย
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2) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการงานต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย
และ ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภ าพในการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีต่อไป
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาด้ า นปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ใช้
ประกอบการดาเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของสานักทะเบียน อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี
(3) ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลในการดาเนินการอย่างบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
(4) ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยการบริการ ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของสานักทะเบียน อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้นใน
งานวิจัยครั้งต่อควรมุ่งศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เช่น คุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์การบริการ เป็นต้น
อีกทั้งควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากบุค คลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
นายอาเภอในฐานะนายทะเบีย นอาเภอ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ ปฏิบัติงาน และประชาชน
ผู้รับบริการ เพื่อใหมีความหลากหลายทางความคิดเห็น และมีโอกาสในการค้นหาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง
และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” ที่ดาเนินการจัด
ไปแล้ ว 3 หลั กสู ตร โดยมีการสั มภาษณ์เชิงลึ กนายทหารสั ญญาบัตรที่ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ตร
“นายทหารนั ก พั ฒ นา” จ านวน 10 นาย และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อานวยการสานักงานทหารพัฒนา และหัว หน้ากองวิชาการ ศูนย์ฝึกศึกษา
สานักงานทหารพัฒนา จานวน 3 นาย
ผลจากการรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “นายทหารนั ก พั ฒ นา” และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าในด้านรายวิชาความรู้ในการจัดฝึกอบรมมีการเสนอให้เพิ่มเติมเนื้อหา
ทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น การส่งเสริมการทาตลาดออนไลน์
การสร้างร้านค้าออนไลน์ การใช้เครื่องมือ TPMAP ในการช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลชุมชนก่อนลงพื้นที่
ประชาคม ในด้านข้อขัดข้องในการจัดฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็น เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณ
ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมจึงไม่เท่ากัน ปัญหาในด้านเป้าหมายการฝึกอบรมที่มีการสื่อสารระหว่าง
ระดับผู้บังคับบัญชากับระดับผู้ปฏิบัติ ด้านรูปแบบการจัดฝึกอบรมเสนอให้มีการจัดฝึกอบรมออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางจากหน่วย
สนามมาเข้ ารั บ การฝึ ก อบรมที่ห น่ ว ยงานส่ ว นกลางได้ เ รีย นรู้แ ละเสนอให้ มี ก ารสาธิ ต การปฏิ บั ติ
(workshop) และการศึกษาดูงานเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะจากการค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร “นายทหาร
นั กพั ฒ นาของหน่ ว ยบั ญชาการทหารพัฒ นาในการสนั บสนุน ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี คือ 1) ด้า น
เป้าหมายของหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” การเพิ่มช่วงเวลาให้ระดับผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
สื่อสารกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือมีรายวิชาที่ผู้บังคับบัญชามาบรรยาย 2) ด้านเนื้อหาวิชานั้นควรมี
การเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพิ่มการจัดทาผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes)
*

เรือโทหญิง, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: bluedogeek@gmail.com
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ในแต่ละรายวิชา 3) ด้านรูปแบบการสอนการฝึกอบรมให้เพิ่มช่องทางออนไลน์ และยังมีข้อเสนอแนะ
ในการเพิ่มการสาธิตการปฏิบัติ (workshop) และการศึกษาดูงานให้มากขึ้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีนโยบายเพิ่มอัตราให้เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหาร
นักพัฒนา” 2) เพิ่มนโยบายการดาเนินการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 3) ควรมีนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการดาเนินการพัฒนาและ
ประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา”
คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา, หลักสูตรการฝึกอบรม “นายทหารนักพัฒนา”, หน่วยบัญชาการทหาร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ได้มีกรอบการพัฒนาประเทศในหลายด้าน
โดยกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง สู่กองบัญชาการกองทัพไทย
ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ที่มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก
เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานเร่งด่วนแผนย่อยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้าน
ความมั่นคง, ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน , ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์, ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดไว้อย่างครอบคลุมในแต่ละมิติมาประยุกต์ใช้ในระดับ
พื้นที่ (ระดับตาบล) อย่างบูรณาการ จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กาหนดเป็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์
ชาติ 23 ฉบับ 15 ประเด็น โดยมีแผนแม่บท “ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”เป็นภารกิจเร่งด่วนโดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยหน่วยงานรับผิดชอบร่วมหลากหลายหน่วยงาน
โดยมีแนวทางในการดาเนินการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ และภารกิจได้ถ่ายทอดมาสู่
ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานที่ 5 การพัฒนาประเทศเพื่ อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน
มีตัว ชี้วัดความพึงพอใจของประชาชน และร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านเกษตรและ
ปศุสัตว์ และตัวชี้วัดเพิ่มเติม เช่น รายได้ของประชาชนที่ผ่านโครงการพัฒนาของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบหรือปราชญ์ชาวบ้านได้ต่อไป
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจหน้าที่ในด้านการพัฒนา
ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ โดยมีพื้นที่เป้าหมายกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย โดยมี แผนงานส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ เป็นภารกิจสาคัญในการสนุบสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกองวิชาการ
ศูนย์ฝึกศึกษา สานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีหน้าที่ในการดาเนินการด้าน
การส่ ง เสริ ม ด้ า นวิ ช าการได้ รั บ นโยบายจากผู้ บั ญชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นาในการจั ด
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ฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เข้าใจบทบาทหน้าที่ ส่งเสริมความรู้ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การฝึกอบรม นายทหารนักพัฒนา ด้านงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ชนบทและด้านงานช่าง ระดับผู้บริหาร จานวน 130 นาย
- การฝึกอบรม นายทหารนักพัฒนา ด้านงานการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ชนบทระดับผู้ปฏิบัติงาน จานวน 40 นาย
ปีประมาณ พ.ศ. 2563
- การฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารนักพัฒนา ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 80 นาย
ผลจาการฝึกอบรมหลักสูตรที่ผ่านมามีความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
ระดับมากที่สุด มีข้อบกพ่องที่ต้องแก้ไขบางเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
ออกมาเป็ น ที่ชัดเจนและผู้ บั งคับ บั ญชายังพิจ ารณาให้ ดาเนิน การจั ดอบรมหลั กสู ตร “นายทหาร
นักพัฒนา” ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทาให้เกิดแนวคิด ในการ
พัฒนาหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” ทั้งการวางเป้าประสงค์ของหลักสูตร, การเลือกวิชาความรู้ใน
การจัดฝึกอบรม และกระบวนการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่นาไปดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะจ้ าหน้ าที่ นทพ. ให้ ส อดคลองกับ ความต้องการของผู้ บัง คับบั ญชา และความต้ องการของ
เจ้าหน้าที่ นทพ. ในการบรรลุภารกิจโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ศึก ษาวิ เคราะห์ เ นื้อ หาของหลั กสู ตร “นายทหารนั กพั ฒ นา” ที่ จะสนั บสนุ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.2 เพื่ อศึ กษาปั ญหา ข้ อขั ดข้ องของหลั กสู ตร “นายทหารนั กพั ฒนา” ในการสนั บสนุ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” ของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
หลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา”
3 หลักสูตรที่ผ่านมา และผลการ
ประเมินของหลักสูตร
สัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บังคับบัญชาต่อหลักสูตร
“นายทหารนักพัฒนา”
จานวน 3 นาย

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมหลักสูตร
“นายทหารนักพัฒนา”

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา"
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
จานวน 10 นาย

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาค้นอิส ระเป็ น การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรการฝึกอบรม “นายทหาร
นักพัฒนา” ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยใช้ข้อมูล การจัดฝึกอบรม “นายทหารนักพัฒนา”
และวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แนวคาถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัย คือ บุคลากรในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” นายทหารชั้นสัญญาบัตร และ
นายทหารชั้นประทวน มีจานวนทั้งสิ้น 250 นาย โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์
เป็ น นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รจ านวน 10 นาย เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก และสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ
ผู้บังคับบัญชา จานวน 3 นาย
4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นคว้ำอิสระ
5.1 ข้อมูลจากการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” ทั้ง 3 หลักสูตรที่ผ่านมา
และผลการประเมินของหลักสูตร
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5.2 การเก็บข้อมูลด้ วยการสัมภาษณ์โดยไม่จากัดคาตอบ และวิธีสั มภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” รวมจานวน
10 นาย และผู้บังคับบัญชาที่ดารงตาแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อานวยการ
สานักงานทหารพัฒนา และหัว หน้ากองวิชาการ ศูนย์ฝึกศึกษา สานักงานทหารพัฒนา รวมจานวน 3
นาย
6. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่ภารกิจหน้าที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “นายทหารนั ก พั ฒ นา” เปรี ย บเสมื อ นการติ ด อาวุ ธ ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ มี
เครื่องมือในการทางานให้บรรลุสาเร็จ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 6.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม “นายทหารนักพัฒนา” ของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6.1 ข้อมูลกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นำยทหำรนักพัฒนำ” ทั้ง 3 หลักสูตร
1) การฝึกอบรม นายทหารนักพัฒนา ด้านงานการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ชนบทและด้านช่าง ระดับผู้บริหาร มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม อยู่ที่
ระดับพึงพอใจมาก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบสอบถาม ระดับพึงพอใจมาก 46.6% รองลงมา
คือ พึงพอใจมากที่สุด 44.1%
2) การฝึกอบรม นายทหารนักพัฒนา ด้านงานการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ชนบทระดับผู้ปฏิบัติงาน มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวมต่อการได้เข้าร่วม
ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ อยู่ที่ระดับ พึงพอใจมากที่สุ ด โดยมี
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบสอบถาม ระดับพึงพอใจมากที่สุด 73.5% รองลงมาคือ พึงพอใจมาก
26.5%
3) การฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารนักพัฒนา ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวมต่อการได้เข้าร่วม ได้รับความรู้ และประสบการณ์จาก
การเข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมในครั้ ง นี้ อยู่ ที่ ร ะดั บ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด โดยมี ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตอบ
แบบสอบถาม ระดับพึงพอใจมากที่สุด 61.25% รองลงมาคือ พึงพอใจมาก 33.75%
ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบข้อมูลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา”
หลักสูตร
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม

จำนวน
รำยวิชำ

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับผู้บริหำร
2562
5 วัน
กาลังพลของ นทพ. ใน
ตาแหน่ง เสธ. และ รอง เสธ.
นขต.นทพ.,ผบ.และ รอง ผบ.
นพค.
130 นาย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงและการนาไปสู่การ
ปฏิบัติ
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
เสริมความมั่นคงแห่งชาติ
Leadership &
Management
การเข้าถึง การทางาน และ
เทคนิคการทางานกับชุมชน
สารสนเทศเพื่อการวาง
แผนการพัฒนา

รำยวิชำ

การวางแผนงบประมาณให้
เกิดความคุม้ ค่า
การติดตามและประเมินผล
โครงการ

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับผู้ปฏิบัติกำร
2562
10 วัน
นายทหารชั้นสัญญาบัตรของ
บัญชาการทหารพัฒนาชั้นยศ
ร.ต.-พ.อ. ตาแหน่ง นพช.

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับสัญญำบัตร
2563
9 วัน
นายทหารชั้นสัญญาบัตรของ
บัญชาการทหารพัฒนาชั้นยศ
ร.ต.-พ.อ.

40 นาย
ศาสตร์พระราชา

80 นาย
แผนแม่บทด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติแผนตาบล
ศาสตร์พระราชา
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภารกิจการฝึกทีส่ าคัญของ
ภารกิจการจัด นทพ. และ
นทพ. ในปีงบประมาณ
แผนงานโครงการ
พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ต้านทุจริต (ปปช.)
จากระดับชาติสู่พื้นที่
การประยุกต์ใช้หลักการทรง การปลูกฝังอุดมการณ์จติ อาสา
งานของรัชกาลที่ 9 กับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
เครือ่ งมือนักพัฒนา
กระบวนการและการเข้าถึง
การทางานกับชุมชน

กระบวนการทางานกับชุมชน

832
หลักสูตร

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับผู้บริหำร
การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. 2560
การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560
การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
งานผิวทางแอสฟัลท์ และ
มาตรฐานการก่อสร้างถนน
ศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับผู้ปฏิบัติกำร
เทคนิค กระบวนการทางาน
กับชุมชน

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับสัญญำบัตร
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ

สารสนเทศเพื่อการวาง
แผนการพัฒนา

การศึกษาและพัฒนาชุมชน

การบริหารการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ

แผนการพัฒนาชุมชน

การส่งเสริมอาชีพและการ
ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ
ธ.ก.ส. กับงานพัฒนาชนบท

สารสนเทศเพื่อการวางแผน
พัฒนา

การจัดทาแผนและการจัดการ
โครงการการพัฒนา
การกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนา
การเขียนโครงการการพัฒนา
การติดตามและการ
ประเมินผลการพัฒนา
อภิปรายและวิพากษ์โครงการ
พัฒนา

การติดตามประเมิน
ผลการพัฒนา
การชี้แจงหน้าที่ สายงาน
ด้านการข่าว
แผนงานส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์
การชี้แจง ของ สสน.นทพ.
การชี้แจงของ สธน.
การชี้แจง กธก.บก.นทพ.
การชี้แจงของ สตส.นทพ.
แผนงานก่อสร้างทางและ
การพัฒนาแหล่งน้า
การชี้แจง ของ กกร.บก.นทพ.
การชี้แจง ของ กสส.บก.นทพ.
การชี้แจงหน้าที่สายงาน
งบประมาณ
การชี้แจงหน้าที่สายงาน
กาลังพล
การชี้แจงหน้าที่สายงาน
การเงิน
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หลักสูตร

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับผู้บริหำร

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับผู้ปฏิบัติกำร

กำรศึกษำดูงำน

-

ควำมร่วมมือ

คณะพัฒนาสังคม
ม.เกษตรศาสตร์
กกช.บก.นทพ.

3 วัน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสารภี
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
ศูนย์สาธิตสหกรณ์
โครงการหุบกระพง
ณ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง
อุทยานราชภักดิ์
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกกิจ
พอเพียงฯ
คณะพัฒนาสังคม
ม.เกษตรศาสตร์

รำยวิชำ

นำยทหำรนักพัฒนำ
ระดับสัญญำบัตร
การเขียนแผนงานโครงการ
การเตรียมการและการตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
การชี้แจงหน้าที่สายงาน
ส่งกาลังบารุง
1 วัน
กองสนับสนุนและ
ขยายพันธุ์สัตว์
ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน ฯ

กรมการพัฒนาชุมชน

6.2 กำรสัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนำยทหำรนักพัฒนำและผู้บังคับบัญชำ
1) การสั ม ภาษณ์ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รนายทหารนั กพั ฒ นา ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี ความ
ประทับใจในการเข้ารับการฝึกอบรม มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ นทพ.นั้นควรเป็นสื่อกลาง เป็นเพียง
ผู้ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดาเนินกิจกรรมที่ประชาชนเลือกเองดาเนินการ
ได้อย่างยั่งยืนด้วยกลุ่มของประชาชนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าเป้าหมายของหลักสูตรคือเน้นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็นสาคัญ เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจการ กิจกรรมทางด้านอาชีพ
และการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ตามแผนแม่ บท ตาบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ผู้ให้
สัมภาษณ์เสนอว่าควรเน้นในเรื่องของรายวิช าความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒ นา
เพิ่ม มากขึ้น ทั้งการใช้เ ครื่อ งมือ อุปกรณ์ การใช้ ประโยชน์ที่สามารถนาไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้
กับประชาชนได้ นอกจากนี้งานภารกิจอื่น ๆ ของ นทพ. ก็ส ามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้
ภารกิจ สาเร็ จ เช่น งานก่อสร้ างเส้ นทาง, งานเกษตรและสหกรณ์ , งานพัฒนาแหล่งน้า ฯลฯ และ
มีข้อเสนอแนะให้ขยายเวลาในการฝึกอบรมและเพิ่มกิจกรรมในการปฏิบัติการลงมือทา (workshop)
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ทั้งในการเขียนแผนพัฒนาชุมชน การทาประชาคม และมีข้อเสนอให้มีการจัดอบรมแบบสัญจรเพื่อให้
เข้าถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่ตามหน่วยงานภาคสนามที่ไม่สามารถเข้ามารับการฝึกอบรม
ณ หน่วยงานส่วนกลางได้
2) การสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบกับเนื้ อหาวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ
ในการจัดฝึกอบรม วิทยากรที่ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย การบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นทั้ง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาชุมชน การดาเนินการใน
การพาไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ แต่ยังอยากให้ เพิ่มการสาธิตและการลงมือปฏิบัติ โดยให้
ความเห็น ว่าเจ้าหน้าที่ควรมีทักษะความรู้ด้านเกษตรและปศุสัตว์เป็นพื้นฐานที่ต้องมีความชานาญ
เจ้าหน้าที่ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย มีศักยภาพในการทางานด้านการบริหาร
โครงการ การเขี ย นโครงการ และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ต้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ ส าเร็ จ
ผู้บั งคับบั ญชาวางเป้าหมายของหลักสู ตรการจัดฝึ กอบรม “นายทหารนักพัฒ นา” เน้นคือเพิ่มขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของ นทพ. ให้มีความรู้สามารถทาภารกิจที่ตอบสนองนโยบายของ นทพ.
และยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ได้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งโดยต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานเดีย วกั น เน้ นให้ นทพ.
สามารถเป็นสื่อกลางประสานงานทางานบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้
ตลอดจนการจัดฝึกอบรมต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเอาความรู้ใหม่ ๆ มาอัพเดทให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้
เกิดทักษะและความรู้ที่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาด้วยสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สาคัญทั้งใน
การดาเนินกิจการต่าง ๆ รวมไปถึงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทาให้เกิดชีวิตวิถีใหม่
(New normal) การเรียนออนไลน์อาจจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม
มากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาความรู้ที่ไม่ต้องมีการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนในภารกิจการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน ช่องทางการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ การทาการตลาดทางออนไลน์ สามารถช่วยให้
ภารกิจสาเร็จ และเห็นควรให้เพิ่มเติมการลงพื้นที่เพื่อสาธิตปฏิบัติจริง (workshop) เพื่อให้เกิดทักษะ
จากการลงมือทาทั้งการทาประชาคม การส่งเสริมอาชีพ การทาการเกษตร ให้เกิดความเชี่ยวชาญจน
สามารถไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ถูก
นามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มเติมรายวิชาเข้ามาเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ และเน้นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
7. สรุปผลกำรศึกษำ
7.1 แนวทำงกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รกำรฝึ ก อบรม “นำยทหำรนั ก พั ฒ นำ” ของหน่ ว ย
บัญชำกำรทหำรพัฒนำเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
1) เป้าหมายในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา”
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าเป้าหมายของการจัดฝึกอบรมเน้นหลักในการดาเนินงานที่
เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสามารถบรรลุภารกิจในการส่งเสริมอาชี พ การดารงชีวิตด้วยหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความหลากหลายซึ่ง 3
หลักสูตรที่ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้วมีนโยบายจากผู้บังคับบัญชาที่แตกต่างกันส่งผลไปถึงการ
เลือกรายวิชาในการฝึกอบรมด้วย และจากผลการสัมภาษณ์พบว่าการสื่อสารเป้าหมายการฝึกอบรม
หลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” จากผู้บังคับบัญชาไม่ได้ลงไปถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งถือว่าเป็น
ผู้ปฏิบัติทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ถึงควรเพิ่ม
ระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชามาพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเปิดโอกาสให้มีรายวิชาที่
ผู้บังคับบัญชาได้มาสอน
2) เนื้อหาวิชา
เนื้อหาวิชานั้นมีความแตกต่างกันบ้าง โดยมีผลเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับทาให้ระยะเวลาใน
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา” แต่เนื้อหาหลักในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ดาเนินตามแผน “ตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วิชาที่
สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านความมั่นคง ศาสตร์พระราชา เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในพื้นที่ คือ เครื่องมือนักพัฒนา, กระบวนการทางานกับชุมชน,
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , การศึกษาและพัฒนาชุมชน, แผนการพัฒนาชุมชน และ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา ซึ่งวิชาเหล่านี้ได้รับเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งจาก คณะ
พัฒนาสังคม และ กรมการพัฒนาชุมชนมาบรรยาย อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาใน
การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีในการส่งเสริมอาชีพเช่น การทาการตลาดออนไลน์ หรือ
วิชาที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทาการเกษตร
ควรมีการพิจารณาให้การให้ความสาคัญไปที่ learning outcomes ของทั้งในระดับหลักสูตร
และรายวิชา เพราะเป็นเครื่องกาหนดและตัวชี้วัดที่สาคัญว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ
หรือสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ตามที่ผ่านการฝึกอบรมจากหลัก สูตร “นายทหารนักพัฒนา” หรือไม่
เสนอให้มีเพิ่ม การกาหนด Expected Learning Outcomes ของหลักสูตร “นายทหารนักพัฒนา”
โดยพิจารณาจากความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) รูปแบบในการจัดฝึกอบรม
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิ ท -19 ท าให้ ก ารฝึ กอบรมต่า ง ๆ เกิ ด อุป สรรคในการด าเนิน การจัด การฝึ ก อบรม
ซึ่งผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เสนอแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ZOOM
ซึ่ ง ท าให้ เ ปิ ด โอกาสให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นภาคสนามที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางร่ ว มการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“นายทหารนักพัฒนา” ที่ส่วนกลางมีการเข้าถึงในรายวิชาที่ไม่มีภาคปฏิบัติ และยังมีข้อเสนอแนะใน
การเพิ่มการสาธิตการปฏิบัติ (workshop) ให้มากขึ้น
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7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “นายทหาร
นักพัฒนา” ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงขอเสนอเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้
1) ควรมีนโยบายเพิ่มอัตราให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยสนามที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริ มอาชีพ
และการเกษตร หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “นายทหาร
นักพัฒนา” เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้มีความรู้ในการดาเนินงาน เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทราบถึงตัวชี้วัด
ที่สามารถตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนการดาเนินงานให้บรรลุแผน “ตาบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
2) เพิ่มนโยบายการดาเนิ นการบูรณาการกับหน่ว ยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติงาน เช่น หน่ ว ยงานของกระทรวงมหาดไทย หน่ว ยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ที่ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม “นายหทารนักพัฒนา” ควรทาบันทึกความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาหรื อ กรมพฒนาชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3) ควรมีนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการดาเนินการพัฒนาและ
ประเมิ น การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “นายทหารนั ก พั ฒ นา” เช่ น สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นมาตรฐานระดับที่สูงขึ้น และในด้านการประเมินการฝึกอบรมควรเพิ่มเติมใน
กระบวนการประเมินก่อนฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรมและหลังจากการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดฝึกอบรม การติดตามผลการประเมินต่อเนื่องไปในพื้นที่หน่วยสนามหลังจากผ่าน
การฝึกอบรมใน
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กำรประเมินผลโครงกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ในพื้นที่อันเนื่องมำจำกภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้ำนบำท)
กรณีศึกษำ: จังหวัดอุทยั ธำนี
สุวิทยา พาอินทร์*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การประเมิ น ผลโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาและบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) กรณีศึกษา:
จังหวัดอุทัย ธานี มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200
ล้านบาท) ของจั งหวัดอุทัย ธานี โดยใช้แนวคิด CIPP Model 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินโครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่อันเนื่องมาจากปั ญหาภั ยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้ านบาท) ของจังหวัด
อุทัยธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จาก
ผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ จานวน 15 คน และการเก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรผู้รับประโยชน์ จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและ
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ( Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย ( ̅ ) และค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งนาเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยใช้การประเมินโครงการรูปแบบ CIPP
Model โดยรวมทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยของแต่ล ะด้าน คือ ด้านผลผลิต พบว่า โครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ งและปั ญหาอุทกภัย ในระดับพื้นที่ได้ และยังสามารถแก้ไขปัญหาน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคในระดับพื้นที่ ตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรนอกฤดูกาลได้ รวมไปถึงสามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ รองลงมาคือ ด้านบริบท
พบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดในเรื่องเร่งด่วน กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและช่วงเวลาดาเนินการไว้ชัดเจน
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: suwittaya_ton@hotmail.com
*
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มีความสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล ส่ วนด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า โครงการมีการกาหนดผลผลิ ต
ผลลัพธ์ ผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สามารถวัดผลได้ มีการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ปัจ จุ บั น มาดาเนิ น การ พร้ อมระบุ ความเสี่ ยง วิธีการบริห ารจัดการไว้ชัดเจน และยังมีระยะเวลา
ดาเนินการที่เหมาะสม รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งผู้รับผิดชอบโครงการยังมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ดี สามารถดาเนินโครงการได้ และด้านกระบวนการ พบว่า การกาหนดแผนการดาเนินโครงการมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนด มีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน มีการจัดตั้งคณะทางาน ติดตาม กากับ ดูแล และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ทุกระยะ และมีความโปร่งใสในการดาเนินการ กาหนดกลไกและมีวิธีบริหารโครงการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
สาหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาโครงการการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัด
ละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี ได้สรุปไว้แต่ละด้าน ดังนี้
ด้ า นบริ บ ท การด าเนิ น โครงการควรมี ก ารก าหนดกิ จ กรรมที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในเชิงบวก และทาให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจต่อเป้าหมายของการดาเนินการ เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงครบทุกพื้นที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในกรณีแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติได้
ด้านปัจจัยนาเข้า การดาเนินโครงการควรมีการสารวจความต้องการในพื้นที่ที่จะดาเนินการ
ไม่ควรกาหนดวงเงินงบประมาณโดยการเฉลี่ยเท่าๆ กันทั้งประเทศ เนื่ องจากความต้องการในระดับ
พื้นทีม่ ีต่างกันในแต่ละจังหวัด
ด้ า นกระบวนการ ในการด าเนิ น การควรมี ร ะยะเวลาการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และควรมีการติดตามประเมิน ผลในทุกช่วงของการดาเนิน
โครงการ ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่างการดาเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ
ด้านผลผลิต ในการดาเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรมุ่งเน้นการดาเนินการแบบมีส่วน
ร่วมจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่
คาสาคัญ: การประเมินผลโครงการ, การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน, ภัยแล้งและอุทกภัย
1. บทนำ
เมื่ อ กล่ า วถึง การประเมิ น ผล ถือ เป็น เรื่ องที่ ส าคั ญ มากต่อ การด าเนิ น นโยบายสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภาครัฐด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ที่มุ่งเน้นการบริหารนโยบายแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็ นการมองการบริหารแบบองค์รวมที่ให้ความสาคัญทั้งเรื่องผลผลิต ผลลั พธ์ และ
ผลกระทบ ที่เกิดจากการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวจะสามารถสะท้อนภาพให้ผู้
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กาหนดนโยบายและผู้ดาเนินงานได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการด้านการประเมินผล ดังนี้
บทบาทของการประเมินผลจึงทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนตาม
กระบวนการทางนโยบายแล้ว ยังเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความสาเร็จหรือล้มเหลวของการดาเนิน
นโยบายในระดับต่าง ๆ ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อ
ผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ย วข้อ งในมิ ติต่า ง ๆ เพื่อ นาจุด บกพร่อ งกลั บ มาปรับ ปรุ งแก้ไขในการด าเนิ นงานให้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้กาหนดนโยบายในกรณีที่ต้อ งการดาเนิน
นโยบายในลักษณะที่ใกล้เคียงกันในอนาคต สานักงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจ
เกี่ย วกับ การเสนอแนะและให้ ความเห็ นแก่ รัฐ บาลและหน่ว ยงานภาครั ฐ ในด้านการงบประมาณ
การจัดทางบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และการบริหาร
จัดการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีความคุ้มค่า สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้
โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
และแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรี
3) ให้ คาปรึกษาแนะน าในการจัดทางบประมาณที่ส อดคล้ องกับการงบประมาณแก่ส่ ว น
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
4) จัดทางบประมาณรายจ่ายโดยคานึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
5) จั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แ ละร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
6) จัดทาข้อเสนอเพิ่มหรือลดการจัดสรรงบประมาณให้ส อดคล้องกับสถานการณ์และกาลัง
เงินของแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
7) บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กาหนดไว้
8) ติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลความสาเร็จของการดาเนินงานของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี
9) จัดทารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
10) เสนอแนะและให้ ความเห็ นต่ อคณะรัฐ มนตรี ในด้า นการงบประมาณและด้ านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
11) ปฏิบั ติก ารอื่ น ใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอ านาจหน้า ที่ข องส านั กงบประมาณ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (กฎการแบ่งส่วนราชการสานักงบประมาณ
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้มีการกาหนดการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดขึ้นทั้งหมด 18 กลุ่มจัง หวัด
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ที่ติดต่อกันมีความเกี่ยวเนื่องจากเศรษฐกิจ การผลิต การค้า
การลงทุ น เพื่อ ความได้ เปรี ย บทางการแข่ง ขัน และเป็น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิ ธีก าร
งบประมาณ และสามารถยื่นคาขอจัดตั้งงบประมาณได้ เป็นการบริหารราชการที่มุ่งเน้ นการบริหาร
เชิงพื้นที่ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ สานักงบประมาณจึงได้จัดตั้ ง
กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 มาสนับสนุนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย และขับเคลื่อน
โครงการสาคัญและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทในการจัดการงบประมาณแบบ
บูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 18 เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ 18 เขตพื้นที่ของสานักงบประมาณ
ที่จั ดตั้งขึ้น เรี ย กว่ากลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 2 ประกอบด้ว ย จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจั ดทางบประมาณให้แก่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
ที่รับผิดชอบ
2) ให้คาปรึกษา แนะนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทางบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของ
รัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) ประสานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) วิเ คราะห์ ง บประมาณรายจ่ ายและการใช้จ่ ายงบประมาณของหน่ ว ยงานในเขตพื้น ที่
ความรับผิดชอบ
5) วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับประมาณการรายรับและรายจ่าย รวมทั้งเงินนอก
งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
6) ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบในการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทาบริการ
สาธารณะ และจัดทามาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7) ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณของหน่วยงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
8) จัดเตรียมข้อมูลและคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย (กฎการแบ่งส่วนราชการสานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่
ของประเทศ และส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ น้ าอุ ปโภคบริ โ ภคของภาคประชาชน ภาคการเกษตร
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และภาคอุตสาหกรรม รั ฐบาลจึงจาเป็นต้องมีการบริห ารจัดการและการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรับมือวิกฤติที่จะเกิดขึ้น
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2562 มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องจัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีความ
พร้ อมและสามารถดาเนิ นการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่ว
ประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้
หารื อในรายละเอีย ดเกี่ย วกับ งบประมาณค่าใช้จ่ายกับ สานักงบประมาณและเสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ทั่วประเทศวงเงิน 15,800 ล้านบาท แยกเป็น
สาหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และสาหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ
500 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยมีกรอบและแนวทางปฏิบัติในการเสนอของบประมาณเพื่อแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
จังหวัด
จังหวัดอุทัยธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จานวน 276 โครงการ วงเงินงบประมาณ
222,615,350 บาท และได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสานักงบประมาณเขตพื้นที่ 18 ในฐานะ
สานักงบประมาณ จานวน 254 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 199,130,600 บาท โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยการดาเนินโครงการมีระยะเวลาการก่อหนี้ผูก พันภายในเดือนกันยายน พ.ศ.
2562 และระยะเวลาดาเนินการเป็นไปตามขนาดของโครงการและงวดงาน โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุทัยธานีได้ดาเนินโครงการ ส่งมอบโครงการ และเบิ กจ่ายงบประมาณได้
เสร็ จสิ้ น แล้ ว และยั งไม่มีผลการดาเนิ นโครงการอย่างเป็นรูปธรรมถึงความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ และเป็นงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่ได้จัดสรรอย่างเร่งด่วน
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการประเมินผลโครงการ
“กำรประเมิ น ผลโครงกำรแก้ไ ขปั ญหำและบรรเทำควำมเดื อดร้ อ นของประชำชนในพื้นที่อั น
เนื่องมำจำกภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้ำนบำท) ของจังหวัดอุทัยธำนี” ผลการ
ประเมินจะทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของการด าเนิ น โครงการที่ เ ร่ ง ด่ ว นและเป็ น โครงการที่ ใ ช้ ง บกลางฯ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ
ระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอนโยบาย โครงการในการใช้งบ
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กลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ของปี ง บประมาณในคราวถั ด ไปให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การติดตามและประเมินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
(จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี

ด้านบริบท
(Context : C)

ด้านปัจจัยนาเข้า
(Input : I)

ด้านกระบวนการ
(Process : P)

ด้านผลผลิต
(Product : P)

ผลการดาเนินโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการ
3. ขอบเขตกำรประเมินโครงกำร
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษา การประเมินโครงการการแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
(จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
โดยใช้เงินงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ในรู ป แบบ CIPP Model ของ
Stuffebeam (1971) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน ประกอบด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ได้แก่ การประเมินสภาพ
โดยทั่วไปของโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับแผนพัฒนาจังหวัด และการเตรียมการภายในของโครงการ
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2) ด้านปัจจัยนาเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) ได้แก่ การประเมินปัจจัย
ในการดาเนิ น งานตามโครงการ ความพร้อมของปัจจัยในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความพอเพียงในด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ ด้านแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ได้แก่ การประเมินกระบวนการดาเนินงาน
ภายในโครงการ ได้ แ ก่ การวางแผน การประเมิ น โครงการ กลไกการท างาน การมี ส่ ว นร่ ว ม
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
4) ด้านผลผลิ ต (Product Evaluation : P) ได้แก่ การประเมินคุณลั กษณะของโครงการ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชากรสาหรับการศึกษา คือ
1) ผู้ดาเนินการโครงการ: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อานวยการสานักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ผู้อานวยการโครงการ
ชลประทานจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ผู้ อ านวยการโครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รั ก ษาทั บ เสลา นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดอุทัยธานี นายอาเภอใน
จังหวัดอุทัยธานี จานวน 8 อาเภอ
2) ประชาชนผู้ รับประโยชน์ : ประชาชนผู้รับผลประโยชน์ในพื้นที่ดาเนินโครงการจานวน
256,426 คน ซึ่งสุ่มตามสูตร จานวน 400 คน ใน 8 อาเภอ จังหวัดอุทัยธานี
3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ร ะยะเวลาในการศึ ก ษา ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาเรื่อ งการประเมิ นผลโครงการแก้ไ ขและบรรเทาปัญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จั งหวัดละ 200
ล้านบาท) กรณีศึกษา: จังหวัดอุทัยธานี โดยแบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
4.1 การสัมภาษณ์โดยใช้คาถามจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะข้อคาถามแบบปลายเปิด
เป็นข้อคาถามที่กาหนดให้ตอบโดยใช้ความคิดเห็นอย่างอิสระตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อคาถาม
ตามแนวคิดการประเมินผลแบบ CIPP Model
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4.2 การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง (Questionnaire) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และข้อมูลเกี่ยวกับการทาเกษตร
(อาเภอที่ตั้งของพื้นที่ทาการเกษตรและการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร) โดยใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ
(Nominal Scale) และแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 เป็ น คาถามเกี่ย วกับการประเมินผลโครงการ โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP
Model ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ด้า นบริ บท การประเมิน ด้ า นปัจ จั ย น าเข้ า การประเมิ น ด้ า น
กระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิต ซึ่งมีข้อคาถาม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
จังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) กรณีศึกษา: จังหวัดอุทัยธานี มีลักษณะเป็นแบบ Checklist และ
เป็นแบบปลายเปิด
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ โดยเขี ย นเชิ ง พรรณนา
วิเคราะห์
5.2 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา
2) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัด
อุ ทั ย ธานี โดยใช้ ก ารประเมิ น รู ป แบบ CIPP Model ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ด้ า นบริ บ ท
การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า การประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิ ต โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การกาหนดช่วงค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็น
3) วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อโครงการโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา
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6. ผลกำรศึกษำ
6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมและผู้สัมภำษณ์
ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี รองลงมา
มีอายุมากกว่า 50 ปี มีอายุต่ากว่า 31 ปี และมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับ การศึกษาปริญญาโท
ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และพื้นที่ตั้งของแปลงเกษตรของผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ที่อาเภอเมืองอุทัยธานี และผู้สัมภาษณ์คือ ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ น โครงการ ได้แก่ ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อานวยการสานักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
อุทัยธานี ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาทับเสลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดอุทัยธานี และนายอาเภอในจังหวัดอุทัยธานีทั้ง 8 อาเภอ
6.2 กำรประเมิน ผลโครงกำรแก้ไ ขปัญหำและบรรเทำควำมเดื อดร้ อนของประชำชน
ในพื้นที่อันเนื่องมำจำกภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้ำ นบำท) ของจังหวัด
อุทัยธำนี โดยใช้กำรประเมินรูปแบบ CIPP Model ดังนี้
1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200
ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยมีวัตถุประสงค์
สอดคล้ องกับ แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดในเรื่องเร่งด่วน โครงการได้กาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมายกิจ กรรมและห้ วงเวลาดาเนินการไว้ชัดเจน สอดคล้ องโดยตรงกับนโยบายรัฐ บาล และ
โครงการระบุความจาเป็นเร่งด่วน ความสาคัญรวมถึงอธิบายผลดีผลเสียอย่างชัดเจน ซึ่ง การดาเนิน
โครงการเป็นกิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโครงการ รู้และเข้าใจเป้าหมายของ
โครงการ ในภาพรวมการประเมินด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การดาเนินการและจัดสรรงบประมาณได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมาก และการดาเนินโครงการยังมีการ
กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดไว้สาหรับ
แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินโครงการนี้มีความเร่งด่วนจากที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี การสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงเป็นการดาเนินการอย่างเร่งด่วน
2) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) พบว่า โครงการมีการกาหนดผลผลิต
ผลลัพธ์ ผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้ มีการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันมาดาเนินการพร้อมระบุความเสี่ยง มีวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้ชัดเจน มีระยะเวลาที่ใช้
ในการดาเนิ น โครงการมีความเหมาะสม ได้ รับ ความร่ ว มมื อจากหลายฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ า ยการเมือ ง
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ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของจั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาชนในพื้ น ที่ หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ทักษะในการบริหารโครงการและ
สามารถดาเนินโครงการได้ และความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิ ธีการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ส่วนการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) อย่างเพียงพอและเหมาะสม ความพร้อมในการ
ดาเนินงานด้านบุคลากร เครื่องมือ แรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการดาเนิน
โครงการ มีค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ ปานกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้ ป ฏิบัติงานเพียงพอต่อการดาเนินการ
มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยในภาพรวมการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ การให้ ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ พบว่า ความต้ องการงบประมาณในการด าเนิ น
โครงการยังมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองต่อ
กลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนโดยตรง ในส่ว นของความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือ จังหวัด
อุทัยธานียังมีข้อด้อยสาหรับบุคลากรในด้านการออกแบบและควบคุมงาน เนื่องจากจานวนนายช่าง
และวิศวกรไม่เพียงพอต่อการดาเนินการด้านเอกสาร แบบรูปรายการสาหรับนาเสนอโครงการไปยัง
สานักงบประมาณ สาหรับพื้นที่ดาเนินโครงการมีความพร้อมเนื่องจากเป็นการสารวจจากประชาชนใน
พื้น ที่ผ่ า นองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นส าหรับน าเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ รวมไปถึ ง
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า การกาหนดแผนการดาเนิน
โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และการด าเนิ น โครงการเป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการรับฟังความคิดเห็นเพื่ อให้ประชาชนเกิดการยอมรับโครงการ
มีการจัดตั้งคณะทางาน ติดตาม กากับ ดูแล และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการทุ กระยะ
มีความโปร่งใส่ในการทางาน มีการกาหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม และการมอบหมายเจ้าหน้า ที่ที่รับผิ ดชอบโครงการมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บมาก
ส่ ว นการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ การมี ร ะบบติ ด ตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภาคประชาชนเข้าร่วม
ในการตรวจสอบโครงการ และมีการติดตามและสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการประเมินผลความสาเร็จหลังสิ้นสุดโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
ในภาพรวมการประเมินด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า การดาเนินโครงการมีลักษณะเร่งด่วน เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากงบกลางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย การดาเนินการสื่ อสารเพื่อทาความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่จึงมีข้อจากัด ด้านเวลา อย่างไรก็ดีการนาเสนอโครงการในระดับหมู่บ้านจนมาถึง
ระดับจังหวัดก็ให้นาเสนอผ่านรูปแบบประชาคมหมู่บ้านในขั้นแรก ถือเป็นการรับฟังความเห็นต่อ
ประชาชนโดยตรง และการดาเนินโครงการมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดการดาเนินการและ
เบิ กจ่ ายงบประมาณเพื่อให้ เป็ น ไปตามแผนที่เสนอโครงการส าหรับขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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โดยคณะกรรมการจะมีการติดตามในโครงการที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าเพื่อให้เป็นไปตามกาหนดตาม
ระยะเวลาที่กาหนดตามหลักเกณฑ์
4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในระดับพื้นที่ได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนโครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่
ได้ โครงการสามารถแก้ไขปัญหาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ในระดับพื้นที่ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตรนอกฤดูกาลได้ และสามารถ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมการประเมินด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า การดาเนินการสามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี มีพื้นที่สาหรับกักเก็บน้าเพิ่มขึ้น และรองรับการเกิดอุทกภัยได้ ในช่วงฤดู
น้าหลากจากพื้นที่ดาเนิน โครงการ ซึ่งสามารถรองรับน้าได้ทั่วทั้งจังหวัด สาหรับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก หากมีน้าสาหรับทาการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี ก็จะสามารถยกระดับรายได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ตามลาดับ
6.3 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงการนี้ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง
เมื่อสิ้นสุดโครงการ รองลงมาคือ ขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
รองลงมาคือ ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน รองลงมาคือ โครงการมีความเร่งด่วน ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในระดับพื้นที่ รองลงมาคือ ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ รองลงมา
คือ ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งรวบรวมได้ว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในระดับพื้นที่ ตามลาดับ
โดยผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาและอุทกภัยฯ ในครั้งนี้ ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลที่เป็นลักษณะงบกลาง มีความเร่งด่วนและมีระยะเวลาการนาเสนอ
โครงการที่จากัดอย่างมาก จึงทาให้เกิดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ค่อนข้าง
ไม่ ทั่ ว ถึ ง แม้ จ ะมี ก ลไกระดั บ หมู่ บ้ า นที่ ใ ช้ ก ารประชุ ม ประชาคมก็ ต าม และยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างจากัด ความต้องการที่จะให้ดาเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ยัง
เหลืออีกจานวนมากที่มีความต้องการและมีความจาเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
สาหรับการจัดสรรงบประมาณมาให้ดาเนินการนั้น ได้รับอนุมัติงบประมาณที่จากัดอยู่ในส่วนของการ
ดาเนินโครงการ ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการบริหารจัดการโครงการเพื่อจะได้จัดให้มี
กิจกรรมการติดตามประเมินผลโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในขณะนี้จังหวัดสามารถทาได้เพียง
การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น การดาเนินโครงการในลักษณะนี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตยังมีความจาเป็นและจังหวัดมีความพร้อมสาหรับการดาเนินการ หากเป็นไปได้ ควรมีการ
กาหนดแผนในระยะยาวให้มากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจ จึงเป็นประโยชน์
มากที่สุดในอนาคต
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7. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี ผู้ศึกษา
ได้นาประเด็นจากการประเมินผลโครงการมาอภิปรายผล ดังนี้
7.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้าน
บริบทของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้ น ที่อัน เนื่ องมาจากภัยแล้ งและอุทกภั ยในจั งหวัด (จัง หวัดละ 200 ล้ า นบาท)
ของจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องเร่งด่วน โครงการได้กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กิจกรรมและห้วงเวลาดาเนินการไว้ชัดเจน สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการได้กาหนดไว้เพื่อแก้ไ ขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและ
อุทกภัยอย่างเร่งด่วน ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัย รวมไปถึงการ
ทาให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ จากการจ้างแรงงาน และเพื่อเตรียมป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัย
แล้งและอุทกภัยในพื้นที่ที่ประสบภัยซ้าซาก ซึ่งการดาเนินโครงการเป็นกิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการดาเนินโครงการ รู้และเข้าใจเป้าหมายของโครงการ สอดคล้องกับ
ผลการประเมินด้านบริบท ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และยังสอดคล้องกับข้อเสนอผลการประเมินของวีณา
วาระกุล และดวงใจพุทธวงศ์ (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการสร้างฝายชะลอ
น้าขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่พบว่า ด้านบริบท โครงการมี
ความสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย มีความจาเป็นสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
7.2 การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม
ด้านปั จ จัย น าเข้าของโครงการมีการประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อั นเนื่องมาจากภัยแล้งและ
อุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี มีการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมา
ดาเนินการพร้อมระบุความเสี่ยง และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด และการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีความพร้อมในการ
ด าเนิ น งาน ด้ า นบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ และแรงงาน มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ ปานกลาง ส่ ว นเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความเพียงพอต่อการดาเนินการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ด ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย
หมายถึง งบประมาณที่ได้รั บ การสนับ สนุนยังมีข้ อจากัดและยังไม่เ พียงพอต่ อความต้อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงความพร้อมด้านการดาเนินงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เครื่องมือ และแรงงาน
ยั ง ไม่มี ค วามพร้ อมที่ ดี และจ านวนเจ้ าหน้ า ที่ที่ ไ ม่เ พี ย งพอต่ อการปฏิ บั ติง านที่มี น้ อ ย สอดคล้ อ ง
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กับการให้ข้อมูลของผู้สัมภาษณ์ที่พบว่า ความต้องการงบประมาณในการดาเนินโครงการลักษณะนี้
ยังมีอย่างต่อเนื่อง และจานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนินการด้านเอกสารเพื่อเสนอโครงการ
รวมไปถึงประเด็นปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ว่า งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
สาหรับนามาดาเนินโครงการในพื้นที่ที่ยังมีความต้องการ นั่นหมายความถึง ความต้องการสนับสนุน
งบประมาณมาดาเนินโครงการลักษณะดังกล่าวในพื้นที่จากรัฐบาลเพิ่มเติม
7.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม
ด้านกระบวนการของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและ
อุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี กาหนดแผนการดาเนินโครงการมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนด โดยมีแผนการ
ดาเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จานวน 254 แห่ง และได้ดาเนินการก่อหนี้ผู้พั นตามช่ว ง
ระยะเวลาเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 และดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2563 แล้ว จานวน 251 โครงการ และอีก 3 โครงการยกเลิกการดาเนินการเนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนในพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการประเมินผลความสาเร็จหลังสิ้นสุด
โครงการ การติดตามและการสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม การได้รับข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ มีผลการประเมินน้อยที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย และปานกลาง
ตามล าดับ ซึ่ง สอดคล้ องกับ ข้ อมูล การสั มภาษณ์และปัญ หาอุ ปสรรคที่พ บว่า โครงการมีลั กษณะ
เร่งด่วน การทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จึงมีระยะเวลาจากัด ทาให้พบปัญหาการขาดการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนและขาดการประชาสัมพันธ์ และโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เพีย งกิจ กรรมที่น าเสนอในแผนงานโครงการเท่านั้น ไม่มีงบประมาณส าหรับบริห ารและติดตาม
ประเมินผลโครงการ จึงทาได้เพียงการตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการที่มีผ ลการเบิกจ่ายล่าช้า
เพื่อให้เป็นไปในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
7.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้าน
ผลผลิตของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า โครงการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้ง และอุทกภัยใน
จังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ได้
มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ก ารด าเนิ น การทั้ ง จั ง หวั ด
เป็ น จ านวน 251 แห่ ง (ที่ดาเนิ น การและแล้ ว เสร็จจริง) มีพื้นที่ส าหรับกักเก็ บน้าไว้ใช้ส าหรับท า
การเกษตรและอุป โภคบริ โ ภค ทั้งขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ จึง เป็น ผลทาให้ ปัญ หาภัยแล้ งลดลง
นอกจากนั้นยังพบว่า โครงการนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ โครงการนี้สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตรนอกฤดูการได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ย
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มากในระดับรองลงมา ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การใช้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นลักษณะ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ในการแก้ไขปัญหาลักษณะเร่งด่วน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่พบว่า การมีพื้นที่
กักเก็บน้าเพิ่มขึ้นนอกจากการรองรับน้าในช่วงฤดูน้าหลากแก้ปัญหาอุกภัยแล้ว ยังกักเก็บน้าไว้สาหรับ
ทาการเกษตรนอกฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี ทาให้เกิดรายได้ที่ไม่ขาดช่วงในฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี
7.5 ผลการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรค พบว่ า โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาและบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่อั น เนื่อ งมาจากภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด (จั ง หวั ด ละ 200
ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี มีปัญหาเรื่องโครงการนี้ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง มาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินด้านกระบวนการ การติดตามประเมินผลความสาเร็จหลังสิ้นสุด
โครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ ขาดการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และขาดการมีส่วนรวมกับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การประเมินด้านกระบวนการ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสั มพันธ์โ ครงการ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงผลการสัมภาษณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า
โครงการมีความเร่ งด่วนจึ งมีข้อจากัดด้านระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้ให้กับ
ประชาชน รองลงมาคื อ ไม่ พบปั ญหาอุป สรรคในการด าเนิน โครงการ โครงการมี ค วามเร่ง ด่ ว น
ไม่สามารถดาเนินการในพื้นที่ได้ ปัญหาอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ว่า งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า การสนั บ สนุ น งบประมาณ
(งบกลาง) อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความพร้อมในการดาเนินงานด้านบุคลากร เครื่องมือ
และแรงงาน ที่มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงผลการสัมภาษณ์ที่ชี้ใ ห้เห็นว่า
ความต้องการงบประมาณในการดาเนินโครงการยังมีอย่างต่อเนื่อง และความพร้อมด้านบุคลากร
เครื่องมือ และแรงงาน ยังมีข้อจากัดสาหรับจังหวัดอุทัยธานี
8. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผลการประเมิน โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้น ที่
อัน เนื่ องมาจากภั ย แล้ ง และอุ ท กภัย ในจัง หวั ด (จั ง หวั ด ละ 200 ล้ า นบาท) ของจั งหวั ด อุทั ย ธานี
ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้ า ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มาก ในทุกด้าน เห็นควรให้มีการนาเสนอโครงการที่ ใช้งบประมาณใน
ลักษณะเร่งด่วนจาก งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในลักษณะนี้ต่อไป
แต่หากพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละด้านยังมีบางประเด็นที่ต้องพัฒนา จากการสรุปผลการวิจัย
พบว่า การดาเนินโครงการที่ใช้งบประมาณในลักษณะเร่งด่วน ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้
การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้
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8.1 ด้านบริบท การดาเนินโครงการควรมีการกาหนดให้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบในเชิงบวกสาหรับการดาเนินโครงการ และทาให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจต่อเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ จะส่งผลให้การดาเนินโครงการสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงครบทุก
พื้นที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในกรณีแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากภัยแล้งและอุทกภัย
8.2 ด้านปั จ จัย น าเข้า การดาเนินโครงการควรมีการส ารวจความต้องการหรือพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ล ะจังหวัดให้ชัดเจน ไม่ควรกาหนดวงเงินงบประมาณโดยการเฉลี่ย
เท่า ๆ กัน ทั้ งประเทศ เนื่ องจากความต้อ งการในระดับพื้น ที่มีต่างกันในแต่ล ะจังหวั ด ควรมีการ
สนับสนุนความพร้อมในด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการทางานเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในช่ว งเวลาการดาเนินโครงการ เช่น การใช้วิศวกรส าหรับออกแบบหรือ
กาหนดราคากลางจากราชการส่วนกลาง (กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง) เข้ามาช่วย
ดาเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีนายช่างหรือวิศวกรเพียงพอต่อการดาเนินการ เป็นต้น เพื่อให้ก ารดาเนิน
โครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
8.3 ด้านกระบวนการ ในการดาเนินการควรมีระยะเวลาการประชาสั มพันธ์ข้อมูลเพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และมีการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอโครงการระดับ
หมู่บ้านอย่างเต็มที่ และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบโครงการ
และควรมีการติดตามประเมินผลในทุกช่ว งของการดาเนินโครงการ ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ
ระหว่างการดาเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ เพื่อให้เป็ นแนวทางหรือทราบถึงประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการในครั้งต่อ ๆ ไป ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
8.4 ด้านผลผลิต ในการดาเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรมุ่งเน้นการดาเนินการแบบมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ เมื่อโครงการได้
ดาเนินการแล้ว จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้แก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่จริง และสามารถทาให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงในระยะยาว
9. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จากผลการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) ของจังหวัดอุทัยธานี
ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ทาให้ทราบถึงผลการประเมินในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน กับการ
ดาเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาภัย พิบัติในลักษณะเร่งด่วนโดยใช้งบประมาณรายจ่ายจาก งบกลาง
รายการเงิน สารองจ่ ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น มาดาเนินการ ซึ่งปัจจุบันการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว และผลการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน จะอยู่ในระดับ “มาก” ก็ตาม เพื่อให้
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เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป จึงนาไปสู่ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี้
9.1 การนาเสนอโครงการเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะการใช้งบประมาณ
รายจ่ายจาก งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ไม่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน ควรเป็ นโครงการที่มีลักษณะที่สนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใ นการพัฒ นาประเทศ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมไปถึงแผนพัฒนาจังหวัด
ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว มีความยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน
9.2 การดาเนินโครงการควรมีลักษณะเชิงบูรณาการอย่างจริงจังในระดับ พื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความไม่ ซ้าซ้อ นกั น ในลั กษณะการใช้จ่ ายงบประมาณ และเกิ ดการพัฒ นาในระดับ พื้น ที่ไ ปอย่า ง
ต่อเนื่อง
9.3 ควรสร้ า งระบบการประเมิ น ผลโครงการให้ มี ม าตรฐานทางวิ ช าการ เพื่ อ ใช้ ศึ ก ษา
ก่อนการดาเนินโครงการในการตัดสินใจดาเนินโครงการ ซึ่งมีผลต่อการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณปกติ หรืองบประมาณรายจ่ายจากงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมไปถึงเงินทุนสารองจ่ายและเงินกู้ของประเทศในช่วงวิกฤติ
9.4 ควรจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของส่วนราชการ
ในภูมิภาค เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังคนและแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ รองรับการ
ดาเนินการในลักษณะเชิงนโยบายเร่งด่วน
9.5 ควรมี ก ลไกการมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาชนในการตรวจสอบการด าเนิ น โครงการ
ในลักษณะการใช้งบประมาณ เพื่อให้การบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
10. ข้อเสนอแนะสำหรับวิจัยครั้งต่อไป
10.1 ควรมี การศึก ษาการประเมิน ผลโครงการแก้ไ ขปั ญหาและบรรเทาความเดื อดร้อ น
ของประชาชนในพื้ น ที่อัน เนื่ องมาจากภัยแล้ งและอุทกภั ยในจั งหวัด (จัง หวัดละ 200 ล้ า นบาท)
ในพื้นที่แต่ละจังหวัด หรือระหว่างภาค เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อให้ได้ ผลการประเมินที่เห็นความ
แตกต่างและครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ
10.2 ควรศึกษาปัจจัยความต้องการของโครงการในลักษณะการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่
เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาระยะยาว และเพื่อดาเนินโครงการในลักษณะบูรณาการไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนในเชิงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์
สูงสุด
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กำรศึกษำกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
กรณีศึกษำ กำรจัดงำนวันภำษำไทยแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม
เสาวลักษณ์ บริบูรณ์วิทยา*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
ดาเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ภายใต้คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเชิงการกาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน จานวน 10 คน
ผลการศึกษาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน พบว่ากระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะอนุกรรมการ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดงานวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้
บูรณาการในลักษณะของการร่วมดาเนินการจัดกิจกรรมและร่วมบูรณาการงบประมาณ ส่งผลให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่ว ไปมีทักษะการใช้ภ าษาไทยที่ถูกต้อ ง และต่างตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของภาษาไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ร่วมกันดูแลและหวงแหน
ภาษาไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไป
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีการกาหนดนโยบายการส่งเสริม
ภาษาไทยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แต่ยังขาดความต่อเนื่องของนโยบายและการ
ด าเนิ น งาน มี ก ารประสานงานและสื่ อ สารในระดั บ นโยบายพอสมควร ผ่ า นการจั ด ประชุ ม
คณะอนุ กรรมการวัน ภาษาไทยแห่ งชาติ งบประมาณในการดาเนินงานยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
โดยบุคลากรที่ดาเนินงานมีจานวนน้อย และหมุนเวียนค่อนข้างบ่อย ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาตินั้นมีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ขยายขอบเขตและต่อยอดการ
ดาเนินงานให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดึงดูดความ
สนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 1) ให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบาย
เรื่องภาษาไทย และการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นวาระระดับชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การดาเนินงาน 2) สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ 3) พัฒนา
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: por.pinkpig@gmail.com
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กลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมภาษาไทย 4) บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมภาษาไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5) พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมภาษาไทย
คำสำคัญ: การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ, การส่งเสริมภาษาไทย, วันภาษาไทยแห่งชาติ
1. บทนำ
ภาษานับว่าเป็นสิ่ งสาคัญและจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ คนไทยมีภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นภาษาประจาชาติ
เป็ นความมั่นคงของชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เพื่อเป็นเครื่ อง
แสดงว่า ชาติไทยเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่และมีวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เป็นเครื่องผูกพันคนไทยให้
รู้สึกเป็นพวกเดียวกันได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น วรรณี โสมประยูร (2553: 25) ได้ประมวลความสาคัญของ
ภาษาไทย ดั ง นี้ ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ป ระจ าชาติ ไ ทย เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารส าหรั บ คนไทย
โดยภาษาไทยเกิดจากการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ กล่าวคือ เมื่อบุคคลเรียนรู้จึงมีภาษา
เกิดขึ้น แล้วก็เอาภาษาที่ได้จากการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เรื่องอื่นๆ ต่อไปด้วย ดังนั้นภาษา
จึงเป็นเครื่องมือที่ทาให้สังคมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรง
เป็ น นั กปราชญ์แ ห่ ง ภาษาไทย เมื่ อครั้ง ที่ท รงร่ ว มอภิ ป รายในการประชุม ทางวิช าการของชุม นุ ม
ภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 หัวข้อ
“ปั ญ หาการใช้ ค าไทย” โดยทรงแสดงพระปรี ช าสามารถและความสนพระราชหฤทั ย ห่ ว งใยใน
ภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจกับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนั้นเป็น อย่างยิ่ง ต่อมาได้มีหลายภาคส่วนที่
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ ของภาษาไทย และมีความห่ วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ
ภาษาไทย จนกระทั่งรัฐบาลได้กาหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสานึกให้คน
ไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทานุบารุง ส่งเสริม
และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สารวจความคิดเห็นเด็ก
เยาวชน และประชาชนต่ อ “วั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ ” จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 2,607 คนทั่ ว ประเทศ
ผลสารวจพบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชน ร้อยละ 70.16 ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับ
วัน ที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี และร้อยละ 78.14 ทราบว่ากระทรวงวั ฒ นธรรมจั ดกิจ กรรมในวั น
ภาษาไทยแห่งชาติ เป็นประจาทุกปี นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันที่ต้องเร่ง
แก้ไขด่วนที่สุดอันดับ 1 คือการพูด เพราะเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุด วัยรุ่นปัจจุบันใช้ภาษาพูดแบบสั้น ๆ
ห้ ว น ๆ มี ศั พ ท์ แ สลงมากเกิ น ไป และหากพู ด ในเรื่ อ งส าคั ญ แต่ ผิ ด เพี้ ย นหรื อ สื่ อ ความหมายผิ ด
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อาจส่งผลกระทบตามมาภายหลังได้ อันดับ 2 การเขียน เพราะปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์แทนการเขียน
หนังสือมากขึ้นประกอบกับลายมือวัยรุ่นในปัจจุบันเขียนอ่านยากและตัวหนังสือเล็กมาก การเขียนคา
และตัวสะกดมักเขียนผิดพลาดบ่อย ๆ จึงควรให้เด็กฝึกคัดลายมือ ฝึกเขียนตัวบรรจง เพราะการเขียน
เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนอย่างหนึ่ง และเป็นการบันทึกช่วยจาได้อย่างดี และอันดับ 3 การอ่าน เพราะ
เป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับเด็ก ภาษาไทยมีการผสมคา มีทั้งวรรณยุกต์ ตัวสะกด อักษรควบกล้า เวลา
เด็กอ่านจะสับสนและเกิดปัญหาอย่างมาก (กระทรวงวัฒนธรรม, 2561)
กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการผลักดันนโยบายของคณะกรรมการวั ฒนธรรมแห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้
ธารงอยู่คู่ชาติไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ตลอดจนศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลกับการนานโยบายไปปฏิบัติ และนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวคิด
แนวปฏิ บั ติ ในการสนั บ สนุ น การตัดสิ นใจ การวางแผน และการก าหนดนโยบาย กั บหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงการบริหารจัดการได้ตามความ
เหมาะสมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิน โครงการวั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2562 ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.2 เพื่ อ ศึ กษาปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะ ในการด าเนิ น โครงการวั น ภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ
3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรศึกษำกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ
3.1 นโยบำยภำษำแห่งชำติ
สานักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทา (ร่าง) แผนยุ ทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2561-2564 ที่มีวิสัยทัศน์ คือ “รู้ใช้-รู้รักษ์ภาษาไทย เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับ
สากล สู่ สั ง คมสั น ติ สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น ” และมี เ ป้ า หมายของแผนคื อ คนในสั ง คมไทยตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของภาษา เห็นคุณค่าและยอมรับความแตกต่างของภาษาและสังคมวัฒนธรรม สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายรองรับคือ ภาษาไทย
ได้รั บ การธ ารงรั กษาและพัฒ นาอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง คนทุกกลุ่ มในสั งคมไทยสามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนในท้องถิ่นใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง
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มากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ใช้ในการศึกษาควบคู่กับภาษาไทย นักแปลและล่ามมีมาตรฐานวิชาชีพ ล่าม
ภาษามือที่มีคุณภาพมีจานวนมากขึ้น คนไทยที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านมี
จานวนมากขึ้น และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ
สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2562: 490-491) กล่าวว่าความชัดเจนของนโยบาย เป็นรากฐานสาคัญ
ของการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยนโยบายที่ มี ค วามชั ด เจนในเรื่ อ งของเป้ า ประสงค์ หรื อ
วัตถุประสงค์มากเท่าใด ย่อมส่งเสริมให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องประสานกัน
ซึ่ ง ความชั ด เจนของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การระบุ ส ภาพปั ญ หานโยบายอย่ า ง
ครอบคลุมครบถ้วน การกาหนดผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินการอย่างเหมาะสม
โดยปัจจัยความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย
สมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบการนานโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ องค์การที่มีสมรรถนะสูง
เป็ น องค์ ก ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ มุ่ ง ความส าเร็ จ ตลอดจนมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารท างาน
เชิงรุ ก มีการทางานเป็น ทีมที่ดีย่อมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ประสบ
ความสาเร็จมากขึ้น
ภาวะผู้นาขององค์การ มีส่วนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสาเร็จของการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ กล่าวคือ องค์การที่มีผู้นาที่มีภาวะผู้นาสูงจะสามารถกากับการทางานให้เป็นไปตามแผนงาน
และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนให้ลุล่วงได้ อีกทั้งการมีผู้นา
ที่ดียังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในทีมให้มีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
การประสาน และการบูรณาการการทางานร่วมกัน กรณีที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
องค์การ ทุกองค์การที่มีส่วนรับผิดชอบต้องให้ความร่วมมือ และให้ความสาคัญกับการประสานงาน
การสื่อสารกันระหว่างองค์การ (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2562: 460)
L.A. Gunn (1985; อ้างถึงใน จุมพล หนิมพานิช , 2554: 541-543) ได้อธิบายสาเหตุและ
ปัจจัยที่ทาให้การนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหาร มักเป็นปัจจัยภายนอกอันได้แก่ ปั จจัยทาง
กายภาพ ปัจจัยทางการเมือง ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบาย ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารยากที่จะควบคุมได้
ทรัพยากรและเวลาที่พอเพียง การที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณที่เพียงพอ และในเงื่อนระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการ
ผสมผสานของทรัพยากร อันได้แก่ เงิน กาลังคน ที่ดิน เครื่องมือ อาคารสถานที่ จาเป็นต้องมีความ
เพียงพอต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิผล แต่ในทางปฏิบัติปัจจัยเหล่านี้มักก่อให้เกิด
ปัญหาคอขวด อย่างไรก็ตามการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง จาเป็นต้องคานึงถึงความสาคัญของแผนงาน/
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โครงการ และกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยตระหนักถึงประโยชน์
หรือต้นทุนที่ได้ได้คาดไว้ด้วย หรือเรียกว่า ผลกระทบจากภายนอก (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2562: 497498)
ความเข้าใจและเห็นด้วยในวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติควรจะต้องมีความเข้าใจและเห็นด้วยในวัตถุประสงค์ /เป้าหมายที่ต้องการให้
บรรลุผล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการ
ที่จะทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกันนั้นจาเป็นต้องมีการระบุรายละเอียดของงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านี้กับผลที่ตามมา ดังนั้นการสื่อสารและการประสานงานจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่จะทาให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความสมบูรณ์ กล่าวคือ องค์การ ภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการจะต้องมีการสื่อสาร และการประสานงานที่ดีระหว่างกัน
การปราศจากการต่อต้านต่อคาสั่ง กล่าวคือ การที่องค์การ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยอมรับ
นโยบาย และมีการต่อต้านไม่ปฏิบัติตาม จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างองค์การ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับ สมบัติ ธารงธัญ วงศ์ (2562:
492-493) ที่ ก ล่ า วว่ า การที่ จ ะน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
ระยะเวลาในการเอาใจใส่ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้กาหนดนโยบายควรมีอานาจที่
เป็ นเอกภาพ รวมทั้งได้รั บความยิ นยอมอย่างเต็มใจของผู้ปฏิบัติ ดังนั้นการสร้างสิ่ งจูงใจของฝ่ าย
บริหารต่อฝ่ายปฏิบัติ จะนามาซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทางานให้บรรลุผลสาเร็จของผู้ปฏิบัติได้ อาทิ
การจั ดสรรงบประมาณเพื่ อการสนั บสนุนแผนงาน/โครงการ การปรับ โครงสร้ างขององค์การให้
สอดคล้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
กล่ า วโดยสรุ ป ปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลให้ ก ารนานโยบายไปปฏิ บัติป ระสบผลส าเร็ จประกอบด้ว ย
สมรรถนะขององค์ การที่รั บ ผิ ดชอบการนานโยบายไปสู่ ก ารปฏิบัติ ผู้ นาองค์ การต้องมี ภ าวะผู้ น า
มีวิสัยทัศน์ กาหนดนโยบายที่มีความชัดเจน มีการสื่อสารทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและเห็นด้วยกับนโยบาย
และพร้ อมที่จ ะมุ่ง มั่ น ร่ ว มมื อกั น ท างานให้ ประสบผลส าเร็ จ การมีท รัพ ยากรอย่ างเพีย งพอ และ
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
3.3 กำรประเมินผลกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบั ติถือเป็นขั้นตอนท้ายของกระบวนการนโยบาย จะต้องมีการ
แปลงนโยบายไปเป็นแผน/แผนงาน/โครงการ โดย Charles O. Jones อ้างถึงใน จุมพล หนิมพานิช
(2552: 313) ได้กล่าวว่าการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) กับการประเมินผลโครงการ
(Project Evaluation) เป็นสิ่งเดียวกัน กล่าวคือ การประเมินผลนโยบายเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจและ
ช่วยปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการดาเนินงานตามนโยบาย และการประเมินผลโครงการก็เป็นประโยชน์
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อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การวิ เ คราะห์ น โยบาย (Policy Analysis) โดยเฉพาะการท าให้ ก ารก าหนดปั ญ หา
วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติทาได้ดีขึ้น
โดยการประเมิน มี ห ลายประเภท หลายรู ป แบบขึ้ น อยู่ กั บ ระยะเวลา วิ ธี การที่ ใ ช้ใ นการ
ประเมิน นาญีบ อัลคอดีย์ อ้างถึงใน ชูชาติ พุฒเพ็ง ได้จาแนกประเภทของการประเมินไว้ 3 ประเภท
ดังนี้
1) การประเมินก่อนดาเนินโครงการ เป็นการดาเนินการก่อนนานโยบายภาครัฐเข้ าสู่การ
ปฏิบั ติ โดยมีการวิเคราะห์ แนวทางการดาเนินการ เส้ นทาง สถานการณ์เพื่อให้ เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม การประเมินในขั้นตอนนี้มีจะมีส่วนสาคัญต่อการสนับสนุนการบริหารโครงการ
2) การประเมิน แบบคู่ขนาน เป็นการดาเนินการระหว่างที่ ดาเนินโครงการหรือนโยบาย
โดยต้องเน้นที่หลักการพื้นฐานมากกว่าเน้นที่ผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการที่ยังดาเนินการไม่
แล้วเสร็จ
3) การประเมินหลังเสร็ จสิ้นโครงการ เป็นการดาเนินการในช่วงท้ายหรือหลั งจากที่ดาเนิน
โครงการหรือนโยบายเสร็จสิ้น มีเป้าหมายสาคัญในการถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่ได้ หลังเสร็จสิ้น
โครงการ
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
4.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
แนวคิดทฤษฎี เอกสาร

ปัญหา อุปสรรค

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อเสนอแนะ

ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการ
นานโยบาย
ไปสู่การปฏิบตั ิ
ผู้กาหนดนโยบาย
และกากับติดตาม

กระบวนการจัด
โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช
2562 ของกระทรวง
วัฒนธรรม

ในการดาเนินงาน
ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน
การนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบตั ิ
แนวทางการพัฒนาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ และ

จัดโครงการวันภาษาไทย

เจ้าหน้าที่

แห่งชาติ กระทรวง

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วัฒนธรรม

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิด
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4.2 รูปแบบของกำรวิจัยและวิธีกำรศึกษำ
การศึ กษาการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ กรณีศึ ก ษา การจั ดงานวั นภาษาไทยแห่ งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นกระบวนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว นทาให้ น โยบายด้า นการส่ ง เสริม ภาษาไทยของคณะอนุก รรมการวั นภาษาไทย
แห่งชาติประสบผลสาเร็จ
4.3 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
1) ผู้มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย และ/หรือติดตามกากับผลการดาเนินงานตามนโยบาย
การจัดโครงการวันภาษาไทยแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารของกระทรวง
วัฒ นธรรม จ านวน 2 คน และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุ กรรมการวันภาษาไทยแห่ งชาติ
จานวน 5 คน
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 3 คน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้าจากการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจการบริหาร กระทรวงวัฒนธรรม
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทำวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร อาทิ เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการ/อนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ รายงานผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการจัดทาประเด็นข้อคาถามในแบบ
สัมภาษณ์
5. ผลกำรศึกษำ
5.1 ผลกำรจัดงำนวันภำษำไทยแห่งชำติ พุทธศักรำช 2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล รายงานผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา พบว่ า กระทรวงวั ฒ นธรรม
โดยคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ในห้วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562
ทั้งในพืน้ ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
1) การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรมประกาศเกียรติคุณผู้ใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น
และผู้มีคุณูปการต่อการส่งเสริมภาษาไทย จัดแสดงนิทรรศการประวัติผลงานของผู้ได้รับรางวัล ฯ
การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงโอ้เอ้วิหารรายจากโรงเรียนเครือข่าย
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10 แห่ง กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมคัดลายมือ มีนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายสภาวัฒนธรรม และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 3,000 คน
2) กระทรวงวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่ ง ชาติ พุ ทธศั ก ราช 2562 ประกอบด้ ว ย การสั ม มนา/เสวนาทางวิ ช าการ และการ
ประกวดแข่งขันคนวามสามารถทางภาษาไทย อาทิ การประกวดคัดลายมือ อ่านออกเสียง ร้องเพลง
พูดสุน ทรพจน์อ่านทานองเสนาะ ประกวดงานเขียนเรื่องเล่ าจากบ้านเรา และแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้ด้านภาษาไทยและวรรณคดี เป็นต้น
ทั้งนี้ จากรายงานผลการด าเนินงานของส านัก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ดทั่ ว ประเทศ พบว่ า
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้มีการบูรณาการการดาเนินงานด้าน
การส่งเสริมภาษาไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเป็นการบูร
ณาการทั้งในแง่ของการดาเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการบูรณาการงบประมาณในบางพื้นที่ เนื่องจาก
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย
อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
และแจ้ งการจั ดสรรงบประมาณในการดาเนินงานให้ทราบล่ว งหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อจะได้
ดาเนิน การวางแผนบู รณาการร่ วมกับหน่ว ยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมควรมี
การทาข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ เกิดการบูรณาการในส่วนภูมิภาคได้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีความเห็นว่ากิจกรรมการส่ งเสริมภาษาไทยเป็นเรื่องที่ดี ในการกระตุ้นให้เด็ก และ
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจาชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปผลการจัดกิจกรรม
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะอนุกรรมการวันภาษาไทย
แห่ งชาติ เป็ น ผลให้ เกิดความร่ ว มมือของหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งส่ ว นกลาง และส่ ว นภูมิภ าคในการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อีกทั้งเป็นผลให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีทักษะการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง และต่างตระหนั กถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิ ใจ
ความสามัคคี ร่วมกันดูแลและหวงแหนภาษาไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไป
5.2 ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
จากการสัมภาษณ์คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 รวมจานวนทั้งสิ้น 10 คน สรุปใน
แต่ละประเด็น ดังนี้

864

1) ด้านการกาหนดนโยบายการส่งเสริมภาษาไทย พบว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีการกาหนด
นโยบายการส่ ง เสริ ม ภาษาไทยที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการต่ าง ๆ ในการส่งเสริม
ภาษาไทย และผลักดันนโยบายผ่านการดาเนินโครงการงานวันภาษาไทยแห่งชาติ แต่ยังขาดความ
ต่ อ เนื่ อ งของนโยบายและการด าเนิ น งาน ขาดกลไกในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน อั น ได้ แ ก่
การวางแผนและการประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะว่า กระทรวงวัฒนธรรมควรมีการ
กาหนดนโยบายในลักษณะบูร ณาการและผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติที่รัฐ บาลให้ ความสาคัญ
กระทรวงวัฒ นธรรมควรส่ งเสริ มภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจริงจั งตลอดทั้ง ปี รวมถึ งควรมีการวาง
แผนการดาเนินงานระยะยาว มีกลไกขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งควรมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกปี
2) ด้านการประสานงาน สื่อสารทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีการประสานงานและสื่อสารในระดับนโยบายพอสมควร โดยมีการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน และมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยในพื้นที่ต่างๆ พอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม
กระทรวงวัฒนธรรมควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากขึ้น
อาทิ โรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และควรมีแผนการดาเนินงานที่ต่อเนื่องชัดเจน
นอกจากนี้ ยั งพบว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ มผู้ เข้าร่ว มงาน และภาคี
เครือข่ายการจัดกิจกรรมไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นควรมีเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ดาเนินการและแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น
3) ด้านความเหมาะสมของทรัพยากรในการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พบว่า กระทรวง
วัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีงบประมาณในการดาเนินการด้านการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทย
ภาษาไทยถิ่น และผู้มีคุณูปการต่อการส่งเสริมภาษาไทย ตลอดจนการจัดอบรมและประกวดแข่งขัน
เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กรมศิลปากรมีงบประมาณในการดาเนินการด้านการจั ดประกวดแข่งขัน
เพชรในเพลง เพื่อคัดเลือกนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ดี แต่ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการประสานงานด้านนโยบายจากระดับผู้กาหนดนโยบายไปยังระดับ
ผู้ปฏิบัติงานนั้นยังมีงบประมาณไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เห็นได้จากการที่แ ต่ละปีไม่ได้มีการวางแผนไว้
อย่ า งชั ด เจนว่ า จะมี ง บประมาณสนั บ สนุ น เท่ า ไร ส่ ว นบุ ค ลากรที่ ด าเนิ น งานมี จ านวนน้ อ ย และ
หมุน เวีย นค่อนข้างบ่ อย อีกทั้ งไม่ไ ด้จบด้านภาษาไทยโดยตรง แต่อ ย่างไรก็ ตามบุ คลากรมี ความ
พยายามและมุ่ งมั่น ทางานอย่ างเต็ มที่ โดยมีความเห็ นว่าควรพัฒนาศั กยภาพบุ คลากรให้ มี ความรู้
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทย การวิเคราะห์จัดทาแผนงาน การบริหารโครงการ การสื่อสารสร้าง
ความตระหนักรู้ และการทางานเครือข่าย เนื่องจากการที่จะขับเคลื่อนงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและ
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ยั่งยืนจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และมีการวางแผนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง สาหรับด้านพื้นที่การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มเติมการจัดกิจกรรม
ไปยังพื้นที่ชุมชนที่คนเข้าถึงได้ง่าย และในพื้นที่ต่างจังหวัด อีกทั้งควรขยายระยะเวลาในการจัดงานวัน
ภาษาไทยแห่งชาติเป็นอย่างน้อย 2-3 วัน หรือจัดเป็นสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
สรุปประเด็นรายด้านได้ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะรายด้าน
ประเด็นศึกษำ
ด้ำนกำรกำหนดนโยบำย
กำรส่งเสริมภำษำไทย

ด้ำนกำรประสำนงำน
สื่อสำรทำควำมเข้ำใจ
กับผู้ปฏิบัติงำนและ
หน่วยงำนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ด้ำนควำมเหมำะสม
ของทรัพยำกร

ผลกำรดำเนินงำน
- มีการกาหนดนโยบายด้านการส่งเสริม
ภาษาไทยที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แต่ยังขาดความต่อเนื่องของ
นโยบายและการให้ความสาคัญอย่าง
จริงจังของผู้บริหาร
- มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ, คณะอนุกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ส่งเสริมภาษาไทย
- มีการจัดทายุทธศาสตร์ส่งเสริมภาษาไทย
และจัดทาโครงการงานวันภาษาไทย
แห่งชาติ
- ขาดการจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับ
ที่ชัดเจน
- มีความพยายามในการประสานงาน
สื่อสารทาความเข้าใจกับผู้ที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องในระดับนโยบายพอสมควร
- มีความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
- มีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เข้าร่วม
งาน และภาคีเครือข่ายการจัดกิจกรรม
เพื่อทบทวนและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่มากเท่าที่ควร
- งบประมาณในการดาเนินงานยังไม่
เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละปียัง
ไม่มีการวางแผนไว้อย่างชัดเจนว่าจะมี
งบประมาณสนับสนุนเท่าไร

ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการกาหนดนโยบายในลักษณะ
บูรณาการและผลักดันเป็นนโยบาย
ระดับชาติ
- ควรรณรงค์ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ด้านภาษาไทยตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการรับรู้
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของภาษาไทย
และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยการสร้าง
เครือข่ายการดาเนินงานให้ครอบคลุม
- ควรมีการวางแผนการดาเนินงานระยะยาว
มีกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
งานอย่างเป็นรูปธรรม และควรให้มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานในทุกปี
- ควรมีแผนการดาเนินงานที่ต่อเนื่องชัดเจน
ตลอดทั้งปี
- ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ โรงเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
- ควรสร้างเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มโี อกาสเข้า
มามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

- ควรมีการวางแผนการดาเนินงานสาหรับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติที่ชัดเจน
- ควรพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีความรู้
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ประเด็นศึกษำ

ผลกำรดำเนินงำน
- บุคลากรมีจานวนน้อย และหมุนเวียน
ค่อนข้างบ่อย อีกทั้งยังขาดทักษะความรู้
ในการดาเนินงาน แต่บุคลากรล้วนมี
ความมุ่งมั่นและทางานอย่างเต็มที่
- สถานที่การจัดงานวันภาษาไทย
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มีความเหมาะสม
- ระยะเวลาในการจัดงานวันภาษาไทย
แห่งชาติเพียง 1 วันนั้นน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทย
การวิเคราะห์จดั ทาแผนงาน การบริหาร
โครงการ การสื่อสารสร้างความตระหนักรู้
และการทางานเครือข่าย
- ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมในสถานทีช่ ุมชนที่
คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น อาทิ
ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน
- ควรสนับสนุนให้จัดในรูปแบบของสัปดาห์
วันภาษาไทยแห่งชาติ หรืออย่างน้อย
2-3 วัน

4) ด้ านความเหมาะสมของรูปแบบการจัด กิจ กรรมวั นภาษาไทยแห่ งชาติ ของกระทรวง
วัฒ นธรรม พบว่า รู ป แบบการจั ดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยแต่ล ะกิจกรรมล้ว นเป็นการช่ว ย
ส่ ง เสริ ม สร้ า งการรั บ รู้ แ ละความตระหนั ก ให้ ทุ ก คนเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของภาษาไทย และ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ทั้งนี้ มีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ การประกาศเกียรติ
คุณผู้ใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มี คุณูปการต่อการส่งเสริมภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่สร้าง
กาลังใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ได้รับการยกย่อง กระทรวงวัฒนธรรมควรต่อยอดการดาเนินงาน
โดยการส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ มาร่วมเผยแพร่งานด้านการส่ งเสริมภาษาไทยของ
กระทรวงวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น (การอ่าน การพูด
การเขียน) ด้วยการจัดประกวดแข่งขัน การเสวนา/บรรยายเชิงวิชาการควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
ภาษาไทยที่ถูกต้ อง ทัน สมัย และก่อให้ เ กิดความภาคภูมิ ใจในภาษาไทย กิจกรรมการสาธิตและ
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาถิ่น และควรเน้นเรื่องการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานเกิ ด การจดจ าและได้ รั บ ความรู้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง กิ จ กรรมการจั ด นิ ท รรศการ
องค์ความรู้เรื่องภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น ควรมีการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลฯ โดยละเอียดที่
แสดงผลสัมฤทธิ์ของการใช้ภาษาไทย การส่งเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และควรนาเสนอสิ่งที่
ทันสมัยน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่ายและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ กิจกรรมการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันภาษาไทยควรนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เพื่อดึงดูดความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในภาพรวมการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตินั้น กระทรวงวัฒนธรรมควรจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น
โดยอาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏของแต่ละจังหวัดช่วยในการจัดกิจกรรม และควรมีการติดตาม
ประเมิน ผลการดาเนิ น ตลอดจนจั ดทาแบบสอบถามไปยังกลุ่ มเป้าหมายผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม และ
ภาคีเครื อข่าย เพื่อให้ เกิดการมี ส่ ว นร่ว มและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
สรุปประเด็นตามตารางที่ 5.2
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นอกจากนี้คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการและผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง มี ค วามเห็ น ว่ าการส่ ง เสริ ม ภาษาไทยเป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ภาคี
เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงในต่างประเทศ
เพื่อเป็นการกระตุ้น ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โดยควรมี แผนการด าเนิ นงานด้ านการส่ งเสริ มภาษาไทยทั้ งในระยะสั้ น ระยะยาว และกระทรวง
วัฒนธรรมควรผลักดันให้มีสถาบันภาษาและวรรณกรรมที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลและเผยแพร่
ภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงกับสถานทูตและหน่วยงานภาครัฐไทยใน
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ตารางที่ 5.2 สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมงานวันภาษาไทย
แห่งชาติ
ประเด็นศึกษำ
ด้ำนรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมงำนวัน
ภำษำไทยแห่งชำติ

ผลกำรดำเนินงำน
1.การประกาศเกียรติคณ
ุ ผู้ใช้ภาษาไทย
ภาษาไทยถิ่น และผูม้ ีคุณปู การต่อการ
ส่งเสริมภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่ช่วย
สร้างกาลังใจและความภาคภูมิใจให้กับ
ผู้ที่ได้รับการยกย่อง ทาให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ยดึ ถือเป็นแบบอย่าง
2.การส่งเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทย
ถิ่น (การอ่าน พูด เขียน) ด้วยการจัดการ
ประกวดแข่งขัน และการเสวนา/บรรยาย
ทางวิชาการ ทาให้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของภาษาไทยในด้านต่างๆ
3.การสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ด้านภาษาถิ่น เป็นกิจกรรมทีม่ ีความ
หลากหลาย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
4.การจัดนิทรรศการ องค์ความรู้เรื่อง
ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น เป็นกิจกรรมที่มี
ความโดดเด่นโดยเฉพาะนิทรรศการ
เกี่ยวกับผูไ้ ด้รับรางวัลและการเชิดชู
เกียรติฯ
5.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีการรณรงค์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ในห้วงวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
-ควรต่อยอดการดาเนินงานโดยการส่งเสริม
ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ มาร่วมเผยแพร่งานด้าน
การส่งเสริมภาษาไทยให้มากขึ้น

-ควรจัดให้มีการปาฐกถา หรือการเสวนาใน
หัวข้อที่มุ่งเน้นการให้ความรูด้ ้านภาษาไทยที่
ถูกต้อง ทันสมัย และความรูส้ ึกภาคภูมิใจ
ซาบซึ้งใจในภาษาไทย
-ควรเน้นเรื่องการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น
อย่างถูกต้อง

-ควรจัดให้มีการแสดงผลงานฯ โดยละเอียด
และควรนาเสนอสิ่งที่ทันสมัยน่าสนใจ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และสามารถใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน
-ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน
-ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การผลิตสื่อ
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ผลกำรดำเนินงำน
6.ข้อเสนอการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
ได้แก่ ด้านกระบวนการดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการขยาย
ขอบเขตการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
-ควรมีการติดตาม ประเมินผล จัดทา
แบบสอบถามหรือโพลสอบถามกลุม่ เป้าหมาย
-ควรกาหนดธีมจัดกิจกรรมหลักในแต่ละปี
-ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที
น่าสนใจสาหรับจัดทาเป็นสื่อเผยแพร่ให้
กว้างขวาง
-ควรขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมไปยังพื้นที่
ต่างจังหวัดให้มากขึ้นโดยอาศัยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

6. สรุป และอภิปรำยผลกำรวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาการจัดงานวันภาษาไทย
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผลจาแนกตามสภาพปัจจุบันและกระบวนการ
น านโยบายส่ งเสริ มภาษาไทยไปสู่ การปฏิ บั ติ ของกระทรวงวั ฒ นธรรม โดยคณะอนุ ก รรมการวั น
ภาษาไทยแห่งชาติ ดังนี้
1) สภาพปัจจุบันของการดาเนินงานจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พบว่า กระทรวงวัฒนธรรม
โดยคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และสมาคมด้านภาษาไทย
จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงาน
ที่ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ได้ ร่ ว มประชุ ม หารื อ แนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการจัดกิจกรรม และหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ด้านการ
ส่งเสริมภาษาไทย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานราชบัณฑิตยสภา กรมประชาสัมพันธ์ สมาคม
ครู ภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมาคมภาษาและหนังสื อแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับ รัชยา รัตนะถาวร (2558: 289290) ที่กล่าวว่า ความชัดเจนของนโยบายเป็นขั้นตอนสาคัญในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยดาเนิน กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ (1) การประชุมเพื่อทาความเข้าใจถึงที่มา ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ เนื้อหาและรายละเอียดของนโยบาย (2) การกาหนดและระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
(3) การระบุกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย และ (4) การจัดทาคู่มือหรือเอกสารชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับ
การน านโยบายส่ ง เสริ ม สุ ขภาพไปสู่ การปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ยั งสอดคล้ องกั บ George C. Edwards
อ้างถึงใน สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2562: 508) ที่กล่าวถึงตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการ
นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ที่รับผิดชอบในการนาการตัดสินใจไปปฏิบัติจะต้องรู้ว่าตนกาลัง
ทาอะไร คาสั่งในการนานโยบายไปปฏิบัติจะต้องถูกถ่ายทอดไปสู่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ซึ่งการ
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ประชุมหารือระดมความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
เข้าใจต่อนโยบายการดาเนินงาน และความรู้สึกมีส่วนร่วมต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2) กระบวนการนานโยบายส่งเสริมภาษาไทยไปสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงวัฒนธรรม จาแนก
ในแต่ละด้านที่น่าสนใจ ดังนี้
(1) ด้านการกาหนดนโยบายการส่งเสริมภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรมมีการกาหนด
นโยบายด้านการส่งเสริมภาษาไทย โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติมาเป็นกลไกใน
การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานในเชิ ง นโยบาย แต่ ยั ง ขาดความต่ อ เนื่ อ งของนโยบายและการให้
ความสาคัญอย่างจริงจังของผู้บริหาร การดาเนินงานส่วนใหญ่มักเป็นการดาเนินงานเฉพาะกิจ ได้แก่
การจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ สอดคล้องกับ ประภัสสร โยธารักษ์ และ กิตติ บุนนาค (2559:
127) ที่กล่าวว่า การนานโยบายส่งเสริมการท่ องเที่ยวไปปฏิบัติ จะมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารระดับสูงของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ถ้าผู้นาระดับสูงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทางานเพื่อ
พัฒ นาท้องถิ่ น บุ ค ลากรที่เหลื อในองค์ก ารก็จ ะมีความเชื่ อมั่น ศรัท ธา และต้อ งปฏิบั ติตามอย่า ง
แน่นอน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่นโยบายนั้น ๆ จะประสบผลสาเร็จ
กระทรวงวั ฒ นธรรมยั ง ขาดการจั ด ท าแผนงานโครงการและงบประมาณรองรั บ
นโยบายที่ชัดเจน และขาดการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในแต่ละปี ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความสาเร็จได้ จากการ
ดาเนินงานดังกล่าวเป็นผลให้การส่งเสริมภาษาไทยของกระทรวงวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจนต่อเนื่องเท่าที่ควร
การดาเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของการทางานประจา และเป็นเพียงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ภาษาไทยเฉพาะในห้วงของงานวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคมของทุกปี) เท่านั้น กระทรวง
วัฒนธรรมควรมีการวางแผนการดาเนินงานระยะยาว มีกลไกขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม และ
ควรมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในทุ ก ๆ ปี สอดคล้ องกั บสมบั ติ ธ ารงธั ญวงศ์ (2562: 490)
ที่ได้กล่าวว่า ความชัดเจนของวั ตถุประสงค์นโยบายนั้นขึ้นอยู่กับ การระบุ สภาพปัญหานโยบายอย่าง
ครอบคลุมครบถ้วน การกาหนดผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินการอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับรัชยา รัตนะถาวร (2558: 290) ที่กล่าวว่าการกาหนดภารกิจและมอบหมายงานเป็น
สิ่งจาเป็นต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจดาเนินการในลักษณะของการแปลงนโยบายนั้น ๆ
ออกมาเป็ น แผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้
ในขั้นการวางแผนโดยใช้แนวคิดหลักคือ การมีส่วนร่วมและการบริหารเชิงกลยุทธ์
(2) ด้านการประสานงาน สื่อสารทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กระทรวงวัฒนธรรมมีการประสานงานและสื่อสารในระดับนโยบายพอสมควร โดยมี
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินการจัดงานวัน
ภาษาไทยแห่ งชาติ และการส่ งเสริมภาษาไทย โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาเพื่อจัด
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กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยในพื้นที่ต่าง ๆ พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงวัฒนธรรมควรมีการบูร
ณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรมีการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน และภาคีเครือข่ายการจัดกิจกรรม เพื่อทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
จริ งจั ง สอดคล้องกับ รั ชยา รั ตนะถาวร (2558: 291) ที่กล่าวว่า การประเมินผลและการสร้างความ
ต่ อ เนื่ อ งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การน านโยบายส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพไปปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยหลักการสาคัญคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการสร้างความต่อเนื่องและความ
เป็นปึกแผ่น มีการพัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างกว้างขวางในการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(3) ด้านความเหมาะสมของทรัพยากรต่าง ๆ พบว่า กระทรวงวัฒนธรรมในส่วนของ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีงบประมาณในการดาเนินงานจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ
การส่งเสริมภาษาไทยไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เห็นได้จากการที่แต่ละปีไม่ได้มีการวางแผนไว้อย่าง
ชัดเจนว่าจะมีงบประมาณสนับสนุนเท่าไร ส่วนบุ คคลกรที่ดาเนินงานมีจานวนน้อย และหมุนเวียน
ค่อนข้างบ่อย อีกทั้งไม่ได้จบด้านภาษาไทยโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรมีความพยายามและมุ่งมั่น
ทางานอย่างเต็มทีจ่ ึงมีส่วนช่วยผลักดันการดาเนินงานด้านการส่งเสริมภาษาไทยของกระทรวงวัฒนธรรม
สอดคล้องกับ R.S. Mountjoy และ L.O. O’Toole Jr. อ้างถึงใน สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2562: 538539) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง โดยได้ระบุหลักการ
สาคัญที่จะป้องกันมิให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบกับปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ กรณีที่ไม่มี
ทรัพยากรที่เพียงพอ และแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน สถานการณ์เช่นนี้จาเป็นต้องสร้างกิจกรรมให้
ผู้ปฏิบัติเกิดความสมัครใจที่จะปฏิบัติ เพื่อสร้างพลังความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นมากพอที่จะ
เอาชนะอุปสรรคเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน
7. แนวทำงกำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ
7.1 แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดงำนวันภำษำไทยแห่งชำติ
การพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ สามารถสรุปได้ดังนี้ กระทรวง
วัฒนธรรมควรต่อยอดการดาเนินงานโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ
มาร่วมเผยแพร่งานด้านการส่งเสริมภาษาไทยของกระทรวงวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการ
แสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลฯ โดยละเอียดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการใช้ภาษาไทย การส่งเสริม
ทักษะภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น ในรูปแบบที่ทันสมัยน่าสนใจเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่าย และสามารถ
ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน สาหรับกิจกรรมเสวนาบรรยายทางวิชาการนั้นควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทันสมัย และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทย และควรนาเอาเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อดึงดูดความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมควรจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก าหนดนโยบายเรื่อ งภาษาไทย และการจั ด งานวัน ภาษาไทย
แห่งชาติเป็นวาระระดับชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
2) สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั้งประเทศ
3) พัฒนากลไกการบริ หารจัดการและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมภาษาไทย
อาทิ การกาหนดแผนการประชุมคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นรายไตรมาส เพื่อร่วมกัน
วางแผนและติดตามผลการดาเนินงาน
4) บู ร ณาการความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย
ในด้านการส่งเสริมภาษาไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อขยายขอบเขตการดาเนินงานให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมภาษาไทยทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทย การวิเคราะห์จัดทาแผนงานโครงการ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
เนื่องด้วยการวิจัยเรื่องการศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา การจัดงานวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช
2562 จึงเป็นผลให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันภาษาไทยแห่งชาติได้ งานวิจัยจึงยังเป็นเพียงการศึกษาข้อมูลจากมุมมองของผู้กาหนดนโยบาย
และผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ดังนั้น ในการดาเนินงานต่อไปควรมีการสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในส่ วนที่เป็ นภาคี เครื อข่ ายการจั ดงาน และกลุ่ มเป้ าหมายผู้ เข้ าร่ว มกิ จกรรมงานวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายควร
เป็นการสารวจความคิดเห็นในประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดาเนินงานการพัฒนางาน
ร่วมกัน ส่วนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ควรเป็นการ
สารวจความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ การตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งถือ
เป็นเป้าหมายสาคัญในระดับผลลัพธ์ของการส่งเสริมภาษาไทย อีกทั้งควรสารวจความคิดเห็นด้าน
ความเหมาะสมของระยะเวลา สถานที ่ และรูป แบบกิจ กรรมที ่ต ้อ งการให้เ กิด ขึ ้น ในงานวัน
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ภาษาไทย รวมถึ งรู ป แบบแนวทางการส่ งเสริ มภาษาไทยในระยะยาว เพื่ อให้ เกิ ดการมี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเป็นพนักงำนในกำกับของรัฐ
กรณีศึกษำ ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
อดุลย์ คาแดง*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ กรณีศึกษา
ข้าราชการสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต พัฒ นบริ หารศาสตร์ ทั้งปั จ จั ย ส่ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่งงาน และเงินเดือน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ ระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ ผู้นาองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การวัดและการประเมินผล ค่าตอบแทน และความก้าวหน้า
ผู้ ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือ ในการวิจัยครั้ งนี้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จานวน 71 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ศึกษา ผลการวิจัยมีดังนี้
ข้อมูล ปั จจั ย ส่ว นบุคคลของกลุ่ มตัวอย่าง ส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.20 น้อยที่สุดคือเพศชาย จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51
ปีขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 33 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.50 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือปริญญาโท จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70
รองลงมาคือ ปริญญาตรี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.30 ประสบการณ์ทางานในสถาบันส่วน
ใหญ่ คือ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 97.20 ประเภทของบุคลากร ส่ วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 94.40 และเป็นลูกจ้างประจา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
5.60 ระดับบุคลากรส่วนใหญ่ คือ ระดับชานาญการ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 รองลงมา
คือ ปฏิบัติการ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 เงินเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่ วง 30,001-40,000
บาท จ านวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.70 รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาท จานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.20

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึก ษา และประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ ในขณะที่ เพศ อายุ ตาแหน่งงาน และเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านระบบการบริหารงาน ด้านกลยุทธ์
ด้ า นผู้ น าองค์ ก าร ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก าร ด้ า นการวั ด และการประเมิ น ผล ด้ า นค่ า ตอบแทน
ด้า นความก้ าวหน้ า จากการศึ กษาพบว่า ปั จจั ย ทั้ ง 7 ด้ าน มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจที่อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
ใกล้เคียงกันมาก คืออยู่ที่ระดับ เห็นด้วย ทั้ง 7 ปัจจัย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นด้ าน ๆ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือปัจจัยด้านการวัดและการประเมินผล มีความเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย
ที่ (ค่าเฉลี่ ย=3.05, S.D.=0.02) อันดับที่สองปัจจัยด้านค่าตอบแทน ความเห็นอยู่ ในระดับเห็นด้วย
ที่ (ค่าเฉลี่ย=3.04, S.D.=0.10) อันดับที่สาม ปัจจัยด้านระบบการบริหารงาน ความเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ ย =3.04, S.D.=0.62) อันดับที่สี่ ปัจจัยด้านผู้นาองค์การ ความเห็นอยู่ ในระดับ
เห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ย=2.98, S.D.=0.02) อันดับที่ห้า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน ความเห็น
อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย ที่ (ค่ า เฉลี่ ย =2.96, S.D.=0.66) อั น ดั บ ที่ ห ก ปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
ความเห็ น อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย ที่ (ค่ า เฉลี่ ย =2.89, S.D.=0.11) และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ปั จ จั ย ด้ า น
ความก้าวหน้า ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ย=2.85, S.D.=0.20)
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระบบการบริหารงาน, ปัจจัยด้านกลยุทธ์ และปัจจัยด้านผู้นา
องค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ ขณะที่ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ, ปัจจัยด้านการวัดและการประเมินผล, ปัจจัยด้านค่าตอบแทน และปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ, พนักงานในกากับของรัฐ
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Factors Influencing decision turning into an autonomous university’s
employee: A case study of Civil servants, National Institute of
Development Administration
Adun Kamdang*
Abstract
This research discusses Factors Influencing decision turning into an autonomous
university’s employee: A case study of Civil servants, National Institute of Development
Administration. This research aims to study the factors that influence the decision
turning into an autonomous university’s employee of supported staff, National Institute
of Development Administration. The personal factors are gender, age, level of education,
position, working experience and salaries. The organization’s internal factors are
including systematic management, strategy plan, leaders, organization’s culture,
measurement and evaluation, compensation and career path. The study used
quantitative research approach for data collection. The data was collected from 71
samples. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage,
mean, standard deviation. Also, used of Pearson correlation technique in order to
analyze product moment correlation coefficient to analyze the relationship between
independent variables and variables. The research result had shown as below:
Personal factors among sample group, most of them were 52 females,
accounting for 73.20% while the smallest group was male, accounting as 26.80% (19
males). Most of sample group’s age range were 51 year old or above, accounting for
52.10%, followed by middle age between 41-50 years, total 33 people, representing
46.50%. Education background found that majority of employee graduated master
degree 50.70% (36 people), followed by a bachelor degree, 30 people. representing
42.30%. Also, 97.20% (69 people) of employee have 21 years working experience at
NIDA. In term of staff category, majority of employee were civil servants (67 people)
Students of the Faculty of Public Administration, National Institute of Development Administration
118 Moo 3 Serithai Road, Khlong Chan Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240
E-mail: adun@nida.ac.th
*
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counting as 94.40%. Another 5.60% were permanent employee (4 people). Position
level of 39.10% were in professional level (27 people), followed by practitioner level
23.20% (16 people). Meanwhile, most salaries were in the range of 30,001-40,000
baht, representing 43.70% (31 people), followed by 50,000 baht or above for 20
people representing as 28.20%.
The research found that the different of educational background and working
experience does affect the decision turning into an autonomous university’s
employee while the different of gender, age, position and range of salary does not
affect decision making.
The factors of internal organization consist of systematic management,
strategy plan, leader, organization’s culture, measurement and evaluation, compensation
and career path which the result from studying showed that all 7 factors affect the
decision making at a very similar level. However, after separately considered on each
factors, the most effect on decision making were measurement and evaluation. The
opinion is at the level of agree that (Mean = 3.05, S.D. = 0.02). The second was the
compensation factor. The opinion is at the level of agree that (mean = 3.04, S.D. =
0.10), next was the systematic management factor which the opinion is at the agreed
level (mean = 3.04, S.D. = 0.62) Fourth was factor of leadership. The opinion is at the
agreed level (mean = 2.98, SD = 0.02), followed by the various strategic plan of the
institute agree at the level of (agreed = 2.96, SD = 0.66). Organization’s culture were
at the agreed level (mean = 2.89, S.D. = 0.11). Lastly, career path, the opinion is at
the agree level (mean = 2.85, S.D. = 0.20).
The study showed that systematic management, strategic plan and the
leadership were positively correlated with employee’s decision making. In the
meantime, organization’s culture, measurement and evaluation, compensation and
career path factors do not have a positive relationship among employee if they have
to make the decision turning into an autonomous university’s employee.
Keywords: autonomous university, Government University, Autonomous staff
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1. บทนำ
ความคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัวและมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ เกิดขึ้นจากการสัมมนา เรื่อง ปัญหาและบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2507 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้สภาการศึกษาแห่งชาติ จัดสัมมนา
ต่อเนื่องกันอีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2513 มีการพิจารณาจัดทาโครงสร้าง
องค์กรและระบบบริหารมหาวิทยาลัยในรูป แบบใหม่ ทั้งด้านความสัมพันธ์กับรัฐบาล การจัดองค์กร
และการแบ่งส่วนงานภายใน การบริหารบุคคล และการเงินและทรัพย์สิน โดยยึดหลักความเป็นอิสระ
ความคล่ อ งตั ว ความมี เ สรี ภ าพทางวิ ช าการ และความรั บ ผิ ด ชอบสนองตอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยบรรลุความเป็นเลิศได้เร็วขึ้น ที่ประชุมได้เสนอให้เรียกมหาวิทยาลัยสถานภาพใหม่นี้ว่า
“มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล 1” โดยยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ สามารถ
บริหารและจัดการได้เบ็ดเสร็จสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ตรงกับการเรียกมหาวิทยาลัย
รูปแบบนี้ว่า “Public Autonomous University”
สภาการศึกษาแห่งชาติ ได้ประมวลสรุปข้อคิดเห็นของที่ประชุมสัมมนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2514 ซึ่งคณะรัฐ มนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการและมอบให้ สภา
การศึกษาแห่งชาติจัดทารายละเอียดพร้อมยกร่างพระราชบัญญัติที่จะให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าว
สภาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ด าเนิ น การตามมติ ค.ร.ม. ปรากฏว่ า
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะดาเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล
สภาการศึกษาแห่งชาติจึงได้ชะลอเรื่องไว้
เมื่อรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2517
คณะกรรมการดังกล่าวก็ได้รื้อฟื้นเรื่องการจัดให้มีมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล โดยการเสริมสร้าง
ความพร้อมให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐที่จะปรับเปลี่ยน แต่ก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐใด ขอปรับ
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
นโยบายเรื่ องการพัฒ นามหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ ได้รับการเสนอในลั กษณะของการ
“ปั ก ธง” ในแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533-2547) ซึ่ ง เป็ น แผนรุ ก ไปสู่ อ นาคต
ข้อเสนอแนะสาคัญที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล หนึ่งในหกข้อ คือ “รัฐบาลพึงให้การสนับสนุน
การปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐในสั งกัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นอิส ระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุ ความเป็ น เลิ ศทางวิช าการ โดยปรับเปลี่ ยนเป็นมหาวิทยาลั ยที่ไม่เป็นส่ วนราชการ
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหม่ให้มีฐานะและรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการตั้งแต่แรกตั้ง
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กำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศ
ไทยที่ทาการสอนเฉพาะระดับ บัณฑิตศึกษา (สูงกว่า ปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้าน
การบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้าน
อื่น ๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ส่วนราชการ” สู่การ
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 เมษายน 2562
หน้า 177-207 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562
จากการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทาให้บุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ของสถาบั น จ าต้ อ งตั ด สิ น ใจว่ าจะเปลี่ ยนสถานภาพเป็น พนั ก งานในก ากั บ ของรัฐ หรื อจะยั ง คง
สถานภาพเป็นข้าราชการต่อไปภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่สถาบันฯ ประกาศออกนอกระบบ
โดยข้าราชการจะต้องตัดสินใจบนทางเลือก 4 แนวทาง ได้แก่
1) ไม่เปลี่ยนสถานภาพ เป็นข้าราชการเหมือนเดิม
2) เปลี่ยนสถานภาพได้เลยทันทีภายใน 1 ปี โดยไม่ต้องมีการประเมิน
3) เปลี่ยนสถานภาพหลังจากผ่านไปแล้ว 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี โดยไม่ต้องมีการประเมิน
4) เปลี่ยนสถานภาพหลังจากผ่านไปแล้ว 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการประเมิน
จากการที่ข้าราชการต้องตัดสินใจว่าจะเป็นข้าราชการต่อไป หรือจะเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานในกากับของรัฐบนแนวทางข้างต้น ทาให้ข้าราชการต้องตัดสินใจอย่างมากถึงอนาคตของ
ตนเองว่าจะเลือกแนวทางใด
การวิจัยครั้งนี้จึงต้องการทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของข้าราชการใน
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานในกากับของรัฐในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ของข้าราชการสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเป็ น
พนักงานในกากับของรัฐ ของข้าราชการสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ศึกษาวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่
ค้นคว้าข้อมูลเอกสาร แนวคิดทฤษฎี เก็บและรวบรวมข้อมูล รวมถึงการจัดทารูปเล่ม
3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร คือ ข้าราชการสายสนับสนุน ทั้งที่เป็นข้าราชการที่ตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับ
ของรัฐแล้ว และที่ยังคงสถานภาพเป็นข้าราชการอยู่เช่นเดิม ในคณะ/สานัก และหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ กรณีศึกษา
ข้าราชการสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทาให้ข้าราชการตัดสินใจลาออกเพื่อเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ดังนี้
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ (Decision Making)
ควำมหมำยของกำรตัดสินใจ
บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ “เทคนิคในการที่จะ
พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว”
ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ
ตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระทาที่ต้องทาเมื่อไม่มีเวลาที่จะหา
ข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนวทางแก้ไข
จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริง เกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและ
การใช้เวลา
กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า
เป็ น กระบวนการส าคั ญ ขององค์ การ ที่ ผู้ บ ริ ห ารจะต้ องกระทาอยู่ บนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ข่า วสาร
(information) ซึง่ ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
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โจนส์ (Jones) ได้ให้ ความหมายของการตัดสิ นใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ที่จะแก้ไข
ปัญหาขององค์กร โดยการค้นหาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ ดีที่สุด เพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการที่ชักนาโน้ม
น้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จ”
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทา
กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
สรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทาหรือดิ้น
รนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็น
เพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขาน
รับเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงาน
ตั้งใจทางานเพื่อหวังความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับควำมต้องกำร
ทฤษฎี E.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth)
Alderfer (อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540: 307-310) ได้ปรับปรุงลาดับขั้นความต้องการ
ของ Maslow เป็นความต้องการ 3 ระดับ ดังนี้
1) ความต้องการดารงชีวิตอยู่ (existence needs) คือ ความต้องการทางร่างกายและความ
ปลอดภัย ความต้องการรายได้ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมการทางาน
2) ความต้องการความสัมพันธ์ (relatedness needs) คือ ความต้องการทุกอย่างที่เกี่ยวพัน
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานที่ทางาน
3) ความต้องการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความต้องการภายในเพื่อการพัฒนาส่วน
บุคคล ความต้องการของบุคคลที่จะเจริญเติบโตพัฒ นา และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้ว ยการ
แสวงหาโอกาส และการเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ
ทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer มีความคล้ายคลึงกั บทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ของ Maslow
ที่ว่า ความต้องการที่ยั งไม่ตอบสนองจะจูงใจบุคคลและเห็ นด้วยว่า โดยทั่วไปบุคคลจะก้าวขึ้นไป
ตามลาดับของความต้องการจากระดับต่ากว่าก่อนความต้องการระดับสูง เมื่อความต้องการระดับ ต่า
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับ ต่าจะมีความสาคัญน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์บางอย่าง บุคคลอาจจะกลับมายังความต้องการระดับต่าได้ เช่น บุคคลที่คับข้องใจภายใน
การตอบสนองความต้องการการเจริญเติบโต อาจจะถูกใจให้ตอบสนองความต้องการความสัมพันธ์ที่
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ต่าลงมา จึงทาให้ทฤษฎีนี้มีทั้ง ส่วนเหมือนและส่วนต่างกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow (วุฒิพล
สกลเกียรติ, 2546: 193-194
ในช่ ว งปี ค .ศ. 1940s นั ก จิ ต วิ ท ยาชื่ อ David I. McClelland ได้ ท าการทดลองโดยใช้
แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT) เพื่อวัดความต้องการของ
มนุษย์ โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการนาเสนอภาพต่าง ๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนด์ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมี
ความต้องการ 3 ประการที่ได้จากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะเข้าใจถึง
พฤติกรรมของบุคคลได้ดังนี้
1) ความต้องการความสาเร็จ (need for achievement (nach) เป็นความต้องการที่จะทา
สิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสาเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบว่า บุคคลที่ต้องการ
ความสาเร็จ (nach) สูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และต้ องการได้รับข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้า
ที่จะเผชิญกับความล้มเหลว
2) ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation (naff) เป็นความต้องการการยอมรับ
จากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพั นธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการ
ความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
3) ความต้ อ งการอ านาจ (need for power (npower) เป็ น ความต้ อ งการอ านาจเพื่ อ มี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทาให้ตนมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้นา ต้องการทางานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอานาจมากกว่าการทางานให้มีประสิทธิภาพ
4.4 ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ ความต้องการ รวมถึงแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกทางาน
พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และอภินันท์ หอยแก้ว บทความพิเศษ เรื่อง “การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขระดับตาบล ในการโอนย้ ายไปสั งกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดนครราชสี มา”
ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 4/2543 จากบทความพิเศษพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ น ใจในการโอนย้ ายนั้ น อายุ ระดั บการศึกษา ตาแหน่ งหน้ าที่ปั จจุบั นมี ความสั มพั นธ์ กั บการ
ตัดสินใจ รวมถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบล การรับรู้ต่อสิ่งจูงใจ
ในการความส าเร็ จในงาน การยอมรับนับถือ โอกาสความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เช่นกัน
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พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์ งานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทางานกับ
สานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานและการเรียนรู้
ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ปัจจัยด้านค่านิยม เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกที่สาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทางาน
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกทางานด้วย
นิตยา ชื่นอารมณ์ งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกสมัครงานกับ
บริษัทญี่ปุ่น ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร FACTORS INFLUENCING DECISION TO APPLY FOR
WORK IN JAPANSE COMPANIES IN WITTANA DISTRICT” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านประชากรศาสตร์ (อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทางาน) ต่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมัครงาน, ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงาน โอกาสเจริญก้าวหน้าในงาน ความมั่นคงในงาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ชื่อเสียงองค์กร และค่านิยม มีผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกสมัครงาน
จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกทางาน ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกงานนั้น ประกอบด้วยปัจจัย
หลัก ๆ 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ระบบการบริหารงาน กลยุทธ์
ขององค์การ ผู้นาองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ค่าตอบแทน รวมถึงโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้าทางานทั้งสิ้น
5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ กรณีศึกษา
ข้ า ราชการสายสนั บ สนุ น สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ โดยก าหนดตั ว แปรในการศึ ก ษา
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตั ว แปรอิ ส ระ ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงาน และเงินเดือน ส่วนปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ระบบการ
บริหารงาน กลยุทธ์ ผู้นาองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การวัดและการประเมินผล ค่าตอบแทน และ
ความก้าวหน้า
ตัวแปรตำม ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแป็นพนักงานในกากับของรัฐ
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ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 ประสบการณ์ทางาน
 ตาแหน่งงาน
 เงินเดือน
ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม
 ระบบการบริหารงาน
 กลยุทธ์
 ผู้นาองค์การ
 วัฒนธรรมองค์การ
 การวัดและการประเมินผล
 ค่าตอบแทน
 ความก้าวหน้า

ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกำรตัดสินใจ
เป็นพนักงำน
ในกำกับของรัฐ

6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะดาเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้วิธีการทอด
แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานใน
กากับของรัฐ (ที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว) จานวน 86 คน ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยใช้การ
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สูตรของ ทาโร ยามาเน่ กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือความ
คาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 5%
จากสูตรของ ทาโร ยาเมเน่ สามารถคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรของ
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีจานวน 86 คน โดยแทนค่า ดังนี้

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคานวณเท่ากับ จานวน 71 คน
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งแบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมือ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็นออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่ง เงินเดือน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเป็น
พนักงานในกากับของรัฐ โดยผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามจากกรอบแนวคิด จากการทบทวนวรรณกรรม
ศึกษาจากผลงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบไปด้วย ระบบ
การบริหารงาน กลยุทธ์ ผู้นาองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การวัดและการประเมินผล ค่าตอบแทน
และความก้าวหน้า
การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ กรณีศึกษา ข้าราชการสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ โดยใช้มาตรวัดตามแนวของ ลิ เคิร์ท (Likert’s Scale) เป็นมาตรวัด แบบให้
คะแนน (Rating Scale) 4 ระดับ ซึ่งกาหนดน้าหนักคะแนนเพื่อทราบระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
ต่าง ๆ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน
4
คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน
1
คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยในช่วงคะแนน มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง
เห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ความกว้างของอัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะกนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 4-1
= 0.75
4
ส่วนที่ 3 คาถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่อยากให้สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ดาเนินการเพื่อความมั่นคงในการทางานทั้งในกรณีบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานในกากับของรัฐ และบุคลากรที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพ
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กำรหำคุณภำพของเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามที่เป็นไปตามคา
จากัดความ และเหมาะสมกับบริบทขององค์การที่ทาการศึกษา และนาไปใช้ได้จริง
น าแบบสอบถามไปปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาของแบบสอบถาม
ทั้งรายละเอียดของคาถาม ความครอบคลุม ความสมบูรณ์ และภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้ศึกษาจะทาการกรอกข้อมูลและลงรหัสในแบบสอบถาม
ทุกข้อ และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
(Statistical Package Program for Social Sciences : SPSS) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย แจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลักษณะปัจจัยด้านบุคคล คือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งเงินเดือน
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s product moment correction coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตามที่ศึกษา คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบการบริ หารงาน กลยุทธ์ ผู้นา
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ การวัดและการประเมินผล ค่าตอบแทน และความก้าวหน้า โดยกาหนด
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) และแสดงอานาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระ
สมมติฐานการวิจัย
การศึ กษาวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ยที่ส่ ง ผลกระทบต่อ การตัดสิ นใจเป็นพนักงานในกากับของรั ฐ
กรณีศึกษา ข้าราชการสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานการ
วิจัยไว้ดังนี้
สมมติฐ านที่ 1 ปั จจั ยส่ ว นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงาน เงินเดือน ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับ
ของรัฐ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านระบบการบริหารงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านผู้นาองค์การ ด้านวัฒนธรรม
องค์การ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
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7. ผลกำรศึกษำ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรที่กาหนดขึ้น คือ ด้านส่วนบุคคล และด้านสภาพแวดล้อม กับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ น ใจเป็ น พนั กงานในกากับของรัฐ โดยข้อมูลที่รวบรวมได้ เกิดจากการตอบ
แบบสอบถามของข้าราชการ และพนักงานในกากับของรัฐ (ที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว) ซึ่งได้สุ่มตัวอย่าง
จานวน 71 คน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะด้านบุคคล นาเสนอในรูปแบบของ ความถี่ และร้อยละ
ส่วนที่ 2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในองค์การ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ โดยนาเสนอในรูปแบบของตารางแสดงความสัมพันธ์ด้วยวิธีการ
ของไคส์แควร์
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
ส่วนที่ 1 ลักษณะด้านบุคคล
ลักษณะด้านบุคคล ตัวแปรส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง (ประเภท, ระดับ) เงินเดือน และสถานภาพปัจจุบันของบุคลากร ดังแสดงในตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 วิเคราะห์ลักษณะด้านบุคคล
วิเครำะห์ลักษณะด้ำนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

รวม

19
52
71

26.80
73.20
100.00

1
33
37
71
จำนวนคน
4
30
36
1
71

1.40
46.50
52.10
100.00
ร้อยละ
5.60
42.30
50.70
1.40
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อำยุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
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วิเครำะห์ลักษณะด้ำนบุคคล
ประสบกำรณ์ทำงำน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
รวม
ประเภทของบุคลำกร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ระดับของบุคลำกร
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน
อื่น ๆ
- เชี่ยวชาญ
- หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
- ผู้บริหารระดับกลาง
รวม
เงินเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท
20,000-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

2
69
71

2.80
97.20
100.00

67
4
71

94.40
5.60
100.00

13
27
16
4
5

18.80
39.10
23.20
5.80
7.20

3
2
1
71

2.90
1.60
1.40
100.00

8
31
12
20
71

11..20
43.70
16.90
28.20
100.00

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า
เพศ ของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานสถาบัน (ที่เปลี่ยนสถาน-ภาพแล้ว) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20 น้อยที่สุดคือ
เพศชาย จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80
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ช่วงอายุ ของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานสถาบัน (ที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10
รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และน้อยที่สุดอยู่ในช่วง
อายุ 31-40 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40
ระดับการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานสถาบัน (ที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว) ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่คือปริญญาโท จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70
รองลงมาคือ ปริญญาตรี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ลาดับที่ 3 คือ ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40
ประสบการณ์ทางานในสถาบัน ของกลุ่ มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานสถาบัน (ที่เปลี่ยน
สถานภาพแล้ว) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่ คือ 21 ปี ขึ้นไป จานวน 69 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.20 และน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 11-20 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80
ประเภทของบุคลากร ของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานสถาบัน (ที่เปลี่ยนสถานภาพ
แล้ว) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
94.40 และเป็นลูกจ้างประจา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60
ระดับบุคลากร ของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานสถาบัน (ที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว) ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่ คือ ระดับชานาญการ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
39.10 รองลงมาคือ ปฏิบัติการ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 ลาดับที่ 3 คือ ระดับชานาญ
การพิเศษ จ านวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.80 ลาดับที่ 4 คือ ระดับปฏิบัติงาน จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.20 ลาดับที่ 5 คือ ระดับชานาญงาน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 และระดับ
อื่น ๆ โดยแยกเป็น ระดับเชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ระดับหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะฯ จานวน 2 คน คิดเป็น 1.60 และระดับผู้บริหารระดับกลาง จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.40
เงิน เดือน ของกลุ่ มตัว อย่ างข้าราชการ พนักงานสถาบัน (ที่เปลี่ ยนสถานภาพแล้ ว ) ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30,001-40,000 บาท จานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.70 รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ลาดับที่ 3
อยู่ ในช่ว ง 40,001-50,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 และน้อยที่สุ ดอยู่ในช่ว ง
20,000-30,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20
ส่วนที่ 2 กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ภำยในองค์กำร ที่มีผลต่อ
กำรตัดสินใจเป็นพนักงำนในกำกับของรัฐ
การวิเคราะห์ ความสั มพัน ธ์ระหว่างสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ภายในองค์การ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ โดยนาเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 7.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านระบบการบริหารงานและกลยุทธ์
ปัจจัย
ระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ของสถาบัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ

̅
3.04

SD
0.62

ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
เห็นด้วย

2.96

0.66

เห็นด้วย

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยในปัจจัยด้านระบบการบริห ารงานด้านต่าง ๆ ของ
สถาบันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.04 เมื่อพิจารณาด้าน
กลยุทธ์ พบว่า เห็นด้วยว่ากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ของสถาบัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานใน
กากับของรัฐ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.96 ตามลาดับ
ตารางที่ 7.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผู้นาองค์การ
ปัจจัย
ผู้นาองค์การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
วิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ
การสื่อสารของผู้นาองค์การมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ
รวม

̅
2.99
3.00

SD
0.60
0.56

ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

2.97

0.56

เห็นด้วย

2.98

0.02

เห็นด้วย

จากตารางพบว่า ปัจจัยด้านผู้นาองค์การ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิน ใจเป็น พนักงานในกากับของรัฐ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
วิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ มีค่าเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 3.00 รองลงมาคือ ผู้นาองค์การ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ
2.99 และการสื่อสารของผู้นาองค์การ มีค่าเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 2.97 ตามลาดับ
ตารางที่ 7.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
การชักชวนของเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ
รวม

̅
2.96
2.83

SD
0.55
0.70

ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

2.89

0.11

เห็นด้วย
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จากตารางพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
ด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 2.96 รองลงมาคือ การชักชวนของเพื่อนร่วมงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ตามลาดับ
ตารางที่ 7.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการวัดและการประเมินผล
ปัจจัย
การวัดผลและการประเมินผลงาน เมื่อสถาบัน
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ
การวัดผลและการประเมินผลจะต้องมีเครื่องมือ
หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน
รวม

̅
2.93

SD
0.62

ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
เห็นด้วย

3.17

0.59

เห็นด้วย

3.05

0.02

เห็นด้วย

จากตารางพบว่า ปัจจัยด้านการวัดและการประเมินผล โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัย พบว่า การวัดผลและการประเมินผลจะต้องมีเครื่องมือ หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากสุด
เท่ากับ 3.17 รองลงมาคือ การวัดผลและการประเมินผลงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ตามลาดับ
ตารางที่ 7.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านค่าตอบแทน
ปัจจัย
ค่าจ้างหรือเงินเดือนทีไ่ ด้รบั ก่อนสถาบันเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีความเหมาะสม
อยู่แล้ว
ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่จะได้รับเพิม่ ขึ้นเมื่อ
สถาบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
การได้รับเงินโบนัส
รวม

̅
2.93

SD
0.57

ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
เห็นด้วย

3.23

0.57

เห็นด้วย

2.96
3.04

0.75
0.10

เห็นด้วย
เห็นด้วย

จากตารางพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิน ใจเป็น พนักงานในกากับของรัฐ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่จะได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อสถาบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีค่าเฉลี่ย
มากสุด เท่ากับ 3.23 รองลงมาคือ การได้รับเงินโบนัสสุด เท่ากับ 2.96 และค่าจ้างหรือเงินเดือนที่
ได้รับก่อนสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93
ตามลาดับ
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ตารางที่ 7.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความก้าวหน้า
ปัจจัย
สายงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า และได้เลื่อน
ตาแหน่ง
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง จะเป็นปัญหาต่อ
ความก้าวหน้า
ความมั่นคงในอาชีพอาจไม่แน่นอน
รวม

̅
2.96

SD
0.64

ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
เห็นด้วย

2.69

0.79

เห็นด้วย

2.90
2.85

0.40
0.20

เห็นด้วย
เห็นด้วย

จากตารางพบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิน ใจเป็น พนักงานในกากับของรัฐ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
สายงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า และได้เลื่อนตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 2.96 รองลงมาคือ
ความมั่น คงในอาชีพอาจไม่แน่ น อน เท่ากับ 2.90 และระยะเวลาในสัญญาจ้าง จะเป็นปัญหาต่อ
ความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ตามลาดับ
ตารางที่ 7.8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
(N = 71)
ปัจจัยส่วนบุคคล

N

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อำยุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

19
52
71
0
0
1
33
37
71

1.11
1.08
1.08
1.00
1.15
1.03
1.80

t = 0.549

Sig. = 0.461

F = 1.809

Sig. = 0.172

.315
.269
.280
.
.364
.164
.280

892
ปัจจัยส่วนบุคคล

N

ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
4
ปริญญาตรี
30
ปริญญาโท
36
ปริญญาเอก
1
รวม
71
ประสบกำรณ์ทำงำน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-20 ปี
2
21 ปีขึ้นไป
69
รวม
71
ระดับ
ชานาญการพิเศษ
13
ชานาญการ
27
ปฏิบัติการ
16
ชานาญงาน
4
ปฏิบัติงาน
5
อื่น ๆ
6
รวม
71
เงินเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท
20,000-30,000 บาท
8
30,001-40,000 บาท
31
40,001-50,000 บาท
12
มากกว่า 50,000 บาท
20
รวม
71
หมายถึง: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ำเฉลี่ย

1.00
1.07
1.08
2.00
1.08
1.50
1.07
1.08
1.08
1.04
1.19
1.00
1.00
1.71
1.08
1.13
1.10
1.00
1.10
1.08

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
F = 4.239

Sig. = 0.008

F = 4.771

Sig. = 0.032

F = 0.847

Sig. = 0.521

F = 0.449

Sig. = 0.719

.000
.254
.280
.
.280
.707
.261
.280
.277
.192
.403
.000
.000
.408
.280
.354
.301
.000
.308
.280

จากตาราง ผู้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อ การ
ตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test และ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดีย ว F-test (One-way ANOVA) จากการวิเคราะห์ พบว่า ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน กับ การตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ แตกต่างกัน
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ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ตัวแปรเพศ อายุ ระดับ
ตาแหน่งและเงินเดือน กับการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 7.9 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ๆ ภายในองค์การ 7 ด้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ วิเคราะห์ด้วยวิธีสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ควำมสัมพันธ์

กำรตัดสินใจเป็นพนักงำนในกำกับของรัฐ
ค่ำสหสัมพันธ์เพียร์สัน
นัยสำคัญ (Sig.)
ด้านระบบการบริหารงาน
.308**
.009
ด้านกลยุทธ์
.250*
.036
ด้านผู้นาองค์การ
.397**
.001
ด้านวัฒนธรรมองค์การ
-.128
.286
ด้านการวัดและการประเมินผล
.007
.957
ด้านค่าตอบแทน
-.218
.067
ด้านความก้าวหน้า
-.193
.106
หมายเหตุ ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ กับการตัดสินใจด้วยวิธีสหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านระบบการบริหารงานมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับ การตัดสิ นใจที่ค่าสหสัมพันธ์ .308 และค่า Sig. ที่ .009 จึงยอมรับสมมติฐ านการวิจัย
ที่ตั้งไว้
ปัจจัยด้านกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจที่ค่าสหสัมพันธ์ .250 และค่า
Sig. ที่ .036 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ปัจจัยด้านผู้นาองค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจที่ค่าสหสัมพันธ์ .397 และ
ค่า Sig. ที่ .001 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ส่วนปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านค่าตอบแทน และด้าน
ความก้าวหน้า ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจที่ค่าสหสัมพันธ์ จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้
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กำรศึกษำตั วแปรที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสิน ใจเป็นพนักงำนในกำกับของรัฐ ด้วยกำร
วิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 7.10 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ คู ณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) และแสดงอานาจพยากรณ์ของตัว แปรอิส ระ (X1-X2) ของ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ๆ ภายในองค์การที่มีต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับ
ของรัฐ
ด้ำนสภำพแวดล้อมๆ ภำยใน
องค์กำร
(Constant)
ด้านระบบการบริหารงาน
ด้านกลยุทธ์
ด้านผู้นาองค์การ
ด้านวัฒนธรรมองค์การ
ด้านการวัดและการประเมินผล
ด้านค่าตอบแทน
ด้านความก้าวหน้า

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
β
b
Std.Error
.963
.278
.100
.073
.222
-.039
.074
-.092
.259
.064
.505
-.114
.062
-.217
.032
.056
.062
-.147
.062
-.265
-.049
.056
-.100
a 2
R= .593 , R =.279, S.E est =.238, f=4.873

t

p

3.469
1.381
-.524
4.066
1.846
.567
-2.365
-.886

.001
.172
.602
.000
.070
.572
.021
.379

ทั้งนี้ผู้ วิจัย ได้ทาการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณแบบขั้นตอน เพื่อแสดงอานาจการ
พยากรณ์ของตัวแปรอิสระด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานใน
กากับของรัฐ จาการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ด้านระบบการบริหารงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านวัฒนธรรม
องค์การ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านตอบแทน และด้านความก้าวหน้า ไม่มีอานาจในการ
พยากรณ์ เพราะค่าสถิติที่คานวณได้ตากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และพบว่า ด้านผู้นาองค์การ มีอานาจการพยากรณ์ต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของ
รัฐ ที่ค่า β 0.505 และค่า Sig. ที่ 0.000
โดยรวม ด้านผู้นาองค์การ สามารถพยากรณ์ต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐได้
แค่ด้านเดียว โดยสามารถพยากรณ์การตัดสินใจได้ (R2 =.279 หรือ 27.9 เปอร์เซ็นต์)
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ส่วนที่ 3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
ตารางที่ 7.11 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐำนกำรวิจัย
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน
ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน
เงินเดือน/บาเหน็จ/บานาญที่จะได้รับที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับ
ของรัฐที่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านระบบการบริหารงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับ
ของรัฐ
ปัจจัยด้านกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ปัจจัยด้านผู้นาองค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับ
ของรัฐ
ปัจจัยด้านการวัดและการประเมินผลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานใน
กากับของรัฐ
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ปัจจัยด้านความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ

ยอมรับ

ปฏิเสธ















เหตุผลที่ไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เพราะว่าผลการวิจัยมีค่าสถิติต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนดที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
8. อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ในการเลือกทางานในองค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวคิด และทฤษฎีของ
บาร์ น าร์ ด (Barnard, 1938) กิ บ สั น และอิ ว าน เซวิ ช (Gibson and Ivancevich) และยั ง น าเอา
แนวคิด งานวิจัยของผู้อื่น ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า มีความเหมาะสม และเกี่ยวข้อง สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการวิจั ย ซึ่งการตัดสิ น ใจประกอบด้ว ยประเด็นหลั ก ๆ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การตัดสิ นใจเป็ น
กระบวนการ (process) นั่นหมายความว่าการตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง
วิเคราะห์แล้ ว ค่อยตัดสิ น ใจเลื อกทางที่ดีที่สุ ด 2) การตัดสิ นใจเกี่ยวข้องกับทางเลื อก (solution)
การตัดสินใจเป็นการพยายามสร้างทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ 3) การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างขององค์การ จะเห็นว่าผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นก็มีหน้าที่ในการตัดสินใจต่างกัน ผู้ศึกษาได้
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พิจารณาเห็นว่าการตัดสินใจของบุคลากรยังมีผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การอีก 7 ด้าน คือ
ด้านระบบการบริหารงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านผู้นาองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านการวัดและการ
ประเมินผล ด้านค่าตอบแทน และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเป็ น พนั ก งานในก ากั บ ของรั ฐ
กรณีศึกษา ข้าราชการสายสนับสนุ น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถนาประเด็นที่สาคัญ
มาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานที่ตาแหน่งงาน
เงินเดือน จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ ในขณะที่ เพศ อายุ ตาแหน่ งงาน และเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐ
ปั จ จั ย ด้ ำ นสภำพแวดล้ อ มในองค์ ก ำร ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นระบบการบริ ห ารงาน
ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า นผู้ น าองค์ ก าร ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก าร ด้ า นการวั ด และการประเมิ น ผล
ด้านค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้า จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้ง 7 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจที่อยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก คืออยู่ที่ระดับ เห็นด้วย ทั้ง 7 ปัจจัย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นด้าน ๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจมำกที่สุดคือปัจจัยด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล มีความเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ย=3.05, S.D.=0.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การวัดผลและการ
ประเมินผลจะต้องมีเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
3.17, S.D.=0.59) แสดงให้เห็นว่าบุคลากรให้ความสาคัญกับเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยหลักสาคัญในการประเมินผล
อันดับที่สอง ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ย =3.04,
S.D.=0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่จะได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อสถาบัน
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =3.23, S.D.=
0.57) แสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่จะตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐให้ความสาคัญกับค่าจ้างหรือ
เงินเดือนที่จะได้รับมากกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
อั น ดั บ ที่ ส าม ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นระบบการบริ ห ารงาน ความเห็ น อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ย
ที่ (ค่าเฉลี่ย =3.04, S.D.=0.62) ปั จจัยนี้บุคลากรให้ความสาคัญมากเช่นกัน การที่จะตัดสินใจเป็น
พนักงานในกากับ ของรัฐ ระบบการบริหารงานขององค์การจะต้องมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน
การจัดวางโครงสร้างของการทางาน การวางแผนการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ
อันดับที่สี่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นาองค์การ ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ย =2.98,
S.D.=0.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=3.00, S.D.=0.56) แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การมีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจเป็นอย่างมาก เพราะวิสัยทัศน์ ความคิด ความสามารถในการจะพัฒนาองค์การให้อยู่รอด
และก้าวไปข้างหน้าได้
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อัน ดั บ ที่ห้ า ได้แก่ ปั จ จั ย ด้ านกลยุ ทธ์ต่ าง ๆ ของสถาบั น ความเห็ นอยู่ ในระดับ เห็ น ด้ว ย
ที่ (ค่า เฉลี่ ย =2.96, S.D.=0.66) การวางแผนกลยุ ท ธ์ข ององค์ก ารถื อ เป็ น ปัจ จั ยหนึ่ งที่ บุ คลากรให้
ความส าคัญ เพราะทาให้ ทราบว่าสถาบันจะไปในทิศทางใด มี กลยุทธ์ใดที่จะสามารถแข่งขันกั บ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพียงใด
อันดับที่หก ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ย
=2.89, S.D.=0.11) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น พบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของราชการที่ จ ะ
เปลี่ยนเป็นพนักงานในกากับของรัฐ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =2.96, S.D.=0.55)
ข้าราชการ ยังเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องการ ถือเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์การ ที่สร้างความ
ยอมรับนับถือแก่บุคคลทั่วไป เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างฉับพลันทาให้บุคลากรบางคน
ไม่อาจยอมรับได้ และไม่อยากที่จะเปลี่ยน ทาให้เป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจ
อันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า ความเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย ที่ (ค่าเฉลี่ย =
2.85, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า สายงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า และได้เลื่อน
ตาแหน่ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =2.96, S.D.=0.64) ในการตัดสินใจเลือกเป็น
พนักงานในกากับของรัฐ นอกจากแรงจูงใจด้านค่าจ้างและเงินเดือนแล้ว การมีโอกาสเจริญเติบโต
ความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง รวมถึงการได้เลื่อนตาแหน่ง มีผลต่อแรงจูงใจให้บุคลากรตัดสินใจ
เป็นพนักงานในกากับของรัฐ ถ้าตัดสินใจเป็นข้าราชการเหมือนเดิม โอกาสเลื่อนตาแหน่งค่อนข้างมี
ข้อจากัดมาก
9. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเป็ น พนั ก งานในก ากั บ ของรั ฐ
กรณีศึกษา ข้าราชการสายสนั บสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ มีข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันฯ ดังนี้
1) ปัจจัยด้านการวัดและการประเมินผล เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน โดยหลักสาคัญในการประเมินผล คือ บุคลากรทุกระดับควรมีสิทธิ์
ทราบในเรื่ องหลักเกณฑ์ของการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รอบระยะเวลาในการ
ประเมิน รวมถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้เ กิดการยอมรับร่วมกัน และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ บุ คลากรเกิดความเชื่อมั่นในการประเมิน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อองค์การ ในทางกลับกันหากหลักเกณฑ์
แตกต่างกัน ไม่เท่าเทียมกัน จะก่อให้เกิดการไม่ยอมรั บ และอาจส่งผลเสียต่อการประเมิน และทาให้
บุคลากรเกิดทัศนคติในทางลบต่อองค์การได้
2) ปัจจัยด้านค่าตอบแทน บุคลากรที่จะตัดสินใจเป็นพนักงานในกากับของรัฐให้ความสาคัญ
กับค่าจ้างหรือเงินเดือนที่จะได้รับมากกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งการได้รับค่าจ้างหรือ
เงินเดือนที่มากขึ้นจะทาให้การดารงชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรดีขึ้นตามไปด้วย
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3) ปัจจัยด้านระบบการบริหารงาน องค์การจะต้องมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน การจัดวาง
โครงสร้างของการทางาน การวางแผนการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ มีการจัด
องค์การ ตั้งแต่การกาหนดโครงสร้าง ตาแหน่ง อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบระเบียบ
ที่สาคัญคือ การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ ตั้งแต่การจัดอัตรากาลัง การสรรหา รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรด้วย เมื่อการบริหารงานมีระบบ ทาให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ
องค์การ ทาให้มีผลต่อการตัดสินใจในการเป็นพนักงานในกากับของรัฐด้วยเช่นกัน
4) ปัจจัยด้านผู้นาองค์การ ผู้นาองค์การยุคใหม่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มองไปข้างหน้า
เพื่อน าพาองค์การให้ประสบความสาเร็จ นอกจากมองไปข้างหน้าแล้ ว ผู้ นายังจะต้องมองรอบ ๆ
ตัวในระยะใกล้ด้วย ต้องให้ความสาคัญกับบุคลากรในองค์การของตัวเอง เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
5) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน จะต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การที่ชัดเจน
มีทิศทาง วางกลยุทธ์ที่จะสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้
6) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ จะต้องหาวิธีที่จะทาให้บุคลากรรู้สึกว่าวัฒนธรรมองค์การที่
เปลี่ยนแปลงจากการเป็นข้าราชการ มาเป็นพนักงานในกากับของรัฐ ไม่ก่อให้เกิดการเสียขวัญ หรือ
เกิดอคติต่อการปฏิบัติงาน
7) ปั จ จั ย ด้า นความก้า วหน้ า จะต้ อ งมี ก ารสร้ างโอกาสให้ บุ ค ลากรมี โ อกาสเจริ ญ เติ บ โต
มีความก้าวหน้ าในสายงานของตนเอง การเลื่ อ นต าแหน่ง มีผ ลต่ อแรงจู งใจของบุ คลากรในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความทุ่มเท และความจงรักภักดีต่อองค์การในระยะยาว
ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป
1) ศึกษาถึงผลกระทบของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานในกากับของรัฐแล้วใน
ระยะเวลาหนึ่ง
2) ศึกษาถึงความต้องการด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานในกากับของรัฐแล้ว
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กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กำร
กรณีศึกษำ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
อธิษฎ์ ใจกล้า*
บทคัดย่อ
การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และเพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และ
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร
จากผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันองค์การของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริ ษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) โดยรวมอยู่ ที่ ร ะดั บ มากที่ สุ ด ( ̅=3.26, S.D.=.711) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ กับความผูกพันต่อองค์การ นั้นพบว่า ปัจจัย ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ กับ
ความผูกพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงใน
ทิศทางเดียวกัน และมีระดับน้าหนักความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับมาก (r=0.520, Sig.=.000) รองลงมาคือ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีระดับน้าหนักความสัมพันธ์อยู่ที่
ระดับปานกลาง (r=0.462, Sig.=.000) และด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชิ ง เส้ น ตรงในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ที่ มี ร ะดั บ น้ าหนั ก ความสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ที่ ร ะดั บ ปานกลาง (r=0.402,
Sig.=.000) ดังนั้ นบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จึงควรมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ให้มาก ปรับปรุงในด้านด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ รวมถึงด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยควบคู่ไปด้วย
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความผูกพันองค์การ
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Human Resource Management Affecting Organizational
Commitment A Case study on TOT Public Company Limited
Athit Jaikal*
Abstract
This Research on human resource management that affects organizational
commitment. Focuses on the organizational commitment of the employees of the
position of TOT Public Company Limited. To study the personal characteristics that
influence organizational commitment and to study human resource management
regarding compensation and benefits. Employee and labor relations and safety and
health that affect the employee engagement of engineer positions
From the research, it was found that The organizational commitment of the
engineers in TOT Public Company Limited's staff position is at the highest level. ( ̅=
3.26, S.D.=.711). The relationship between human resource management With the
commitment to the organization, it was found that the factors of staff and labor
relations With the commitment of the engineer position, TOT Public Company Limited
has a linear relationship in the same direction. And the relationship weight is at a high
level (r=0.520, Sig.=.000) Next is human resource management. Compensation and
benefits The relationship weight was at the medium level(r= 0.462, Sig.=.000) and in
the aspect of safety and health. In relationship Linearly in the same direction With the
relationship weight at a medium level (r=.402, Sig.=.000). Therefore, TOT Public
Company Limited should focus on human resource management in terms of
employees and labor relations Improve in terms of compensation and benefits
Including safety and health.
Keywords: Human Resource Management Affecting Organizational Commitment
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1. บทนำ
ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์การ เพราะความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การนั้นเป็นปัจจัยหลักที่จะนาไปสู่ความสาเร็จขององค์การ และเป็นพื้นฐานที่สร้าง
แรงจูงใจในการทางานให้พนักงาน สามารถทานายอัตราการเข้า -ออกจากงานของสมาชิกองค์การได้
บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับองค์การต่อไป ส่งผล
ให้อัตราการย้ายงานและการขาดงานลดลง อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกขององค์การ
ทางานได้ดีขึ้นกว่าผู้ที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การความผูกพันต่อ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นสานักงานใหญ่ และ
รับผิดชอบดูแลสานักงานย่อยทั่วประเทศอีกมากมาย อีกทั้งกรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลางในหลาย ๆ
ด้าน มีภาวการณ์แข่งขันที่สู ง การบริห ารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่ งหนึ่งที่ส ามารถช่วยให้
องค์การขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
ไปในทางบวก ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกระดับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้เชื่อว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถเป็นข้อมูลเพื่อที่จะเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลนาไปพัฒนาและเสริมสร้างพนักงานให้มีความผูกพันต่อ
องค์การ และเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทางานในด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานตาแหน่ง
วิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2 เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้าน
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานตาแหน่งวิศวกร ต่อบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
3. กำรทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผ ลต่อความผู กพัน
องค์การของพนักงาน บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยเริ่มจากการตรวจสอบและทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับ ลั กษณะส่ ว นบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่ งผลต่อความผู กพันของ
พนั ก งานต่ อ องค์ ก าร โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ งานวิ จั ย ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
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วิทยานิพนธ์ บทความในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ตารา ตลอดจนรายงานประจาปีของ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
3.1 ควำมผูกพันองค์กำร
ความผู ก พัน ต่ อองค์การ หมายถึง ทัศ นคติ ทางบวกของผู้ ป ฏิบัติ งานที่มี ต่อองค์ก าร เช่ น
ความจงรักภักดี ความรักความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความทุ่มเท มุ่งมั่น ความเสียสละ หรือการ
กระทาใด ๆ ที่จะปฏิบัติงานหรือหน้าที่ ที่ส่งผลและเป็นประโยชน์กับองค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ ห รื อเป้ าหมาย ประสบความส าเร็ จตามที่ก าหนดไว้ (ศราวุธ โภชนะสมบั ติ , 2559;
ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต, 2553; จงกล เหมือนโพธิ์, 2550; บุษยาณี จันทร์เจริญสุข, 2548; Allen
and Meyer, 1990) ความผูกพันองค์การจะประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ ความผูกพันด้าน
จิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน นอกจากนี้ พอร์ตเตอร์และสเตียร์ (Porter and Steer,
1983) ได้กล่าวถึงความผูกพันองค์การมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ ม คือ
ลั กษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป ฏิบั ติ งาน (Personal Characteristic) เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
ระดั บ รายได้ สถานภาพสมรส ความต้ อ งการประสบความส าเร็ จ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นต้น โครงสร้างองค์การ (Organization Characteristic) ลักษณะของบทบาท
(Role-Related Characteristic) เช่น งานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมีความท้าทาย
ความก้าวหน้าในการทางาน การป้อนข้อมูลกลับ การมีความหมายงานที่ทานั้นมีคุณค่า มีบทบาทที่
เด่นชัด มีการรวมอานาจ กระจายอานาจ การให้ผู้ร่วมงานมีอานาจในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และประสบการณ์ในการทางาน (Work Experience)
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ในองค์ ก าร เช่ น การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การเลื่อนตาแหน่ง เงินเดือน โอกาส
ความก้ าวหน้ า ความปลอดภั ยและสุ ขภาพ พนั กงานและแรงงานสั มพันธ์ (ทวี สี หามาตย์ , 2552;
ปิยาพร ห้องแซง, 2555; เนรัญชลา สมบูรณ์ธรสิริ, 2550; ปภาดา ตันตรางค์กุล, 2551) ส่วนความ
ผูกพันองค์การพบว่า ความผูกพันทางด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้าน
บรรทัดฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เช่น ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์ก าร ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การ ความปรารถนาคงสมาชิกภาพในองค์การ (ปภาดา ตันตรางค์กุล ,
2551) และด้านความศรัทธาเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามให้กับงาน ด้านความจงรักภักดีเสียสละต่อหน่วยงานหรือรักษาไว้ซึ่งสมาชิกของ
องค์การ (เนรั ญชลา สมบู ร ณ์ธ รสิ ริ , 2550) และยังพบว่าปัจจัยส่ ว นบุคคลมีผ ลต่อความผู กพันใน
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่น รายได้ (ปิยาพร ห้องแซง, 2555) และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีผลต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน
(ทวี สีหามาตย์, 2552; ปียาพร ห้องแซง, 2555; เนรัญชลา สมบูรณ์ธรสิริ, 2550)
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3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน มีความสาคัญต่อความสาเร็จและความ
ล้มเหลวของการดาเนินงาน คุณสมบัติส่วนบุคคลที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้จากประวัติของแต่ละบุคคล
ซึ่ ง ได้ แ ก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) สถานภาพสมรส (Marital Status) ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด
(Highest Education) ตาแหน่งงานในปัจจุบัน (Job Position) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Tenure)
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Salary) ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น
อย่ างยิ่งโดยที่อายุมีผ ลต่อความสั มพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน โดยที่เมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะมี
แนวโน้มของคุณภาพของผลการปฏิบัติงานลดลง บางอาชีพอาจมีช่วงเวลาในการปฏิบัติงานน้อยหรือ
มากขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนั้น ๆ ไม่มีบุคคลใดที่มีผลการปฏิบัติงานคงที่ได้ตลอดเวลา มักมีการ
เพิ่มขึ้นลดลงคล้าย เส้นกราฟตามสมรรถภาพร่างกาย เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีอัตราการลาออกจากงาน
น้อยลง เพราะโอกาสในการเลือกงานที่ตนชอบ หรือพอใจมีน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น
อายุงานมากขึ้น ค่าจ้างที่ได้รับก็เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นค่าตอบแทน
ในการทางานอยู่ในระดับมากพอที่จะสร้างความพอใจให้ปฏิบัติงานต่อไปได้ ยังมีปัจจัยด้านเพศ ซึ่งมี
การค้น พบข้อมูลแน่ชัดพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า ผลการปฏิบัติงานของเพศหญิงและเพศชาย นั้นยั งไม่
ปรากฏหลักฐานว่า ความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อการเพิ่มผลผลิต และมีผลกระทบที่มีต่อผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (วิ ภ าดา คุ ป ตานนท์ , 2544) ด้ า นสถานภาพสมรส ยั ง มี ก ารค้ น พบว่ า ไม่ มี ผ ลต่ อ ขี ด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบเพียงว่า ผู้ที่สมรสแล้วจะมีอัตราการ
ขาดงานน้อยกว่า อัตราการเข้า -ออกงานน้อยกว่า และมีระดับความพอใจในงานสูงกว่าคนโสดทั่วไป
(วิภาดา คุปตานนท์, 2544) ในด้านระดับการศึกษาสูงสุด จากการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความยึดมั่นผูกมั่นต่อองค์การ เนื่องจากคนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมี ความ
คาดหวังต่อสิ่งที่ได้รับจากองค์การสูง จนองค์การไม่สามารถตอบสนองได้ และมักจะไม่มีความผูกพัน
กับตาแหน่งหรือองค์การมากนัก (Mathieu & Zajac, 1990) นอกจากนี้คนที่มีการศึกษาสูงจะมีข้อมูล
ต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจมากกว่า รวมไปถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่ามีโ อกาสเปลี่ ยนงานใหม่
ได้ง่าย จึ งทาให้ ผู้ มีการศึกษาสู งมีความยึดมั่นถือมั่นในองค์การลดลง (Gilisson & Durick, 1998)
ส่วนในด้าน ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ตาแหน่งงานที่สูงสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต จึงเป็นเหตุให้คนส่วนใหญ่พยายามมองหาตาแหน่งงานที่ดี เพื่อการันตีความสาเร็จในอีก
ก้าวหนึ่งของชีวิตจากผลการสารวจดัชนีความสุขในการทางานของพนักงานไทย ในปี 2559 ที่ทาง
Jobs DB ได้สารวจความคิดเห็น พนักงานจากหลากหลายตาแหน่งงาน พบว่า คนส่ วนใหญ่คิดว่า
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงมีความสุขในการทางานมากที่สุดและตาแหน่งที่มีความสุขในการทางาน
น้อยที่สุ ดคือ ตาแหน่ งหั ว หน้ างาน นอกจากนั้น ตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับพนักงานยังส่ งผลให้
พนักงานเกิดความผูกพันและพอใจที่จะอยู่กับองค์การมากกว่า นอกจากนั้น ด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน บุคคลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานจะมีผลต่อโอกาสในการได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
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ที่พอใจ ได้รั บ รางวัล จากการทางานที่สู ง มีโ อกาสในการเลื่ อนขั้ นดารงตาแหน่ง สู งขึ้น การได้รั บ
ตาแหน่งสูงขึ้นทาให้เกิดความภาคภูมิใจในงาน นอกจากนี้ยังพบว่า คนที่มีระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน
นานจะมีเพื่อนสนิทมาก และมีความผูกพันทางจิตใจกับองค์การมากขึ้น จึงมีความพอใจที่จะอยู่กับ
องค์การมากกว่า (Mathieu & Zajac, 1990) และในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่พนักงานได้รับเป็น
การตอบแทนการปฏิบัติงาน ถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือเป็นรายได้ประจา โดยไม่
คานึงถึงชั่วโมงการทางานที่เปลี่ยนแปลงเหมือนค่าจ้าง ไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะทางานครบตามชั่วโมงที่
กาหนดต่อวันหรือไม่ก็ตาม จะจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนให้ รายได้ที่ได้รับค่อนข้างเป็นสิ่งที่สาคัญ
ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือเงินเดือนเป็นสิ่งจูงใจขั้นสุด
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับองค์การ กล่ าวคือ เงินเดือนเป็นตัว ระบุถึงขีดความสามารถของแต่ล ะ
บุคคลหรือตาแหน่งงาน ทาให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และ
ความสามารถเพื่อให้องค์การพึงพอใจ และหากพนั กงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและ
ความสามารถแล้วก็จะทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การและอยู่กับองค์การอย่างยืนยาว
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่พบเห็นได้และมีความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แปรผลต่อลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งสิ้น
3.3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่า การธารง
รั ก ษาบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานหลายแห่ ง มี น โยบายที่ มุ่ ง ให้ ความส าคั ญ ไปยั ง ค่ า ตอบแทนที่ ใ ห้ กั บ
พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยที่ผู้บริหารจะคานึงถึงการกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถด้ ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งยุ ติ ธ รรม
เนื่ องจากผู้ บ ริ ห ารเห็ น ว่า ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลั กที่มี อิทธิพลต่อการปฏิบั ติงานของพนักงาน
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังการเสริ มสร้างปัจจัยจูงใจในด้านต่าง ๆ ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนและประโยชน์อื่น แรงงานสัมพันธ์ และ
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
1) ความสัมพันธ์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของ
พนั ก งาน มรกต เจี ย ประเสริ (2559) ได้ ท บทวนวรรณกรรมและตกผลึ ก ความหมายของค าว่ า
ค่าตอบแทน เป็นค่าแรง ค่าจ้าง เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่องค์การให้แก่พนักงาน เพื่อตอบ
แทนการทางาน หรืออาจหมายถึง ค่าทดแทนที่องค์การจ่ายเป็นค่าตอบแทนความสูญเสียต่าง ๆ ของ
พนักงาน ซึ่งรวมทั้งจ่ายทางตรงและทางอ้อมเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งมีความหมายสอดคล้อง
กับสุจิตรา ธนานันท์ (2552) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ องค์การจ่ายให้แก่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและเป็ น การจู ง ใจให้ พ นั ก งานมี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างฐานะความ
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เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตามลาดับ นอกเหนือจากนั้ น คือ การสร้างความผูกพันใน
ทางบวกของพนักงานต่อองค์การอีกด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรณู บุตรนิล และ
มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง (2558) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ค่าตอบแทนกับ
ความผูกพันต่อองค์การบริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม จากัด พบว่า สวัสดิการค่าตอบแทนของ
บริ ษัท นั น ยางการทอ อุตสาหกรรม จากัดภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านค่าตอบแทนพิเศษอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านผลประโยชน์อื่น ๆ และด้านค่าตอบแทน
เนื่องจากความสาคัญของงาน ตามลาดับ ซึ่งมีผลที่สัมพันธ์ และต่อเนื่องกันกับผลการวิจัยของศุภชัย
รุ่งเจริญสุขศร (2558) ได้ศึกษาความผูกพันในองค์การ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ
ความพึงพอใจในสวัส ดิการพนั กงาน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
บริ ษัท เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ความพึ ง พอใจในสวั ส ดิก ารพนั กงานมี ผ ลต่อ ความ
จงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ มรกต เจียประเสริฐ (2559) ได้ทาการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ตาแหน่งวิศวกรของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
กับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การค่อนข้างสูง องค์การจึงจาเป็นที่จะต้องสร้างปัจจัยดังกล่าวให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการกระชับความ
ผูกพันต่อองค์การให้มากขึ้น
2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ
ของพนักงาน พิทูร อมรวิทวัส (2555) ได้ทบทวนวรรณกรรมและตกผลึกความหมายของคาว่าแรงงาน
สัมพันธ์นั้น หมายถึง ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือองค์การของ
นายจ้างและองค์การของลูกจ้าง โดยมีลักษณะของความสัมพันธ์เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ
ครอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดนโยบายบุ ค คลการว่ า จ้ า งไปจนถึ ง การเลิ ก จ้ า ง
โดยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างทั้งสองฝ่ายจะเป็นลักษณะทวิภาคีและความสัมพันธ์ที่มี
ฝ่ายที่สาม คือฝ่ายของรัฐ เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง จะเรียกว่าเป็นลักษณะไตรภาค มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับคาอธิบายของ
กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2551) ได้อธิบายว่า การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเป็นเรื่องของการสร้างความ
เข้าใจการให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยอาศัยเหตุและผลในการอยู่ร่วมกัน
เชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศของความปรองดองและลดข้อขัดแย้งที่มีให้ลดน้อยถอยลงได้
ด้วยการอาศัยกิจกรรม นโยบายที่ชัดเจน เทคนิคการสื่อสาร เทคนิคการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
มาเป็น ส่ วนช่วยให้บ รรยากาศในองค์การเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ พิทูร
อมรวิทวั ส (2555) ได้ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณภาพชี วิตในการทางานกับประสิ ทธิผ ลด้า น
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แรงงานสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรมและบริการจังหวัดนครราชสีมา พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิต
ในการทางานและประสิทธิผลด้านแรงงานสัมพันธ์โดยรวม (ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
การขาดงานของพนักงาน และทัศนคติเชิงลบต่อองค์การ) อยู่ในระดับปานกลางและคุณภาพชีวิตใน
การทางาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจลาออกของพนักงาน และทัศนคติเชิง
ลบต่อองค์การแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการขาดงานของพนักงาน และความตั้งใจลาออกจากงาน
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การ อีกทั้งความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือ
องค์ ก ารของนายจ้ า งและองค์ ก ารของลู ก จ้ า งเป็ น อี ก ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น กล่ า วคื อ
หากพนักงานมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกต่อนายจ้างหรือต่อองค์การในทางที่ดีย่อมส่งผลให้ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยู่ในระดับสูง
3) ความสั มพัน ธ์ของปั จ จั ยด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยที่มีผ ลต่อความผู กพัน
องค์การของพนักงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2544) ได้กล่ าวว่า
ความปลอดภัยในการทางาน หมายถึง ภาวะที่ปราศจากอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการเจ็บป่วย
ในการท างาน รวมถึง ปราศจากโอกาสที่จ ะก่ อ ให้ เกิ ดอั น ตรายด้ว ย ทั้ งต่ อบุ ค คล ทรัพ ย์ สิ น และ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการความปลอดภัยในการทางานเป็นการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการ
ทางานให้มีความปลอดภัยผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการและดาเนินการ โดยการ
จัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทางานให้ปลอดภัย หรือแม้แต่ตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเสมอและใช้งานได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทางานให้แก่พนักงาน และจัดคู่มือความปลอดภัยในการทางานให้เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม
มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (องค์การมหาชน) (2562) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทางานเป็นการจัดระบบการ
เสริมสร้างความปลอดภั ยเข้าไปในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการจูงใจพนักงานให้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้านความปลอดภัย ซึ่งมีการ
จั ด การความปลอดภั ย ในการท างานตามนโยบายของหน่ ว ยงานโดยมี ก ารก าหนดนโยบาย
ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทางาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วศิน แดงบรรจง, วรนารถ แสงมณี และณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท กุลธรอิเล็คทริค จากัด พบว่า ด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท กุลธรอิเล็คทริค จากัด ความสอดคล้อง
กับ ผลการวิจั ย ของ พิทยา โภคา (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผู กพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัย
คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพัน ต่อองค์การด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ พงษ์เทพ เงาะด่วน (2555) ที่ศึกษา
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เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท
ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน) พบว่ า ระดั บ ความผู ก พั น ของพนั ก งานในองค์ ก ารในด้ า น
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันองค์การของพนักงานค่อนข้างสูง เนื่องจากความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ย่อมส่งผลให้
พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากองค์การมีการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานที่ดี รวมไปถึงการติดตามเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างสม่าเสมอย่อมส่งผลให้
ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสูงขึ้นตามไปด้วย
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้นาเสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยได้พิจารณาเห็นว่า
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีผลจากมาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยและเห็นควรว่าจะได้นามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เพื่อดาเนินการศึกษาต่อไป โดยได้
กาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ลักษณะส่วนบุคคล
∙ เพศ
∙ อายุ
∙ ระดับการศึกษาสูงสุด
∙ สถานภาพสมรส
∙ ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
∙ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
∙ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
∙ การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
∙ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์
∙ ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ควำมผูกพันต่อองค์กร
∙ ด้านความรู้สึก
∙ ด้านการคงอยู่
∙ ด้านบรรทัดฐาน
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5. วิธีกำรวิจัย
ประชากร ได้แก่ พนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น 1
ฝ่ายรวมทั้งสิ้น 541 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณคานวณโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 230
คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยส่ งแบบสอบถามให้ กลุ่ ม ตัว อย่า งตอบตามข้อ เท็จ จริง โดยผู้ วิ จั ยแจก
แบบสอบถามด้วยตัวเองและนาแบบสอบถามที่รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ในการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่
(Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) และวิเคราะห์ ความแตกต่างของตัว แปรเป็นรายคู่โ ดยใช้ Least-Significant
Different (LSD) รวมกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
6. สมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
5) ตาแหน่งงานในปัจจุบันที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันองค์การ
ประกอบด้วย
1) การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงาน
ตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
2) พนักงานและแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานตาแหน่ง
วิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
3) ความปลอดภัยและสุขภาพอนามั ยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงาน
ตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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7. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

201
29
230

87.40
12.60
100.00

45
21
74
90
230

19.70
9.20
31.90
39.30
100.00

158
69
3
230

68.70
30.00
1.30
100.00

88
138
4
230

38.26
60.00
1.74
100.00

21
196
12
1
230

9.13
85.22
5.22
0.43
100.00

56
30
116

24.35
13.05
50.43

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ช่วงอำยุ
21 ถึง 30 ปี
31 ถึง 40 ปี
41 ถึง 50ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. สถำนภำพสมรส
โสด
สมรส/อยูด่ ้วยกัน
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
5. ตำแหน่งงำน
ระดับบริหาร
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
6. ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ต่ากว่า 10 ปี
10 ถึง 20 ปี
21 ถึง 30 ปี
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ปัจจัยส่วนบุคคล
30 ปี ขึ้นไป
รวม
7. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน
28
230

ร้อยละ
12.17
100.00

0
21
42
167
230

0.00
9.13
18.26
72.61
100.00

จากตารางดังกล่ าว พบว่า เพศ ของกลุ่ มตัวอย่างพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 87.40 น้อยที่สุดคือเพศหญิง
จานวน 29 คิดเป็นร้อยละ 12.60 ช่วงอายุกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
จ านวน 90 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 39.30 รองลงมาคือ อยู่ใ นช่ ว งอายุ 41 ถึ ง 50 ปี จ านวน 74 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 31.90 อันดับที่ 3 คือ อยู่ในช่วงอายุ 21 ถึง 30 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
19.70 และน้อยที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปีจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 ระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมา คือ
ปริ ญญาโท จ านวน 69 คน คิด เป็ นร้ อยละ 30.00 และน้ อยที่สุ ดคื อ ปริญ ญาเอก จ านวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.30 สถานภาพสมรส ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่สมรส/อยู่ด้วยกันจานวน 138 คน
คิดเป็ น ร้ อ ยละ 60.00 รองลงมาคือ โสดจ านวน 88 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 38.26 และน้ อยที่สุ ดคื อ
หม้าย /หย่าร้าง/แยกกันอยู่จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 ตาแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
อยู่ในตาแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 85.22 รองลงมาคือ ระดับ
บริห ารจ านวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.13อันดับที่ 3 คือ ลูกจ้างประจา จานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.22 และน้อยที่สุดคือ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21 ถึง 30 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43
รองลงมาคือ ต่ากว่า 10 ปี จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 24.35 อันดับที่ 3 คือ 10 ปี ถึง 20 ปี
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.05 และน้อยที่สุดคือ 30 ปีขึ้นไป จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
12.17 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30,001 บาทขึ้นไปจานวน 167 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 72.61 รองลงมาคื อ 20,001-30,000 บาท จ านวน 42 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.26 และ
น้อยที่สุดอยู่คือ 10,001-20,0000 บาท จานวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 9.13
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7.2 ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ ด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
ของผู้ตอบแบบสอบถำม
ด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์

N

̅

S.D.

8. องค์การมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการกาหนดและจ่ายค่าตอบแทน
ให้แต่ละสายงาน
9. องค์ การ จ่ า ยค่ าตอบแทนให้ อ ย่ า งเหม าะสม กั บ ค วาม รู้
ความสามารถ และประสบการณ์
10. ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
11. ท่านรู้สึกพอใจกับสิทธิประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ การลา
หยุด การฝึกอบรม แผนการศึกษา ฯลฯ
12. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานได้
13. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน
14. การตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนในองค์การพิจารณาจากสิ่งที่ท่าน
ทาให้เกิดประโยชน์แก่องค์การเป็นหลัก
รวม

230

2.96

.732

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

230

2.95

.783

มาก

230

2.88

.717

มาก

230

3.16

.719

มาก

230

2.91

.733

มาก

230

2.22

.930

น้อย

230

2.62

.713

มาก

230

2.81

.761

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแต่ละข้ออยู่ในระดับต่างกันดังนี้
อัน ดั บ ที่ห นึ่ งคื อ ท่านรู้ สึ ก พอใจกั บสิ ท ธิป ระโยชน์ เช่น การประกัน สุ ขภาพ การลาหยุ ด
การฝึกอบรม แผนการศึกษา ฯลฯอยู่ในระดับมากโดยมีค่า ( ̅=3.16, S.D.=0.719) รองลงมา คือ
องค์การมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการกาหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้แต่ละสายงานอยู่ในระดับมาก
มีค่า ( ̅=2.96, S.D.=0.732) อันดับที่สามคือ องค์การจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า ( ̅=2.95, S.D.=0.783) อั น ดั บ ที่ สี่ คื อ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทางานได้ อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่า ( ̅=2.91, S.D.=0.733) อันดับที่ห้า คือค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ มีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก มีค่า ( ̅=2.88, S.D.=0.717) อันดับที่หกคือ การตัดสินใจ
เรื่องค่าตอบแทนในองค์การพิจารณาจากสิ่งที่ท่านทาให้เกิดประโยชน์แก่องค์การเป็นหลัก อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่า ( ̅=2.62, S.D.=0.713) และอันดับสุดท้ายคือ ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่า ( ̅=2.22, S.D.=0.930)
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7.3 ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของด้ำนพนักงำนและแรงงำนสัมพันธ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถำม
ด้ำนพนักงำนและแรงงำนสัมพันธ์

N

̅

S.D.

15. หั ว หน้ า ของท่ า นเปิ ด โอกาสให้ ท่ า นแสดงความคิ ด เห็ น ในการ
ทางานและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
16. ท่ า นได้ รั บ ความไว้ ว างใจในการท างานจากหั ว หน้ า และเพื่ อ น
ร่วมงาน
17. ท่านได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจาก
องค์การ
18. องค์การมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารแรงงานสัมพันธ์โดยเฉพาะ
20. การสร้างกฎกติกามารยาทเพื่อใช้ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อนาไปใช้เป็น
ทางออกร่วมกันในส่วนที่กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้
รวม

230

3.14

.706

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

230

3.31

.582

มากที่สุด

230

3.37

.559

มากที่สุด

230
230

3.35
3.05

.569
.740

มากที่สุด
มาก

230

3.23 .640

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าแต่ละข้ออยู่ในระดับต่างกันดังนี้
อันดับที่หนึ่ง คือ ท่านได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์การ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่า ( ̅=3.37, S.D.=0.559) รองลงมา คือ องค์การมีการจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
แรงงานสั ม พั น ธ์ โ ดยเฉพาะอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า ( ̅=3.35, S.D.=0.569) อั น ดั บ ที่ ส ามคื อ
ท่านได้รับความไว้วางใจในการทางานจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่า
( ̅=3.31, S.D.=0.582) อันดับที่สี่คือองค์การมีการสร้างหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเป็นกฎกติกามารยาท
เพื่อใช้ปฏิบัติร่วมกัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า ( ̅=3.17, S.D.=0.682) อันดับที่ห้า คือ หัวหน้าของ
ท่านเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในการทางานและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก มีค่า ( ̅=3.14, S.D.=0.706) และอันดับสุดท้ายคือการสร้างกฎกติกามารยาทเพื่อใช้ปฏิบัติ
ร่วมกัน เพื่อนาไปใช้เป็นทางออกร่วมกันในส่วนที่กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ อยู่ในระดับมากโดยมีค่า
( ̅=3.05, S.D.=0.740)
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7.4 ค่ำ เฉลี่ย และค่ำ เบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำ นควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย ของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย

N

̅

S.D.

21. ท่านรู้สึกปลอดภัยในขณะที่ท่านทางาน
22. ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์การอย่างสม่าเสมอ
23. องค์การมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยใน
การทางานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
24. มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานให้พนักงาน
25. นโยบายความปลอดภัยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันอยู่เสมอ
26. มีการจัดโครงการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการทางาน
27. มีการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
รวม

230
230
230

3.30
3.23
3.15

.612
.630
.666

กำรแปล
ควำมหมำย
มากที่สุด
มาก
มาก

230

3.06

.694

มาก

230

3.10

.618

มาก

230

3.09

.610

มาก

230
230

2.75
3.10

.808
.663

มาก
มำก

ผลการศึกษาพบว่า ด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแต่ละข้ออยู่ในระดับต่างกันดังนี้
อัน ดั บ ที่ ห นึ่ งคื อ ท่ า นรู้ สึ ก ปลอดภัย ในขณะที่ท่ า นท างานอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า
( ̅=3.30, S.D.=0.612) รองลงมา คื อ ท่ า นได้ รั บ การดู แ ลเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพที่ ดี จ ากองค์ ก ารอย่ า ง
สม่าเสมออยู่ในระดับมาก มีค่า ( ̅=3.23, S.D.=0.630) อันดับที่สาม คือ องค์การมีการจัดอบรมให้
ความรู้ พ นั ก งานเรื่ อ งความปลอดภั ย ในการท างานก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า
( ̅=3.15, S.D.=0.666) อั น ดั บ ที่ สี่ คื อ นโยบายความปลอดภั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมออยู่ในระดับมาก โดยมีค่า ( ̅=3.10, S.D.=0.618) อันดับที่ห้า คือ มีการ
จัดโครงการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการทางาน อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่ า ( ̅=3.09, S.D.=0.610) อันดับที่ห กคือ มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ ว น
บุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้พนักงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า ( ̅=3.06, S.D.=0.694) และ
อันดับสุดท้ายคือมีการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานตามคู่มือการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่า ( ̅=2.75, S.D.=0.808)
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7.5 ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมผูกพันองค์กำรด้ำนควำมรู้สึก ของผู้ตอบ
แบบสอบถำม
ด้ำนควำมรู้สึก

N

̅

S.D.

28. ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
29. ท่านทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ
30. ท่านเต็มใจทางานอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จขององค์การ
31. ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
32. ท่านเต็มใจร่วมกิจกรรมขององค์การทุกครั้ง
รวม

230
230
230
230

3.41
3.53
3.55
3.55

.590
.542
.532
.524

230
230

3.36 .616
3.48 0.561

กำรแปล
ควำมหมำย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มำกที่สุด

ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันองค์การด้านความรู้สึกอยู่ที่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าแต่ละข้ออยู่ในระดับต่างกันดังนี้
อันดับที่หนึ่งคือ ท่านเต็มใจทางานอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จขององค์การอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่า ( ̅=3.55, S.D.=0.532) และท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า ( ̅=3.55, S.D.=0.524)
รองลงมาคือ ท่านทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
( ̅=3.53, S.D.=0.542) อันดับที่สามคือท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
( ̅=3.41, S.D.=0.590) และอันดับสุดท้ายคือ ท่านเต็มใจร่วมกิจกรรมขององค์การทุกครั้ง อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่า ( ̅=3.36, S.D.=0.616)
7.6 ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ ควำมผูกพันองค์กำรด้ำนกำรคงอยู่ ของผู้ตอบ
แบบสอบถำม
ด้ำนกำรคงอยู่

N

̅

S.D.

33. ท่านคิดเสมอว่าองค์การของท่านเป็นองค์การที่ดีที่สุด เหมาะแก่
การปฏิบัติงานด้วยอย่างยิ่ง
34. ท่านรู้สึกสูญเสียประโยชน์มาก หากท่านจะลาออกจากองค์การ
ในตอนนี้
35. หากท่านลาออกจากองค์การนี้ ท่านจะมีความยากลาบากในการ
หางานใหม่
36. ท่านคิดว่าจะทางานในองค์การนี้ต่อไป ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะ
เสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่า

230

3.10

.734

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

230

3.02

.854

มาก

230

2.92 1.011

มาก

230

2.89 1.011

มาก
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ด้ำนกำรคงอยู่
37. ท่านตั้งใจจะทางานกับองค์การจนเกษียณอายุ
รวม

N

̅

S.D.

230
230

3.24
3.03

.872
.896

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก
มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเกี่ยวกับความผูกพันองค์การด้านการคงอยู่โดยรวมอยู่ที่ระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแต่ละข้ออยู่ในระดับต่างกันดังนี้
อันดับที่หนึ่ง คือ ท่านตั้งใจจะทางานกับองค์การจนเกษียณอายุ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
( ̅=3.24, S.D.=0.872) รองลงมา คือ ท่านคิดเสมอว่าองค์การของท่านเป็นองค์การที่ดีที่สุด เหมาะ
แก่การปฏิบัติงานด้วยอย่างยิ่งอยู่ในระดับมาก มีค่า ( ̅=3.10, S.D.=0.734) อันดับที่สามคือท่านรู้สึก
สู ญเสี ย ประโยชน์ ม าก หากท่านจะลาออกจากองค์การในตอนนี้ อยู่ ในระดับ มาก มีค่ า ( ̅=3.02,
S.D.=0.854) อันดับที่สี่ คือหากท่านลาออกจากองค์การนี้ ท่านจะมีความยากลาบากในการหางาน
ใหม่ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า ( ̅=2.92, S.D.=1.011) และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ท่ า นคิ ด ว่ า จะท างานใน
องค์การนี้ต่อไป ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า ( ̅=2.89,
S.D.=1.011)
7.7 ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ ควำมผูกพันองค์กำรด้ำนบรรทัดฐำนของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม
ด้ำนบรรทัดฐำน

N

̅

S.D.

38. ท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์การ
39. หั วหน้า หรือ บุค ลากรในที่ท างานของท่า นดูแ ลเอาใจใส่ ท่า นเป็ น
อย่างดีในฐานะเพื่อนร่วมงาน
40. ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานล่วงเวลาให้กับองค์การแม้ว่าค่าตอบแทน
จะไม่คุ้มค่าเหนื่อย
41. ท่านพยายามคิดหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
42. ท่านมีส่วนช่วยอย่างมากที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
รวม

230
230

3.33
3.24

.682
.723

กำรแปล
ควำมหมำย
มากที่สุด
มาก

230

3.12

.798

มาก

230

3.37

.640

มากที่สุด

230
230

3.30
3.27

.628
.694

มากที่สุด
มำกที่สุด

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเกี่ยวกับความผูกพันองค์การด้านบรรทัดฐานโดยรวมอยู่ที่ระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแต่ละข้ออยู่ในระดับต่างกันดังนี้
อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง คื อ ท่ า นพยายามคิ ด หาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การท างานให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมออยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า ( ̅=3.37, S.D.=0.640) รองลงมาคือ ท่านรู้สึกมี
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ความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์การอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ( ̅=3.33, S.D.=0.682)
อันดับที่สาม คือ ท่านมีส่วนช่วยอย่างมากที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่า ( ̅=3.30, S.D.=0.682) อันดับที่สี่ คือ หัวหน้าหรือบุคลากรในที่ ทางานของท่านดูแลเอาใจใส่
ท่า นเป็ น อย่ างดีใ นฐานะเพื่อ นร่ ว มงานอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่า ( ̅=3.24, S.D.=0.723) และอัน ดั บ
สุดท้ายคือท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานล่วงเวลาให้กับองค์การแม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่า ( ̅=3.12, S.D.=0.798)
7.8 ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ ควำมผูกพันองค์กำรของพนักงำนตำแหน่ง
วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) โดยรวม
ควำมผูกพันองค์กำร
ความผูกพันองค์การด้านความรู้สึก
ความผูกพันองค์การด้านการคงอยู่
ความผูกพันองค์การด้านบรรทัดฐาน
รวม

N

̅

S.D.

230
230
230
230

3.48
3.03
3.27
3.26

.561
.896
.694
0.711

กำรแปล
ควำมหมำย
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มำกที่สุด

ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันองค์การของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) โดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด โดยมีค่า ( ̅=3.26, S.D.=0.711)
7.9 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมผูกพันต่อองค์กำร
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อำยุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

201
29
230
45
21
74
90
230
158
69

3.22
3.55
3.89
2.86
3.11
3.43
3.34
3.19
3.25
3.30

t=-3.350

Sig.=0.001

F=16.692

Sig.=.000

F=1.144

Sig.=.320

.493
.421
.457
0.511
0.673
0.359
0.432
0.494
0.504
0.477
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ปัจจัยส่วนบุคคล
ปริญญาเอก
รวม
สถำนภำพสมรส
โสด
สมรส/อยูด่ ้วยกัน
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
ตำแหน่งงำนในปัจจุบนั
ระดับบริหาร
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ต่ากว่า 10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปีขึ้นไป
รวม
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จำนวน

ค่ำเฉลี่ย

3
230

2.89
3.15

88
138
4
230
21
196
12
1
230
56
30
116
28
230
0
21
42
167
230

3.09
3.37
3.08
3.18
3.45
3.22
3.56
4.00
3.56
2.88
3.42
3.36
3.41
3.27
0.00
3.25
2.82
3.37
3.15

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.539
0.507
F=9.070

Sig.=.000

F=3.948

Sig.=.009

F=17.139

Sig.=.000

F=25.443

Sig.=.000

0.522
0.455
0.300
0.436
0.203
0.512
0.400
.
0.279
0.524
0.504
0.397
0.451
0.469
0.000
0.429
0.499
0.440
0.456

ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การ โดยใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว F-test (One-way ANOVA) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่ง
งานในปัจ จุบั น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนกับความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value<0.05) ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ตั้งไว้
ส่ว นตัว แปรระดับ การศึกษาสู งสุ ด กับความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติ ฐ านที่ตั้งไว้ จึ งวิเคราะห์ ความแตกต่างของ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
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ระยะเวลาในการปฏิบั ติ งาน และรายได้เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ น แยกเป็ น รายคู่โ ดยใช้ Least Significant
Different (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ตามตารางที่ 12, 13, 14, และ 15
7.10 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้ำนควำมผูกพันของพนักงำนตำแหน่ง
วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จำแนกตำมอำยุ
(N=230)
ควำมผูกพันต่อองค์กำร
̅
21-30 ปี
2.86
31-40 ปี
3.11
41-50 ปี
3.43
51 ปีขึ้นไป
3.34
หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

21-30 ปี
2.86
-

31-40 ปี
3.11
-.2479
-

41-50 ปี
3.43
-.5717*
-.3238*
-

51 ปีขึ้นไป
3.34
-.4823*
-.2344
.0893
-

7.11 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้ำนควำมผูกพันของพนักงำนตำแหน่ง
วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จำแนกตำมสถำนภำพสมรส
(N=230)
สถำนภำพสมรส

โสด
สมรส/อยูด่ ้วยกัน
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โสด
̅
3.09
3.37
3.08

3.09
-

สมรส /
อยู่ด้วยกัน
3.37
-.2759 *
-

หม้ำย/หย่ำร้ำง/
แยกกันอยู่
3.08
.0102
.2860
-

7.12 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้ำนควำมผูกพันของพนักงำนตำแหน่ง
วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จำแนกตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
(N=230)
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
̅
ต่ากว่า 10 ปี
2.88
11-20 ปี
3.42
21-30 ปี
3.36
31 ปีขึ้นไป
3.41
หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต่ำกว่ำ 10 ปี 11 - 20 ปี 21 - 30 ปี 31 ปีขนึ้ ไป
2.88
3.42
3.36
3.41
-.5372 *
-.4814 *
-.5259 *
.0557
.0112
-.0445
-
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7.13 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้ำนควำมผูกพันของพนักงำนตำแหน่ง
วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
(N=230)
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

̅
3.25
2.82
3.37

10,00120,00130,001 บำท
20,000 บำท 30,000 บำท
ขึ้นไป
3.25
2.82
3.37
.4292 *
-.1256
-.5548 *
-

ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ ต่อความผูกพันต่อ
องค์การ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test และการวิเคราะห์และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายคู่
โดยใช้ Least Significant Different (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 พบว่า เพศ มีค่านัยสาคัญทางสถิติ
ที่คานวณได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับ ความผูกพัน
ต่อองค์การโดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ว่า เพศที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ซึ่งค่าเฉลี่ยเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเล็กน้อยที่ระดับ 3.55 และ 3.22
ตามลาดับ อายุ มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า
อายุ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่ายอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ว่า อายุที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จึงทดสอบ
ความแตกต่างของอายุแยกเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ช่วงอายุ 41-50
ปี กับ 21-30 ปี มีความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างทุกระดับช่วงอายุ มีความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ช่ ว งอายุ 41-50 ปี มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารที่ ร ะดั บ สู ง สุ ด
รองลงมาคือช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ช่วงอายุ 31-40 ปีและ 21-30 อยู่ที่ระดับ 3.43 3.34 3.11 และ
2.86 ตามล าดับ ระดับ การศึก ษาสู ง สุ ดมี ค่า นัยส าคั ญทางสถิติที่ คานวณได้ มีค่ าสู ง กว่ าเกณฑ์ การ
วิเคราะห์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า ระดับการศึกษาสูงสุด มีค่าไม่เพียงพอในระดับที่จะสรุปได้ว่า ระดับ
การศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ สถานภาพสมรสมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่
คานวณได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ยอมรับสมมุติฐาน
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การวิจัยที่ว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จึงทดสอบความ
แตกต่ า งของสถานภาพสมรส แยกเป็ น รายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี ข อง LSD ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า
สถานภาพ มีความผู กพันองค์การที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัว อย่างทุกสถานภาพ มีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ ในระดับ มาก ซึ่ งสถานภาพสมรส/อยู่ด้ว ยกัน มีความผู กพันต่อองค์การที่ระดับสู งสุ ด
รองลงมาคือสถานภาพโสด และม่าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อยู่ที่ระดับ 3.37 3.09 3.11 และ 3.08
ตามลาดับ ตาแหน่งงานในปัจจุบันมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่
กาหนดไว้ แสดงว่ า ต าแหน่ ง งานในปั จ จุ บั น มี ความสั ม พั น ธ์กั บ ความผู กพั น ต่ อ องค์ การโดยมี ค่ า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตาแหน่งงานในปัจจุบันที่แตกต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างของตาแหน่งงานในปัจจุบัน แยกเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
ของ LSD ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ตาแหน่งงานปัจจุบัน มีความผู กพันองค์การที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่ มตัวอย่ าง ตาแหน่ งงานปัจ จุบัน มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับ มากที่สุ ด ซึ่ งลูกจ้าง
ชั่ว คราว มีค วามผู กพั น ต่อ องค์ก ารที่ร ะดั บสู งสุ ด รองลงมาคือ ลู ก จ้า งประจ า ระดับ บริ ห าร และ
พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร อยู่ ที่ ร ะดั บ 4.00 3.56 3.45 และ 3.22 ตามล าดั บ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แยกเป็นรายคู่โดยใช้วิธี ของ
LSD ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ซึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี มีความผูกพันต่อองค์การที่ระดับสูงสุด รองลงมาคือ 31 ปีขึ้น
ไป 21-30 ปี และต่ากว่า 10 ปี อยู่ที่ระดับ 3.42 3.41 3.36 และ 2.88 ตามลาดับ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จึงทดสอบความ
แตกต่างของรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน แยกเป็นรายคู่โ ดยใช้วิธีของ LSD ในการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน มีความผูกพันองค์การที่แตกต่างกัน โดยกลุ่ มตัวอย่าง รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน
มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความผูกพัน
ต่อองค์การที่ระดับสูงสุด รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท อยู่ที่ระดับ
3.37 3.25 และ 2.82 ตามลาดับ
7.14 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำ งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ กับควำมผูกพันของ
พนักงำนตำแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) วิเครำะห์ด้วยวิธีสหสัมพันธ์ เพียร์สัน
(Pearson Correlation)
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กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ควำมผูกพันต่อองค์กำร
Pearson
sig.
Correlation (r)
(2-tailed)
0.462
.000**
0.520
.000**
0.520
.000**

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 ตัวแปรค่าตอบแทนและผลประโยชน์ กับความผูกพันของ
พนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่ากว่า
เกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.462, Sig.=.000) แสดงว่า
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ กับ ความผู กพันของพนักงานตาแหน่งวิ ศวกร บริ ษัท ที โ อที จากั ด
(มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและมีระดับน้าหนักความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับ
ปานกลาง จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจ่ า ยค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริ ษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2.2 ตั ว แปรแรงงานสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ของพนั ก งาน
ตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์
การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.520, Sig.=.000) แสดงว่า พนักงาน
และแรงงานสัมพัน ธ์ กับ ความผู กพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโ อที จากัด (มหาชน)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี ร ะดั บ น้ าหนั ก ความสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ที่ ร ะดั บ มาก
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า พนักงานและแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพัน
ของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 ตัวแปรความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย กับความผูกพัน
ของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่า
กว่าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.402, Sig.=.000) แสดงว่า
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย กับความผูกพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและมีระดับน้าหนักความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับ
ปานกลาง จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความผูกพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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7.15 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) และแสดงอำนำจพยำกรณ์ ของตัวแปรอิสระ (X1-X2) ของกำรบริ หำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีผลต่อควำมผูกพันองค์กำร
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
β
b
Std. Error
(Constant)
1.139
.208
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
.209
.054
.249
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์
.423
.087
.372
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
.053
.071
.055
a 2
R = .580 , R = .337, S.E est = .408, b = 1.139
**p < 0.01

t

P

5.489
3.887
4.836
.747

.000**
.000**
.000**
.456

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ตัว ซึ่งประกอบด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่าตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความ
ผูกพันองค์การมี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ และด้านพนักงานและ
แรงงานสั มพัน ธ์ อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่ าวคือเมื่อพิจารณาค่าสั มประสิ ทธิ์การ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (X2) สามารถพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์การ โดยคือมีค่า β เท่ากับ 0.372 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมาคือ ด้านการ
จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (X1) สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ โดย คือมีค่า β
เท่ากับ 0.249 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 2 ข้อ คือ ด้านโอกาส
ในการพัฒนาความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้มากขึ้น จะมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นด้วย
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Y = 1.139 + 0.423 (ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์) + 0.209 (ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์)
คะแนนมาตรฐานคือ
Y = 0.372 (ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ) + 0.249 (ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์)
เมื่อนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.580
มีอานาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.337 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 33.70
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8. ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
จากผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก าร
กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัว
แปรว่าส่งผลต่อความผูกพันองค์การหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้อง และ
ไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
เพศที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.1 เพศที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.2 อายุที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันไม่มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.4 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.5 ตาแหน่งงานในปัจจุบันที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
8.8 การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ของ
พนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
8.9 พนั ก งานและแรงงานสั ม พั น ธ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ของพนั ก งาน
ตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
8.10 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยมี ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงาน
ตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
9. อภิปรำยผล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้าน ดังนี้
ปัจจัยด้าน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานใน
องค์การค่อนข้างสูง องค์การจึงจาเป็นที่จะต้องสร้างปัจจัยดังกล่ าวให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการกระชับความผูกพันต่อองค์การให้มาก ยิ่งขึ้น
การที่องค์การมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการกาหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้แต่ละสายงาน การจ่าย
ค่ า ตอบแทนให้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ค่ า ตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น การประกันสุขภาพ การลาหยุด
การฝึกอบรม แผนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทางานได้
ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานขององค์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และการตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนในองค์การ ควรพิจารณาจากสิ่งที่พนักงานทาให้เกิดประโยชน์แ ก่
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องค์ ก ารเป็ น หลั ก นั้ น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความผู ก พั น องค์ ก ารขึ้ น จากผลการวิ จั ย ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ กับ ความผู กพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโ อที จากัด
(มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน และมีระดับน้าหนักความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับ
ปานกลาง (r=0.462, Sig.=.000) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ ความผูกพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร
บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศุ ภ ชั ย รุ่ ง เจริ ญ สุ ข ศร (2558) พบว่ า
ความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและสอดคล้ องกับงานวิจัยของ มรกต เจียประเสริฐ (2559)
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานและองค์การ
อีกทั้งความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือองค์การของนายจ้างและ
องค์การของลูกจ้างเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน กล่าวคือ หากพนักงานมีความสัมพันธ์ไปใน
ทางบวกต่อนายจ้างหรือต่อองค์การในทางที่ดีย่อมส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยู่ใน
ระดับสูง การที่องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการทางานและรับฟังข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน ให้ความไว้วางใจในการทางาน ทั้งจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ได้รับการปฏิบัติ
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแรงงานจากองค์ ก าร มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์
โดยเฉพาะ องค์การมีการสร้างหลักบรรษัทภิบาลที่เป็นกฎกติกามารยาทเพื่อใช้ปฏิบัติร่วมกัน รวมถึง
การสร้างกฎกติกามารยาทเพื่อใช้ปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นทางออกร่วมกันในส่วนที่กฎหมายไม่ได้
กาหนดไว้ จากสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดความผูกพันองค์การขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ด้านพนักงานและ
แรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงาน ตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้มีค่าต่ากว่ าเกณฑ์การวิเคราะห์ที่กาหนดไว้
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.520, Sig.=.000) แสดงว่าพนักงานและแรงงานสัมพันธ์กับความ
ผูกพันของพนั กงานตาแหน่ งวิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีความสั มพันธ์เชิงเส้ นตรงใน
ทิศทางเดียวกัน และมีระดับน้าหนัก ความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับมาก จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานตาแหน่ง วิศวกร
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สอดคล้องกับคาอธิบายของ กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2551) ได้อธิบายว่า
การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจการให้พนักงานได้เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการบริ ห ารจั ดการ โดยอาศั ย เหตุ และผลในการอยู่ร่ ว มกั น เชิ ง สร้ า งสรรค์ ซึ่ งจะก่อ ให้ เ กิ ด
บรรยากาศของความปรองดอง และลดข้อขัดแย้งที่มีให้ลดน้อยถอยลงได้ ด้วยการอาศัยกิจกรรม
ซึ่งองค์การต้องมี นโยบายที่ชัดเจนรวมไปถึง เทคนิคการสื่อสาร เทคนิคการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์
ที่ดีมาเป็นส่วนช่วยให้บรรยากาศในองค์การเป็นไปอย่างราบรื่น
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ปัจจัยด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยมีอิทธิพลต่อ ความผูกพันองค์การของพนักงาน
ค่อนข้างสูง เนื่องจากความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีย่อมส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ หากองค์การมีการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิ บัติงานที่ดี รวมไปถึงการ
ติดตามเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างสม่าเสมอ ย่อมส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานสูงขึ้นตามไปด้วยการที่องค์การมีสิ่งต่าง ๆ เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ กฎแห่งความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จะทาให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยในขณะที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการ
ที่พนักงานได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์การอย่างสม่าเสมอ ซึ่งองค์การต้องมีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทางานก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นประจา มีการจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีนโยบายด้านความปลอดภัย ที่ได้รับ
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ มีการจัดโครงการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์เพื่อ
กระตุ้น ให้ พนั กงานตระหนั กถึงอุบั ติเหตุจากการทางานตลอดจนมีการสั งเกตการปฏิบัติงานของ
พนั กงานตามคู่มือการปฏิบั ติงานอยู่ส ม่าเสมอ สิ่ งเหล่ านี้ จะส่ งผลให้ เกิดความผูกพันต่อองค์การ
เพิ่มขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันของพนั กงานตาแหน่ ง วิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่
ค านวณได้ มี ค่ า ต่ ากว่ า เกณฑ์ ก ารวิ เ ค ราะห์ ที่ ก าหนดไว้ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ . 05
(r=0.402, Sig.=.000) แสดงว่ า ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย กั บ ความผู ก พั น ของพนั ก งาน
ตาแหน่ง วิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน และ
มีระดับน้าหนักความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับปานกลาง จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจัยของวศิน แดงบรรจง, วรนารถ แสงมณี และณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
(2556) พบว่า ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยมีผลกับความผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับ
งานวิจั ยของ พงษ์เทพ เงาะด่ว น (2555) พบว่า ระดับความผู กพันของพนักงานในองค์การในด้าน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันองค์การโดยรวมของพนักงานตาแหน่งวิศวกร บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) อยู่ที่ระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อจาแนกตามองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ พบว่าความผูกพัน
ที่มีสูงที่สุดคือ ด้านความรู้สึก อยู่ที่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐาน อยู่ที่ ระดับมากที่สุด
และด้านการคงอยู่อยู่ที่ระดับมาก ตามลาดับ ในภาพรวมของตัวแปรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ตัว
ซึ่งประกอบด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และด้านความ
ปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่าตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันองค์การมี 2 ตัวแปร
ได้แ ก่ ด้ านการจ่ ายค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ กั บด้า นพนั กงานและแรงงานสั ม พันธ์ อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์
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พบว่า ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (X2) สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ โดยคือมีค่า β
เท่ากับ 0.372 อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ (X1) สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ โดย คือมีค่า β เท่ากับ 0.249 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 2 ข้อ คือการสร้างความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานตาแหน่ง วิศวกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้มากขึ้น
จะมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นด้วย
10. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ผู้วิจัยใคร่ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างความผูกพันองค์การของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ในประเด็นต่อไปนี้
ลักษณะสาคัญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ในด้านที่ควรปรับปรุงคือ การที่พนักงานขององค์การได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
เกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง จากผลการวิ จั ย พบว่ า ในด้ า นนี้ เ ป็ น หั ว ข้ อ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย และจาก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติม ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ สรุปได้ว่า “องค์การควรพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของค่าตอบแทนวิชาชีพของ วิศวกร
โยธา” และควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นความปลอดภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีมาตรการควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานตามคู่มือการ
ปฏิบั ติ งาน และมี การพั ฒนากระบวนการในการปฏิ บัติงานในด้ านต่าง ๆ ให้ มีความทั นสมัย และ
มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยการใช้กระบวนการในการ
จั ดการความรู้ เข้ามาเป็ น เครื่ องมือในการพัฒ นากระบวนการปฏิ บั ติงานของบุคลากรในองค์ การ
ที่เรียกว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ควรมีการศึกษาเรียนรู้ด้านความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรในสาขางานอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อที่จะสามารถพิจารณาปรับปรุง แผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ได้ครอบคลุม และเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร
ต่อไปในอนาคต
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แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์
กรณีศึกษำ โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี
อรวรรณ กลึงเทศ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ และ ศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา คือ บุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่
ได้จานวน 340 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และทดสอบโดยใช้สถิติ T-Test/F-Test One-Way ANOVA/Least Significant Difference (LSD)/
Pearson’s Correlation Coefficient และ Stepwise Multiple Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-Value
< 0.05) แรงจูงใจปัจจัยจูงใจ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงาน ด้านความสาเร็จ
ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ แรงจูงใจปัจจัยค้าจุน
แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ ด้านค่าตอบแทน ด้านสถานภาพในการทางาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านตาแหน่งงาน
ด้านชีวิตส่ ว นตัว และด้านความผู กพันต่อองค์การ ทั้งหมด 14 ปัจจัย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-Value < 0.01) เมื่อวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่
สามารถพยากรณ์ป ระสิทธิภ าพในการทางาน มี 5 ตัวแปร ได้แก่ปัจจัยค้าจุนด้านความผูกพันต่อ
องค์กร ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน ปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ
ปัจจัยจูงใจด้านด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค้าจุนด้านชีวิตส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้มากขึ้น จะมีประสิทธิภาพการทางาน มากขึ้นด้วย
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพการทางาน
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Motivation Affecting the Performance of Medical Personnel
A Case Study on Nopparatrajathanee Hospital
Orawan Klungtes*
Abstract
This study aimed to investigate the personal factors affecting the performance of
Medical Personnel and motivation that has a positive relationship to the performance of
medical personnel. Populations used in the study were medical personnel at
Nopparatrajathanee Hospital. The sample were determined by Taro Yamane’s methods
in the total amount of 340 samples. Data collection tools were utilized by
questionnaires. Statistical data analysis was reported in term of frequency, percentage,
mean, standard deviation, T-test, F-test one-way ANOVA, Least Significant Difference
(LSD), Pearson’s Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
From the results of the personal factors as follows: gender, age, education
level, working life and monthly income have different effects on work efficiency with
statistical significance at the level of 0.05 (P-Value < 0.05). Motivation factors divided
into 5 areas consist of work characteristics, success, acceptance, responsibility, career
advancement. Sustaining factors divided into 9 areas governing, commanding,
interpersonal relations in the organization, compensation, work condition, job security,
job position, personal life and commitment to the organization. All 14 factors have a
positive relationship to work efficiency with statistical significance at the level of 0.01
(P-Value < 0.01) when analyzing the multiple regression analysis by stepwise method.
The results showed that 5 independent variables can predict the efficiency of work,
supporting factors in commitment to the organization, motivation factors for work
success, supporting factors for interpersonal relations in the organization, motivation
factors for responsibility and supporting factors for personal life and with statistical
significance at the level of 0.01 which work performance could have more effective if
there include all 5 elements as well.
Keywords: Motivation, Efficiency of work
*

Graduate student in MPA Program National Institute of Development Administration
E-mail: orku1503@gmail.com

933

1. บทนำ
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรมีความสาคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นหัวใจ
ส าคั ญ ในการน าพาองค์ ก ารไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย ซึ่ ง หมายถึ ง ความรู้ ความสามารถ
ความพยายาม ความพร้อม หรือทักษะในการทางานของบุคลากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐาน ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการให้ บริการอย่าง มีการวัดผลการทางานของบุคลากรใน
องค์การได้แก่ วัดปริมาณและคุณภาพที่เกิดขึ้น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่ มกลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จด้วยเทคนิคหรือวิธีการ
ทางานที่ เหมาะสม ลดความซ้ าซ้ อ น ลดปั ญ หาอุ ปสรรค ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตัว สะดวก รวดเร็ ว
ลดความสิ้นเปลือง ประหยัดทั้งเงิน เวลา ทรัพยากร และกาลังคน ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ มีความเจริญก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรแต่ละ
คน ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ความรู้ความสามารถ
ความถนัดความชานาญของบุคคล ทัศนะคติ ค่านิยม การรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่
ละบุคคลด้วย ระดับความพยายามในการทางานเกิดขึ้นจากแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการแรงผลักดัน
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะว่าคนที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงจะมีความ
พยายามที่จ ะอุทิศกาลั งกายและกาลั ง ใจให้ แก่การทางาน มากกว่าผู้ ที่แรงจูงใจในการทางานต่ า
แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่ วยงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร และ
วิธีการที่จะมอบหมายงานซึ่งมีผลต่อกาลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีผู้ป่วยมารับบริการจานวนมาก ส่งผลให้การบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น บุคลากรต้องรับภาระงานมากขึ้น ภายใต้แรงกดดัน
“จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ ง ถู ก คน ทั น เวลา ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ” ในงานบริ ก ารทางด้ า น
การแพทย์ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ เฉพาะตาแหน่ง หลายตาแหน่งเป็นตาแหน่งที่ขาดแคลน
ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับอัตรากาลังที่มีอยู่ ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการเกี่ยง
งาน ไม่อยากมาทางาน มาทางานสาย มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรไม่มีความผูกพันในองค์การ
ไม่รักองค์การ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ไม่สนว่าองค์การจะมีปัญหาหรือต้องการกาลังในการ
แก้ปั ญหา ความส าเร็ จ ของงานล่ า ช้า บุค คลากรทุ กคนมั กจะคาดหวัง ที่ จ ะได้รับ การยอมรับ จาก
บุคลากรในองค์การทุกระดับ และหวังว่าจะได้ปฏิบัติงานตรงตามสายงานที่ชอบ เป็นงานที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีตามคุณวุฒิ และคาดหวังที่จะประสบความสาเร็จในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ถึงแม้จะ
ท างานได้ ดี แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อ านาจ โอกาสก้ า วหน้ า ก็ น้ อ ยลง
การต้องการได้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น หากไม่สมหวังความสุขในการทางานก็จะลดลง ความคาดหวังอีก
ปัจจัยหนึ่งซึ่งมักจะเป็นอันดับแรก ๆ คือ เงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งจะจ่ายตามกฎเกณฑ์ที่
กาหนด หากผลการประเมินไม่ได้ตามความคาดหวัง ทาให้แรงจู งใจลดลง ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน
ร่ ว มงานเป็ น อี ก ปั จ จั ย ส าคั ญ เช่ น กั น หากความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานไม่ ดี การสื่ อ สารก็ ไ ม่ มี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ส ามารถท างานร่ ว มกั น ได้ ไม่ ช่ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ งาน
ประสิทธิภาพในการทางาน
ผู้บริหารองค์การล้วนมีความคาดหวังในการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายตาม
พันธะกิจที่กาหนดไว้ ซึ่งหมายถึงการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาลังคนด้านสุขภาพ,
2550-2559) ในปัจจุบันระบบสุขภาพไทยกาลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี รวมไปถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณภาพของ
ระบบบริการมากขึ้น ขณะที่ง บประมาณภาครัฐ มีจากัดไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุข ทาให้ระบบสุขภาพไทยต้องเตรียมรับมือกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 572 เตี ย ง ตั้งอยู่ ในพื้ น ที่กรุ งเทพมหานครด้านตะวัน ออก มีการให้ บ ริการด้านการแพทย์
ตามวิสัยทัศน์คือ “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นองค์การสุขภาพแห่งชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์และ
ศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล”
การพัฒนาทรัพยากรบุ คคลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ เนื่องจาก
บุคลากร เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามความต้องการของผู้บริหาร
(วรรณา อาวรณ์, 2557) กาลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health) ถือเป็นทรัพยากรที่
มีความสาคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนิ นงานด้าน
สุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้นาเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพเพื่อ ให้ เกิ ดสุ ขภาพที่ดี ขึ้น ในหมู่ป ระชาชน ดั งนั้ นผู้ บริ ห ารจึ งต้ องคานึง ถึง และให้
ความสาคัญแก่บุคลากรขององค์การนั้น ๆ ทุกระดับ เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจ มีความผูกพันและรัก
องค์ ก าร ทุ่ ม เทแรงกาย แรงใจ น าความรู้ ค วามสามารถที่ มี อ ยู่ ม าใช้ ใ นการท างานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ มีความภาคภูมิใจในองค์การ และมีความต้องการทางานในองค์การนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจในการท างาน ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบจู ง ใจ (Motivation Factors) และองค์ ป ระกอบค้ าจุ น
(Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) แรงจูงใจในการทางาน
เป็ น สิ่ ง ส าคัญ และมี อิทธิพ ลต่อการทางานของบุค ลากร เมื่อได้รับแรงจูง ใจในการท างานที่ดีและ
เหมาะสมจะแสดงพฤติกรรมในทางบวก ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ผูกพันต่อองค์การและเต็มใจทางานอยู่กับองค์การต่อไป จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจึงมีความสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจ
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เพื่อนาผลการศึกษาในครั้ งนี้ไปเป็นแนวทางในการบริห ารงานด้านทรัพยากรบุคคล ในการสร้าง
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แรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพในการให้บริการ
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดาเนินงานโรงพยาบาล
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
2.2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
3. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้
สมมติฐำนที่ 3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ที่แตกต่างกัน
4) กลุ่ ม งานที่ แตกต่ างกัน มีผ ลต่ อประสิ ทธิภ าพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่
แตกต่างกัน
5) ระดับงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่
แตกต่างกัน
6) ประเภทการจ้างที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ที่แตกต่างกัน
7) อายุ งานที่ แตกต่า งกั น มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิภ าพการทางานของบุ คลากรทางการแพทย์ ที่
แตกต่างกัน
8) รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่
แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 3.2 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานประกอบด้วย
1) ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์
2) ปั จ จั ย จู งใจด้ านความส าเร็ จ มีค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิง บวกต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์
3) ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์
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4) ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์
5) ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์
6) ปัจจัยค้าจุนด้านนโยบายการบริหารองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์
7) ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์
8) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
9) ปั จ จั ย ค้าจุ น ด้านค่า ตอบแทนมีความสั มพั นธ์เชิงบวกต่อประสิ ท ธิภ าพการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์
10) ปัจจัยค้าจุนด้านสถานภาพในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์
11) ปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคงในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์
12) ปัจจัยค้าจุนด้านตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์
13) ปัจ จัย ค้าจุ นด้านชีวิตส่ว นตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์
14) ปัจ จัยค้าจุนด้านความผู กพันต่อองค์การมีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์
4. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
กรณี ศึ ก ษา โรงพยาบาลนพรั ต นราชธานี ” ผู้ วิ จั ยได้ ท าการศึ ก ษาค้น คว้ า เอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง โดยได้ทาการรวบรวมและนาเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นต่อไปนี้
4.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ประสิทธิภาพในการทางาน หมายถึง ความสามารถ ความพยายาม ความพร้อม หรือทักษะ
ในการทางานของบุคลากร ก่อให้เกิดผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐาน ทาให้เกิดความพึงพอใจในการให้ บริการ มีการวัดผลการทางานของ
องค์การ ได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการ
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ทางาน เพิ่มกลยุ ทธ์ในการสร้างความส าเร็จด้ว ยเทคนิคหรือวิธีการทางานที่เหมาะสม ให้ มีความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ลดความสิ้นเปลือง ประหยัดทั้งเงิน เวลา ทรัพยากร และกาลังคน ช่วยให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย มีความเจริญก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ ประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกัน คฑาวุธ พรหมายน (2545: 15-16) สรุปประสิทธิภาพในการทางานของแต่
ละบุ คคลไว้ ว่าเกิดจากสภาพภูมิห ลั ง ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษา
ความรู้ ความสามารถ ความพยายาม ความถนัด ต่ า ง ๆ รวมถึง แรงสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารหรื อ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความแตกต่าง John D.Millet (1954; อ้างถึงใน ปัทมาพร
ชูช่อ (2559) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการทางานที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ
ให้ กับ ประชาชนอย่ างเท่าเทีย มกัน ถือเป็นหั ว ใจส าคัญในการนาพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ สิริวดี ชูเชิด (2556) ได้กล่าวว่า ความสามารถและทักษะในการกระทาของบุคคล
ทั้งตนเองและผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด ทาให้ตนเองและองค์การ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) กล่าวว่า ประสิทธิภาพใน
การทางาน คือ ความสามารถในการทางานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบให้สาเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และทันเวลาที่กาหนด โดยการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ชื่น สุขศิริ (2539: 124125) กล่าวว่า ความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามสายงานอาชีพ โดยมีคุณสมบัติพร้อมที่จะทาหน้าที่ใน
ตาแหน่งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ละคนไม่สามารถทางานได้ทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพ สามารถวัด
ประสิทธิภาพการทางานได้จากปริมาณงานที่ทาได้ งานที่มีประสิทธิภาพต้ องมีคุณภาพ ประหยัดเวลา
และค่าใช่จ่าย
4.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
แรงจูงใจ คือ สภาวะของจิตใจที่มีความปรารถนา ก่อให้เกิดพลัง มีความสนใจหรือมีความ
ต้องการ เป็นแรงกระตุ้นหรือแรงแห่งความพยายามที่เข้มข้น ไม่ย่อท้อ มีทิศทาง เพื่อให้คนปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเต็มใจเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายตามที่ต้องการ (Robbins, 2003) นอกจากนี้
แรงจูงใจเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรมอย่างถาวรหรือปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานอย่างมีประสิทธิภ าพเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยเหล่านั้นแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล เนื่องจากแรงจูงใจเป็นแรงขับที่อยู่ภายในตัวบุคคล จึงทาให้ไม่สามารถวัดและสังเกตได้ด้วยวิธี
ใดวิธีหนึ่ งเพียงอย่างเดียว (Steers and Porter, 1991) สอดคล้ องกับ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558)
กล่าวว่า แรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงกับความพึงพอใจที่ได้จาก การตอบสนองความต้องการและแรง
ขับภายใน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีในด้านการทางาน อาจเป็นความปรารถนาในด้านทรัพย์สินเงินทอง
ที่มากขึ้น บ้าน รถยนต์ ที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้น อานาจ สถานะ หรือการประสบความสาเร็จ หรือเป็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
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มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและสรุปทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two
Factor Theory) ไว้ ส อดคล้ อ งกั น (พรทิ พ ย์ สุ ติ ย ะ, 2550: 5) เป็ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย จู ง ใจที่
ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการทางานโดยตรง หรือเป็นตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมใน
การทางานและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการทางาน ซึ่งเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg)
ได้ ทาการศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจของคนในองค์การดังนี้ คือ
1) ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้คนทางานอย่างมีความสุข และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซึ่งถือว่าเป็น “ปัจจัยภายใน (Intrinsic)” เป็นตัวกระตุ้นที่มี
อิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทางาน (Motivation Factors) และสร้างแรงจูงใจให้บุคคล
ในองค์การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากมิได้จัดให้มีขึ้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่
พอใจในการทางาน ปัจจัยกลุ่มนี้ สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นจูงใจ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย
(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2) ความสาเร็จของงาน (Achievement)
(3) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
(5) ความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement)
2) ปั จ จั ย ค้ า จุ น (Hygiene factors) ปั จ จั ยที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพอใจในการท างานแต่ ยั ง ไม่
พอที่จะนาไปใช้ในการจูงใจ ถือว่าเป็น “ปัจจัยภายนอก (Extrinsic)” ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรงแต่เป็นพื้นฐานที่ควรจะได้รับการตอบสนอง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ ปัจจัย
เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทาให้คนทางานมากขึ้น หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานตลอดจนไม่
เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นในการทางานมากยิ่งขึ้น แต่เป็นปัจจัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้
คนไม่พอใจในการทางานเท่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกันกับสภาพแวดล้อมของการทางานที่
ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงาน และร่วมรักษาให้บุคคลปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งมีอยู่ 9 ปัจจัย ได้แก่
(1) นโยบายการบริหารขององค์การ (Company policies and administration)
(2) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision)
(3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในองค์ ก าร (Relationship with supervisors
Peers and subordinates)
(4) ค่าตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares)
(5) สถานภาพในการทางาน (Working condition)
(6) ความมั่นคงในการทางาน (Job security)
(7) ตาแหน่งงาน (Status)
(8) ชีวิตส่วนตัว (Personal Life)
(9) ความผูกพันต่อองค์การ
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ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (Frederick
Herzberg, 1995; อ้างถึงใน กมลพร กัลยาณมิตร, 2559) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์กับปัจจัยจูงใจ
ถ้าเมื่อใดปัจจัยจูงใจ ลดลงต่ากว่าระดับที่ควรจะเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทางานก็จะลดต่าไปด้วย แรงจูงใจเปรียบเสมือนพลังพิเศษที่พร้อมจะปะทุออกมาเป็นพฤติกรรมเชิง
บวกในการทางานที่ส ร้างประโยชน์แก่องค์การ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อการเติบโต ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคง ขององค์การ เนื่องจากบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคนที่ติดตัวมาก่อนที่จะได้รับการ
เสริมแรงจูงใจ ผู้บริหารจึงต้อง จัดให้มีปัจจัยทั้งสองกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้
เหมาะสม
จากแนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาบุคคลถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยใจจูงใจและปัจจัยค้าจุนในการ
ทางานที่มีผลต่อประสิทธิภ าพการทางานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเนื่องจากทฤษฎีนี้เหมาะ
สาหรับนามาใช้ในการประเมินบุคคลในการทางาน ที่มีความคาดหวังหรือต้องการการตอบสนองขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถจูงใจให้บุคคลเกิดการตัดสินใจเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์ก ารของรั ฐ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทางานให้องค์การ นอกจากนี้ยังเหมาะกับการนามา
ประยุกต์ใช้ในองค์การที่มีทรัพยากรการบริหารจากัด และเหมาะกับองค์การที่ให้บริการทางสังคม
เพราะผู้บังคับบัญชาระดับใดก็ตาม สามารถสร้างปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ในขอบเขตและ
อานาจหน้ าที่ข องตน ผู้ วิจั ย ได้น าปัจจัยด้า นต่าง ๆ เป็ นกรอบแนวคิด ในการศึกษาและวิเคราะห์
ถึงความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานมากน้อยเพียงใด
4.3 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แด่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในการทางาน อายุงาน
(ระยะเวลาในการทางาน) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่น อายุมากมักจะมีประสบการณ์ในการทางานมานาน แต่ก็
ขึ้นกับลั กษณะงานและสถานการณ์ในการทางานด้วย ตาแหน่งงานของพนักงานในแต่ละระดับมี
ความสามารถ อ านาจในการตั ด สิ น ใจ ทั ก ษะ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญที่ ต่ า งกั น จึ ง ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิภ าพในการทางานต่างกัน ปัจจัยส่ ว นบุ คคลมีส่ ว นช่ ว ยเสริมสร้ างให้ ความคิดของบุคคล
แตกต่ า งกั น ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ นิ่ ม นวน ทองแสน (2559) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน กล่าวคือ พนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน เนื่องจากคนที่มีอายุมากกว่าจะมีความอดทน สู้งาน มีความชานาญและเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องแม่น ยามากกว่าคนที่มีอายุน้อย สมยศ แย้มเผื่อน (2551); ปิยะวรรณ มารวิชัย
(2550) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน ภัทรีย์
จันทรกองกุล (2550); ภุมรินทร์ ทวิชศรี (2554) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สามารถน า มาหาค่ า ความแตกต่ า งหรื อ พยากรณ์ ป ระสิ ทธิ ภ าพในการท างานของบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทได้ แต่มีบางงานวิจัยที่ได้ผลแตกต่างกัน กล่าวคือ มานะ พิจุลย์ (2554)
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพการทางานไม่แตกต่างกัน
อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการทางานไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการศึกษามี
ประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกันในด้านปริมาณการผลิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านอายุงานมีประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกันในด้านความรวดเร็ว พบว่าบุคคลที่อายุงาน
มากมีประสิทธิภาพในการทางานมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงานมี
ประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและด้านการผลิต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานในแต่ละระดับมีความสามารถ อานาจในการตัดสินใจ ทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน
4.4 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ (Work itself) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของงานหรื อ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ปฏิบัติ เป็นงานที่น่าสนใจอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นงานที่มี
ลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว และท้าทายความสามารถให้ลงมือทาเป็นสิ่งจูง ใจให้
บุคคลอยากทางาน มีการศึกษาวิจัยก่อนหน้ามีความเห็นสอดคล้องกัน เช่น เสาวรักษ์ สุวรรณสว่าง
(2550: บทคัดย่อ), วรรณา อาวรณ์ (2557); นลพรรณ บุญฤทธ์ (2558); ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560)
พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน ดังนั้นในการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการทางานควรพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสมกับบุคคลากรแต่ละคน และส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือกันภายในองค์การและการทางานเป็นทีม อานาจ ธีระวนิช (2553: 453) อ้างถึงในปก
ภณ จั น ทศาสตร์ (2557) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด การพั ฒ นาแบบจ าลองลั ก ษณะงานของ Richard
Hackman และ Greg Oldham สามารถนาไปใช้ในการออกแบบงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะงานหลัก สภาพ
ทางจิตวิทยาที่สาคัญ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ลักษณะงาน (Core Job Characteristics) จะทาให้
พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน และนาไปสู่ผ ลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงาน Hackman และ Oldham
(1975) ได้แบ่งลักษณะงาน (Job Characteristics) ออกเป็น 5 ลักษณะ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
5 ประการ ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) ความมีอัตลักษณ์ของภาระงาน (Task
Identity) ความส าคั ญ ของภาระงาน (Task Significant) ความเป็ น อิ ส ระ (Autonomy) และผล
ย้อนกลับของงาน (Feedback) ดังนั้น ลักษณะงาน 5 ประการนี้ มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความพอใจ
ในงาน และมีผลทาให้การทางานของบุคลากรสูงขึ้น เพราะลักษณะงานมีผลต่อสภาพจิตวิทยาที่สาคัญ
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3 ประการด้วยกัน ได้แก่ ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ได้รับจากตัวงาน ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ได้รับ
จากความรับผิดชอบในงาน และความรู้ผลลัพธ์ของงาน
4.5 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำน
ความสาเร็จในการทางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ รวินท์พร สุ ว รรณรัตน์ (2560); วรรณา อาวรณ์ (2557); อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
(2562) ได้กล่ าวไว้ว่าลั กษณะหรื อพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการความส าเร็จ มักมีความมั่นใจใน
ตนเองจะคิดเสมอว่าความสาเร็จ เกิดจากความสามารถ ความพยายาม และความรับผิดชอบของ
ตนเอง พยายามคิดหาวิธีการทางานและการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ผลงาน
ออกมาดีที่สุด มีการตั้งเป้าหมายความสาเร็จไว้ระดับหนึ่ง และทานายความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า โดยจะ
ทางานที่มีความยากในระดับที่ประเมินความสามารถของตนเองแล้วว่ามีความสามารถทาได้ และ
สามารถประสบความสาเร็จได้ตามที่ต้องการ และต้องการข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในทันทีแบบ
เป็นรูปธรรม เพื่อจะได้นาไปพัฒนาปรับปรุงการทางานต่อไป การที่บุคคลสามารถทางานให้สาเร็จ
ลุล่วงได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น รวมถึงการแสดงสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ส่งผลให้เห็นผลงานของบุคคล ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจในผลสาเร็จของงานนั้นอย่าง
ยิ่งทาให้มีกาลังใจในการทางานอื่นต่อไป
4.6 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือที่มีผ ลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำน
ปั จ จั ย ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ วรรณา อาวรณ์ (2557); ศศิธร อารีรักษ์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือเป็นการยอมรับในความรู้และความสามารถ จากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุ ค คลอื่ น ๆ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ นั บถื อ มั กจะเป็น ผู้ ที่ ช อบเข้า สั ง คมเป็ นที่ พึ่ ง ของบุ คคลอื่ น
ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อื่น มีความเมตตา โอบอ้อมอารี เห็นใจผู้อื่นเสมอ เมื่อบุคคลนั้นรู้สึก
ได้ถึงการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายให้ทางานหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นและเต็มใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในการทางาน
สร้างขวัญกาลังใจในการทางาน ส่งผลให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคิน ศรีสังข์งาม
(2556) พบว่าแรงจู งใจในการทางานด้านการได้รั บการยอมรับ ในการท างานมี ความสั มพันธ์กั บ
ผลลัพธ์ในการดาเนินงานสูงสุด จิรชยา คาพิมพ์ (2556) กล่าวว่า แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือที่มี
ผลต่อการทางาน สามารถพยากรณ์การทางานได้ เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529: 58)
ได้กล่ าวไว้ว่า การให้ การยกย่ องบุ คคลไม่ว่าจะอยู่ใน ฐานะอะไรก็ตาม หรือมีองค์ประกอบอื่น ๆ
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อย่างไร บุคคลย่อมต้องการได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน และ ผู้บังคับบัญชาเหมือนกันทุกคน
ทั้งนี้การยกย่องชมเชยนั้นจะต้องมาจากความจริงใจ ธราวรรณ พลหาญ (2543: 8)
4.7 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ความรับผิดชอบ คือ ยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากการกระทาทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจกรรมที่ตนได้
ทาลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตน การทางานภายใต้การได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
อิสระไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระด้วยความไว้วางใจและให้เกียรติ สามารถจัดลาดับ
การทางานได้เอง มีความตั้งใจและสานึกในอานาจหน้าที่ ส่งผลต่อสมรรถนะในการทางาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยจูงใจในการทางานปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหากบุคลากรในองค์การที่มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ก็สามารถทางานสาเร็จทันเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
มีนั กวิจัย หลายท่านศึกษาไว้และมีความสอดคล้องกันดังนี้ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) กล่ าวไว้ว่า
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและมีอานาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระในการทางาน ความรับผิดชอบในงาน เป็นแรงจูงใจให้
บุคคลมีความตั้งใจปฏิบัติงานก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ปกภณ จันทศาสตร์ (2557) กล่าว
ไว้ว่า ความพึงพอใจในการรับผิดชอบงานเกิดจากการที่ได้อิสระในการรับผิดชอบสิ่งใหม่ ๆ โดยไม่มี
การเข้ามาควบคุมจากบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิด เป็นความรับผิดชอบที่แสดงถึงความสามารถและความ
ไว้วางใจ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) กล่าวไว้ว่า การจัดลาดับการทางานได้เอง ความตั้งใจ ความสานึก
ในอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตลอดจนมีอิสระในการทางาน ในการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานที่มี
ความพอใจในการทางานจะมีความรับผิดชอบในงานสูง วรรณา อาวรณ์ (2557) กล่าวว่า การที่บุคคล
ได้รับเกียรติและความไว้วางใจมอบหมายให้รับผิดชอบทางานอย่างมีอิสรเสรีให้โอกาสทางานได้อย่าง
เต็มที่โดยผู้บังคับบัญชา ไม่ตรวจตราควบคุมมากเกินไป บุคลากรจะมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
4.8 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement) คือ การได้รับการตอบสนองหรือได้รับผลตอบแทน
เมื่อปฏิบั ติงานได้สาเร็ จ ตามเป้ าหมาย มี นักวิจัยหลายท่านศึกษาไว้และมีความสอดคล้ องกันดังนี้
ปาริ ฉัตร ตู้ดา และชาลี ไตรจัน ทร์ (2556); ดนัย เทียนพุฒ (2540; อ้างถึงใน ประสิทธิชัย เดชขา
(2556); นลพรรณ บุญฤทธ์ (2558) พบว่า การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
รวมถึ งมี โ อกาสในการเจริ ญ เติ บ โต มี โ อกาสได้ เพิ่ มพู น ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางบวกทางด้านจิตใจ กระตุ้นหรือส่งเสริมให้มี
ความอยากทางานและตั้งใจทางานมากขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ได้แก่ ความก้าวหน้าในเชิงภาวะวิสัย (Objective) เป็นก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท
ของสังคมในการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลโดยตัดสินความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคคลผ่านมุมมองของบุคคลอื่น และมักวัดความก้าวหน้าของบุคคลจากระดับตาแหน่ง ความก้าวหน้า
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ตามสายการบังคับบัญชา หรือเงินเดือน โดยประเมินความก้าวหน้าในอาชีพจากเกณฑ์ที่เห็นได้ชัดและ
จับต้องได้ซึ่งเป็นการวัดความก้าวหน้าได้จากเกณฑ์ภายนอก (External Criteria) ส่วนความก้าวหน้า
ในอาชีพเชิงอัตวิสัย (Subjective) เป็นความก้าวหน้าในอาชีพโดยการประเมินความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ วัดจากการรับรู้ความรู้สึกภาคภูมิ ใจ ความพึงพอใจในงาน และความพึง
พอใจชีวิตของตนเอง หรือวัดจากเกณฑ์ภายใน (Internal Criteria) สายทางก้าวหน้าในงานอาชีพ
(Career Path) เป็ น ล าดับ ตาแหน่ งภายในองค์การซึ่งบุคลากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการเติบโตในอาชีพ ซึ่งเป็นความพยายามขององค์การที่จะพัฒนาทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ
ของบุ คลากร โดยอาศัย ข้อ กาหนดกฎเกณฑ์ของความก้ าวหน้าในอาชีพ เพื่อส่ งเสริมและพัฒ นา
สามารถสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางทักษะ ความสามารถประสบการณ์การทางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก้าวสู่บันไดของสายอาชีพ ซึ่งเปรียบได้กับการเลื่อนตาแหน่งงาน เพราะฉะนั้นสายทางก้าวหน้าใน
งานอาชีพ จึงสามารถเป็นรางวัลตอบแทนที่สอดคล้องกับความสามารถ และความรับผิดชอบที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ น และแนวทางในการสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตในอาชี พ คื อ สิ่ ง ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ โดยการ
ตรวจสอบเส้นทางก้าวหน้าสู่ตาแหน่งสูงสุดตามบุคลากรที่ประสบความสาเร็จ วิเคราะห์ จุดเริ่มต้น
ของเส้นทางอาชีพ และวิเคราะห์ความสาคัญของงานเพื่อจะได้นาไปกาหนดในแต่ละขั้นของตาแหน่ง
แม้ว่าองค์การจะมีนโยบายส่งเสริมเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า บุคลากรทุกคน
จะสามารถเติบโตก้าวหน้าไปตามผังแสดงลาดับตาแหน่งที่กาหนดไว้ หากแต่ขึ้นอยู่ กับความพยายาม
และสมรรถนะของแต่ละบุคคล รวมทั้งสภาพทั่วไปและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งของ
แต่ละองค์การ
4.9 ควำมสั มพัน ธ์ ข องปัจจัย ด้ำ นนโยบำยและกำรบริ หำรที่ มีผลต่อประสิทธิ ภ ำพกำร
ทำงำน
นโยบายและการบริ ห ารของหน่ ว ยงาน (Company Policy and Administration) ซึ่ ง มี
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและมีความเห็นสอดคล้องกัน เช่น วรรณา อาวรณ์ (2557); นลพรรณ
บุญฤทธ์ (2558); พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) หมายถึง การจัดการบริหารงานขององค์การ
ข้อบังคับ ระบบงาน วิธีการหรือขั้นตอนการทางาน การควบคุมกากับดูแล ซึ่งจะต้องมีการกาหนด
นโยบาย และเป้ าหมายการทางานอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานไม่ซ้าซ้อน มีความเป็นธรรม และ
สามารถปฏิบัติได้ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงาน เพื่อกาหนดความ
รับผิดชอบ ขอบเขตการทางาน กระจายงานและมอบหมายหน้าที่อย่างเสมอภาค และเหมาะสมกับ
บุคคล และที่สาคัญต้องมีการแจ้งนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง จึงเห็นว่า นโยบายและการบริหารของ
หน่วยงานเป็นปัจจัยค้าจุนปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน สุดใจ ทัศจันทร์ (2554)
พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายขององค์การและด้านการจัดการด้านความรู้ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
ของข้าราชการเชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ศิรวิชญ์ เวชกิจ
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(2556) กล่าวไว้ว่า นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการ การบริหารขององค์การ และ
การติดต่อสื่อสารในองค์การ
4.10 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนกำรปกครองของผู้บังคับบัญชำที่มีผลต่อประสิทธิภำพ
กำรทำงำน
การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา (Supervision Technical) หมายถึ ง การที่ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
ผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ความสามารถของผู้ปฏิบัติง าน การกระจายงาน การมอบหมายอานาจ ความ
ยุติธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยค้าจุนที่บ่งชี้ถึงความพอใจหรือไม่พอใจในการทางานและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ ผู้บังคับบัญชาต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และวิธีการต่าง ๆ ในการ
บริหารงานตลอดจนความเชี่ยวชาญในเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ รวมถึงสามารถแก้ปัญหา ให้คาแนะนา
ในการทางาน สร้ างความไว้ว างใจ มอบหมายงานที่ มีความท้ าทาย กระตุ้นให้ เกิดความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ในการสร้างงาน มีความยุติธรรมในการบริหาร มีกระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างเป็นกลาง มีหน้าที่สร้างเสริมแรงจูงใจผู้ใต้ บังคับบัญชาให้เกิดขวัญกาลังใจ ทาให้บุคคลทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์การ
ที่ตั้งไว้ โดยเน้นการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทาได้ ผู้บังคับบัญชาจึงมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่ อ ระดั บ การจู ง ใจที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก ารประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วรรณา อาวรณ์ (2557) กล่าวว่าความรู้ความสามารถ และวิธีการต่าง ๆ
ที่ผู้ บังคับ บัญชาใช้ในการบริห ารงานตลอดจนความเชี่ยวชาญในเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน นลพรรณ บุญฤทธ์ (2558) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละ
บุคคลเกิดจากสภาพภูมิห ลั งของแต่ล ะคนที่ไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษา ความรู้
ความสามารถ ความถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ เกิดความแตกต่างจากการประเมินของ
ผู้บั งคับบั ญชา ซึ่งมีผลต่อการปรับ เปลี่ ยนวิธีการทางานให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีประสิ ทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้นเรื่อย ๆ แรงจูงใจด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยที่
ผู้บังคับบัญชาให้คาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจากการทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4.11 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในองค์ ก าร หมายถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาการมีการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน สามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน มีความสนิทสนม จริงใจ ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี และการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลกับบุคคลถือเป็นสิ่งสาคัญในการทางาน ก่อให้เกิดขวัญและ
กาลั งใจในการทางาน ส่ ง ผลโดยตรงต่อ ความส าเร็ จในการท างานอย่างมากและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การก่อให้เกิดอานาจทางการบริหาร ได้ 4 แบบ คือ 1) การให้เกิด
อานาจหรืออิทธิพลทางบวก ในการส่งเสริมชักนาบุคคลให้มีพฤติกรรมคล้อยตามผู้บริหาร 2) บริหาร
ความขัดแย้ง ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลากร อาจใช้เป็นอานาจในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 3) การเจรจาเพื่อนาไปสู่ข้อตกลงต่าง ๆ 4) การบริหารความเครียด
ในการทางานด้วยการรักษาความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งมีผลลัพธ์เชิงทางบวกใน
การทาให้องค์การประสบความสาเร็จ การที่ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับ
บุคลากรในหน่วยงาน จะสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรใต้บังคับบัญชา โดยการสร้างความเชื่อถือใน
คุณภาพบุคคลในองค์การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน เห็นความสาคัญของความเป็นมนุษย์ รู้จักผสมผสาน
ความคิดที่แตกต่างกัน ให้เกิดเป็นแนวทางการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา แสดงความห่วงใย ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า พิจารณาให้รอบคอบก่อนการสื่อสาร
เพราะการสื่อสารก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดไม่ว่าในทางบวกหรือทางลบ กิริยาที่แสดงออก
การปรับเปลี่ยนวิกฤติความขัดแย้งให้เป็นโอกาส เกิดความพอใจด้านสังคม จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไม่ว่าระดับใดก็ตามเป็นปัจจัยที่สาคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ จี ร นุ ช เกลี ย วทอง (2557); วรรณา อาวรณ์ (2557); นลพรรณ บุ ญ ฤทธ์ (2558);
เสนาะ ติเยาว์ (2545) กล่าวไว้ว่า การให้ความสาคัญในเรื่องของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลเป็นสิ่ง
สาคัญในการทางาน เกิดการทางานเป็นทีม นาพาองค์การให้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ เป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ หากขาดบุคคลใดคนหนึ่งไปอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ การได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความสามัคคีภายในองค์การ ถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน นับเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวในการทางาน
4.12 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนค่ำจ้ำงและผลตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำน
ค่าจ้างและผลตอบแทน หมายถึง ค่าแรงในการทางานหรือ ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่
องค์การจ่ายให้บุคลากรในรูปแบบของเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินรางวัลประจาปีหรือรางวัลที่
เป็นผลมาจากการทางานในตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์การ ค่ารักษาพยาบาล และเงินกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ หรือผลประโยชน์ที่องค์การจ่ายให้แก่บุคลากรในการทางานให้องค์การ ตามทฤษฎีความ
คาดหวังและการจ่ายผลตอบแทน เป็นการสร้างแรงจูงใจที่เกิดจากการให้ค่าตอบแทนที่น่าสนใจดังนั้น
การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนนั้นต้องมีความเหมาะสม และเป็นธรรม เมื่อบุคลากรทราบถึงข้อมูล
ผลตอบแทน และมูลค่าที่จะได้รับอย่างชัดเจน เข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ่ายผลตอบแทน มีความพึง
พอใจในค่าจ้างและผลตอบแทนทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน พยายามสร้างผลงานที่ดี นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ เต็มใจที่จะทางานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางานในเชิงบวก สอดคล้องกับ ประภาพร พฤกษะศรี (2557) กล่าวไว้ว่า ค่าตอบแทนทาง
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การเงิ น ที่ จ่ า ยให้ พนั ก งานท าให้ มี กาลั ง ใจในการท างานและมี ค วามเต็ มใจที่จ ะทางานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ วรรณา อาวรณ์ (2557) กล่าวว่า ค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่ ได้รับจากการ
ทางาน ซึ่งพิจารณาได้จากความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับงานที่ทา บุคลากรเก่าและบุคลากรใหม่
ได้เงินเดือนไม่แตกต่างกัน การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือนและตาแหน่ง ช้าเกินไป เป็นผลให้เกิดความ
ไม่พอใจในองค์การ ประภาพร กัลยาณี คูณมี (2551) กล่ าวว่า บุคลากรในภาคราชการโดยรวมมี
ความเห็ น ด้ ว ยกั บ นโยบายค่ า ตอบแทนจู ง ใจ แต่ ยั ง เห็ น ว่ า การด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การด้ า น
ค่าตอบแทนจู งใจควรปรั บ ปรุ งให้ เกิ ดประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น การจัดสรรเงิ นรางวัล ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ
แรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงานของบุคลากรในระดับล่างมากกว่าในระดับสูง
4.13 ควำมสั มพั น ธ์ ข องปัจ จั ยด้ ำ นสถำนภำพกำรทำงำนที่มี ผลต่ อประสิท ธิ ภ ำพกำร
ทำงำน
สถานภาพในการทางาน (Working condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่
ทางาน เช่น ลักษณะห้องทางาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการ
ทางาน ชั่วโมงการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นในการทางานในส่วนที่รับผิดชอบ อุปกรณ์ สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
ผู้ ท างาน กระตุ้ น คนท างานให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจต่ อ การท างาน ท าให้ ส่ ง ผลถึ ง
ประสิทธิภาพของงานในทางบวกถ้ามีความพึงพอใจในสถานภาพในการทางาน ในทางตรงกันข้ามหาก
ไม่พึงพอใจ ประสิทธิภาพของงานก็จะแสดงออกในทางลบ ซึ่งมีความหลากหลายในการศึกษาวิจัยที่
ผ่านมาพบว่าสถานภาพในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับมาก บางงานวิจัย
อยู่ในระดับปานกลาง มีการศึกษาวิจัยก่อนหน้า พบว่า สถานภาพการทางานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การทางาน หากมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อการทางานในทางที่ดี อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกัน
ดังเช่นงานวิจัยของ มลฑา พิทั กษ์ (2554) พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้านสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก คมกริช
เสาวิจิตร (2556) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
อยู่ในระดับมาก กัญญาภรณ์ ศรีสุข (2542) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้าน
สภาพการทางาน ในระดับสาคัญมาก แต่ก็มีผลการศึกษาวิจัยที่พบว่าสถานภาพในการทางานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง เช่น วิโรจน์ ทางนิรันดร์ (2552) พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของพนักงาน ต่อปัจจัยที่มี ผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับ เบญจมาภรณ์ ปัตตะวงค์ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550) สรุปได้ว่า
พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อม เป็น ปัจจัยสาคัญในการทางานหากสภาพแวดล้อมไม่ดี ส่งผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการทางาน หากสภาพแวดล้อมดี เช่น อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างเพียงพอ ก็จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานได้ดี โสภิตา เฟื่องทอง (2545) พบว่า พนักงานให้ความสาคัญต่อ
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ปัจจัยด้านสภาพการทางานในระดับปานกลาง สมใจ ชุติปาโร (2547) พบว่าแรงงานไทยในระดับ
ปฏิบั ติก ารที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่ แข็ง ในจัง หวัดสมุทรสาครให้
ความสาคัญต่อปัจจัยด้านสภาพการทางาน ในระดับปานกลาง
4.14 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยควำมมั่นคงในกำรทำงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ความมั่นคงในงาน มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้คล้ายกันเช่น วรรณา อาวรณ์ (2557);
นลพรรณ บุญฤทธ์ (2558) ได้ให้ความหมายไว้ กล่าวคือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงยั่งยืน
ของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ เมื่องานนั้นมีความเหมาะสม กระตุ้นให้เกิดการอยากทางาน
รู้สึกว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้น รู้สึกชอบและสนุกกับงาน สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของตนเอง ความมั่นคงในงาน
มีผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกาลังใจ เพราะถ้าหากคนในองค์การทางานด้วยความรู้สึกที่ ไม่มั่นคง
ปลอดภัย มีความหวาดระแวงในการทางานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใด ๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่า การปลดออก ไล่ออก ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อขวัญและกาลังใจต่อการทางาน
ทั้งสิ้น มีผู้ที่ทาการศึกษาวิจัยก่อนหน้าพบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางาน สอดคล้องกัน แต่ความรุนแรงแตกต่างกัน พบว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง มาก ถึงมากที่สุ ด
ดังการศึกษาของ นีรนุช หนุนภักดี (2552) พบว่า ด้านความมั่นคงและความพอใจในงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับมาก อรรถสิทธิ์ ตันติยุทธ์ (2556) พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการทางานด้านความมั่นคงในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด กัญญาภรณ์ ศรีสุข (2542);
ปิยะฉัตร สุวิทย์ศักตานนท์ (2549); ปิยวดี สอนสิงห์ (2543) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
ต่อปัจจัยด้านความมั่นคง ในระดับสาคัญมาก ส่วน น้าฝน วิภูสันติ (2551); ธนกฤต ชัยแสนดี (2551)
พบว่าปัจจัยที่ที่มีผลกระทบต่อการทางาน คือ ด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับปานกลาง
4.15 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนตำแหน่งงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ตาแหน่งงาน หมายถึง อาชีพเป็นที่ยอมรับในสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความสาคัญต่อ
องค์การ มีการศึกษาในเรื่องความสั มพันธ์ของปัจจัยด้านตาแหน่งงานที่มีผ ลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานพบว่าระดับตาแหน่งงานที่ต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกันในระดับปานกลาง
ถึงระดับมากแต่ก็พบว่าบางงานวิจัย ที่พบผลการศึกษาขัดแย้งกับทฤษฎีของ Herzberg กล่ าวคือ
ตาแหน่งงานที่ต่างกันประสิทธิภาพการทางานไม่แตกต่างกัน มีผลการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับทฤษฏี
เช่น อัครินทร์ พาฬเสวต (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ระดับตาแหน่งงานที่ต่างกันจะมีประสิทธิภาพการ
ทางานแตกต่างกัน กัญญาภรณ์ ศรีสุข (2542); โสภิตา เฟื่องทอง (2545); ศศิธร ไชยนาม (2548)
พบว่า พนักงานให้ความสาคัญต่อปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทางาน ด้านตาแหน่งงานใน
ระดับมาก ส่วนการศึกษาของ สมใจ ชุติปาโร (2547) พบว่าความสาคัญต่อปัจจัยด้านตาแหน่งงาน
ในระดับ ปานกลาง แต่ก็พบว่ามีผ ลการศึกษาขัดแย้งกัน เช่น ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุ ว รรณ (2553:
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บทคัดย่อ) พบว่าตาแหน่งงานแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เภตรา ศรีอุดทาภาร (2547: บทคัดย่อ) พบว่า ตาแหน่งที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางาน
4.16 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมเป็นส่วนตัวที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ความเป็นส่ วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่องานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ สภาพความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ความสะดวกในการเดินทางมาทางาน หากมีการเปลี่ยนระบบการทางานใหม่ ต้องมีการ
ปรับตัวให้สามารถทางานได้จึงต้องมีการศึกษา และทุ่ มเททางาน ถ้าสามารถปรับตัวได้ก็จะรู้สึกดีกับ
งาน หากไม่สามารถปรับตัวรับกับงานใหม่ได้ก็จะรู้สึกไม่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานลดลงตาม
ไปด้วย งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการดาเนินชีวิต หากมีการโยกย้ายตาแหน่งงานจะมี
ผลกระทบต่อตัวบุคคลและครอบครัว จากการศึ กษาวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานในระดับปานกลางถึงระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวัตร เป็งวัน
ปลูก (2560) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการทหารประจา
สั ง กัด กองพั น ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่า ปัจ จั ยด้ านความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภ าพในการทางานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7
มีความคิดเห็นว่างานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการดาเนินชีวิต และมีการโยกย้ายตาแหน่ง
งานจะมี ผ ลกระทบต่ อ ตั ว บุ ค คลและครอบครั ว พระมหาคณาธิ ป จั น ทร์ ส ง่ า (2560); ปิ ย ะฉั ต ร
สุวิทย์ศักตานนท์ (2549); กัญญาภรณ์ ศรีสุ ข (2542) พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อ
ปั จ จั ย ด้ า นชี วิ ต ส่ ว นตั ว ในระดั บ ส าคั ญ มาก ส่ ว น ฝน วิ ภู สั น ติ (2551) พบว่ า ปั จ จั ย อนามั ย ที่ ที่ มี
ผลกระทบต่อการทางาน คือ ด้านความชีวิตส่วน อยู่ในระดับปานกลาง
4.17 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนควำมผูกพันองค์กำรมีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
จากการบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง เป็นทัศนคติ หรือ
ความรู้ สึ กของบุ คคลต่ อ องค์ก าร แบ่ งออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) ความผู กพั นที่ เป็ น ทางการต่ อ
องค์การ (formal attachment) แสดงออกโดยการไปทางานตามเวลาที่กาหนด 2) ความผูกพันทาง
จิตใจหรือความรู้สึก (commitment) หมายถึง แสดงออกถึงความผูกพันหรือสนใจอย่างจริงจังต่อ
เป้ า หมาย ค่ า นิ ย ม และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น พวกเดี ย วกั น
เป็นความภาคภูมิใจยอมรับและยึดมั่นในจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ขององค์การ ความเชื่อมั่นรักใคร่
ในหน่วยงานที่ปฏิบัติ เต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ ซึ่งก่อให้เกิด
พันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม และความรู้สึกที่มีต่อองค์การในทิ ศทางบวก รวมทั้งความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
เดี ย วกั น กั บ องค์ ก าร และการที่ บุ ค ลากรมี ค วามเต็ ม ใจ ที่ จ ะยอมสละความสุ ข บางส่ ว นของตน
โดยปรารถนาถึงความสาเร็จและความก้าวหน้าขององค์การเป็นสาคัญ ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การตลอดไป ความผูกพันต่อองค์การมีความสาคัญในประเด็นดั งต่อไปนี้ คือ สะท้อนถึงความรู้สึก
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ของพนักงานที่มีต่อองค์การ ทานายอัตราการเข้าทางาน การลาออก และการเปลี่ยนงาน (Turnover)
ได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน เป็นตัวแปรสาคัญอย่างหนึ่งในการทานายแรงจูงใจในการเข้างานของ
พนักงาน และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์การสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์การ เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการ
ของบุคคลในองค์การกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีปัจจัย
ต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นว่าบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ อัตราเงินเดือน ระยะเวลา
การทางาน โครงสร้างการทางาน รางวัล และผลตอบแทน ความมั่นคง ความเสี่ยงของการทางาน
ความอบอุ่ น การสนั บ สนุ น ความสามั คคี เป็ นอั นหนึ่ง อัน เดี ยวกัน ความเป็ นอิ ส ระในการทางาน
ความยืดหยุ่น และ มาตรฐานของผลการทางานมีความสั มพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ปัทมา พรมมิทนทร์ (2549) ได้ศึกษาพบว่า อายุ อัตราเงินเดือน และระยะเวลา
การทางาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การกั บความผูกพันต่อองค์การ พบว่า โครงสร้าง
การท างาน รางวั ล และผลตอบแทน ความมั่ น คง ความเสี่ ย งของการท างาน ความอบอุ่ น
การสนับสนุน ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นอิสระในการทางาน ความยืดหยุ่น และ
มาตรฐานของผลการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อภิชาต จิวริยะวัฒน์ (2549) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับตาแหน่งงาน และ
ระยะทางจากบ้านถึงที่ทางานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ส่วนในเรื่องของอายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุงาน แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
โดยพนักงานที่อายุงานมากกว่าจะมีผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า พนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาน้อยจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง พนักงาน
ที่เป็นโสด จะมีความผูกพันต่อองค์ก ารน้อยกว่าพนักงานที่สมรส ม่าย หย่า หรือแยกกันอยู่ แต่ปัจจัย
สภาพแวดล้อมของงานและปัจจัยลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ต่อผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 อุทุมพร ม่วงอยู่ และคณะ (2559) ได้ศึกษาพบว่า พยาบาลมีระดับแรงจูงใจใน
งานอยู่ในระดับสูง ระดับปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
อยู่ในระดับสูง และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การปกครองบังคับ
บัญชา นโยบายและการบริหาร และความมั่นคงในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) กนกพร
กระจางแสง (2560) พบว่าแรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกกับคุณภาพในการทางานของ
บุคลากร เนื่องจากแรงจูงใจเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการกระทาหรือพฤติกรรมของมนุษย์
ในการทางานใด ๆ เกิดความขยันขันแข็งและกระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วิรัช สงวนวงควาน (2546) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นแรงจูงใจและความเต็มใจของพนักงาน
ที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและเพื่อตอบสนองความต้องการ
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ของพนักงานด้วยการจูงใจจึงมีผลมากทั้งในเรื่องผลงานบุคลากรที่ทาให้กับองค์การในขณะที่พนักงาน
ผู้นั้นก็ได้ผลตอบแทนด้วย
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยแรงจูงใจ
ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา กลุ่มงานที่สังกัด ระดับงาน ประเภทการจ้างงาน อายุ
งาน และรายได้ต่อเดือน) ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน ได้แบ่งปัจจัยจูงใจประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
ด้านลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้า นความส าเร็ จของงาน ด้า นการได้ รับการยอมรั บนับ ถือ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แบ่งปัจจัยค้าจุนออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย
การบริ ห ารองค์การ ด้า นการปกครองบัง คับบั ญชา ด้ านความสั มพั นธ์ร ะหว่า งบุค คลในองค์ การ
ด้านค่าตอบแทน ด้านสถานภาพในการทางาน ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านตาแหน่งงาน
ด้านชีวิตส่วนตัว และด้านความผูกพันต่อองค์การ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย ความเท่าเทียม ความรวดเร็วทันเวลา และความถูกต้อง
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 5.1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 กลุ่มงานที่สังกัด
 ระดับงาน
 ประเภทการจ้างงาน
 อายุงาน
 รายได้ต่อเดือน
















ปัจจัยจูงใจ
ด้านลักษณะงาน
ด้านความสาเร็จในงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
ปัจจัยค้ำจุน
ด้านนโยบายการบริหารขององค์การ
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ
ด้านค่าตอบแทน
ด้านสถานภาพในการทางาน
ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านตาแหน่งงาน
ด้านชีวิตส่วนตัว
ด้านความผูกพันต่อองค์การ

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์
 ความเท่าเทียม
 ความรวดเร็ว
 ความถูกต้อง
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ขอบเขตด้า นประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ บุ คลากรทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จานวน 1,712 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 324 คน (เก็บข้อมูลได้กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม
340 คน) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งโครงสร้างของ
แบ่งสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
8 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ทั้งหมด 14 ด้าน จานวน 70 ข้อ ส่วนที่
3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน จานวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ม าทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Science: SPSS for Windows) และนาเสนอ
ผลการศึ ก ษาผ่ า นการใช้ ค่ า สถิ ติ 2 แบบ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่
ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุม าน (Inferential Statistics) ได้แ ก่
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ใ ห้ ผ ลแตกต่ า งกั น เป็ น รายคู่ (LSD) การวั ด ขนาดและทิ ศ ทาง
ความสั มพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์แบบเพียร์สั น (Pearson’s Correlation Coefficient)
และ วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation analysis) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้คือ ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
6. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลนพรั ต นราชธานี ผลการศึ ก ษาได้ น าเสนอในรู ป ตารางประกอบการอธิ บ าย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

116
224
340

34.1
65.9
100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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จำนวน (คน)

ร้อยละ

4
83
99
82
72
340

1.2
24.4
29.1
24.1
21.2
100.0

99
210
31
340

29.1
61.8
9.1
100.0

6
3
7
5
2
11
3
3
6
1
3
2
6
12
5
21
10

1.8
0.9
2.1
1.5
0.6
3.2
0.9
0.9
1.8
0.3
0.9
0.6
1.8
3.5
1.5
6.2
2.9

2. อำยุ
น้อยกว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 51
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. กลุ่มงำน
อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์
วิสัญญีวิทยา
อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จักษุวิทยา
โสต ศอ นาสิก
สูติ-นรีเวชศาสตร์
รังสีวิทยา
พยาธิวิทยา
ทันตกรรม
เภสัชกรรม
โภชนาศาสตร์
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สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
วิชาการพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วยนอก
การพยาบาลผู้ป่วยใน
รวม
5. ระดับงำน
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน
อื่น ๆ
รวม
6. ประเภทกำรจ้ำงงำน
ข้าราชการ
พนักงานกระทรวง
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
7. อำยุงำน
น้อยกว่า 2 ปี
2-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
มากกว่า 25 ปี
รวม

จำนวน (คน)
5
19
63
147
340

ร้อยละ
1.5
5.6
18.5
43.2
100.0

7
125
116
19
66
7
340

2.1
36.8
34.1
5.6
19.4
3.2
100.0

142
156
13
14
15
340

41.8
45.9
3.8
4.1
4.4
100.0

45
49
51
47
42
44
62
340

13.2
14.4
15.0
13.8
12.4
12.9
18.2
100.0
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8. รำยได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000
10,000 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
มากกว่า 50,000
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

35
65
161
34
31
14
340

10.3
19.1
47.4
10.0
9.1
4.1
100.0

ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 65.9 มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมาอยู่ในช่วงระหว่าง 21 30 ปี คิดเป็นร้อยละ
24.4 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมามีระดับต่ากว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 29.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สังกัดกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 43.2
รองลงมาสังกัดกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 18.5 ระดับงานส่วนใหญ่ คือระดับ
ชานาญการ คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 34.1 ประเภทการจ้าง
งานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ พนักงานกระทรวง คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ ข้าราชการ
คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีอายุงานส่วนใหญ่ มากกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมามีอายุงาน
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.0 และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001-30,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
19.1 ตามลาดับ
6.2 แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์
จากผลการแรงจู งใจที่มีผลต่อประสิทธิภ าพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ศึกษา
สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้าจุน ในภาพรวมดังนี้
แรงจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านความสาเร็จของงาน
ด้านการได้รับการยอบรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
รวม

̅

S.D.

ระดับ

ลำดับ

3.29
3.31
3.01
3.22
2.86
3.14

0.607
0.570
0.652
0.603
0.822
0.651

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มำก

2
1
4
3
5
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̅

S.D.

ระดับ

ลำดับ

ปัจจัยค้ำจุน
ด้านนโยบายการบริหารองค์การ
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ
ด้านค่าตอบแทน
ด้านสถานภาพในการทางาน
ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านตาแหน่งงาน
ด้านชีวิตส่วนตัว
ด้านความผูกพันต่อองค์การ
รวม

2.99
3.04
3.25
2.68
2.86
3.18
3.19
3.28
3.26
3.08

0.783
0.764
0.594
0.870
0.731
0.707
0.707
0.648
0.618
0.714

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

7
6
3
9
8
5
4
1
2

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก แบ่งออกเป็น 2 ส่ วน คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน พบว่า ปัจจัย
จู ง ใจ มี ค่า เฉลี่ ย 3.14 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.651 ซึ่ งมากกว่ าปั จจั ยค้ าจุ น มีค่ าเฉลี่ ย 3.08
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.714
เมื่อพิจารณาปัจจัยจูงใจ ทั้งหมด 5 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสาเร็จของ
งาน มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.570 รองลงมาอันดับ 2 คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.607 อันดับ 3 คือ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.22
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.603 อัน ดับ 4 คื อ ด้ านการได้รั บการยอบรับ นับ ถือ 3.01 มี ค่า เฉลี่ ย
ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.652 อยู่ในระดับ มาก และอันดับ 5 คือ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมี
ค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.822 อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจ ารณาปั จจั ย ค้าจุ น ทั้งหมด 9 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ดคือ ด้านชีวิตส่ ว นตัว
มีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.648 รองลงมาอันดับ 2 คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร
มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.618 อันดับ 3 ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรมี
ค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.594 อันดับ 4 ด้านตาแหน่งงาน 0.707 อันดับ 5 ด้านความ
มั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707 อันดับ 6 ด้านการปกครองบังคับ
บัญชามีค่าเฉลี่ย 3.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.764 อยู่ ในระดับมาก ส่วนอันดับ 7 ด้านนโยบาย
การบริหารองค์การมีค่าเฉลี่ย 2.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.783 อันดับ 8 ด้านสถานภาพในการ
ทางานมีค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 และอันดับ 9 ด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย 2.68
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 อยู่ในระดับปานกลาง
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7. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
จากการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
กรณีศึกษาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
สมมติฐำน

ประสิทธิภำพ
กำรทำงำน
t-test
Sig.
1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
-3.039 0.003
F-test
Sig.
2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
1.681
0.020
3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
1.833
0.008
4. กลุ่มงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
0.731
0.835
5. ระดับงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
1.399
0.094
6. ประเภทการจ้างที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
0.965
0.518
7. อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
1.548
0.043
8. รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
1.837
0.008
r
Sig.
9. ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 0.495** 0.000
ประสิทธิภาพการทางาน
10. ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความส าเร็ จ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ 0.549** 0.000
ประสิทธิภาพการทางาน
11. ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์เชิง 0.422** 0.000
บวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
12. ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 0.523** 0.000
ประสิทธิภาพการทางาน
13. ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวก 0.417** 0.000
ต่อประสิทธิภาพการทางาน
14. ปัจจัยค้าจุนด้านนโยบายการบริหารองค์การมีความสัมพันธ์ 0.410** 0.000
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
15. ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิง 0.342** 0.000
บวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
16. ปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การมี 0.552** 0.000
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
17. ปั จ จัย ค้ าจุ น ด้า นค่า ตอบแทนมี ความสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกต่ อ 0.320** 0.000
ประสิทธิภาพการทางาน

Accept Reject
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ประสิทธิภำพ
กำรทำงำน
t-test
Sig.
18. ปัจจัยค้าจุนด้านสถานภาพในการทางานมีความสัมพันธ์เชิง 0.291** 0.000
บวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
19. ปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคงในการทางานมีความสัมพันธ์เชิง 0.450** 0.000
บวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
20. ปัจจั ยค้ าจุน ด้า นตาแหน่งงานมีความสัมพั นธ์ เชิงบวกต่ อ 0.526** 0.000
ประสิทธิภาพการทางาน
21. ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นชี วิ ต ส่ ว นตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ งบวกต่ อ 0.584** 0.000
ประสิทธิภาพการทางาน
22. ปัจจัยค้าจุนด้านความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์เชิง 0.584** 0.000
บวกต่อประสิทธิภาพการทางาน

Accept Reject







หมายเหตุ: **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพ
ในการทางานโดยใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) จากผลการวิเคราะห์พบว่า อายุ ระดับการศึกษา
อายุ งาน และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานที่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงทาการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นราย
คูโ่ ดยใช้ Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนี้
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การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ จาแนกตามอายุ
ประสิทธิภำพกำรทำงำน

ค่ำเฉลี่ย

น้อยกว่ำ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี
48.25
49.98
50.74
52.40
0.633
0.489
0.251
0.468
0.028*
0.115

น้อยกว่า 20 ปี
48.25
20 - 30 ปี
49.98
31 - 40 ปี
50.74
41 - 50 ปี
52.40
50 ปีขึ้นไป
53.25
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

(n = 340)
50 ปีขนึ้ ไป
53.25
0.168
0.004*
0.022*
0.457

การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ จาแนกตามระดับการศึกษา
(n=340)
ประสิทธิภำพกำรทำงำน

ค่ำเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
48.39
ปริญญาตรี
52.45
สูงกว่าปริญญาตรี
54.52
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ต่ำกว่ำปริญญำตรี
48.39

ปริญญำตรี
52.45
0.00*

สูงกว่ำปริญญำตรี
54.52
0.00*
0.117
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การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ จาแนกตามอายุงาน
(n=340)
ประสิทธิภำพ
กำรทำงำน

ค่ำเฉลี่ย

น้อยกว่ำ
2 ปี
49.80

น้อยกว่า 2 ปี
49.80
2 - 5 ปี
51.22
6 - 10 ปี
49.51
11 - 15 ปี
50.70
16 - 20 ปี
52.76
21 - 25 ปี
52.41
มากกว่า 25 ปี
53.45
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2-5
ปี
51.22
0.328

6-10
ปี
49.51
0.840
0.224

11-15 16-20 21-25 มำกกว่ำ
ปี
ปี
ปี
25 ปี
50.70 52.76 52.41 53.45
0.540 0.051 0.082 0.008*
0.717 0.300 0.419 0.099
0.403 0.027* 0.046* 0.003*
0.169 0.249 0.044*
0.817 0.624
0.453

การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ จาแนกตามรายได้
(n=340)
ประสิทธิภำพ
กำรทำงำน
น้อยกว่า 10,000
10,000-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,000

ค่ำเฉลี่ย

น้อยกว่ำ
10,000
45.86

45.86
50.74
51.40
54.24
54.42
56.07

10,000- 20,001- 30,001- 40,001- มำกกว่ำ
20,000 30,000 40,000 50,000 50,000
50.74
51.40
54.24
54.42
56.07
0.000* 0.001* 0.000* 0.000* 0.000*
0.503 0.027* 0.024* 0.014*
0.015* 0.013* 0.008*
0.913
0.393
0.448

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าตัวแปรลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านประชากร
พบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อประสิ ทธิภ าพการทางาน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ส่ ว นตั ว แปร กลุ่ ม งานที่ สั ง กั ด ระดั บ งาน และประเภท
การจ้ า งงาน ไม่มีผ ลต่ อประสิ ท ธิภ าพการทางาน และสมมติ ฐ านที่ 2 พบว่ าแรงจูงใจด้ านต่า ง ๆ
โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงาน ด้านความสาเร็จ ด้านการได้รับการ
ยอมรับ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจจัยค้าจุน ประกอบด้วย ด้านการ
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ปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคง
ด้านตาแหน่ งงาน ด้ านชีวิต ส่ ว นตัว และด้านความผู กพั นต่อองค์การ มีความสั มพั นธ์เชิง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานอย่างมีมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise
แสดงดังนี้
ตัวแปรอิสระ

Unstandardized standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
β
9.145
2.432
0.434
0.164
0.161
0.747
0.167
0.226
0.519
0.148
0.186

(Constant)
ปัจจัยค้าจุนด้านความผูกพันต่อองค์กร
ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน
ปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ
ปัจจัยจูงใจด้านด้านความรับผิดชอบ
0.466
ปัจจัยค้าจุนด้านชีวิตส่วนตัว
0.593
2
R = 0.707, R = 0.500, S.E est = 5.088, ba = 9.145
**p < 0.01

0.154
0.175

0.153
0.219

t

P

3.760
2.648
4.479
3.500

0.000**
0.008**
0.000**
0.001**

3.030
3.384

0.003**
0.001**

จากการศึก ษาพบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระที่ ส ามารถพยากรณ์ป ระสิ ท ธิภ าพในการท างาน มี 5
ตัวแปร ได้แก่ปัจจัยค้าจุนด้านความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน ปัจจัยค้าจุน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ปัจจัยจูงใจด้านด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค้าจุนด้าน
ชีวิตส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้มากขึ้น จะมี
ประสิทธิภาพการทางาน มากขึ้นด้วย
8. อภิปรำยผล
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ” สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จ
ของงานปัจจัยค้าจุนด้านชีวิต ส่วนตัวปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การปัจจัยค้า
จุนด้านความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยจูงใจด้านด้านความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้มากขึ้น จะมีประสิทธิภาพการทางาน มากขึ้นด้วย และ
นามาอภิปรายผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน เมื่อองค์การมอบหมายให้บุคลากรได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ทางานจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่องค์การเล็งเห็นความรู้ความสามารถไว้วางใจให้ทางาน จึงทุ่มเท
แรงกายแรงใจ พยามยามรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายโดยคาดหวังให้ผลงานออกมาดีที่สุด ถึงแม้
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ขั้นตอนการทางานต่าง ๆ จะมีความยุ่งยาก และอาจพบปัญหาอุปสรรค์ได้เสมอ ก็จะวิเคราะห์และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงาน หรือหากไม่สามารถป้องกันได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ และส่งผลให้งานสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องการข้อมูลย้อนกลับ
ทันที เพื่อประเมินผลสาเร็จของงานและหากมีโอกาสได้ทางานครั้งต่อไปก็จะนาประสบการณ์ที่ผ่านมา
ใช้ในการปรับปรุงงาน ซึ่งสอดคล้องกับ รวินท์พร สุวรรณรัตน์ (2560) ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความ
ต้องการที่จะให้งานสาเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งได้ศึกษาและสรุปเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรม
ของบุคคลที่ต้องการความสาเร็จไว้ 2 ลักษณะคือ บุคคลที่ต้องการความสาเร็จจะมีความมั่นใจใน
ตนเองจะคิดเสมอว่าความสาเร็จ เกิดจากความสามารถ ความพยายาม และความรับผิดชอบของ
ตนเอง พยายามคิดหาวิธี ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ ผ ลงานออกมาดีที่สุ ด และลั กษณะที่ส องมีการ
ตั้งเป้าหมายความสาเร็จไว้ระดับปานกลาง และทานายความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า โดยจะทางานที่มีความ
ยากในระดับที่ป ระเมิน ความสามารถของตนเองแล้ว ว่ามีความสามารถทาได้และสามารถประสบ
ความส าเร็ จ ได้ตามที่ ต้องการ เมื่อได้ทางานแล้ ว บุคคลที่ ต้องการความส าเร็จย่อมต้อ งการข้อมู ล
ย้อนกลับ (Feedback) ในทันทีและเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้ทราบเกี่ยวกับการทางานที่ได้ทาไปนั้น
ทาได้ดีเพีย งใด และน าข้อมูล ย้ อนกลั บที่ได้รับไปปรับปรุงการทางานต่อไป เช่นเดียวกับ วรรณา
อาวรณ์ (2557) ซึ่งได้กล่าวไว้คล้ายกัน และได้ศึกษาพบว่าข้าราชการรัฐสภาจะประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีเพื่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานฯ โดยตระหนักถึงความสาเร็จของงานเป็น
ประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของสานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร อาจารีย์ ประจวบเหมาะ (2562)
กล่าวว่า ความสาเร็จในการทางาน เป็นแนวทางการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรในการ
ทางาน ซึ่งองค์การควรบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาล และทราบถึง ความต้องการพื้นฐานของ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและนาพาองค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ลัดดา พัชรวิภาส
(2550) ได้ศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านความต้องการประสบความสาเร็จ
อยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานในระดับค่อนข้างมาก
ปัจจัยค้าจุนด้านชีวิตส่วนตัว เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน การมี
ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวที่เป็นสุข สุขภาพจิตก็จะดี มีขวัญและกาลังใจในการทางาน การมีที่พัก
อาศั ย ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปท างานและกลั บ บ้ า นได้ อ ย่ า งสะดวกก็ มี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง งานทางด้ า น
การแพทย์มักเป็นงานที่ต้องทางานเป็นเวร เป็นผลัด หรือเป็นช่วงเวลา มีเวลาการทางานที่ไม่แน่นอน
ดังนั้นการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับที่ทางานจึงมีความสาคัญ เพื่อการพักผ่อนให้เต็มที่พร้อมที่
จะทางานในวันใหม่ การรู้สึกรักองค์การเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่ง ผลให้อยากทางาน หากได้ทางานหรือ
ได้รับมอบหมายงานที่บุคลากรนั้น ๆ มีความถนัด มีความชอบเป็นพื้นฐานก็จะทุ่มเททางานอย่างเต็มที่
ถึงแม้จะมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ก็ยังทาให้บุคลากรเหล่านั้นปรับตัวให้สามารถ
ทางานได้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานเชิงบวก ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากร
มีชีวิตส่วนตัวที่ไม่เป็นสุข ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานเชิงลบ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่า
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ปั จ จั ย ด้ า นความเป็ น ส่ ว นตั ว ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานในระดั บ ปานกลางถึ ง ระดั บ มาก
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก
(2560) ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน มีความ
คิดเห็นว่างานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการดาเนินชีวิต และมีการโยกย้ายตาแหน่งงานจะมี
ผลกระทบต่อตัวบุคคลและครอบครัว พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2560) ความเป็นอยู่ส่วนตัว มีผล
ต่อความรู้สึกที่ดี หรือไม่ดีที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปลี่ยนระบบการทางาน
ใหม่ ซึ่งต้องทุ่มเทศึกษา การทางานทาให้มีเวลาให้ครอบครัวลดน้อยลง ทาให้ความสุขในครอบครัว
ลดลง จึงเกิดความไม่พอใจในการทางานระบบใหม่ ปิยะฉัตร สุวิทย์ศักตานนท์ (2549) ได้ศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านชีวิตส่วนตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับมาก กัญญาภรณ์ ศรีสุข (2542)
พบว่ า พนั ก งานส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นชี วิ ต ส่ ว นตั ว ในระดั บ ส าคั ญ มากโสภิ ต า
เฟื่ องทอง (2545) พบว่ า พนั ก งานให้ ค วามส าคัญ ต่อ ปัจ จัย ด้า นชี วิต ส่ ว นตัว ในระดับ มาก ศศิ ธ ร
ไชยนาม (2548 พบว่า ปัจจัยด้านชีวิตส่วนตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งบุ คคลในองค์ก ารทุก ระดับ ได้แ ก่ ผู้ บั ง คั บบั ญ ชา
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้ บังคับบัญชา หากมีความสัมพันธ์กับดี สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจกันทั้ง
กิริยาหรือวาจา สามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถพึ่งพากันได้ ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานเชิ ง บวก ในทางตรงกั น ข้ า มหาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลในองค์การไม่ดี ไม่เข้าใจกัน ไม่สามารถสื่อสารกันได้ การประสานงานให้
การทางานในแนวทางเดียวกันเป็นไปได้ยาก ต่างคนต่างทา โอกาสที่จะทางานให้สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายก็ล ดลง ส่งผลต่อประสิทธิภ าพในการทางานเชิงลบ สอดคล้องกับการศึกษาของ เริงชัย
หมื่นชนะ (2538; อ้างถึงใน จีรนุช เกลียวทอง, 2557) การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทางาน เกิดผลงานและทาให้ทุกฝ่ายมีความพอใจ
การสร้ างมนุ ษ ย์ สั ม พัน ธ์ เป็ น ทั้ง ศาสตร์แ ละศิ ล ป์ ที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจอั นดี ร ะหว่า งบุค คลกั บ บุค คล
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลภายในองค์การถือเป็นสิ่งสาคัญในการทางาน จีรนุช เกลียวทอง
(2557) กล่าวไว้ว่า การให้ความสาคัญในเรื่องของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลเป็นสิ่งสาคัญในการ
ทางาน เกิดการทางานเป็นทีม นาพาองค์การให้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ เป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจ หากขาดบุคคลใดคนหนึ่งไปอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์การได้ การได้รับความร่วมมือ
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความสามัคคีภายในองค์การ ถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความ
พึงพอใจในงานของพนักงาน นลพรรณ บุญฤทธ์ (2558) กล่าวว่า ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
บุคคลในองค์การ ทาให้สามารถทางานร่วมกั นและมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เสนาะ ติเยาว์ (2545)
ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์การทุกระดับ เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลโดยตรง
ต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการทางาน เป็นอานาจอย่างหนึ่งในการเป็นผู้นา ชักจูงให้ทางาน
เป็ น ที ม ก่ อ ให้ เ กิ ด อ านาจทางการบริ ห ารหรื อ อิ ท ธิ พ ลทางบวก ในการส่ ง เสริ ม ชั ก น าบุ ค คลให้ มี
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พฤติกรรมคล้อยตามผู้บริหาร สามารถใช้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลากร ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เจรจาเพื่อนาไปสู่ข้อตกลงต่าง ๆ การบริหารความเครียดใน
การทางาน ยงยุทธ เกษสาคร (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองมีมนุษย์
สั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน จะสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากรใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ความเชื่อถือในคุณภาพบุคคลในองค์การ สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน เห็นความสาคัญของความเป็นมนุษย์
รู้จักผสมผสานความคิดที่แตกต่างกัน ให้เกิดเป็นแนวทางการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การมาก
ที่สุด เอาใจเขามาใส่ใจเรา ห่วงใยกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า พิจารณาให้รอบคอบก่อนการ
สื่อสาร เพราะการสื่อสารก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึ ก ความคิดไม่ว่าในทางบวกหรือทางลบ กิริยาที่
แสดงออกก็มีความสาคัญ การปรับเปลี่ยนวิกฤติความขัดแย้งให้เป็นโอกาส อัครเดช ไม้จันทร์ (2560)
ทาการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง
เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา สรุปความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน คือ การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อกัน การเห็นความสาคัญของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าระดับใดก็ตาม แสดงความห่วงใยซึ่งกัน
และกั น การพู ด จาหรื อ การแสดงออกต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงาน รวมถึ ง การได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมภายใต้
กฎระเบียบขององค์การ อย่างเท่าเทียมกัน
ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นความผู ก พั น ต่อ องค์ ก าร ก่ อ ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ
องค์การ ทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ แสดงความผูกพันต่อองค์การโดยรับผิดชอบต่อหน้าที่ไปทางานตามเวลาที่
กาหนด และแสดงความผูกพันทางจิตใจหรือความรู้สึก ผูกพันหรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย
ค่านิยม และวัตถุประสงค์ขององค์การ มีทัศนคติที่ดี มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เป็นความภาคภูมิใจ
ยอมรับและยึดมั่นในจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ขององค์การ ความเชื่อมั่นรักใคร่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติ
เต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ ซึ่งก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม
และความรู้สึกที่มีต่อองค์การในทิศทางบวก รวมทั้งความรู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับองค์การ และการ
ที่บุคลากรมีความเต็มใจ ที่จะยอมสละความสุขบางส่วนของตน โดยปรารถนาถึงความสาเร็จและ
ความก้าวหน้าขององค์การเป็นสาคัญ ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป โดยสะท้อนถึง
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ ทานายอัตราการเข้าทางาน การลาออก และการเปลี่ยนงาน
ได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน เป็นตัวแปรสาคัญอย่างหนึ่งในการทานายแรงจูงใจในการเข้างานของ
บุคลากร และเป็นแรงผลักดันให้บุ คลากรในองค์การสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์การ เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการ
ของบุคคลในองค์การกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ มีปัจจัย
ต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นว่าบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ อัตราเงินเดือน ระยะเวลา
การทางาน โครงสร้างการทางาน รางวัล และผลตอบแทน ความมั่นคง ความเสี่ยงของการทางาน
ความอบอุ่ น การสนั บ สนุ น ความสามั คคี เป็ นอั นหนึ่ง อัน เดี ยวกั น ความเป็ นอิ ส ระในการทางาน
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ความยื ดหยุ่ น และมาตรฐานของผลการทางานมีความสั มพันธ์กับความผู กพันต่อองค์การอย่างมี
นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ ปั ทมา พรมมิ ท นทร์ (2549) พบว่ า อายุ อัต รา
เงินเดือน และระยะเวลาการทางาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การกับความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่า โครงสร้างการทางาน รางวัล และผลตอบแทน ความมั่นคง ความเสี่ยงของการทางาน
ความอบอุ่ น การสนั บ สนุ น ความสามั คคี เป็ นอั นหนึ่ง อัน เดี ยวกัน ความเป็ นอิ ส ระในการทางาน
ความยื ดหยุ่ น และมาตรฐานของผลการทางานมีความสั มพันธ์กับความผู กพันต่อองค์การอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิช าต จิว ริยะวัฒน์ (2549) ปัจจัยส่ ว นบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
ตาแหน่ งงาน และระยะทางจากบ้ านถึงที่ทางานต่างกัน มีความผู กพันต่อองค์การไม่แตกต่ างกัน
ส่วนในเรื่องของอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุงาน แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน โดยพนักงานที่อายุงานมากกว่าจะมีผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุ
งานน้อยกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาน้อยจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนัก งานที่มีระดับ
การศึกษาสูง พนักงานที่เป็นโสด จะมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานที่สมรส ม่าย หย่า หรือ
แยกกัน อยู่ แต่ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อมของงานและปัจจัยลั กษณะงาน มีความสั มพันธ์ต่อผู กพันต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อุทุมพร ม่วงอยู่ และคณะ (2559) พบว่า พยาบาลมี
ระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ได้แก่ การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร และความมั่นคงในงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05) วิรัช สงวนวงควาน (2546) พบว่า ความผู กพันต่อองค์การเป็นแรงจูงใจ
และความเต็มใจของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและ
เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานด้วยการจูงใจจึงมีผลมาก
ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบบุคลากรในองค์การทางานภายใต้การได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างอิสระไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระด้วยความไว้วางใจและให้เกียรติ
สามารถจัดลาดับการทางานได้เอง มีความตั้งใจและสานึกในอานาจหน้าที่ มีอานาจการตัดสินใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ส่งผลต่อสมรรถนะในการทางาน และยอมรับในผลงานที่เกิดขึ้น
จากการกระทาทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจกรรมที่ตนได้ทาลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) พบว่า ความรับผิดชอบในงาน เป็นแรงจูงใจให้บุคคลมี
ความตั้ งใจท างาน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจจากการได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบและมี อ านาจ
รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระในการทางาน อัครเดช ไม้จันทร์
(2560) พบว่าพนักงานที่มีความพอใจในการทางานจะมีความรับผิดชอบในงานสูง ความรับผิดชอบ
เป็นปัจจัยจูงใจหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน หากพนักงานที่มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ก็สามารถทางานสาเร็จทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ วรรณา อาวรณ์ (2557) พบว่า
การที่บุคคลได้รับเกียรติ และความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างมี
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อิสรเสรีให้โอกาสทางานได้อย่างเต็มที่ ไม่ตรวจตราควบคุมมากเกินไป บุคลากรจะมีความพึงพอใจเป็น
อย่างมาก จิรชยา คาพิมพ์ (2556) พบว่า ปัจจัยค้าจุนด้านความรับผิดชอบเป็นแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานด้านหนึ่ง รัชนิดา ไสยรส (2561) กล่าวว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ
ส่งผลต่อสมรรถนะในการทางาน พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) พบว่าบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
มักจะมีความพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีอานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดเป็นปัจจัยจูงใจให้บุคคลอยากทางาน ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556)
พบว่า บุคคลจะมีความพึงพอใจเมื่อได้รับผิดชอบงานที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ หากบุคคลได้รับ
มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบงานแล้ ว จะท าให้ มี ค วามรั ก งาน และมี ค วามพึ ง พอใจในงานมากยิ่ ง ขึ้ น
กลุ่มพนักงานที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงจะทาให้เกิดภาวะผู้นากลุ่ม การมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่า จากแรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้า
จุนรวมทั้งหมด 14 ด้าน พบว่ามี 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ ได้แก่ ปัจจัยค้าจุนด้านความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน ปัจจัย
ค้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ปัจจัยค้าจุนด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค้าจุน
ด้านชีวิตส่วนตัว ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้มากขึ้นจะมีประสิทธิภาพการทางานมากขึ้นด้วย
ดังนั้น องค์การควรให้ความสาคัญกับแรงจูงใจทั้ง 5 ด้านนี้เป็นสาคัญ
10. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
10.1 ศึกษาหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการแพทย์
10.2 ศึ ก ษาปั ญ หาด้ า นความส าเร็ จ ของงานที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์
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แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน กรณีศึกษำ กรมศุลกำกร
อัญชิษฐา กุสันเทียะ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านแรงจูงใจที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร ซึ่งทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
320 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุการทางาน 11-15 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000
บาท มีร ะดับ แรงจู งใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีของ Herzberg
ซึ่งสามารถจาแนกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน ออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ (1)
ปัจจัยจูงใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐาน
ซึ่งสามารถเรียงลาดับเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่าสุดได้ ดังนี้ ความสัมพันธ์ด้าน
ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน ความสัมพันธ์ด้านความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน ความสัมพันธ์ด้าน
การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถือ ความสั มพั นธ์ ด้า นลั กษณะของงานที่ป ฏิบั ติ และความสั มพั นธ์ ด้า น
ความสาเร็จในงาน ตามลาดับ (2) ปัจจัยค้าจุนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันไม่ให้บุคลากรเกิด
ความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลง จากผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสามารถเรียงลาดับเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
หาค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ได้ ดั ง นี้ ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นการปกครองของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ความสั ม พั น ธ์ ด้ า น
ผู้ บั งคั บ บั ญชา ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญชาและเพื่อ นร่ ว มงาน ความสั ม พัน ธ์ด้ านความมั่ นคงในการท างาน
ความสัมพันธ์ด้านนโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์ด้านสภาพการทางาน ความสัมพันธ์ด้านการ
นิเทศงาน ความสัมพันธ์ด้านสถานะทางอาชีพ และความสัมพันธ์ด้านเงินเดือน ตามลาดับ
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน, กรมศุลกากร
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1. บทนำ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมรวดเร็วทันเวลา และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชน นอกจากนี้แล้ว
ผลงานที่ได้จะต้องเกิดความคุ้มค่าต่อผลงานด้วย ทั้งนี้จะช่วยให้การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับ
ผลงานที่ควรจะเป็นมีความชัดเจนและช่วยให้มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิ ทธิผ ลได้มากกว่าปัจ จั ย ที่ใช้ และช่ว ยให้ มีการฝึ กฝนตนเอง ปรับตนเองเข้าสู่ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2539) ด้วยเหตุนี้แรงจูงใจจึง
เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟัน
อุ ป สรรคต่า ง ๆ มีค วามกระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะท ากิจ กรรมนั้น ๆ อย่ างทุ่ มเทเต็ ม กาลั งความสามารถ
ขณะเดียวกันหากมนุษย์ไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจจะทาให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา
ในเชิงลบ เช่น มีสภาพแวดล้อมที่เฉื่อยชา ทากิจกรรมนั้น ๆ ให้ผ่าน ๆ ไปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ เอาใจใส
กับ การทากิจ กรรม ซึ่งส่ งผลต่อการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรในระยะยาวได้
หากบุคลากรในองค์กรไม่ มีการปรับตัวและไม่ ยอมรับในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็ น ด้ านปั จ จั ย ภายในหรื อภายนอกองค์ กร สิ่ ง เหล่ า นี้ล้ ว นแล้ ว แต่ส่ งผลกระทบต่อ องค์ กรทั้ง สิ้ น
(ประเสริฐ อุไร, 2559) นอนจากนั้นแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรทางานด้วยความกระตือรือร้น
และด้ ว ยความสมั ค รใจ ซึ่ ง จะมี ผ ลท าให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
ซึ่งประสิทธิภาพการทางานนั้นเป็นผลมาจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยมาจากแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยสามารถวัดผลได้จากคุณภาพของงานและปริมาณงาน (กัญญนันทน์ ภัทร์สรสิริ, 2554)
จากแนวคิดข้างต้น ในฐานะที่กรมศุล กากรเป็นองค์กรภาครัฐ องค์กรหนึ่งที่ต้องการสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลกากรเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากกรมศุลกากรเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนาสินค้าเข้ามาภายในประเทศ
ภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิ ดทางกฎหมายศุล กากร กฎหมายว่าด้ว ยพิกัดอัตราศุ ล กากร และ
กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของกรมศุลกากร รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บ
ภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อรัฐบาล และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็ น หลั ก จะเห็ น ได้ ว่ า ภารกิ จ ที่ ก รมศุ ล กากรได้ รั บ มอบหมายนั้ น เป็ น ภารกิ จ ที่ มี
ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งมากต่ อ ประเทศชาติ ดั ง นั้ น กรมศุ ล กากรจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรจาเป็นต้องมีขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ได้แก่
ปัญหาด้านคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร กล่าวคือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถบางส่วนขาด
ความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ คานึงถึงแต่สิทธิที่พึงมีพึงได้ของตน
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มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึ งปฏิบัติ บางส่วนขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกายแรงใจ
อย่างจริงจังเพื่อองค์กร และที่สาคัญมาก ๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าขององค์กร
และความจงรักภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ปัญหาด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่สะท้อนถึงค่าของงาน
อย่างแท้จริง ไม่สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีให้
เข้ามาทางานหรืออยู่ทางานกับองค์กรไปนาน ๆ ได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพเฉพาะด้าน แต่ขณะเดียวกันบุคลากรในระดับปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป บางส่วนเป็นบุคลากรไร้ฝีมือ
แต่มีระยะเวลาการทางานมานาน มีอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนสูง (ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาการทางาน)
แต่ค่าของงานและผลงานไม่คุ้มค่าจ้างค่าตอบแทนที่ได้รับ
นอกจากนี้ ด้วยความที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่โครงสร้างการบริหารงานจึงไม่มีความชัดเจน
มากพอตลอดจนการกาหนดจานวนบุคลากรต่อตาแหน่งงานไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ บางครั้งอาจ
เกิดการร้องขอให้ มีการบรรจุ หรื อจ้างงานเพิ่มเติ มงานจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงไม่
สามารถกระทาได้ เพราะไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ หรือบางครั้งก็เป็นการบรรจุหรือการจ้างงานที่
ซ้าซ้อนกัน และในภาพรวมของการบริหารงาน ผู้ บังคับบัญชาบางท่านไม่สามารถบริห ารจัดการ
บุคลากรที่มีอยู่ให้ทางานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ใช้ทรัพยากรบุคคลมากเกินความจาเป็น
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ผู้บริหารองค์กรหรือผู้นามิได้ตระหนัก
และยอมรับในบทบาทของความเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการเป็นผู้บริหารงานใน
หน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดอีกประการหนึ่งในการบริหารงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ทั้งนี้ผู้นาควรให้ความสาคัญและดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม เพราะการดูแลเอาใจใส่เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งที่
จาเป็นทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถของตนเอง และสิ่งที่ผู้นาควรมี
คือ ความยุติธรรมในการบริห าร มีวิสั ยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถมองเห็ นปัญหาและอุปสรรคของ
องค์กรได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้นายังต้องหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุ
คลการด้วยกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะนาหลักวิชาการมาเพื่อหาคาตอบในเรื่องดังกล่าวโดยอาศัยหลัก
ทฤษฎี ในการสร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บัติง าน ได้แก่ ทฤษฎีส องปัจ จัยของ Herzberg (อ้างถึง ใน
เจริญผล สุ วรรณโชติ , 2551; ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558: 32-38) กล่าวว่า ทฤษฎีข อง เฮอร์ซเบิร์ก
แบ่ งออกเป็ น 2 ปัจ จั ย โดยที่ปัจ จั ยแรกจะนาไปสู่ ความพึงพอใจ (Satisfaction) และอีกปัจจัยจะ
น าไปสู่ ความไม่พึง พอใจ (Dissatisfaction) โดยความพึงพอใจกับความไม่พึง พอใจนั้น แบ่ง ปัจจั ย
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors จะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ปัจจัยจูงใจ
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นี้ เป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ ค นรั ก งาน ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านส่ ง ผลให้ ง านมี
ประสิทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากปัจจัยจูงใจสามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคล
อันได้แก่ ความสาเร็จในงานที่ทาของบุคคล การได้รับการยอมรั บนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน และความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน (2) ปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุข
ศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยค้าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของ
บุคคลมีอยู่ตลอด ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล อันได้แก่ เงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการ
ทางาน สถานะทางอาชีพ ความมั่นคงในการทางาน และการปกครองของผู้บังคับบัญชา
ดังนั้น จากปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อนามาศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่มี ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
กรมศุลกากร ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรกรมศุลกากร จาแนก
ตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้
ซึ่งนาไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการ
บริหารองค์กรและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในแนวทางการส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ด้านส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของกรมศุลกากร
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านความสาเร็จในงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านการได้รับการยอมรับนับถือที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.4 เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ ด้านลั กษณะของงานที่ปฏิบัติ ที่มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านความก้าวหน้าของตาแหน่งงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.7 เพื่อ ศึก ษาความสั มพั นธ์ ด้า นเงิ นเดือ นที่ มีผ ลต่ อประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบั ติง านของ
บุคลากรของกรมศุลกากร
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2.8 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.9 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านการนิเทศงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของกรมศุลกากร
2.10 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านนโยบายและการบริหารที่มีผ ลต่อประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของ
2.11 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านสภาพการทางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.12 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านสถานะทางอาชีพที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.13 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในการทางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร
2.14 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุลกากร
3. กำรทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา กรมศุลกากร
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกณฑ์ที่ใช้วัดผลความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มี
การพิจารณาทั้งในผลผลิตที่ทาได้กับความคุ้มค่า และความสามารถส่วนบุคคลของผู้บริหารคือ ความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Effectiveness) ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
(Operational Efficiency) และพฤติกรรมในการทางานนั้น หมายถึง องค์กรต้องสามารถทากาไรได้
มากกว่าคู่แข่งขัน องค์กรต้องเติบโตเร็วกว่า คู่แข่งขัน การวัดผลงานทาได้โดยการเทียบกับเป้าหมาย
ถ้าหากสามารถทาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็แสดงว่า มีความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ลักษณะของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การใช้
ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรประสิทธิภาพจึงมุ่งทาให้เกิดการทาสิ่งที่ถูกต้อง
(Doing the Right Things) และประสิทธิภาพเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้นเปลือง
น้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย
(Goal) คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ทาสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
(Doing Things Right)” ซึ่ ง การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านสามารถท าได้ ดี ที่ สุ ด ด้ ว ยการ
พิจารณาแนวความคิด 3 ประการ ได้แก่
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1) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Optimization) ซึ่งประสิทธิภาพในที่นี้ หมายถึงความสามารถ
ขององค์กรในการได้มาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และมีคุณค่าให้เป็นประโยชน์
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามเป้าหมายนั้น ๆ
2) แนวความคิดด้านระบบการวิเคราะห์เป้าหมายตามแนวความคิดนี้ มุ่งที่การกระทาในรูป
ของระบบ ซึ่งหมายความว่า เป้าหมายไม่ได้อยู่นิ่งกับที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
3) การเน้นเรื่องพฤติกรรม เป็นการเน้นบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่มีผลต่อ
ความสาเร็จขององค์กรในระยะยาว หรือการยอมรับว่าเป้าหมายองค์กรจะสามารถบรรลุถึงได้โดย
อาศัยพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร (พีรญา ชื่นวงศ์, 2560: 93-94) นอกจากนั้น ประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ งาน มัก พิจ ารณาจากการเปรีย บเทีย บระหว่า งผลผลิ ตที่ ได้ กับ ทรั พยากรที่ใ ช้ไ ป หรื อ
เปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่
ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่อง
เงินอย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลา และวัตถุดิบ
มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพื่ อบรรลุ
เป้ าหมาย มิติทางสั งคม อาจพิจ ารณาจากผลการสะท้อนกลั บ การที่จะเกิดประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานนั้นต้องมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วนหลัก คือ ผู้ที่ปฏิบัติงาน และโครงสร้างการปฏิบัติงาน
สาหรับในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2556)
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการทางานที่กล่าวมาจะเห็น
ได้ว่าการทางานที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น กลไกที่จะขับเคลื่อนการทางาน คือ บุคลากรในองค์กรทุก
คนเมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารต้องฟังความคิดเห็นของบุคลากรด้วย เพราะบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้บริหารจะ
มองเห็ น บริ บ ทต่าง ๆ ในงานที่ตนเองทา จะมองเห็ นปัญหาที่เกิดขึ้ นในระหว่ างการทางาน และ
สามารถเสนอความเห็นให้ผู้บริหารนาไปพิจารณาถึงวิธีการแก้ปัญหาในโอกาสต่ าง ๆ การให้บาเหน็จ
รางวัลเมื่องานบรรลุวัตถุประสงค์ การลงโทษทางวินัยเมื่องานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการ
ประมาทเลินเล่อไม่ตั้งใจทางาน เมื่อดาเนินการตามนี้จะสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้ง
ไว้ได้
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงในกำรปฏิบัติงำน
การจู งใจ (motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยัง
จุดหมายปลายทาง ความต้องการแรงจูงใจในการทางานจึงเป็นความพยายามของบุคคลในการทางาน
ให้เจริญก้าวหน้ า (Pinder, 1984) การจูงใจที่เป็นลักษณะนามธรรม กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ชักนา
พฤติ ก รรมผู้ อื่ น ให้ ป ระพฤติป ฏิ บั ติต ามวัต ถุ ป ระสงค์ พฤติ กรรมของคนเกิ ด ขึ้ นได้ ต้ องมี แ รงจู ง ใจ
(motive) เหตุนี้การจูงใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจ
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การจู งใจ หมายถึง ความพยายามที่จะชักจูงให้ ผู้อื่นแสดงออกหรือปฏิบัติตามต่อสิ่งจูงใจ
สิ่งจูงใจอาจมีทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เองแต่มูลเหตุจูงใจอันสาคัญคือความต้องการ
(needs) ความต้องการของบุคคลเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้น เป็นการขาดความสมดุลทั้งทาง
ร่างกายและสภาพแวดล้อมภายนอก บุคคลมีความต้องการสิ่งต่าง ๆ และมีความต้องการหลายระดับ
ความต้องการของบุคคลแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ (Haman, Scott และ Connor, 1985; อ้างถึงใน
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550: 314)
การจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นหรือผลักดันโดยแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่หวังไว้ มีคาหลายคาที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจอย่าง
ใกล้ ชิ ด เช่ น ความต้ อ งการ (need) ความพยายาม (striving) ความปรารถนา (desire) แรงขั บ
(drive) ความทะเยอทะยาน (ambition) เป็นต้น แต่ละคามีความหมายทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน
ไม่มากก็น้อย การจูงใจมีลักษณะที่เด่น 3 อย่างคือ (พริ้มเพรา ดิษยวณิช , 2551; อ้างถึงใน กันตยา
เพิ่มผล, 2551: 110)
Brown (1980; อ้างถึงใน นวะรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ, 2552: 6) ได้นิยามความหมายของ แรงจูงใจ
ไว้ว่า แรงจูงใจเป็นความคิดซึ่งเป็นแรงขับอยู่ภายใน ประกอบด้วย อารมณ์ ความปรารถนา ซึ่งเป็น
เหตุให้คนแสดงพฤติกรรมออกมา
Dunn (1998; อ้ า งถึ งใน เกี ยรติคุ ณ อ้ น สุ ว รรณ, 2552: 8) ได้ก ล่ า วไว้ ว่ า แรงจูง ใจเป็ น
กระบวนการที่มีผลต่อความต้องการภายใน หรือแรงขับให้เกิดการเคลื่ อนไหว เกิดพลังงานไปใน
แนวทางที่มุ่งหวัง และยังเป็นการค้าจุนพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย
Flippo (1971; อ้างถึงใน ภูวนัย เกษบุญชู, 2550: 19) ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง
การกระตุ้ น หรื อ การเร่ ง เร้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลเหนื อ พฤติ ก รรมของคน อั น จะเป็ น ผลให้ ค นเกิ ด
ความรู้สึกภายในที่เป็นพลัง ที่จะดาเนินการใด ๆ หรือแสดงพฤติกรรมให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ซึ่งวิธีการกระตุ้นหรือเร่งเร้ามีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
มอร์แกน (1966; อ้างถึงใน เรย์ณุวรรษ ทัศมาลัย , 2552: 60) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2
ประเภท คือ
1) ความต้ อ งการผู ก พั น กั บ ผู้ อื่ น (Affiliation needs) เพราะมนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ สั ง คม
ซึ่งจาเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนอกเหนือจาก พ่อ แม่พี่น้อง ความผูกพันกันนั้นทาให้เ กิดความพึง
พอใจและสบายใจในการที่จะอยู่ร่วมกัน หรือทางานเกี่ยวข้องกันเพื่อสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ
2) ความต้ อ งการฐานะ (Status needs) ในกลุ่ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่ ด้ ว ยกั น เป็ น จ านวนมาก
การแบ่งแยกระดับชั้นจะเกิดขึ้นเสมอ คนส่วนมากจึงพยายามที่จะสร้างฐานะของตนให้ทัดเทียมหรือ
ดีกว่าคนอื่น ๆ ในสังคมเดียวกัน ซึ่งมีได้หลายรูปแบบ เช่น อยากได้ตาแหน่ง อยากได้เกียรติยศและ
อานาจ เป็นต้น
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Herzberg (1959: 113-115; อ้างถึงใน สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล, 2553: 39-40) ได้ศึกษาทาการวิจัย
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคล ซึ่งได้ศึกษาถึงการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุ คคล ซึ่งได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจจากการทางาน โดยเฉพาะ
เจาะจง โดยศึกษาว่าบุคคลต้องการอะไรจากงาน ผลการวิจัย พบว่า บุคคลต้องการความสุขจากการ
ทางาน สรุปได้ว่า ความสุขจากการทางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานที่ทาโดย
ความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจในงานที่ทานั้น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
สองกลุ่ ม คื อ ปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivation Factors) และปั จ จั ย ค้ าจุ น หรื อ ปั จ จั ย อนามั ย (Hygiene
Factors) ดังนี้
ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) จะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ปัจจัยจูงใจนี้เป็นตัวกระตุ้น
ให้คนรักงาน ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากปัจจัยจูงใจสามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคล อันได้แก่
ความสาเร็จในงานที่ทาของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้
เสร็จสิ้นและประสบความสาเร็จอย่างดีเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสาเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจ และปลาบปลื้มในผลสาเร็จของงานนั้น
การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจะเป็น
จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับคาปรึกษาหรือจากบุคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะ
อยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ก่อให้
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสาเร็จการยอมรับนับถือ
จะแฝงอยู่กับความสาเร็จในงานด้วย
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เป็นงานที่น่าพอใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือทาหรือเป็นงานที่
สามารถกระทา ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลาพังแต่ผู้เดียวตามความรู้ความสามารถ และความถนัดในงาน
ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจ หรือควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด
ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลใน
องค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม ดูงาน ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่
ช่วยค้าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของบุคคลมีอยู่ตลอด ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัว
บุคคล ได้แก่
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ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในหน่วยงานนั้นเป็นที่พอใจของ
บุคลากร รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ จากการทางานในหน่วยงาน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และเพื่ อ นร่ ว มงาน (Interpersonal
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่
แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทางานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี
การนิเทศงาน หมายถึง ผู้บริหารตั้งใจสอนงาน และมอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการ
และการบริหารขององค์การ นโยบายการบริหารงานชัดเจน และเป็นระบบ
สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพ ของงาน เช่น แสง
เสียง อากาศ ชั่วโมงการทางานรวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
เป็นต้น
สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี
ความมั่นคงในการทางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการ
ทางานความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์กร
การปกครองของบั ง คั บ บั ญ ชา (Supervision-Technical) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการทางานรวมถึงความยุติธรรมในการบริหาร
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นเป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญมากสาหรับบุคลากรในหน่วยงานทุกหน่วยงาน การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นมี
ความจาเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความสัมพันธ์อันดีและเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะ
บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปได้และ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้
3.3 ควำมสัมพันธ์ด้ำนส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
อัครินทร์ พาฬเสวต (2546) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
บริ ษัท คาโออิน ดัส เตรี ย ล (ประเทศไทย) จากั ด พบว่า พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระดั บ
ตาแหน่งงาน ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกันความสัมพันธ์ของอายุและประสบการณ์
การทางาน ของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรรธนพล วรดิลก (2556) วิจัยเกี่ยวเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของตารวจภูธร จังหวัดกระบี่ พบว่า ตารวจภูธร
จังหวัดกระบี่ที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของตารวจภูธร
จังหวัดกระบี่ มีระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของ
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ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด กระบี่ ได้ แ ก่ อายุ การศึ ก ษา ชั้ น ยศ จ านวนปี ที่ รั บ ราชการต ารวจ ความรู้
ความสามารถ ความเข้ า ใจในนโยบาย ทั ศ นคติ ต่ อ การด าเนิ น งาน แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
การประเมินผลการปฏิบั ติงานประจาปี สอดคล้ องกับ ยุบล เบญจรงค์กิจ (2542: 44) ได้กล่าวถึง
แนวความคิดด้านประชากรนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ
ของมนุ ษย์ เ กิ ด ขึ้ น ตามแรงบั ง คั บ จากภายนอกมากระตุ้ นเป็ นความเชื่ อที่ ว่ า คนที่ มี คุ ณสมบั ติ ทาง
ประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ประดิฐ
(2554) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาในวิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลมีความสั มพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งงาน และ
ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ได้ศึกษา
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ รายได้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ า ปัจจัยส่ ว นบุคคลของเจ้าหน้ าที่ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ตาแหน่งงานและเงินเดือนมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้ าหน้าที่ ที่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส/หย่า มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว มีระดับเงินเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท และมีอายุงานไม่
เกิน 5 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ตาแหน่งงานและเงินเดือนมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เนื่ องจากการปฏิ บั ติ งานที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพนอกจากนั้ นความแตกต่ างในบริ บทด้ านสั งคม ค่ านิ ยม
ความเชื่อ ประสบการณ์การทางาน อารมณ์ความรู้สึก ล้ วนมีผลต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้ น จึงทาให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรบรรลุผลสาเร็จ
3.4 ควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมสำเร็จในงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
Walton (1973: 12) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ว่า เป็นลักษณะการทางานที่
ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็น
บุ ค คล สถานภาพตั ว บุ ค คลหรื อ สั ง คม เรื่ อ งสั ง คมขององค์ ก ารที่ ท าให้ ง านประสบความส าเร็ จ
สอดคล้องกับ แมคคลีนแลนด และคณะ (McClelland.et.al., 1953) กล่าวว่า ความปรารถนาที่จะ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดย แข่งขันเพื่อไปสู มาตรฐานที่ดีเลิศ (Standard of
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excellence) ความพยายามที่จะทาให้ผลดีกว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเอาชนะอุปสรรค์ มีความรู สึก
สบายใจที่พบกับความสาเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พชร สุลักษณ์อนวัช (2559) วิจัยเรื่องความสาเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจ
ในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัว แปรสื่ อของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึก ษา:
บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสาเร็จในอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษวรรณ น้องมา (2554) วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิต
คุณภาพชีวิตในการทางานและการรับรู้ความสาเร็จในอาชีพ : กรณีศึกษาองค์การข้ามชาติแห่งหนึ่ง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สุ ข ภาวะทางจิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การรั บ รู้ ค วามส าเร็ จ ในอาชี พ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกายมาศ เพชรรอด (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส จากัด พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก ดังนี้ ด้านความสาเร็จในการทางาน เป็นต้น สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ ยู่เชียนจาง (2558) วิจัยเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พันเทคโนโลยี
จากัด พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงลาดับ คือ ด้านความสาเร็จ
ของงาน ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นนโยบายและการพั ฒ นาด้ า นความมั่ น คงในงาน ตามล าดั บ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิทย์ ศานติอาวรณ์ (2551) วิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทางาน
ของพนั กงานระดั บ ปฏิ บั ติก าร บริ ษั ท ผึ้ งน้ อ ย เบเกอรี่ จ ากั ด ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจั ย ที่ มี ผ ล
ระดับมาก มีดงั นี้ ด้านความสาเร็จในการทางาน และด้านลักษณะของงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วาสนา พัฒนานั นท์ชัย (2553) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า ระดับมากด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล
ด้านความรับผิดชอบ ลักษณะของด้านงานที่ปฏิบัติ และอยู่ในระดับปาน สอดคล้องกับ (Dinkmeyer,
1965) กล่าวว่าความต้องการที่จะประสบความสาเร็จ อันเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญของมนุษย์ซึ่งมนุษย์
จะปรับปรุงสิ่งที่ไมดีโดยทาให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) ได้ศึกษา
แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานที่ส่ งผลต่อความจงรักภักดีของบุ คลากรในวิทยาลั ยการอาชีพร้อยเอ็ด
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้ค่อนข้างดี พิจารณาจากการที่แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมและด้านรายย่อย ได้แก่ ด้านความต้องการความสาเร็จ ด้านความต้ องการ
ความผู ก พั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ ทศพร ทรงเกี ยรติ (2554) ได้ ศึก ษาแรงจู งใจที่ มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานด้านภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)
จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานและด้านความรับผิดชอบในการทางานอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานธนาคารออม
สิน ในสังกัดธนาคารออมสิน เขตบางแค พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมในระดับมาก
ดั ง นี้ ด้ า นผลส าเร็ จ ของงาน ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นลั ก ษณะและขอบเขตงาน และด้ า น
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ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พบว่า ปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญในด้านความสาเร็จ
ของงานเป็นลาดับแรก รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการยอมรับนับถือ ตามลาดับ
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุ ปได้ว่า ความส าเร็จ คือ การที่ บุคลากรทุก คนมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน่ วยงานดาเนินงานให้เป็นไปตามสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายหรือองค์กรได้
กาหนดเอาไว้ และได้ประโยชน์อันสมบูรณ์อันเนื่องมาจากการวางแผนที่รอบคอบรัดกุมการปฏิบัติตาม
วิธีการที่กาหนด อย่างเที่ยงตรง และแก้ปัญหาของงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ต่ อ หน่ ว ยงานองค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ป้ า หมาย จึ ง ท าให้ บุ ค ลากรมี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพต่อการดาเนินงานในองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
3.5 ควำมสั ม พั น ธ์ ด้ ำ นกำรได้ รั บ กำรยอมรั บ นั บ ถื อ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ปฏิบัติงำน
พิศมัย สารการ,นนทิรัตน์ พัฒนภักดี,ภาวศุทธิ อุ่นใจ (2559) ผลการวิจัยพบว่า การได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงในในการทางานของแรงงานต่างด้าวชาว
พม่าในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่ าวคือ เมื่อระดับการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ว มงานเพิ่มขึ้น
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวะรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ
(2552) วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านนโยบาย
และการบริหารความก้าวหน้าในการทางาน ความมั่นคงในการทางาน และบรรยากาศในการทางานมี
ความสัมพันธ์ กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง สวนปัจจัยจูงใจด้านเงินเดือนและ
สวั ส ดิ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ มณฑล
รอยตระกูล (2556) วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา ระดับแรงจูใจใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สรรพากรพื้นที่สาขามีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมากเกือบทุกด้าน ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน การยอมรับนับถือ การได้ ลักษณะ
ของงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรภัทร หมอยา (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบั ติงานของ พนั กงานระดับ หั ว หน้า งาน บริษั ท ที . ซี. ฟาร์ มาซูติ ค อุ ตสาหกรรม จ ากั ด พบว่ า
ด้านความส าเร็ จ ในงาน ด้านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงานด้านลั กษณะงาน มีแรงจูงใจระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิ จัยของ อมรรัตน์ ยิ่งยวด (2554) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสานักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก
สอดคล้ อ งกับ งายวิจั ย ของ เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ได้ศึก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
แรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ในการปฏิบัติงาน
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โดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ได้แก่ การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน การได้รับความยุติธรรมใน
องค์กร โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ขวัญและกาลังใจในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร
ทรงเกีย รติ (2554) ได้ศึ กษาแรงจูง ใจที่ มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานด้ านภู มิส ารสนเทศของ
พนั ก งานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เขต 3 (ภาคเหนื อ ) จั ง หวั ด ลพบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานและด้านความรั บผิดชอบในการ
ทางานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสิน เขตบางแค พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการทางานโดยรวมในระดับมาก ดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะและขอบเขตงาน และ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สานักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ปัจจัย จูงใจ (Motivator
Factors) 5 ด้าน คือ ความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 7 ด้าน คือ
นโยบายการบริ หารงานขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ กับบุคคลในหน่วยงาน
สภาพการทางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมันคงในงาน ตาแหน่งงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า การยอมรับนับถือ คือการที่บุคลากรทุกคนใน
หน่ ว ยสามารถสร้ างงานได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพท าให้ ไ ด้รั บการยอมรั บ นับ ถือ จากผู้ บัง คั บ บัญ ชา
จากเพื่อนร่วมงาน จากประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
3.6 ควำมสัมพันธ์ด้ำนลักษณะของงำนที่ปฏิบัติที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
วิด เลอร์ (Vidler, 1977) กล่ า วว่ า รู ปแบบของการวางแผนการกระท าและความรู สึ ก ที่
เกี่ ย วเนื่ องกับ การพยายามต่ อสู เพื่ อประสบความส าเร็ จ บรรลุ ถึ งมาตรฐานที่ดี เลิ ศที่ บุค คลตั้ง ไว้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระชัย ไชยเมือง (2557) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ โรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร พบว่า ในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรีญา วงศ์สุวรรณศา (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับชั้นปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel พบว่า
ปัจ จั ย ด้ านแรงจูงใจ ด้านลั กษณะของงานที่ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ
โชติ ก า ระโส (2555) วิ จั ย เรื่ อ งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ พบว่า แรงจูงใจด้านความสาเร็จของงาน และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคิน ศรีสังข์งาม (2554) ที่ได้ศึกษา
แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์การ: กรณีศึกษากองกากับการตารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจโดย
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ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากโดยมี แรงจูง ใจในระดั บ มากทุก ด้ าน สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ ทศพร
ทรงเกีย รติ (2554) ได้ศึ กษาแรงจูง ใจที่ มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานด้ านภู มิส ารสนเทศของ
พนั ก งานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เขต 3 (ภาคเหนื อ ) จั ง หวั ด ลพบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านลักษณะของงานและด้านความรับผิดชอบในการทางานอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสิน เขตบางแค พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
ในระดับมาก ดังนี้ ด้า นความรับผิดชอบ ด้านผลสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
และขอบเขตงาน และด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ดวงใจ
วุฒิประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สานักขาย
และบริการลูกค้าองค์กรบริษั ท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ กล่าวคือ บุคลากร
ทุกคนในหน่วยงานได้รับการมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ที่จาเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญและประสบการณ์ประกอบกันอย่างมากเป็นงานที่สาคัญและมีคุณค่าต่อ
หน่วยงานปฏิบัติต้องใช้ความคิดริเริ่มที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์มาประยุกต์ใช้ปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจึงทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรบรรลุผลสาเร็จ
3.7 ควำมสัมพันธ์ ด้ำ นควำมรับผิดชอบในตำแหน่งงำนที่มีผลต่อประสิทธิ ภำพในกำร
ปฏิบัติงำน
ดวงพร รัตนยศ และปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2558) วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับผลการดาเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานโดยมีแรงจูงใจสูงที่สุด รองลงมา
คือ ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) วิจัยเรื่อง
แรงจูงใจในการทางานของพนั กงานธนาคารออมสิ น ในสังกัดธนาคารออมสิ น เขตบางแค พบว่า
พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมในระดับมาก ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านผลสาเร็จของ
งาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะและขอบเขตงาน และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกภณ จันทศาสตร์ (2557 หน้า 17) ศึกษาพบว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงมักต้องการจะทางานในลักษณะ 3 ประการดังนี้ 1) งานที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะ
ส่วนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแก้ ปัญหาด้วยตนเอง 2) ต้องการงานที่มีระดับยากง่าย
พอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา และ 3) ต้องการงานที่มีความแน่นอนและ
ต่อเนื่องซึ่งสร้างผลงานได้และทาให้เขามีความก้าวหน้าในงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถ
ของเขาได้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ทศพร ทรงเกี ย รติ (2554) ได้ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
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ประสิทธิภาพการทางานด้านภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)
จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในการทางาน
อยู่ในระดับมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน คือ บุคลากร
ทุกคนในหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการทางานโดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องควบคุมดูแลการทางาน
อย่างใกล้ชิด สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและทันเวลาเสมอ ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยอมรับใน
ความผิดพลาดของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นโดยนามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
จึงทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรบรรลุผลสาเร็จ
3.8 ควำมสัมพันธ์ ด้ ำ นควำมก้ำ วหน้ำ ของตำแหน่งงำนที่มีผลต่อประสิทธิ ภ ำพในกำร
ปฏิบัติงำน
Lindgram (1967) กล่ าวว่า บุค คลที่ มีแรงจงใจสู ง จะมี ความทะเยอทะยาน (Ambition)
มีการแข่งขัน (Competition) และการปรับปรุงตนเองไดดีขึ้น (Self-improvement) สอดคล้องกับ
งานวิจัย เสกสรร อรกุล (2557) วิจัยเรื่องปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน บริ ษั ท เมทเทิ ล คอม จ ากั ด พบว่ า แรงจู ง ใจภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ด้านการเลื่อนตาแหน่งงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ด้านความปลอดภัยในการทางานเป็นด้านที่มีผลต่อประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานบริหาร สอดคล้อง
กับงานวิจั ย ทศพร ทรงเกีย รติ (2554) ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานด้านภูมิ
สารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พบว่า มีแรงจูงใจ
ด้านความก้าวหน้ า ในระดับ ปานกลางมีประสิ ทธิภ าพด้านคุณภาพเวลาและวิธีการในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนั กงาน สานักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านแบ่ ง ออกเป็ น ปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivator Factors) 5 ด้ า น คื อ
ความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรทราย
กาญจนอุดมการ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ได้แก่
โอกาสก้ าวหน้ า ในอาชี พ ขวัญ และก าลั ง ใจในการท างาน ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ศิริพร (2551) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา โรงงานผลิต
รถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยู่
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ในระดับปานกลาง จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านของโอกาสในความก้าวหน้า ด้านการยกย่องและยอมรับ
นับถือ ด้านการมีอานาจในหน้าที่
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ ว่า ด้านความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน คื อ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆ
แก่บุคลากรอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้สนับสนุนให้ไป
ศึกษาต่อเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเพื่อปรับวุฒิให้สูงขึ้นและหากย้ายไปทางานใน
หน่วยงานอื่นอาจไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่าที่ได้ รับจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
จึงทาให้มีแรงจูงใจในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรบรรลุผลสาเร็จ
3.9 ควำมสัมพันธ์ด้ำนเงินเดือนที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
Werther and Davis (1996: 499) กล่าวว่า สภาพของการอานวยการที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี
มีค่าจ้างและผลประโยชนที่ดี มีงานที่น่าสนใจท้าทายและมีผลตอบแทนที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัย
จามีกร กรพิทักษ์ (2546) วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากร
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ใน การปฏิบัติงาน คือ สภาพการทางานการมีรายได้และสวัสดิการ ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานและ
นโยบายและการบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัย มณฑล รอยตระกูล (2556) วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา พบว่า สรรพากรพื้นที่สาขา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
เกือบทุกด้าน ส่วนแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าด้านเงินเดือนและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ระดับปานกลาง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมมี 5 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงในงาน
ความส าเร็ จ ของงาน นโยบายและการบริ ห าร ความก้ า วหน้ า และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรองแก้ว รัตนจีนะ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลของ
รัฐบาล เขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยด้านความพอใจในงานมีผลต่อประสิทธิภาพ ระดับเงินเดือน
และระดับตาแหน่งมีผลต่อระดับประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ประดิษฐ์ (2554)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พบว่า ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
วุฒิพงษ์ กุลวงษ์ (2552) วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดี เอชเอ สยาม
วาลา จากัด พบว่า ด้านลักษณะงาน ด้านเงินเดือนผลตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน คือ บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือผลตอบแทนของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม เงินเดือนที่
ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและตาแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่มีการจ่ายเงินโบนัส หรือเงินค่าตอบแทน
พิเศษอื่น ๆ เช่น สวัสดิการที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ฯลฯ มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
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ในตาแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่ มีความเหมาะสม จึงทาให้มีแรงจูงใจในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานในองค์กรบรรลุผลสาเร็จ
3.10 ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างผู้ บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ว มงานที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประกายมาศ เพชรรอด (2557) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรี จากัด พบว่า การปฏิบัติงานในภาพรวมมีแรงจู งใจในระดับมาก
ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน
ร่วมงานผู้ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันท์ชัย
(2553) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสานั กงานทรัพย์สินส่ว น
พระมหากษัตริย์ พบว่า ปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้ า นสภาพการท างานและความมั่ น คงประโยชน์ ต อบแทน ด้ า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา และ
ด้านนโยบายและการบริหารตามลาดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิทย์
ศานติอาวรณ์ (2551) วิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท
ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จากัด พบว่า ปัจจัยที่มีแรงจูงใจระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านชีวิตส่วนตัว ปัจจัยด้าน
ความมั่นคงในการทางานกับ เพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านตาแหน่งงาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับ
หัวหน้างาน ปัจจัยกระตุ้นในการทางาน มีผลต่อการทางานโดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ปัจจัยค้าจุนโดยรวมอยู่
ในระดับ มาก โดยให้ ความส าคัญกับความสั มพันธ์กับเพื่อ นร่ว มงานเป็นลาดับแรก รองลงมา คื อ
ความมั่นคงปลอดภัยในการทางาน ความสัมพัน ธ์กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับ และให้ความสาคัญกับ
เงิ น เดื อ นเป็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประภา สั ง ขพั น ธ์ (2554) ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า การเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ของผู้ร่วมงาน แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือในสายงาน แรงจูงใจด้านโอกาสในการทางาน และ
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ แรงจูงใจด้านงบประมาณการอบรม
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่ ว มงาน คื อ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานสามารถติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค ลากรคนอื่ น ๆ ร่ ว มกั บ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดีมีความใกล้ชิดสนิท
สนมกันอย่างมากได้รับความช่วยเหลือและคาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
ตลอดจนได้รับการไว้วางใจให้ป ฏิบัติงานโดยอาศัยสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จึงทาให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
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3.11 ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรนิเทศงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ (2554) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากร: กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า ปัจจัยในด้านความก้าวหน้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนรรห์
ณ นคร (2554) วิจัยเรื่องปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา บริษัท
ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง พบว่า มี 5 ปัจจัยที่มีผลด้านบวกกับแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่
ด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านลักษณะเนื้อหางาน สอดคล้องกับงานวิ จัย ณิชชา วิริกุล
เจริ ญ (2555) วิจั ย เรื่ อง แนวทางการเสริ ม สร้า งแรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท
ยูนิ แอร์คอร์ปอเรชั่น จากัด พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ
มากได้แก่ด้านลักษณะงาน คือ โอกาสได้ใช้ความสามารถพิเศษเพื่อให้การทางานประสบผลสาเร็จและ
ลักษณะของงานที่อยู่ในปัจจุบันตรงกับสาขาที่เรียนจบมา ระดับปานกลางได้แก่ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านผลตอบแทน
สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า การ
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานทุกครั้งเมื่อต้องการความช่วยเหลือเป็นลาดับแรก รองลงมา
คือ มีความสุขในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามีความเอื้ออาทรต่อท่าน
และเพื่อนร่วมงานตามลาดับ และเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันอยู่ในลาดับ
สุดท้าย
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ด้านการนิเทศงาน กล่ าวคือ บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาสอนงานตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ การมอบหมายงาน
ตรงตามหน้ าที่และตาแหน่ งตลอดจนได้รับการชี้แนะการทางานด้วยความเต็มใจ รวมถึงมีการให้
กาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อทางานผิดพลาดและสามารถให้คาปรึกษาได้อย่างถูกต้องตรงกันมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน จึงทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานใน
องค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
3.12 ควำมสัมพันธ์ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
วิชชุดา เทีย นสว่าง (2558) วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตลาพูน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้าจุนในการทางาน
ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการ
ทางาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนะ พรหมเพชร
(2554) วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งวิชาการ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นโยบาย และการบริหารความ
มั่นคงในการทางาน ความสามารถในการทางาน ลักษณะของงานที่ทา ความรับผิดชอบในงาน การ
ได้รับการยอมรับนับถือ และความสัมพันธ์ในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ นริ น ทร์ จันทน์ห อม (2556) วิ จัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ได้ดังนี้ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านการยอมรับนับถือ และ เงินเดือนและผลประโยชน์
เกื้อกูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ศิริพร (2551) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางานของพนั กงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา โรงงานผลิ ตรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางด้านความปลอดภัยในการทางาน มีระดับมาก และระดับปานกลาง จานวนทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านนโยบายและการบริ ห าร ด้านการพัฒ นาการฝึ กอบรม ด้านของการเลื่ อนตาแหน่งงาน ด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ กุลวงษ์
(2552) วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จากัด
พบว่า พนั กงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างงาน ด้านความมั่นคงในงานด้าน
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรองแก้ว รัตนจีนะ (2550)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลของรัฐบาล เขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมของบุคลากรมี ความคิดเห็นว่านโยบาย
และการบริหารงาน ความก้าวหน้าในงาน ความพอใจในงาน สภาพแวดล้อมในองค์กร เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร กล่ า วคื อ
บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงการบริหารงานของผู้ บังคับบัญชาเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน การบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายในการบริหารงาน
บุคคลในหน่ว ยงานสามารถนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติได้ และสามารถปฏิบัติตามได้มีการ
กาหนดนโยบายในการบริ ห ารโดยค านึง ถึ งผลประโยชน์ส่ ว นรวมและค านึง ถึ งผลประโยชน์ข อง
ประชาชนเป็นหลัก จึงมีทาให้มีแรงจูงใจในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรให้
บรรลุผลสาเร็จ
3.13 ควำมสัมพันธ์ด้ำนสภำพกำรทำงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
Bluestone (1977: 44) ได้กล่ าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่า เป็ นการสร้างสรรค์
บรรยากาศ ที่จะทาให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการทางานสูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาสาคัญขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัย ศุกลวัฒน์
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นิธิกุลธนาโรจน์ (2552) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัท
อินเดโลร์เลนส์ (ไทยแลนด์) จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในปัจจัยด้านความรู้
และเข้าใจในงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)
กล่ า วว่ า ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ การท างานทางบวกเป็ น ความสุ ข ของบุ ค คลที่ เ กิ ด จากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึก กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะมี
ขวัญกาลังใจและสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่องาน และประสิทธิผลของการทางาน สอดคล้องกับงานวิ จัยของ
อดุลย์ ทองจารูญ (2556) วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเขตพื้นที่อาเภอ
แก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า อายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยบารุงรักษา สอดคล้องกับ Holt (1990: 254) กล่าวว่า แนวความคิดที่จะทาให้
งานมีความหมาย ต่อผู้ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมซึ่งผู้ปฏิบัติไดรับการจูงใจ และมีความพอใจในงาน
ที่ตนทา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน สานักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านแบ่ ง ออกเป็ น ปั จ จั ย จู ง ใจ ( Motivator Factors) 5 ด้ า น คื อ
ความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 7 ด้าน คือ นโยบายการ
บริหารงานขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน สภาพการ
ทางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมันคงในงาน ตาแหน่งงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ด้านสภาพการทางาน กล่าวคือ บุคลากรใน
หน่ วยงานที่ทาให้ รู้สึ กว่าสถานที่ทางานมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีต่อชีวิตและทรัพย์สิ น
สถานที่ทางานมีการแบ่งพื้น ที่เป็ นสั ดส่ วนอย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย
เอื้ออานวยในการปฏิบัติงานได้อย่างดี รวดเร็ว และเพียงพอต่อการใช้งาน มีสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในสถานทีท่ ี่สะดวกต่อบุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงาน จึงทาให้บุคลากร
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
3.14 ควำมสัมพันธ์ด้ำนสถำนะทำงอำชีพที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
Certs (1989: 609) กล่าวว่า โอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานไดตัดสินใจในงานที่ตนทา ยิ่งผู้ที่ปฏิบัติงาน
มีโอกาสในการตัดสินใจมากเท่าไหร่ ยิ่งจะทาให้คุณภาพชีวิตในการทางานมีมากขึ้นเท่านั้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จรรยพร สุรัตนชัยการ (2550: 99) กล่าวว่าความรู้ความเข้าใจในงานที่ทา หมายถึง
การที่พนักงานสามารถให้คาแนะนาสอนงานที่ถูกต้องแก่เพื่อนร่วมงานใหม่ได้สามารถใช้ความรู้ในการ
ปฏิบั ติงานได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพสามารถพั ฒ นาและปรับ ปรุง ผลิ ต ภัณฑ์ ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพดีขึ้ น
กว่าเดิม มีความเข้าใจวิธีปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) กล่าวว่าพนักง านที่
ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ตามต าแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ ต นปฏิ บั ติ อ ยู่
ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อร่วมงานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ปิยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ
พนั กงานบริ ษัท อีซี่ บาย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดับ ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงาน พนักงานมี
ความคิ ด ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ สู ง (ตามความรั บ รู้ ข องพนั ก งาน) ปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อมในการทางานมี ความสั มพั นธ์กั บประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติง านของพนั กงานในทิ ศ
ทางบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน สานักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านแบ่ ง ออกเป็ น ปั จ จั ย จู ง ใจ ( Motivator Factors) 5 ด้ า น คื อ
ความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 7 ด้าน คือ นโยบายการ
บริหารงานขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน สภาพการ
ทางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมันคงในงาน ตาแหน่งงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ด้านสถานะทางอาชีพ กล่าวคือ บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้สึกว่าบุคคลและสถานที่ที่ทางานเป็นไปในทางบวก เป็นความสุขในการทางาน
สถานที่ทางานที่ตนทางานเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปของสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นงานที่มีเกียรติ
มี ศั ก ดิ์ ศ รี บุ ค ลการรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ท างานในหน่ ว ยงาน จึ ง ท าให้ บุ ค ลากรมี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
3.15 ควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมมั่นคงในกำรทำงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
Merton (1977: 55) ได้กล่าวถึง การทางานไว้ว่า เป็นคาที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทุก ๆ เรื่องที่
เกี่ยวกับจริยธรรม การทางานและสภาพการทางานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการทางาน
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของคนงาน การจัดการเพื่อประสิทธิภาพของผลผลิตและการได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีส่วนต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม สอดคล้องกับงานวิจัย ศิริพร
พรหมไชย (2555) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท. A พบว่า ความมั่นคงของกิจการส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานและชีวิตของ
พนักงาน ความมั่นใจในบริษัทว่าจะไม่ปิดกิจการ หรือเลิกจ้างจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้พนักงาน
ยังคงเต็มใจปฏิบัติงานต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ได้แก่ ความมั่นคงในการทางานและกาลังใจใน
การท างาน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ดวงใจ วุ ฒิ ป ระเสริ ฐ (2550) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สานักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 5
ด้าน คือ ความส าเร็ จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
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รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 7 ด้าน คือ
นโยบายการบริหารงานขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน
สภาพการทางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมันคงในงาน ตาแหน่งงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิ จัยของ กิตติพงษ์ ศิริพร (2551) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางานของพนั กงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา โรงงานผลิ ตรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ท้าทาย ด้านความมั่นคงในงาน ด้านผลสาเร็จในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในงาน และระดับปานกลาง จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านของโอกาส
ในความก้าวหน้า ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ ด้านการมีอานาจในหน้าที่
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ด้านความมั่นคงในการทางาน คือ การที่
บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ต้องกังวลต่อการโยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่หรือให้
ลาออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรมมีอานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
และได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานสามารถอยู่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ไปจนเกษียณอายุราชการ
ตลอดจนหน่ว ยงานมีภาพลั กษณ์ที่ดีทั้งต่อบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหน่วยงาน จึงมีทาให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
3.16 ควำมสัมพันธ์ ด้ำนกำรปกครองของผู้บังคับบัญชำที่มีผลต่อประสิทธิภ ำพในกำร
ปฏิบัติงำน
อรุณ รักธรรม (2526) สาหรับที่ต้องอาศัยผู้ร่วมงานที่มีฐานะเท่าเทียมกันนั้น ผู้บริหารจาต้อง
เน้นการประสานงานเป็นหลักแต่ในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคั บบัญชานั้น นอกเหนือจากอานาจ
หน้าที่ในการออกคาสั่งตามที่องค์การมอบให้แล้ว สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บริหารจาต้องพึ่งในการ
ผลั กดัน ให้ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาปฏิบั ติงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ก็คือ “การจูงใจ” สอดคล้ องกั บ
งานวิจัย อ้อมอารีย์ ยี่วาศรี (2552) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการปกครองที่ทา
การปกครองอาเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการปกครองที่
ท าการปกครองอ าเภอในเขตจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบั ติงานอยู่ในระดับ มาก 3 อันดับแรก คือ การปกครองบังคับบัญชา ความสาเร็จของงานและ
ลั กษณะของงาน สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ วราลั กษณ์ จันดี (2559) วิจัย เรื่อ งแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพรปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ การวิจัยพบว่า แนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความรัก ความสามัคคีให้โอกาสบุคลากรแลกเปลี่ ยนแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา สังขพันธ์ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า
แรงจู งใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่งานและการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ ายบริห ารจะส่ งผลต่อ
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ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย มากที่สุด รองลงมาคือ
แรงจูงใจด้านการประเมินผลและการส่งเสริม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิ จัยของ
ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานทุกครั้งเมื่อต้องการความช่วยเหลือเป็นลาดับแรก รองลงมา คือ มีความสุขในการปฏิบัติงาน
กับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามีความเอื้ออาทรต่อท่านและเพื่อนร่วมงานตามลาดับ
และเงินเดือนที่ได้รั บเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันอยู่ในล าดับสุ ดท้าย ประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา คือ การที่
บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาโดยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมา
ใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน มีทักษะใน
การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทาตลอดจน
สามารถปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาได้ จึงทาให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้ทราบถึงข้อมูลว่าด้วย แนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่นามาซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบสาคัญทาให้คนเกิดความสุขในการทางาน ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในที่ทางาน และเกิดกระบวนการการทางานเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อบุคลากรได้รับ
การตอบสนองด้วยปัจจัยจูงใจทาให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางาน ส่วนปัจจัยค้าจุน ทาหน้าที่เป็น
ตัวป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน ช่วยให้บุคลากรมีความพร้อมและอยากทางาน
มากขึ้น การจูงใจเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะหล่อหลอมจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดพลังบวกและสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ขององค์กรที่ต้องการความสาเร็จ มีความพึงพอใจในงานที่ทาและทางานเต็มที่ตาม
ศักยภาพของตน และในปัจจุบันการบริหารต่าง ๆ ในทุกองค์กรต่างก็เห็นความสาคัญของการจูงใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งสิ้น
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ ง ต้องการศึก ษา เรื่ อง แรงจูง ใจที่ มี ผ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติง าน:
กรณีศึกษา กรมศุลกากร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg โดยกาหนดตัว
แปรต้น (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตาม ได้ดังภาพที่ 4.1 ต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 อายุงาน
 รายได้
ปัจจัยจูงใจ
 ด้านความสาเร็จในงาน
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
 ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน
 ด้านความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน
ปัจจัยค้ำจุน
 ด้านเงินเดือน
 ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน
 ด้านการนิเทศงาน
 ด้านนโยบายและการบริหาร
 ด้านสภาพการทางาน
 ด้านสถานะทางอาชีพ
 ด้านความมั่นคงในการทางาน
 ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา

ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. วิธีกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษา เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรณีศึกษา กรมศุล กากร โดยกาหนดขอบเขตด้านต่าง คือ สถานที่ ที่ผู้ วิจัยทาการเก็บข้อมูล คือ
กรมศุ ล กากร (ส่ ว นกลาง) ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาที่ ศึ ก ษา แรงจู งใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมศุล กากร ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของกรมศุล กากร 13
หน่วยงาน จานวน 2,237 คน (ข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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โดยใช้หลักการของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้จานวนกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างจานวน 320 คน และใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 320
ชุ ด มาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และสมบู ร ณ์ ข องแบ บสอบถามเพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย S.D.
ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง T ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณา (t-distribution)
F ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณา (F-distribution) Sig. ค่ า ความน่ า จะเป็ น และค่ า ของสหสั ม พั น ธ์
คานวณได้จากสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's correlation) ซึ่งคือการนาค่าความแปรปรวนร่วม
เกี่ย วระหว่างตั ว แปรสุ่ ม ทั้งสองไปหารด้ว ยค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของตัว แปรทั้งสอง และใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานโดยใช้ตัวแปร
อิสระ (independent variables) หรือตัวแปรอรรถาธิบาย (explanatory variables) ตัวแปรตาม
(dependent variable) หรือตัวแปรตอบสนอง (response variable)
6. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มี ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา กรมศุลกากร
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
4) อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
5) รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
6) ปัจจั ยแรงจู งใจด้านความสาเร็จในงานมีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
7) ปัจจัยแรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
8) ปัจจัยแรงจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
9) ปั จ จั ย แรงจู ง ใจด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในต าแหน่ ง งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10) ปัจจัยแรงจูงใจความก้าวหน้าของตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
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11) ปัจจัยค้าจุนด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
12) ปัจจัยค้าจุนด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
13) ปัจจัยค้าจุนด้านการนิเทศงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
14) ปัจจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
15) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นสภาพการท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
16) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ด้ า นสถานะทางอาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
17) ปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคงในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
18) ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
7. ผลกำรศึกษำ
ในการศึก ษา แรงจู งใจที่มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติง าน กรณีศึ กษา: กรมศุล กากร
มีวัตถุประสงค์หลักครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของกรมศุลกากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิ จั ย เป็ น บุ ค ลากรของกรมศุ ล กากร จ านวนทั้ ง สิ้ น 320 ตั ว อย่ า ง และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าว มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ทางสังคมศาสตร์และ
นาเสนอผลการศึกษาข้อมูลในรูปตารางพร้อมคาอธิบายเชิงพรรณนา ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

รวม

143
177
320

44.7
55.3
100.0

4
66

1.2
20.6

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อำยุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 - 30
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ปัจจัยส่วนบุคคล

รวม

จำนวน (คน)
163
87
320

ร้อยละ (%)
50.9
27.2
100.0

รวม

24
191
105
320

7.5
59.7
32.8
100.0

น้อยกว่า 5 ปี

89

27.8

5-10 ปี

75

23.4

11-15 ปี

94

29.4

15 ปี ขึ้นไป

62

19.4

320

100.0

ต่ากว่า 10,000

0

0.0

10,000-20,000 บาท

83

25.9

20,001-30,000 บาท

129

40.3

30,001 บาท ขึ้นไป

108

33.8

320

100.0

31 - 40
สูงกว่า 40 ปี
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อำยุกำรทำงำน

รวม
5. รำยได้ต่อเดือน

รวม

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุการทางาน 11-15 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
7.2 ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ศึกษาความสั มพัน ธ์ด้านแรงจูงใจที่มีผ ลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมศุล กากร
แสดงจานวนของกลุ่มตัวอย่างของประชากร จาแนกเป็นรายข้อและโดยรวมจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแรงจูงใจในตามด้าน ดังนี้
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ด้านที่ 1 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านความสาเร็จในงาน
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมสำเร็จในงำน

n
̅

S.D.

1. ท่านมักจะได้รับคาชมเชยการยกย่องจากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานในการปฏิบตั ิงานเสมอ
2. ท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นหรือเสนอชื่อเป็น
ข้าราชการดีเด่นในด้านต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา
3. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ท่านมีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง
รวม

320

3.72

0.659

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.80

0.747

มาก

320

3.91

0.715

มาก

320
320

3.63
3.76

0.784
0.730

มาก
มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านความสาเร็จในงานมีค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบั ติงานสู งสุด คือ บุ คลากรสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา โดยมีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติ งานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91) รองลงมา คือ บุคลากรมี
โอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นหรือเสนอชื่อเป็นข้าราชการดีเด่นในด้านต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา
มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.80) บุคลากรมักจะได้รับคาชมเชยการยกย่อง
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเสมอ มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=3.72) และบุคลากรมีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.63) ตามลาดับ
ด้านที่ 2 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ

n
̅

S.D.

5. ท่านมักจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากับเพื่อน
ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
6. ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน
7. ผู้บังคับบัญชาไม่เคยตาหนิความบกพร่องผิดพลาดในเรื่อง
งานของท่านเลย
8. ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นคณะทางาน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
รวม

320

3.62

0.806

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.84

0.689

มาก

320

3.96

0.741

มาก

320

3.81

0.713

มาก

320

3.81

0.737

มำก
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
แรงจูงใจการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชาไม่เคยตาหนิความบกพร่องผิดพลาดในเรื่องงานของ
บุ ค ลากรเลย โดยมี ร ะดั บ แรงจู ง ใจการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅= 3.96) รองลงมา คื อ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคลากร มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.84) บุคลากรได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นคณะทางาน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.81) และบุคลากร
มักจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากับเพื่อนร่ว มงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.62) ตามลาดับ
ด้านที่ 3 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ
9. การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของท่านจาเป็นต้องใช้
ความรู้ความสามารถ ความชานาญและประสบการณ์
ประกอบกันอย่างมาก
10. ท่านคิดว่างานของท่านเป็นงานที่สาคัญและมีคณ
ุ ค่าต่อ
หน่วยงาน
11. งานที่ท่านปฏิบัติต้องใช้ความคิดริเริ่มที่ทันสมัยและทัน
ต่อเหตุการณ์มาประยุกต์ใช้
12. ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมไม่
มากหรือน้อยจนเกินไป
รวม

n
̅

S.D.

320

3.83

0.746

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.66

0.769

มาก

320

3.73

0.767

มาก

320

3.97

0.696

มาก

320

3.80

0.745

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานสูงสุด คือ ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
โดยมีร ะดับ แรงจู งใจการปฏิ บั ติ งานอยู่ ในระดั บมาก ( ̅= 3.97) รองลงมา คือ การปฏิบัติ งานใน
ตาแหน่งหน้าที่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญและประสบการณ์ประกอบกันอย่าง
มาก มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.83) งานที่ปฏิบัติต้องใช้ความคิดริเริ่มที่
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์มาประยุกต์ใช้ มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.73)
และบุ คลากรคิดว่างานของที่ทาเป็นงานที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อหน่ว ยงาน มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.66) ตามลาดับ
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ด้านที่ 4 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบ

n
̅

S.D.

ในตำแหน่งงำน
13. ท่านมีความรับผิดชอบในการทางานโดยผู้บังคับบัญชา

กำรแปล
ควำมหมำย

320

3.98

0.740

มาก

320

3.92

0.704

มาก

320

3.82

0.730

มาก

320

4.04

0.678

มาก

320

3.94

0.713

มำก

ไม่ต้องควบคุมดูแลการทางานของท่าน
14. ท่านยอมรับในความผิดพลาดของการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นโดยนามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานในครั้ง
ต่อไป
15. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้องและทันเวลาเสมอ
16. ท่านมักเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ
รวม

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีค่าเฉลี่ยของระดับ
แรงจูงใจการปฏิบัติงานสูงสุด คือ บุคลากรมักเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยมีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.04)
รองลงมา คือ บุคลากรมีความรับ ผิ ดชอบในการทางานโดยผู้ บังคับบัญชาไม่ต้องควบคุมดูแลการ
ทางานอย่างใกล้ชิด มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.98) บุคลากรยอมรับใน
ความผิดพลาดของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นโดยนามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.92) และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้องและทันเวลาเสมอ มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.82)
ตามลาดับ
ด้านที่ 5 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมก้ำวหน้ำของตำแหน่งงำน

n
̅

S.D.

กำรแปล
ควำมหมำย

17. หน่วยงานของท่านมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะด้าน

320

4.03

0.703

มาก

320

3.93

0.696

มาก

320

3.82

0.719

มาก

ต่าง ๆ แก่บุคลากรอยู่เสมอ
18. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านหรือบุคลากรอื่น
สามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้
19. หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ท่านไปศึกษาต่อเพิม่ เติม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเพื่อปรับวุฒิให้สูงขึ้น
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20. ท่านคิดว่าหากย้ายไปทางานในหน่วยงานอื่นท่านอาจ

320

3.92

0.768

มาก

320

3.93

0.721

มำก

ไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เท่าที่ได้รับจากที่นี่
รวม

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านด้านความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับ แรงจู งใจการปฏิ บั ติงานสู งสุ ด คือ หน่ว ยงานมีการจัดฝึ กอบรมเพื่อ เสริม ทักษะด้านต่ าง ๆ
แก่บุคลากรอยู่เสมอ โดยมีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.03) รองลงมา คือ
หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือบุคลากรอื่น สามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้ มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.93) บุคลากรคิดว่าหากย้ายไปทางานในหน่วยงานอื่นอาจไม่ได้รับ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เท่าที่ได้รับจากที่นี่ มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
( ̅=3.92) และหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
เพือ่ ปรับวุฒิให้สูงขึ้น มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.82) ตามลาดับ
ด้านที่ 6 ความสัมพันธ์ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ควำมสัมพันธ์ด้ำนเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน

n
̅

S.D.

กำรแปล
ควำมหมำย

21. หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนหรือผลตอบแทนของ

320

3.76

0.872

มาก

320

3.87

0.797

มาก

320

3.64

0.895

มาก

320

3.80

0.747

มาก

320

3.77

0.828

มำก

หน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
22. เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ตาแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติอยู่
23. เงินโบนัส หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ มีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานและตาแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติอยู่
24. ผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้รับ เช่น สวัสดิการที่พัก ค่า
รักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ฯลฯมีความเหมาะสม
รวม

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานสูงสุด คือ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและตาแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่ โดยมี
ระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.87) รองลงมา คือ ผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้รับ เช่น
สวัสดิการที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ฯลฯมีความเหมาะสม มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.80) หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนหรือผลตอบแทนของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.76) และได้รับเงินโบนัส หรือเงิน
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ค่า ตอบแทนพิเ ศษอื่น ๆ มี ค วามเหมาะสมกับ ปริ มาณงานและตาแหน่ง งานที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ มี ร ะดั บ
แรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.64) ตามลาดับ
ด้านที่ 7 ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ปัจจัยด้ำนผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ
และเพื่อนร่วมงำน
25. ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรคนอื่น ๆ
ภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
26. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานของท่านได้เป็นอย่างดี
27. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่าง
มาก
28. ท่านมักจะได้รับความช่วยเหลือและคาปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
รวม

n
̅

S.D.

320

3.92

0.732

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.92

0.749

มาก

320

3.91

0.687

มาก

320

3.93

0.670

มาก

320

3.92

0.710

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับ แรงจู ง ใจการปฏิบั ติงานสู งสุ ด คือ บุคลากรมักจะได้รั บความช่ว ยเหลื อและค าปรึกษาจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานอยู่ เ สมอ โดยมี ร ะดั บ แรงจู ง ใจการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก
( ̅=3.93) รองลงมา คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของท่าน
ได้เป็ นอย่างดี มีระดับ แรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.92) บุคลากรสามารถติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรคนอื่น ๆ ภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก ( ̅=3.92) และบุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างมาก มีระดับ
แรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91) ตามลาดับ
ด้านที่ 8 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านการนิเทศงาน
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรนิเทศงำน

n
̅

S.D.

29. ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาสอนงานท่านตรงตามหน้าที่ที่
รับผิดขอบ
30. ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานท่านตรงตาม
หน้าที่และตาแหน่ง
31. ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาชี้แนะการทางานให้ท่านด้วย
ความเต็มใจ
รวม

320

3.94

0.757

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.83

0.725

มาก

320

3.90

0.713

มาก

320

3.89

0.732

มำก
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ด้า นการนิ เ ทศงาน มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บแรงจู งใจการ
ปฏิบัติงานสูงสุด คือ บุคลากรคิดว่าผู้บังคับบัญชาสอนงานท่านตรงตามหน้าที่ที่รับผิดขอบ โดยมีระดับ
แรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.94) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาชี้แนะการ
ทางานให้ ท่า นด้ว ยความเต็มใจ มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับมาก ( ̅= 3.90) และ
บุคลากรคิดว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานท่านตรงตามหน้าที่และตาแหน่ง มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.83) ตามลาดับ
ด้านที่ 9 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร
ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร

n
̅

S.D.

กำรแปล
ควำมหมำย

32. การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตาม

320

3.83

0.742

มาก

320

3.89

0.743

มาก

320

3.95

0.774

มาก

320

3.96

0.687

มาก

320

3.91

0.982

มำก

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
33. ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านบริหารงานด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
34. นโยบายในการบริหารงานของหน่วยงานมีความเป็นไป
ได้ในการนาไปสู่การปฏิบัติ
35. ผู้บังคับบัญชากาหนดนโยบายในการบริหารโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
รวม

จากตารางผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับแรงจูงใจการปฏิบั ติงานสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชากาหนดนโยบายในการบริหารโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก โดยมี ร ะดั บ แรงจู ง ใจการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅= 3.96)
รองลงมา คือ นโยบายในการบริหารงานของหน่วยงานมีความเป็นไปได้ในการนาไปสู่การปฏิบัติและ
ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.95) ผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=3.89) และการบริหารงานของผู้ บังคับบั ญชาเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.83) ตามลาดับ
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ด้านที่ 10 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านสภาพการทางาน
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนสภำพกำรทำงำน

n
̅

S.D.

36. สถานที่ทางานของท่านมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
37. สถานที่ทางานของท่านมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
อย่างเหมาะสม
38. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่
ทันสมัยเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีรวดเร็ว
และเพียงพอต่อการใช้งาน
39. ที่ตั้งของหน่วยงานของท่าน ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวก
ต่อบุคลากร และบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาติดต่อ
รวม

320

3.91

0.775

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.84

0.700

มาก

320

3.92

0.741

มาก

320

3.92

0.690

มาก

320

3.92

0.727

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านสภาพการทางาน มีค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานสูงสุด คือ ที่ตั้งของหน่วยงาน ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อบุคลากร และบุคคลภายนอกที่
เข้ามาติดต่อประสานงาน โดยมีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.92) รองลงมา คือ
หน่วยงานมีอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัยเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีรวดเร็วและ
เพียงพอต่อการใช้งาน มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.92) สถานที่ทางานมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
( ̅= 3.91) และสถานที่ท างานมี การแบ่ งพื้ น ที่เ ป็ นสั ดส่ ว น อย่ า งเหมาะสม มี ระดับ แรงจูง ใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.84) ตามลาดับ
ด้านที่ 11 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านสถานะทางอาชีพ
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนสถำนะทำงอำชีพ

n
̅

S.D.

40. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านเป็นที่ยอมรับของสังคม
41. ท่านคิดว่างานที่ท่านทาเป็นงานที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี
42. ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานในหน่วยงานนี้
รวม

320
320
320
320

3.83
3.91
3.89
3.88

0.735
0.715
0.760
0.737

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก
มาก
มาก
มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านสถานะทางอาชีพ มีค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานสูงสุด คือ บุคลากรคิดว่างานที่ท่านทาเป็นงานที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี โดยมีระดับแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91) รองลงมา คือ บุคลากรรู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานในหน่วยงานนี้
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มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.89) และบุคลากรคิดว่าหน่วยงานที่ทาเป็นที่
ยอมรับของสังคม มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.83) ตามลาดับ
ด้านที่ 12 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในการทางาน
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมมัน่ คงในกำรทำงำน

n

S.D.

43. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานโดยไม่ต้องกังวลต่อการโยกย้าย
สับเปลี่ยนหน้าที่หรือให้ลาออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรม
44. ท่านมีอานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน้าทีโ่ ดย
ชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงาน
45. ท่านคิดว่าท่านสามารถอยูป่ ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ไป
จนเกษียณอายุราชการ
46. หน่วยงานของท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อบุคคลภายใน
และบุคคลภายนอก
รวม

320

3.91

0.759

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

4.09

0.786

มาก

320

3.86

0.795

มาก

320

3.81

0.750

มาก

320

3.92

0.773

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจ
การปฏิบั ติ งานสู งสุ ด คือ บุ ค ลากรมีอ านาจการตัดสิ นใจในการปฏิ บัติงานในหน้าที่โ ดยชอบด้ว ย
กฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงาน โดยมีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
( ̅=4.09) รองลงมา คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ต้องกังวลต่อการโยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่
หรือให้ลาออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรม มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91)
บุคลากรคิดว่าสามารถอยู่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ไปจนเกษียณอายุราชการ มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅= 3.86) และหน่ ว ยงานมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ทั้ ง ต่ อ บุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอก มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.81) ตามลาดับ
ด้านที่ 13 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรปกครองของผู้บังคับบัญชำ

n
̅

S.D.

47. ผู้บังคับบัญชาของท่านนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมา
ใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ
48. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความกระตือรือร้นและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
49. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีทักษะในการควบคุมดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
50. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
การกระทาและสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาใน

320

3.94

0.801

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.86

0.797

มาก

320

3.99

0.710

มาก

320

3.95

0.760

มาก
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ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรปกครองของผู้บังคับบัญชำ
กรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาได้
รวม

n
̅

S.D.

กำรแปล
ควำมหมำย

320

3.96

0.767

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยของระดับ
แรงจูงใจการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีทักษะในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่าง
ดี โดยมีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.99) รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชามีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละการกระท าและสามารถปกป้ อ งคุ้ ม ครองผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในกรณี ที่
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกิ ด ปั ญ หาได้ มี ร ะดั บ แรงจู ง ใจการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅= 3.95)
ผู้บังคับบัญชานาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.94) และผู้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงาน มีระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.86) ตามลาดับ
ด้านที่ 14 ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

n
̅

S.D.

1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่เป็นภารกิจหลักของ
องค์กร
2. ท่านสามารถนาหลักวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้
3. ท่านใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย
4. ท่านมุ่งสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่าง
เหมาะสม
5. ในการปฏิบัติงาน ท่านคานึงถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริการ
หรือประชาชนเป็นหลัก
6. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาในการให้บริการทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี
7. ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
8. ท่านตระหนักถึงความคุม้ ค่าและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงาน
9. ท่านปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และ
ปราศจากอคติ

320

3.91

0.752

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.92

0.745

มาก

320

3.99

0.755

มาก

320

4.08

0.759

มาก

320

3.97

0.729

มาก

320

4.08

0.697

มาก

320

4.02

0.712

มาก

320

4.14

0.737

มาก

320

4.13

0.740

มาก
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n
̅

S.D.

10. ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลัก
คุณธรรม และหลักจริยธรรม
11. ท่านบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา และถูกต้องแม่นยา
รวม

320

4.15

0.720

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก

320

3.82

0.719

มาก

320

4.02

0.733

มำก

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบั ติงานอยู่ ในระดับ มากสู งสุ ด คือ บุคลากรปฏิบัติห น้าที่อย่างถูกต้องตามหลั กกฎหมาย หลั ก
คุณธรรม และหลักจริยธรรม โดยมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.15) รองลงมา คือ บุคลากรตระหนักถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน มี
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.14) บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง
โปร่งใส และปราศจากอคติ มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.13) บุคลากร
สามารถแก้ไขปัญหาในการให้บริการที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี มีระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.08) บุคลากรมุ่งสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่าง
เหมาะสม มี ร ะดั บ ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับ มาก ( ̅= 4.08) บุค ลากรปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการทางานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ มีระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.02) บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย มีระดับ ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.99) ในการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ประชาชนเป็ น หลั ก มี ร ะดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.97) บุคลากรสามารถนาหลักวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.92)
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่เป็นภารกิจหลักขององค์กร มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อยู่ ใ นระดับ มาก ( ̅= 3.91) และบุ คลากรบริ การประชาชนที่มาติด ต่อราชการด้ว ยความรวดเร็ ว
ทั น เวลา และถู ก ต้ อ งแม่ น ย า มี ร ะดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅= 3.82)
ตามลาดับ
ด้านที่ 15 ผลรวมด้านแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลรวมด้ำนแรงจูงใจและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

n
̅

S.D.

320
320
320

3.76
3.81
3.79

0.527
0.549
0.575

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก
มาก
มาก
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4. ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน
5. ด้านความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน

n
̅

S.D.

320
320

3.94
3.93

0.550
0.541

กำรแปล
ควำมหมำย
มาก
มาก

ปัจจัยค้าจุน
6. ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

320
320

3.77
3.92

0.649
0.559

มาก

8. ด้านการนิเทศงาน

320

3.89

0.610

มาก

9. ด้านนโยบายและการบริหาร

320

3.91

0.609

มาก

10. ด้านสภาพการทางาน

320

3.90

0.590

มาก

11. ด้านสถานะทางอาชีพ

320

3.88

0.627

มาก

12. ด้านความมั่นคงในการทางาน

320

3.92

0.599

มาก

13. ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา
14. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

320
320

3.94
4.02

0.621
0.550

มาก
มาก

320

3.90

0.583

มำก

รวม

มาก

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลรวมด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีระดับแรงจูงใจที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.02) รองลงมา คือ ผลรวมด้านความรับผิดชอบ
ในตาแหน่งงาน มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.94)
ผลรวมด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่
ในระดั บ มาก ( ̅= 3.94) ผลรวมด้ านความก้า วหน้ าของตาแหน่ง งาน มีระดับ แรงจู งใจที่ มีผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานอยู่ ในระดับมาก ( ̅=3.93) ผลรวมด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุค คล
มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก ( ̅=3.92) ผลรวมด้านความ
มั่นคงในการทางาน มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.92)
ผลรวมด้านนโยบายและการบริหาร มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ( ̅=3.91) ผลรวมด้านสภาพการทางาน มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.90) ผลรวมด้านการนิเทศงาน มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅= 3.89) ผลรวมด้ า นสถานะทางอาชี พ มี ร ะดั บ แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติงานอยู่ ในระดับมาก ( ̅= 3.88) ผลรวมด้านการได้รับ การยอมรับนับถื อ
มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.81) ผลรวมด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดั บมาก ( ̅=3.79)
ผลรวมด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน มีระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ใน
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ระดั บ มาก ( ̅= 3.77) และผลรวมด้ า นความส าเร็ จ ในการท างาน มี ร ะดั บ แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.76) ตามลาดับ
8. ผลกำรทดสอบสมมุติฐำน
จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมศุลกากร
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งและไม่ ส อดคล้ อ งตาม
สมมุติฐาน สามารถสรุป ได้ดังนี้
ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
4) อายุ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
5) รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ส่วนที่ 2 ปัจจัยจูงใจเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ปัจจัยจูงใจนี้
เป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ ค นรั ก งาน ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านส่ ง ผลให้ ง านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยจูงใจสามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ อันได้แก่
6) ปั จ จั ย แรงจู ง ใจความสั ม พั น ธ์ ด้ า นความส าเร็ จ ในงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
7) ปัจจัยแรงจูงใจความสัมพันธ์ด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีนัยสาคัญทางสถิติ
8) ปั จ จั ย แรงจู งใจความสั มพันธ์ด้านลั กษณะของงานที่ปฏิบัติมีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
9) ปัจจัยแรงจูงใจความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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10) ปัจจัยแรงจูงใจความสัมพันธ์ด้านความก้าวหน้าของตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ส่วนที่ 3 ปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance
or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยค้าจุนให้แรงจู งใจในการทางานของบุคคลมีอยู่ตลอด
ซึ่ง ปั จ จั ย นี้ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มาจากภายนอกตัว บุค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกต่ อประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
11) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ความสั มพันธ์ด้านเงิ นเดือนหรือ ค่าตอบแทนมี ความสั มพัน ธ์เชิงบวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
12) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ความสั ม พั นธ์ ด้า นผู้ บั งคั บ บัญ ชา ผู้ ใ ต้บั งคั บ บัญ ชาและเพื่ อนร่ ว มงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีนัยสาคัญทางสถิติ
13) ปัจจัยค้าจุนความสัมพันธ์ด้านการนิเทศงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
14) ปั จ จั ย ค้ าจุ น ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นนโยบายและการบริ ห ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
15) ปัจจัยค้าจุนความสัมพันธ์ด้านสภาพการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
16) ปัจจัยค้าจุนความสัมพันธ์ด้านสถานะทางอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
17) ปั จ จั ย ค้าจุ น ความสั ม พัน ธ์ ด้า นความมั่ นคงในการทางานมีค วามสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
18) ปัจจัยค้าจุนความสัมพันธ์ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
9. อภิปรำยผล
การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมศุลกากร
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สรุปผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีอายุการทางาน 11-15 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีผลต่อแรงจูงใจ
เพื่อประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติ งาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ ปฐมพงษ์
โตพานิชสุรีย์ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาคนเก่งในองค์การ: กรณีศึกษา
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ” การศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งว่า ช่วงอายุราชการ 7-9 ปี
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เป็นช่วงที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความผูกพันต่อองค์การต่างที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุราชการอื่นและผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกก็มีความผูกพันต่อองค์การต่าสุดเช่นกัน เมื่อเทีย บกับ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลประเภท
อื่นไม่มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกั บงานวิจัยของ ศักรินทร์ นาคเจือ (2557) ศึกษาปัจจัยส่วน
บุ คคลที่มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์ก าร
อุตสาหกรรมป้ องกัน ประเทศและพลั งงานทหาร รวมทั้งศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 1) ข้าราชการที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และอายุราชการแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ข้าราชการที่
มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน ข้าราชการที่มีระดับชั้นยศ
และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน แรงจูงใจ
โดยรวมโดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร ใจดี (2552)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดทหารบก สุราษฎร์ธานี พบว่า
บุ ค ลากรที่ มี เ พศ สถานภาพการสมรส ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ต าแหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติงานไม่แตกต่ างกั น ส่ ว นอายุป ระสบการณ์ ในการปฏิ บัติง าน และระดั บ
เงิ น เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านแตกต่ า งกั น และปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
ปั จ จั ย ความสั ม พัน ธ์ด้ านความส าเร็จ ในงาน สรุปผลการศึก ษาพบว่ า ความสั มพั นธ์ ด้า น
ความส าเร็ จ ในงาน มี แ รงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
ตามล าดับ กล่ าวคือ บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา มีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นหรื อเสนอชื่อเป็นข้าราชการดีเด่นในด้านต่าง ๆ จาก
ผู้บังคับบัญชา บุคลากรมักจะได้รับคาชมเชยการยกย่องจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานเสมอ และบุคลากรมีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีระดับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก จึงทาให้เกิดแรงจูงใจและส่งผลต่อประสิทธิการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นนทัช ฟรอมไธสง (2552) ศึกษา เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านโดยรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยเรี ย งล าดั บ ตามความส าคั ญ ได้ แ ก่
ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี
เหล่าเลิศรัตนา (2553) ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
กีฬาแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่าง
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พนักงานกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และส่งผลน้อยที่สุด มีตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับเพื่อน
ร่วมงาน และ สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และรายได้
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับ
มากตามลาดับ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร คือ ผู้บังคับบั ญชาไม่เคยตาหนิความบกพร่องผิดพลาดใน
เรื่ อ งงานของบุ ค ลากรเลย ผู้ บั ง คับบั ญชาและเพื่อ นร่ว มงานยอมรั บในความรู้ค วามสามารถของ
บุคลากร บุคลากรได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นคณะทางานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
และบุคลากรมักจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่อง
ส่วนตัว ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิ จัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ประดิษฐ์ (2554)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีพบว่า ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับ ด้านลั กษณะของงานที่ป ฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ด้ า นความมั่ น คงในงาน ด้ า นเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก าร และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ กล่าวคือ บุคลากรที่ปฏิบัติง านอยู่ได้รับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมไม่
มากหรื อ น้ อ ยจนเกิ น ไป การปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ
ความชานาญและประสบการณ์ประกอบกันอย่างมาก งานที่ปฏิบัติต้องใช้ความคิดริเริ่มที่ทันสมัย และ
ทัน ต่อเหตุการณ์มาประยุ กต์ใช้ และบุคลากรคิดว่างานของที่ทาเป็นงานที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อ
หน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสา บุญประเสริฐ (2553) จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทรักลูกกรุ๊ป ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะงานและความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นผลตอบแทน
ด้ า นความส าเร็ จ และความมั่ น คง ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ด้ า นการบั ง คั บ บั ญ ชา และ
ด้านนโยบายการบริหารแตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิญญา จันทรา (2552) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยคือ ด้ านลั กษณะงานที่ป ฏิบัติ ด้า นการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสั มพันธ์กับเพื่อ น
ร่วมงานด้านการยอมรับนับถือ
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ปั จ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในต าแหน่ ง งาน สรุ ป ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ระดับมากตามลาดับ กล่าวคือ บุคลากรมักเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานโดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ ต้ อ ง
ควบคุมดูแลการทางานอย่างใกล้ชิด ยอมรับในความผิดพลาดของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นโดยนามา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้องและทันเวลาเสมอ สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สานักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)
5 ด้ า น คื อ ความส าเร็ จ ในการท างาน การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ
ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene
Factors) 7 ด้าน คือ นโยบายการบริหารงานขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับ
บุ คคลในหน่ ว ยงาน สภาพการทางาน เงินเดือนและสวัส ดิ การ ความมันคงในงาน ตาแหน่งงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นด้ า นความก้ า วหน้ า ของต าแหน่ ง งาน สรุ ป ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นด้ า นความก้ า วหน้ า ของต าแหน่ ง งาน มี แ รงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมากตามลาดับ กล่าวคือ หน่วยงานมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ
ด้านต่าง ๆ แก่บุ คลากรอยู่เสมอ หน่ว ยงานเปิดโอกาสให้ บุคลากรหรือบุคลากรอื่น สามารถสอบ
เปลี่ยนสายงาน ทั้งคิดว่าหากย้ายไปทางานในหน่วยงานอื่นอาจไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน เท่าที่ได้รับจากที่นี่ และหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ปรั บ วุ ฒิ ใ ห้ สู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประภา สั ง ขพั น ธ์ (2554) พบว่ า
แรงจู ง ใจกั บ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบภายใน กรณี ศึ ก ษา บมจ.
ธนาคารกรุงไทย โดยแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่งานและการได้รับการสนับสนุนจากฝ่าย
บริหารจะส่งผลตอประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานมากที่สุดและแรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือในสาย
งานมีผลต่อคุณภาพการทางาน
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้าน
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน มีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ กล่าวคือ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ ผลตอบแทน
อื่น ๆ ที่ได้รับ เช่น สวัสดิการที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ฯลฯ มีความเหมาะสม มีหลักเกณฑ์
การขึ้นเงินเดือนหรือผลตอบแทนของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และได้รับเงินโบนัส หรือเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและตาแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วลัด ไวแมน (2010) ศึกษา เรื่องลักษณะของความต้อ งการเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
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ทางานของพนักงาน พบว่า สิ่งที่พนักงานต้องการในขณะทางาน คือ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ความมีอิสระในการทางาน สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทางาน โอกาสของความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งข้อสรุป
นี้จ ะส่ งผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และสอดคล้ องกับแนวคิดของ วรรณา
ระย้างาม (2553) กล่าวถึง เงินเดือนและค่าตอบแทน จะมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุ คคลในองค์กร กล่าวคือ ถ้าได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่มากพอ แก่การดารงชีวิตตาม
สถานภาพที่เป็นอยู่ก็จะทาให้บุคคลไม่ต้องดิ้นรนมากนักที่จะไปหางานทาเพิ่มนอกเวลาทางานหรือ
ทางานล่วงเวลา
ปัจ จัย ด้านความสั มพันธ์ด้านผู้ บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่ว มงาน สรุปผล
การศึกษาพบว่า ด้านความสัมพันธ์ด้านผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงใจที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมากตามลาดับ กล่าวคือ บุคลากรมักจะได้รับ
ความช่ว ยเหลื อและคาปรึ กษาจากผู้ บังคับบัญชาและเพื่อนร่ว มงานอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่าง สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรคนอื่น ๆ
ภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี และบุคลากรและเพื่อนร่วมงานมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรี่ จากัด พบว่าที่มีตาแหน่งงานต่างกันทาให้ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมต่างกันแต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านการได้รับความยกย่องนับถือด้านความความ
มั่นคงในงานด้านความส าเร็จ ในการปฏิบัติงานและด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร และ
สอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของ กัล ยา ยศค าลื อ (2553) ศึกษา เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่า
คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้า นความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นการได้ รั บ ความยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นฐานะและความมั่ น คงของอาชี พ
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านนโยบายและการบริหารงานและด้าน
รายได้และผลประโยชน์ที่ได้รับ ตามลาดับ
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านการนิเทศงาน สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านการนิเทศ
งาน มีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมากตามลาดับ กล่าวคือ
บุคลากรคิดว่าผู้บังคับบัญชาสอนงานท่านตรงตามหน้าที่ที่รับผิดขอบ คิดว่าผู้บังคับบัญชาชี้แนะการ
ทางานให้ ด้ ว ยความเต็ มใจ และบุ ค ลากรคิ ดว่ า ผู้ บั ง คับ บัญ ชามอบหมายงานท่า นตรงตามหน้ า ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรดาว มัชฌิมา (2549: 95-96) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงศูนย์
อบรมเด็ ก ก่ อนเกณฑ์ ใ นวัด จั งหวั ด อุบ ลราชธานี พบว่า ปั จ จัย ที่ เ ป็น องค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
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แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี สารนอก (2553: 129-130) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจู งใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้า เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ปัจจัยแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านนโยบายและการบริหาร สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชากาหนดนโยบายในการบริหารโดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก นโยบายในการบริหารงานของหน่วยงานมีความเป็นไปได้ในการนาไปสู่การปฏิบัติและทุกคน
สามารถปฏิบัติตามได้ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
และการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณธษา จันทร์หอม (2552) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือ
เว้ง กรุ๊ป พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการ
บริหาร ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการบังคับบัญชา ด้านลักษณะในการ
ทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสาเร็จและความมั่นคงในการทางาน แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต วัฒนากูล (2551) ศึกษา เรื่องปัจจัยแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จ้ากัด จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าส่วนปัจจัยสุขอนามัย
พบว่า พนักงานให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้า นสภาพการทางาน
ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงาน และด้านตาแหน่งงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กิตติพงษ์ ศิริพร (2551) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
พนั กงานระดับ ปฏิบั ติการ: กรณี ศึ กษา โรงงานผลิ ตรถยนต์ จัง หวัดสมุท รปราการ พบว่ า ปัจจั ย
แรงจูงใจภายนอกของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านความปลอดภัยใน
การทางาน มีร ะดับ มาก และระดับปานกลาง จานวนทั้งสิ้ น 5 ด้า น ได้แก่ ด้านนโยบายและการ
บริหาร ด้านการพัฒนาการฝึกอบรม ด้านของการเลื่อนตาแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านสภาพการทางาน สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านสภาพ
การทางาน มีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่ าวคือ สถาน
ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงาน ตั้ ง อยู่ ใ นสถานที่ ที่ ส ะดวกต่ อ บุ ค ลากร และบุ ค คลภายนอกที่ เ ข้ า มาติ ด ต่ อ
ประสานงาน หน่วยงานมีอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัยเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดีรวดเร็วและเพียงพอต่อการใช้งาน สถานที่ทางานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน และสถานที่ทางานมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจั ยของ
อรวรรณ จันทร์ชื่น (2550) ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
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สวนสนุกดรีมเวิลด์ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าเป็นด้านที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทางานมากที่สุด ส่วนปัจจัยแวดล้อมด้านสภาพการทางานโดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี เหล่าเลิศรัตนา (2553: 28) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นสิ่งที่เอื้ออานวย
ให้การปฏิบัติงานสามารถดาเนินไปได้ด้วยความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย สถานที่และอุปกรณ์ บุคลากร และนโยบายและการบริหาร
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านสถานะทางอาชีพ สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านสถานะ
ทางอาชี พ มี แ รงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก กล่ า วคื อ
บุคลากรคิดว่างานที่ท่านทาเป็นงานที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี รู้สึก ภูมิใจที่ได้ทางานในหน่วยงานนี้ และ
บุคลากรคิดว่าหน่วยงานที่ทาเป็ นที่ยอมรับของสั งคม สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เรณู สุ ขฤกษกิจ
(2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรใน บริษัทท่าอากาศยาน
ไทยจากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุดคือ ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือด้านความสาเร็จ สาหรับปัจจัยค้า
จุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยด้านเงินเดือนและ สวัสดิการ
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือด้านสถานะทางอาชีพ
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในการทางาน สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้าน
ความมั่นคงในการทางาน มีแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คือ บุคลากรมีอานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองจากหน่วยงาน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ต้องกังวลต่อการโยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่
หรือให้ลาออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรม บุคลากรคิดว่าสามารถอยู่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ไปจน
เกษียณอายุราชการ และหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อบุคคลภายในและบุคคลภายนอก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เนตรทราย กาญจนอุดมการณ์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสานัก
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้ า หน้ า ที่ โ ดยรวมและทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางเรี ย งตามล าดั บ ได้ แ ก่ ความมั่ น คงในงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล การได้รับการยอมรับนับถือลั กษณะงาน การได้รับความยุติธรรมใน
องค์การ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ขวัญและกาลังใจในการทางาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์
ด้ า นการปกครองของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ แรงจู ง ใจการปฏิ บั ติ ง านสู ง สุ ด คื อ
ผู้บังคับบัญชามีทักษะในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และการกระทาและสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
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ปั ญ หาได้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาน าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการบริ ห ารงานอยู่ เ สมอ และ
ผู้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ของเนตรดาว มัชฌิมา (2549: 95-96) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของครูพี่เลี้ยงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจด้านการปกครองบังคับบัญชากับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาภา ไชยศาสตร์
(2556: 81) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจด้า นการปกครอง
และการนิ เ ทศงาน มี ค วามสั มพั น ธ์กั บ การปฏิบั ติ งานเชิง รุ กของพยาบาลวิช าชีพ ที่ ป ฏิบั ติ งานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
10. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการทาเรื่อง
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ในอนาคต ดังต่อไปนี้
ปัจจัยจูงใจ
จากการศึกษาปัจจัย จูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมศุลกากร พบว่า ความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากที่สุดโดยภาพรวม บุคลากรเมื่อได้รับมอบหมายงานตามมาตรฐานตาแหน่ง ซึ่งการ
มอบหมายงานให้แก่บุคลากรที่ในปริมาณงานที่เหมาะสมมีความยากง่ายสลับกัน เพื่อเป็นการยืดหยุ่น
และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ รวมทั้งทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่า
งานที่ได้รับมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถอยู่ตลอด ส่งผลให้มีความตั้งใจในการทางาน
เพื่อให้งานนั้นสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ปัจจัยค้ำจุน
จากการศึกษาปัจจัยค้าจุนที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมศุลกากร
พบว่า ด้านความสัมพันธ์ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมศุล กากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด กล่ าวคือ ผู้ บังคับบัญชามีทักษะในการ
ควบคุมดูแลผู้ใต้บั งคับบั ญชาเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทาและสามารถ
ปกป้ องคุ้มครองผู้ ใต้บั งคับ บัญชาในกรณีที่ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหา ทั้งยังนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ และผู้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและเป็นแบบอย่างที่
ดีในการปฏิบัติงาน เมื่อผู้นาในองค์กรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลกากร ในการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนงานบุคลากรจะมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดโครงสร้าง
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หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
และเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาตัวแปรในความสัมพันธ์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร เช่น ความสัมพันธ์ด้านความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น
และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากรได้ในอนาคต
2)ควรศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร
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