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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และงานวิจัยที่ทันสมัย และ สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการบริหาร ผ่าน
กระบวนการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าของนักวิชาการที่หลากหลายด้าน   

  



ค าชี้แจงการเสนอบทความในวารสาร  การวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร 

1. วารสารการวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร เป็นวารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้ง   
ภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้น สาขาวิชาดังนี้ 1.การจัดการ 2.การเงินและการลงทุน 3.การพัฒนา
บุคคลและองค์การ 4. การจัดการด้านโลจิสติกส์  และ 5. การสารสนเทศทางการจัดการ โดยอาจจะมี
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการวิจัยทางธุรกิจ 

2. วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร อยู่ภายใต้การด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษา 
สาทรธานี มีก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) 

3. การน าเสนอบทความเพื่อพิจารณาในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ผู้ส่งบทความสามารถ
ส่งบทความได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บท
วิจารณ์หนังสือ และแผนธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยส่งต้นฉบับมาที่
กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามสาขาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจาก
หลากหลายสถาบัน 

4. ผู้ส่งบทความจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ทางวารสารก าหนด โดยรายละเอียดในการน าเสนอ  
บทความดังนี ้
1. ต้นฉบับบทความเขียนเป็นภาษาไทย โดย ให้ระบุชื่อเร่ือง  ชื่อผู้ประพันธ์ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  โดยบทความจะมีความยาว 15-20 หน้า  กระดาษพิมพ์ เอ 4  ส่งทางไปรษณีย์ หรือ 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail). 

2. บทความที่น าส่งจะต้องมี บทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  และควรตรวจสอบภาษาให้
ถูกต้องก่อนน าส่ง 

3. องค์ประกอบและการจัดรูปหน้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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4. การเขียนอ้างอิงและ บรรณานุกรมของทางวารสาร จะใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA Style ทั่ว
ทั้งบทความ  ทั้งอ้างอิงเนื้อหาในบทความ และ อ้างอิงบรรณานุกรมท้ายเร่ือง  โดยบรรณานุกรม
จะเร่ิมจากบรรณานุกรมภาษาไทย และ ตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร  

 



 5.   บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารจะถูกกลั่นกรองและ
ประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ โดยบทความที่เสนอขอตีพิมพ์กับวารสารจะต้องเป็น
บทความที่ไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืนและไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด
มาก่อน ซึ่งผู้เขียนจะต้องลงบันทึกยืนยันกับทางวารสารเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.  ผู้เขียนจะต้องอ่านเงื่อนไข และ ข้อตกลง พร้อมยินยอมช าระค่าด าเนินการตามที่วารสารก าหนด  
ก่อนรับการพิจารณาบทความ 

7.  ผู้ประสงค์จะอ้างอิงข้อมูลเพื่อพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายด้าน
ลิขสิทธิ์และแจ้งให้ทางฝ่ายจัดการบรรณาธิการวารสารทราบ 

 
ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถน าส่งด้วยตนเองหรือทาง e - mail 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 90/10-17 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-8383  
E-mail: prayoon07@live.com   (081-4008677) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  วารสารการวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร (Journal of Business Research and Administration : 
JBRA) เป็นวารสารที่จัดท าขึ้น เพื่อเป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ความรู้และข้อมูลจาก การวิจัย ศึกษา ของ
นักวิชาการ ที่สนใจในการวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร โดยมีศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 
เป็นผูดู้แลและจัดเตรียมงาน 
  โดยฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับแรก ของวารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ซึ่งมีบทความที่
น่าสนใจในหลายๆด้าน เช่น ด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์การ ทั้ง
ส่วนงานภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งบทความต่างๆที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ทางวารสารได้จัดเตรียม
ผู้ประเมินบทความที่ทรงคุณวุฒิ และ มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับ เนื้อหาสาระของบทความแต่
ละเร่ือง เป็นผู้พิจารณาบทความ ผู้สนใจสามารถน าบทความต่างๆในวารสารนี้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ 
น าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานในปัจจุบันได้ 
  กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร จะ
เป็นสื่อกลางที่ส าคัญในการพัฒนางานวิชาการ และเป็นแหล่งค้นคว้าแหล่งใหม่ ให้แก่ผู้ สนใจ ซึ่ง
สามารถค้นหาข้อมูล และบทความต่างๆได้ บนเว็บไซด์ http://www.sathorn.net/ โดยบทความต่างๆจะ
อยู่รูปแบบไฟล์ Electronic document. โอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของท่าน 
สามารถอ่านข้อตกลง และระเบียบในการจัดท าบทความ ในหัวข้อ ค าชี้แจงการเสนอบทความในวารสาร 
การวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร  หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-8383  
 
         ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ 

          บรรณาธิการวารสาร 

  

    
 
 
 
 
 

บทบรรณาธิการ 
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การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอ านาจด้านสุขภาพ                                   
ไปสู่องค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย 

THE IMPLEMENTATION OF THE DECENTRALIZED PUBLIC HEALTH POLICY IN  
SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THAILAND 

สันติ ทวยมีฤทธิ์1, รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์2, ดร.ภัทรียา สุมะโน3, ดร.จารุรัตน์ แหยงกระโทก3 
.................................................................................. 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิธีกรณีศึกษา โดยเลือกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 

แห่ง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทยจากการกระจายอ านาจและเสนอแนวทางที่เหมาะสม โดย
การสัมภาษณ์เจาะลึกร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องและอภิปราย
เปรียบเทียบผลการศึกษา สังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมกับบริบท  

ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีระดับการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติที่แตกต่างกันภายใต้ 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบายสุขภาพองค์การ ทรัพยากรองค์การ 
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ การบริหารงานองค์การ การสื่อสารองค์การ และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ซึ่งพบว่าแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติ คือ (1) ต้องก าหนดเป้าหมายชัดเจนด้านสุขภาพตาม
หลักวิชาการด้านสุขภาพ (2) พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะพร้อมทั้งงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  (3) 
วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองท้องถิ่น (4) จัดโครงสร้างการ
บริหารองค์การเน้นภาวะผู้น าและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ (5) เน้นสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การพร้อมกับการสื่อสารมวลชน (6) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ดังนั้น รัฐบาลทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกันพัฒนากระบวน
ทัศน์ด้านสุขภาพและเพิ่มพูนความรู้การน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารองค์การพร้อม
กับพัฒนาโครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ 
ค าส าคัญ: นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ, การน านโยบายไปปฏิบัติ, องค์การบริหารส่วนต าบล,  

    การกระจายอ านาจ 
.................................................................................. 
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ABSTRACT 
This research is qualitative in the case study approach and 3 sub-district administrative 

organizations are selected. The aims to study, analyze, and synthesis a appropriate guideline on the 
current state of public health policy implementation by decentralization to sub-district administrative 
organizations in Thailand. In-depth interview with non-participant observation, documentary analysis, 
the results comparing, and synthesis approach for suitable context, which are operated in this study 

The results show that the implementation of the decentralized public health policy in sub -
district administrative organizations in Thailand are different. The 6 main elements are presented such 
as health policy, resource, outside environment, administration, communication, and participating. The 
suitable guideline comprise (1) establish explicit health policy consistent with the health principle (2) 
develop a human, competency, budget, and resources (3) analyze and modify the local of the economy, 
society, culture, and politics (4) manage focused organization structure on leadership and health 
standards (5) focus on both internal – external and mass communications (6) establish participatory of 
associate network 

Thus, The Ministry of the Interior and Ministry of Public Health should be jointly develop 
health paradigm and enhance knowledge of health policy implementation for executive officers within 
develop the public health and the environment structure to be strength and potential 
KEYWORDS: HEALTH PUBLIC POLICY, POLICY IMPLEMENTATION, SUB-DISTRIC  

            ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS, DECENTRALIZATION 
 
บทน า 

การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจากอดีตถึงปัจจุบันในประเทศไทย  มักมุ่งเน้นการศึกษา
นโยบายเฉพาะเร่ือง ณ จุดปฏิบัติการ แต่ยังขาดการสร้างแนวทางหรือตัวแบบที่มีความสมบูรณ์เพียงพอ
ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเร่ืองดังกล่าวมีความส าคัญและมีความ
ซับซ้อนที่จะต้องศึกษา จึงต้องวิธีการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ในหลายๆด้านหรือหลากหลายสาขา
แบบสหวิทยาการ (วรเดช จันทรศร, 2551: 31; สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2555: 395; กล้า ทองขาว, 2548: 33-
34; อุทัย เลาหวิชัย, 2550: 46) 

การกระจายอ านาจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยปี พ.ศ.2540 ท าให้รัฐบาลได้สร้างนโยบายสาธารณะด้านต่างๆจ านวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพรวมอยู่ด้วย (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2555: 99; เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543:18)  ผล
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542  ทุกกระทรวงต้องมีการถ่าย
โอนภารกิจต่างๆไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ถือ
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เป็นสองกระทรวงหลักที่เป็นเป้าหมายในการถ่ายโอนภารกิจ และยังมีปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ 
(เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543:31) โดยที่กระทรวงสาธารณสุขต้องถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพต่างๆ 
รวมทั้งสถานบริการสุขภาพ อันได้แก่ สถานีอนามัยซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเส ริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนภารกิจ
ไปแล้ว 7 ภารกิจ ส่วนภารกิจที่ยังไม่มีการถ่ายโอน มีจ านวน 27 ภารกิจ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2550 
คณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจ (กกถ.)  มีมติให้ถ่ายโอนสถานีอนามัย 35 แห่งให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 30 แห่ง ใน 23 จังหวัด โดยเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และยึดหลักการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานนั้น ให้ถ่ายโอนบุคลากรที่สมัครใจ โดยให้ตัดอัตราต าแหน่งและ
เงินเดือนตามตัวไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  แต่ผลการด าเนินงานยังพบว่ามีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานและความไม่ชัดเจนอยู่หลายประการ อาทิเช่น ระบบส่งต่อผู้ป่วย ระบบการควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และนอกจากนั้นยังมีข้อโต้แย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นหลาย
ประการ โดยเฉพาะประเด็นการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายนโยบายด้านสุขภาพ การมีและการสนับสนุนทรัพยากรที่ไม่ชัดเจนและ มากพอ โครงสร้าง
องค์การ ที่ไม่สนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพ การสื่อสารข้อความที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะของบุคลากรท้องถิ่นที่ขาดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การขาดประสบการณ์ในการบริหารงาน
ด้านสุขภาพของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น การถูกแทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น การมีสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ไม่
อ านวย ฯลฯ ท าให้มีการคาดการณ์กันว่าเมื่อสถานบริการสาธารณสุขโอนเข้าไปสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วการบริหารทรัพยากรต่างๆ จะขาดประสิทธิภาพ รวมถึงความไม่มั่นใจในสวัสดิการ 
บ าเหน็จบ านาญ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่บุคลากรจะได้รับ (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2554:45-87; ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์, 2550: 26-31) 

จากที่กล่าวมาจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้ให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ หากยังไม่มี
ด าเนินการใดๆ การน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
อาจประสบปัญหาความล้มเหลวของนโยบาย หรือการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติอาจส่งผลเสียต่อ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยในเร่ือง “การน านโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอ านาจด้านสุขภาพไปสู่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
ประเทศไทย” โดยเป็นกรณีศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปอยู่ใน
สังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วง 10 ปี เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
รัฐบาลในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในประเทศไทย นับตั้งแต่เกิดกฎหมายกระจายอ านาจด้านสุขภาพ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 

2. เพื่อเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่เหมาะสมกับบริบทการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในประเทศไทย  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การน านโยบายไปปฏิบัติ  การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการทางการเมือง เป็น
กระบวนการของกลยุทธ์ที่แสดง การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลาย ในอันที่จะต่อสู้เพื่อให้
ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตนเอง ซึ่งสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบาย โดย
การสังเกตปรากฏการณ์ จริงที่เกิดขึ้น หรือถูกกระท าให้เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อ
เป็นการแสวงหาค าอธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เกิดขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใด มีความสัมพันธ์กับสาระ
นโยบายอย่างไร (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2555 : 91) และเป็นกระบวนการจัดการกับแบบแผนการน า
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามเป้าหมายนโยบาย โดยยอมรับต่อข้อก าหนดที่เกิดขึ้น
จากการ ตัดสินใจไปก่อนแล้วหรือยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเร่ืองนั้นๆ (จุมพล หนิมพานิช, 2554 : 12) การ
น านโยบายไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนส าคัญ เน่ืองจากเป็นการตัดสินใจในนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ
ให้ประสบผลส าเร็จ  เป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
ค าสั่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งการตัดสินใจนโยบาย คือการบ่งชี้ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์  และการ
ก าหนดโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน เร่ิมด้วยการ
ก าหนดกฎพื้นฐานส าหรับการปฏิบัติ การคาดหมายผลลัพธ์ การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมาย การ
พิจารณาผลกระทบจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนา  ผลกระทบการตัดสินใจของหน่วย
ปฏิบัติ และการปรับปรุงกฎระเบียบที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Mazmanian and Sabatier, 1981: 538)  

การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจในรูปแบบนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยน าไปปฏิบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา โดยใน
ปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2550 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงนามส่งมอบภารกิจสถานีอนามัย 
จ านวน 35 แห่ง ใน 23 จังหวัดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวง
สาธารณสุข โดยยึดหลักการสถานีอนามัยไป บุคลากรสมัครใจ อัตราต าแหน่งและเงินเดือนตามตัวไป การ
ถ่ายโอนต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว (ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ, 2555 : 87) จากผลการประเมินความ
พร้อมของท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจ พบว่า องค์การบริการส่วนต าบลมีความพร้อมในการรับ
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ถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข แต่เป็นความพร้อมในบางภารกิจเท่านั้น การเตรียมความพร้อมในการถ่าย
โอนภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ค่อนข้างเป็นปัญหาไม่พบการเตรียมความพร้อม
อย่างเป็นระบบของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารของท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ การท างานของสถานี
อนามัยในพื้นที่ที่ถ่ายโอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่าง
ไปจากเดิม อัตราก าลัง ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นโดยส่วนมากยังเป็นต าแหน่งสนับสนุนในภาพรวม
ไม่มีปัญหา ทางด้านทรัพยากรในรูปของงบประมาณ และพบว่ายังมีข้อขัดข้องในเชิงระบบ และการ
ตีความ เพื่อแก้ปัญหา การถ่ายและเทียบโอนต าแหน่ง การสนับสนุนจาก CUP (contacting unit for primary 
care) และความสัมพันธ์กับระบบสาธารณสุข มีหลากหลายรูปแบบทั้งความสัมพันธ์อันดีเหมือนเดิม และ
ความสัมพันธ์ในลักษณะเฉยชา การพัฒนาทางด้านวิชาการของบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับผู้บริหารและการเมืองท้องถิ่นถือว่าอยู่ร่วมกันได้ การรับรู้ในตัวตนของ
เจ้าหน้าที่ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เข้าใจธรรมชาติการท างานในระดับท้องถิ่นมากขึ้น 
โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อม ทั้งส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุขควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจนที่ระบุให้ CUP มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนทรัพยากร ความรู้ทางวิชาการ และการติดตามดูแลด้านมาตรฐานบริการ
ทางวิชาการแก่สถานีอนามัยที่ถ่ายโอน เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ควรให้ความส าคัญกับความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในสถานบริการที่จะถ่ายโอนฯ ขนาดพื้นที่จ านวนหมู่บ้านหรือประชากรรับผิดชอบ ความพร้อม
ในเชิงงบประมาณของท้องถิ่น ความรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของผู้บริหารท้องถิ่นต่องานด้าน
สุขภาพ (ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ, 2555: 102) 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กระบวนการ 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยวิธีกรณีศึกษา (case study approach ) 

เน้นกระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วน
ร่วม (non-participant observation) และทางการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (documentary research)  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างจะถูกคัดเลือกตามคุณสมบัติในงานวิจัยก าหนดจากตัวแทนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในแต่ละภาค จ านวน 3 ภูมิภาค ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี (2) องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยทั้ง 3 องค์กรมีคุณสมบัติตามที่งานวิจัยก าหนด คือ เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางหรือมีรายได้ในระดับ 6-20 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการน านโยบาย
ด้านสุขภาพได้ปฏิบัติโดยได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยหรือปัจจุบันเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไปบริหารงานเอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2556  
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เครื่องมือท่ีใช้ 
เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับเร่ืองที่ต้องการศึกษามากที่สุด เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
ผสมผสานระหว่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (non structure interview) จ านวน 2 แบบ เพื่อใช้สัมภาษณ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยวิเคราะห์ใน
การศึกษา และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ประวัติผู้ตอบ ค าถามเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย ค าถามสืบค้นแนวความคิดของผู้ตอบ และค าถามเจาะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ สนทนา 
พูดคุยด้วยค าพูดของเขาเอง ค าถามเจาะ จะใช้ค าถามแบบเจาะหั กมุม การเปรียบเทียบ การสร้าง
สถานการณ์สมมติ หรืออาจกระตุ้นด้วยสิ่งของภาพนิ่ง (นิศา ชูโต, 2551:183) (2) แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)  เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบมี
โครงสร้าง เพื่อให้การสังเกตเป็นไปอย่างมีระบบ การสังเกตนี้ผู้วิจัยจะเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก กระท าตน
เป็นบุคคลภายนอกโดยไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ท าอยู่ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกว่าถูกรบกวน (นิศา  ชู
โต, 2551:141-142) ผู้วิจัยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมที่เป็นระบบ โดย
ใช้กรอบการสังเกตพฤติกรรมในปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ การกระท า (acts) กิจกรรม (activities) 
ความหมาย (meanings) การมีส่วนร่วม (participation) ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ (relationship) 
สถานที่ (settings) ตามแนวทางของ Lofland  (อ้างถึงในนิศา ชูโต, 255:141; อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช, 
2554:48-49) (3) แนวทางการวิเคราะห์เอกสาร (documentary research) โดยก าหนดประเด็นและเกณฑ์
ในการคัดเลือกเอกสารเพื่อให้ได้คุณภาพตามต้องการ โดยประเด็นและเกณฑ์นั้นเน้นเอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติของ อบต. (4) ตัวผู้วิจัย ในการวิจัยเชิงคุณภาพถือว่าผู้วิจัยเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการเก็บข้อมูล การจดบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (นิศา ชูโต, 2551:5-6 ;
สุภางค์ จันทวานิช, 2554:177) ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงทั้งในด้านความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ด้านการใช้ภาษา (wording) ด้านความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) และรูปแบบ (format) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การสังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วนร่วม (non-
participative observation) และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกน ามาใช้เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ได้มาก
ที่สุด โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลในกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา คือ บุคคลที่ก าหนดเป็นหน่วยวิเคราะห์
ในการศึกษาและบุคคลที่ก าหนดเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 ราย ดังนี้ (1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ 
นายก อบต.จ านวน 3 ราย (2) กลุ่มนิติบัญญัติ ได้แก่ ประธานสภา อบต.จ านวน 3 ราย (3) กลุ่มผู้รับ
นโยบายไปปฏิบัติโดยตรง ได้แก่ ผู้ที่ท าหน้าที่รับนโยบายและรับมอบหมายจากกลุ่มผู้บริหารและกลุ่ม
นิติบัญญัติโดยตรง ได้แก่ ปลัด อบต.จ านวน 3 ราย รองลงมาได้แก่ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 3 ราย และเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมครบถ้วน
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และทบทวนข้อมูลกันได้ จึงได้เลือกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติของ อบต.หรือเรียกว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ใน 3 กรณีศึกษา จ านวน 12 ราย ดังนี้ (1) 
กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานที่สถานบริการสาธารณสุข ที่จะต้องร่วมรับ
นโยบายและรับมอบหมายงานเพื่อน าไปปฏิบัติ จ านวน 3 ราย (2) กลุ่มภาคประชาสังคมได้แก่ ผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมในกระบวนการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต. ได้แก่ 
ก านันประจ าต าบล  จ านวน 3 ราย และประธาน อสม.ต าบล จ านวน 3 ราย (3) กลุ่มผู้รับบริการด้าน
สุขภาพ ได้แก่ ประชากรที่ได้รับบริการด้านสุขภาพที่เกิดจากการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติของ อบต. โดยผู้วิจัยจะเลือก ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและพร้อมให้สัมภาษณ์ พื้นที่ละ 2 
ราย รวม 6 ราย  ดังนั้น ในการวิจัยนี้ จึงใช้กรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา โดยก าหนดบุคคลให้เป็นหน่วย
วิเคราะห์ในการศึกษา จ านวน 12 ราย และก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) จ านวน 15 ราย   

การสังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participative observation)โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมแบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยจะเฝ้าสังเกตอยู่วงนอกและไม่เข้า
ไปร่วมในกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกว่าถูกรบกวน ตามแนวทางของ Denzin  
(อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช, 2554:48-49) ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยออกแบบให้เป็นการสังเกตโดยตรง 
แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของผู้ถูกสังเกต โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเข้าไปสังเกตเงียบๆเพื่อให้ผู้ถูก
สังเกตรู้สึกว่าเป็นเร่ืองปกติ ภายใต้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ (ภัทรียา สุมะโน, 2550:102)   เป็นการ
ปรับกระบวนทัศน์ เพื่อความรู้และความเข้าใจอันจะเป็นข้อมูลส าคัญที่เป็นค าตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย รูปแบบหรือกระบวนการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในกรณีศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้
วิธีจดบันทึกข้อมูลแบบย่อในสมุดโน้ต ก่อนน าไปลงรายละเอียดและเรียบเรียงในแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมฉบับสมบูรณ์ โดยกระท าในวันเดียวกันเพื่อป้องกันการลืมข้อมูล  

การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยจะศึกษาจากต าราวิชาการ เอกสารการติดต่อราชการ ค าสั่ง ระเบียบ 
กฎหมาย แผนปฏิบัติการ ข้อบัญญัติ รายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของ อบต.ที่เป็นกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในกระบวนการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แนวทางการ
พิจารณาจัดระบบจ าแนกประเภทข้อมูลโดยยึดเนื้อหาข้อมูลเป็นเกณฑ์ตามแนวทางของ Holsti (อ้างถึงใน
สุภางค์ จันทวานิช, 2554:152) น าข้อมูลที่ค้นคว้าได้ทั้งหมดมาจัดกลุ่ม และหมวดหมู่ จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล ควบคู่ไปด้วยโดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยเบื้องต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการด าเนินการทั้งสามวิธี ใช้อุปกรณ์
ด้านโสตทัศนศึกษาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีทัศน์ เคร่ืองบันทึกเสียง  
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกหล่นเนื่องจากนักวิจัยไม่อาจจดบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์
หรือถ้อยค าได้ทันท่วงที ตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ช่วยรวบรวมข้อมูลของนักวิชาการหลายท่าน 
(Patton, 1982: 249-251; นิศา ชูโต, 2511: 167) 
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โดยผู้วิจัยได้เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ ทั้งนี้ การสัมภาษณ์เจาะลึกจะท าการนัดหมายไว้
ก่อน และเน้นบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่เป็นการพูดโต้ตอบแบบเป็นกันเอง (นิศา ชูโต, 2555:166) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับเร่ืองที่ต้องการศึกษามากที่สุด โดยสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของ
การวิจัย ดังภาพ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงแนวทางการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า  การน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ นโยบายสุขภาพองค์การ ทรัพยากรองค์การ สิ่งแวดล้อมองค์การ การบริหารงานองค์การ การ
สื่อสารองค์การ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยพบว่า 

องค์ประกอบหลักแรก คือ นโยบายสุขภาพองค์การ ซึ่งภายใต้องค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบ
รองที่น่าสนใจ คือ เป้าหมายสุขภาพที่เสริมสร้างรายได้ เป้าหมายสุขภาพที่ขนาดและกิจกรรมชัดเจน และ
การมีหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและหลักวิชาการอ่ืนๆ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า   
อบต. ทั้ง 3 แห่ง มีการก าหนดเป้าหมายสุขภาพแตกต่างกันไป แต่เป็นไปตามภารกิจด้านสุขภาพภายใต้
กฎหมาย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 โดยให้
ความส าคัญในด้าน เป้าหมายสุขภาพที่สร้างรายได้คล้ายกัน แต่นโยบายสุขภาพไม่เสริมสร้างรายได้
ครัวเรือน ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากประชาชนไม่ให้ความสนใจ ในขณะเดียวกัน หาก อบต. ก าหนด
เป้าหมายหรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพที่ขนาดใหญ่เกินไป ก าหนดกิจกรรมที่หลากหลายเกินไป หรือ
กิจกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายมากเกินไป หรือขัดแย้งกับความรู้สึกชาวบ้าน ก็

กระบวนการ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้ให้ข้อมูลขององคก์ร 12 คน ผู้ให้ข้อมูลของชุมชน 15 คน 

1.ฝ่ายบริหาร: นายก อบต. 3 คน 
2.ฝ่ายนิติบัญญัติ: ประธานสภา อบต. 3 คน 
3.ฝ่ายผู้รับนโยบายโดยตรง: ปลัด อบต. 3 คน 
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข 3 คน 

สังเกตการด าเนินกิจกรรมต่างๆ: การประชุม 
สัมมนา การบริการประชาชน 

กระบวนการ 
สังเกตพฤติกรรม
แบบไม่มีส่วนร่วม 

กระบวนการ 
ศึกษาเอกสาร 

1.ผู้ให้บริการสาธารณสุข: 3 คน 
2.ภาคประชาสังคม:  
  ก านัน 3 คน ประธาน อสม. 3 คน ประชาชน
ผู้มารับบริการ 6 คน  

1.ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2.เอกสารราชการ: ค าสั่ง ระเบียบ ข้อกฎหมาย แผนปฏิบัติการ รายงานการประชุม 
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อาจท าให้นโยบายไม่ประสบผลส าเร็จได้ ต้องก าหนดขนาดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
ให้มีความชัดเจน เหมาะสม จึงจะส่งผลต่อความส าเร็จ สามารถประเมินผลกระทบนโยบายได้ และ
สุดท้าย การมีหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหลักวิชาการอ่ืนๆ พบว่า หากเป้าหมาย
สุขภาพหรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ มีความสอดคล้องและใช้หลักวิชาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นหลัก จะมีความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ ซึ่งพบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่งไม่เคยผ่านการอบรม
การบริหารระบบการแพทย์และสาธารณสุขหรือการบริหารระบบสุขภาพจากหน่วยงานใดมาก่อน แต่
เกิดจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่และการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่  

องค์ประกอบหลักท่ีสอง  การบริหารงานองค์การ ซึ่งมีองค์ประกอบรองที่ค้นพบ ได้แก่ ภาวะ
ผู้น า ทักษะผู้น า โครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ 
การควบคุมก ากับและประเมินผล  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าในด้าน ภาวะผู้น า ทักษะผู้น า อบต.ทั้ง 3 แห่ง มี
ผู้น าที่มีความจริงใจ ตั้งใจและมุ่งมั่นในการท างาน มีอุดมการณ์ ใช้หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ให้
ความส าคัญกับงานด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่ผ่านกลไกคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล และพร้อม
สนับสนุนทรัพยากรในการท างานด้านสุขภาพ ซึ่งพบว่าผู้น าชุมชนและประชาชน พอใจในการ
บริหารงานของผู้น า อบต. ถึงแม้ว่ายังมีโอกาสพัฒนางานด้านสุขภาพในอีกหลายเร่ืองก็ตาม ในส่วนด้าน
โครงสร้างสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่ง ให้ความส าคัญในเร่ืองโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่จะรองรับงานด้านสุขภาพรวมไปถึง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนฯ จึงมีการจัดตั้งโครงสร้าง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครบทุกแห่ง ให้รับผิดชอบภารกิจด้านสุขภาพทั้งระบบและ รพ .สต. ส่วน
บุคลากรด้านสุขภาพพบว่ามีจ านวนและลักษณะวิชาชีพ แตกต่างกันไปตามภารกิจหรือนโยบายด้าน
สุขภาพที่ อบต.ก าหนด แต่ละแห่งจึงมีความเพียงพอไม่เท่ากัน มีแหล่งเงินงบประมาณหลายแห่ง แหล่ง
เงินงบประมาณหลักได้แก่ กองทุนสุขภาพต าบล ส่วนแหล่งเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติท้องถิ่น มัก
เน้นเร่ืองการลงทุนด้านสุขภาพ การจ้างบุคลากรด้านสุขภาพ และพบว่ามีเงินบ ารุงของ รพ.สต.เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา  ค่าเวชภัณฑ์ ส่วนในด้านการก าหนดวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐาน
งานด้านสุขภาพ พบว่ามี อบต.สองแห่งมีการด าเนินงานเร่ืองนี้ในระดับหนึ่ง อีกหนึ่งแห่งยังไม่
ด าเนินการ ต้องถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ เนื่องจากสุขภาพเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เป็นเร่ืองเกี่ยวกับความ
เจ็บป่วยและการระบาดของโรค รวมทั้ง นายก อบต.ก็เป็นเจ้าพนักงาน ด้วย การก าหนดวิธีปฏิบัติงาน
หรือมาตรฐานด้านสุขภาพร่วมกันระหว่าง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ .รพ.สต.กับ 
นายก อบต.และทีม บริหาร อบต.จึงเป็นสิ่งส าคัญและต้องด าเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง วิธีปฏิบัติงาน
และมาตรฐานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือด้านสุขภาพร่วมกัน ที่พบใน อบต.ที่ด าเนินการ 
อาทิเช่น วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ฯลฯ และสุดท้าย 
การควบคุมก ากับและประเมินผลพบว่า อบต. ทั้ง 3 แห่งใช้กลไกในการควบคุม ก ากับ และประเมินผล
ไม่เหมือนกัน บางแห่งใช้กลไกคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล บางแห่งใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
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เฉพาะกิจติดตามประเมินผล แต่ทั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่ อติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ
ด้านสุขภาพ ขององค์การของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป   

องค์ประกอบหลักท่ีสาม ทรัพยากรองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบรองที่ส าคัญ คือ จ านวน
และสมรรถนะบุคลากร งบประมาณกองทุนต าบล  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า ในด้าน จ านวนและสมรรถนะบุคลากร พบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่ง มีการเพิ่มจ านวนและสาขาวิชาชีพ
ในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เท่ากัน ยังมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในบางแห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับกรอบอัตราก าลัง ที่เป็นไปตามภารกิจด้านสุขภาพที่ อบต.ก าหนด มีการเปิดกรอบอัตราก าลังไว้อีก
หลายต าแหน่งเพื่อรอการถ่ายโอนฯหรือบรรจุเพิ่ม พบว่าบุคลากรที่มีอยู่  มีความรู้ มีความขยัน มี
ความสามารถต่อการท างานด้านสุขภาพ ส่วนด้านงบประมาณกองทุนต าบล พบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่ง มี
งบประมาณกองทุนต าบล เป็นแหล่งเงินงบประมาณหลักในการด าเนินงานตามนโยบายสุขภาพหรือ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ซึ่งหากพัฒนากองทุนต าบลได้ดี จะเป็นกองทุนสุขภาพที่ชัดเจนและมี
ประโยชน์มากในระดับต าบล และมีเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ อบต .  เป็นเงินงบประมาณที่
สนับสนุนการลงทุนด้านสุขภาพ อาทิเช่น การลงทุนด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การจ้างบุคลากรด้าน
สุขภาพ โดยมีเงินบ ารุงสถานบริการ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเวร ค่าตอบแทน และค่าเวชภัณฑ์ ส่วนด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อบต.ทั้ง 3 แห่ง มีการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สนับสนุน
ครุภัณฑ์ส านักงานและยานพาหนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตามแผนความต้องการของส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้มีความสะดวก และมีมาตรฐานในการท างาน  

องค์ประกอบหลักท่ีสี่ การสื่อสารองค์การ องค์ประกอบรองที่เด่นชัด คือ การสื่อสารภายใน
องค์การ การสื่อสารภายนอกองค์การ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  อบต. 1 แห่ง มีการสื่อสารภายในองค์การที่
ไม่ซับซ้อนมากนัก เนื่องจากจ านวนบุคลากรมีไม่มาก จึงไม่กล่าวถึงเร่ืองนี้ อบต . อีก 2 แห่ง  มีการ
สื่อสารแบบเป็นทางการหรือระบบราชการ อาทิเช่น หนังสือราชการ ค าสั่งปฏิบัติการ ฯลฯ  มีการสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การโทรศัพท์ โทรสาร  การพูดคุย ฯลฯ และมีการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
หรือเมื่อมีโรคระบาด อาทิเช่น โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของ
บุคลากร ในการน านโยบายด้านสุขภาพขององค์การไปปฏิบัติ  บางแห่งมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ เข้าใจในนโยบายด้านสุขภาพขององค์การผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
บางแห่งมีการลงเยี่ยมครัวเรือนของเจ้าหน้าที่หรือ อสม.เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความ
เคลื่อนไหว ทราบการท างานด้านสุขภาพขององค์การหรือภาคเครือข่าย  ส่วนในด้าน การสื่อสาร
ภายนอกองค์การ อบต.ทั้ง 3 แห่ง ใช้หลักการผสมผสานระหว่างการสื่อสารแบบเป็นทางการและการ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  

องค์ประกอบหลักท่ีห้า สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ องค์ประกอบรองที่น่าสนใจ คือ สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ านาจท้องถิ่น ผลการศึกษาสรุป
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ได้ว่า อบต.ทั้ง 3 แห่งมีสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แตกต่างกัน เป็นไปตาม
บริบทของพื้นที่ แต่มีผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของทีมผู้บริหาร ทีมผู้ปฏิบัติ ที่จะต้องก าหนดนโยบายด้าน
สุขภาพหรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น และต้อง
เกื้อหนุนต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเจาะจง หรือตั้งใจที่จะให้เป็นไปตามนั้น อันจะ
น ามาสู่การสนับสนุน และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ส่วนองค์ประกอบรองด้านการเมือง
ท้องถิ่นและผู้มีอ านาจท้องถิ่น ด้วย อบต.ทั้ง 3 แห่ง มีลักษณะการเมืองท้องถิ่นไม่เหมือนกัน มีการเมือง
ท้องถิ่นแบบทีมเดียวบริหาร อบต.มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีนักการเมืองแบบหลายกลุ่มสลับสับเปลี่ยน
กันเป็นผู้บริหาร อบต. ในขณะเดียวกันการเมืองระดับชาติในพื้นที่ มีทั้งแบบสนับสนุนพรรคเดียวและ
แบบสนับสนุนหลายพรรค จึงเหมือนเป็นแรงเสริมความเป็นนักการเมืองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง หรืออ่อนแอ
ได้ด้วยเช่นกัน สิ่งที่เห็นร่วมทั้ง 3 อบต. ได้แก่ ประชาชนจะให้ความส าคัญกับผลงาน เชิงประจักษ์ใน
พื้นที่ของนายก อบต. และนายก อบต.จะเดินหน้าท างานตามนโยบายที่ได้ก าหนด ซึ่งนโยบายด้าน
สุขภาพเป็นเร่ืองหนึ่งที่จะต้องท าให้ประชาชนเห็นผลกระทบในเชิงบวกยิ่งบวกในหลายๆ เร่ือง หลายๆ 
ด้านยิ่งดี เพราะจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้น าชุมชน ของประชาชนในสมัยต่อไป พื้นที่ อบต.ใดมี
นักการเมืองท้องถิ่นหลายกลุ่ม ก็จะมีการแข่งขันกันในเร่ืองสุขภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผู้น าชุมชนใน
พื้นที่ มักกลายเป็นผู้มีอิทธิพล เนื่องจากเป็นนักปกครองในพื้นที่ นโยบายด้านสุขภาพใดสร้างผลงานได้
ถูกใจ ก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้น าชุมชนด้วย   

องค์ประกอบหลักสุดท้าย  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า อบต.ทั้ง 
3 แห่ง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ  เร่ืองของสุขภาพไม่ใช่เร่ืองของ อบต.
หรือ รพ.สต.แต่เป็นเร่ืองของทุกคนที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันด าเนินการ ช่วยกันรับผิดชอบ  ดังนั้น อบต.
ทั้ง 3 แห่ง ได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานด้านสุขภาพ 
โดยพบว่าในพื้นที่ อบต.ที่เครือข่ายมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว อบต.ก็สนับสนุนผ่านแผนปฏิบัติการด้าน
สุขภาพโดยกองทุนต าบลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในทุกๆ ปี ในพื้นที่ อบต.ที่เครือข่าย ยังไม่เข้มแข็ง  
ก็ใช้วิธีเชิญชวน ชักชวนประสานงานให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมพัฒนางานด้านสุขภาพ เพื่อท าให้
เกิดภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ บางเครือข่ายมีผลก าไร ก็คืนผลก าไรบางส่วน ไปพัฒนา รพ .สต.ไป
พัฒนาสังคม นอกจากนั้นยังได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์การภายนอก เพื่อให้มาร่วม
พัฒนางานด้านสุขภาพในพื้นที่ เสริมงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ รพ.สต.ให้เข้มแข็งมาก
ขึ้น หรือแบ่งเบาภารกิจ รพ.สต.ที่บุคลากรไม่เพียงพอ ด้วยวิธีการท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU: 
Memorandum of Understanding) กับหน่วยงานนั้นๆ หรือด้วยวิธีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันโดย
กองทุนต าบล หรือ อบต.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี  
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อภิปรายผล 
 แนวทางการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ที่เหมาะสมกับบริบทของการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในประเทศไทย
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบายสุขภาพองค์การ ทรัพยากรองค์การ สิ่งแวดล้อม
องค์การ การบริหารงานองค์การ การสื่อสารองค์การ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดย 
 ประการแรก อบต.เป็นรูปแบบการปกครองที่รัฐบาลมุ่งเน้นการกระจายอ านาจไปสู่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบท  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือเข้ามามีบทบาทในการดูแลบริหาร
บ้านเมืองด้วยตนเอง เป็นนิติบุคคล โดยมีอิสระในการตัดสินใจในกิจการของตนเอง พร้อมอ านาจหน้าที่
รอบด้าน เพื่อสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นหรือท าให้ความใฝ่ฝันของคนท้องถิ่นเป็นจริงมากขึ้น 
(อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543: 18) พัฒนาบ้านเมืองตนเองตามความใฝ่ฝัน ตามความสร่งสรรค์ของตนเอง
ได้มากขึ้น โดยเป็นไปตามภารกิจ ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีกฎหมายที่ก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ 
อบต.ไว้หลายฉบับเร่ืองสุขภาพประชาชนก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ผู้บริหาร อบต. จะต้องน าไปปฏิบัติ ภายใต้ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ลักษณะพื้นที่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่าง
กัน แต่ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งพบว่า อบต.ในประเทศไทยมีระดับการน า
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2555: 20) 

ประการท่ีสอง  การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.มักเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(กกถ) คร้ังที่ 2/2550 วันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ.2550 ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นนโยบายที่ค่อนข้างเร่งด่วน และเร่งรัดในระยะเวลาและเป้าหมายพื้นที่ในระดับ
ส่วนกลาง เป็นเหตุให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ 
อบต. ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่อต่างๆ ที่เป็นหัวใจส าคัญของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ยังมีความจ าเป็นต้องให้เวลาในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ท าความเข้าใจร่วมกัน ประกอบกับ
รัฐบาล ยังขาดรูปธรรมที่ชัดเจนในการสนับสนุน ติดตาม ก ากับ แก้ไขปัญหา การน านโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ด้วย  จึงท าให้ต้องใช้ประสบการณ์ และภาวะผู้น าที่มีอยู่ ด าเนินการไป
ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ 

ประการท่ีสาม  การพัฒนาบุคลากรของ อบต.ให้มีความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มี
กระบวนทัศน์การพัฒนาระบบสุขภาพ ยังไม่มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อบต.ทั้ง 3 แห่ง ยังไม่เคย
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือการบริหารระบบสุขภาพจากหน่วยงานใดมา
ก่อน ยังคงใช้หลักการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านสุขภาพผ่านกระบวนการสื่อสารแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการภายในองค์การเป็นส าคัญ ใช้ความเป็นผู้น าและเป็นทีมบริหาร ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
หรือกระตุ้นการท างานภายใต้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา และยังใช้ความสัมพันธ์เดิม
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กับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพอยู่  ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าควรเพิ่มองค์ความรู้ดังกล่าว
ให้สมบูรณ์มากขึ้น 

ประการท่ีสี่  จากผลการวิจัยพบองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในประเทศไทย ดังนี ้

องค์ประกอบหลักแรก   นโยบายสุขภาพองค์การ องค์ประกอบรองที่ส าคัญได้แก่ 
เป้าหมายสุขภาพที่เสริมสร้างรายได้ เป้าหมายสุขภาพที่ขนาดและกิจกรรมชัดเจน และการมีหลักวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขและหลักวิชาการอ่ืนๆ ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภารกิจด้านสุขภาพตามกฎหมายที่ให้ อบต.น าไปปฏิบัติ 
มีจ านวนมาก ดังนั้นผู้บริหาร อบต. จึงเลือกก าหนดนโยบายสุขภาพที่ตรงใจและถูกใจประชาชน หรือกึ่ง
ประชานิยม การก าหนดขนาดเป้าหมายชัดเจน กิจกรรมชัดเจน และเป็นไปตามหลักวิชาการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขและหลักวิชาการอ่ืนที่ชัดเจน จะช่วยให้ประชาชนสนับสนุน บุคลากรผู้ปฏิบัติ
จะให้ความร่วมมือและพร้อมน านโยบายไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้นโยบายดังกล่าวประสบ
ผลส าเร็จได้ สอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี (2546 : 297) กล้า ทองขาว (2534 : 302-303) ที่พบว่า นโยบาย
องค์การ กลุ่มเป้าหมายชัดเจน รูปแบบและกิจกรรมที่ชัดเจน การมีทฤษฎีและวิชาการรองรับที่เหมาะสม 
เป็นองค์ประกอบรองที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย และ Mazmanian and Sabatier (1981) ที่ได้เสนอ
ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยกล่าวถึง นโยบายองค์การ : วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย  
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสาระนโยบาย ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  องค์ประกอบหลักที่สอง  การบริหารงานองค์การ พบองค์ประกอบรอง ได้แก่  ภาวะ
ผู้น าทักษะผู้น า โครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ  
และการควบคุมก ากับและประเมินผล ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไป
ปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้น า อบต.มาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชนทุกๆ 4 ปี 
จึงมีความกระตือลือล้นในการท างานเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส าหรับโครงสร้าง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญ หากไม่มีส่วนงานนี้ถือว่างาน
ด้านสุขภาพอาจไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติการของ อบต. เนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติก็อาจเป็นไปได้ ส่วนวิธี
ปฏิบัติและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ และการควบคุมก ากับแระเมินผล ถือเป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางที่
ส าคัญในการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ลดความขัดแย้ง ลดการท างานที่ล้ า
เส้นซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งพบว่ายังด าเนินการไม่มากนัก อาจเป็นเพราะเร่ืองของสุขภาพ เร่ือง
การบริหารงานสุขภาพ ผู้บริหารอาจต้องมีองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับดี
พอสมควร แต่พบว่าผู้บริหาร อบต.กลับไม่ได้รับการอบรมการบริหารงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขหรือด้านสุขภาพ จากหน่วยงานใดๆ การบริหารงานองค์การ จึงส่งผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติของ อบต.สอดคล้องกับ กล้า ทองขาว (2534 : 302-303) ซึ่งพบว่า การบริหารงานองค์การ เป็น
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องค์ประกอบหลักที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติไปปฏิบัติ  การ
ดูแลสุขภาพเด็กไปปฏิบัติในรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา  

องค์ประกอบหลักที่สาม ทรัพยากรองค์การพบองค์ประกอบรอง ได้แก่ จ านวนและ
สมรรถนะบุคลากร งบประมาณกองทุนต าบล และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรเป็นองค์ประกอบ
หลักส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ถ้าปราศจากทรัพยากรองค์การ นโยบายที่ก าหนดก็ไม่ถูกน าไป
ปฏิบัติ โดยเฉพาะ อบต.ด้วยแล้ว ทรัพยากรองค์การยิ่งเป็นสิ่งส าคัญ สอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี(2546 : 
297) วรเดช จันทรศร (2551 : 248) พบว่าทรัพยากรองค์การ: งบประมาณ, บุคลากรและสมรรถนะ
บุคลากร, สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การน าหลักสูตร
วิทยาลัยครูไปปฏิบัติของสหวิทยาลัยอีสานใต้ การน านโยบายสาธารณสุขด้านสาธารณสุขมูลฐานและยา
เสพติดไปปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข การประเมินองค์ประกอบความพร้อมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
  องค์ประกอบหลักที่สี่ การสื่อสารองค์การพบองค์ประกอบรอง ได้แก่ การสื่อสาร
ภายในองค์การ การสื่อสารภายนอกองค์การ ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในยุคปัจจุบันระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญอย่าง
รวดเร็ว ทุกหลังคาเรือนมีโทรศัพท์มือถือ ทุกหน่วยงานมีโทรสาร โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตการสื่อสาร
จึงสะดวกขึ้นมากในยุคปัจจุบัน จึงท าให้การสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติ และการสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก องค์การภายนอก มีความสะดวกมากขึ้น สอดคล้องกับ ทองใบ  สุดชารี (2546: 297) 
ที่พบว่า การสื่อสารองค์การ เป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การน าหลักสูตร
วิทยาลัยครูไปปฏิบัติของสหวิทยาลัยอีสานใต้ และกิตติ บุนนาค (2536: 268)  พบว่า การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ มีผลต่อความล้มเหลวในการน านโยบาย การใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติใน
กิจการธุรกิจโรงแรมการให้บริการสุขภาพในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีไปปฏิบัติในพื้นที่ชนบทประเทศจีน 
  องค์ประกอบหลักที่ห้า สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ พบว่าองค์ประกอบรองที่พบคือ 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ านาจท้องถิ่น ส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันของ อบต. การเมือง
ท้องถิ่นอื่นๆ การเมืองระดับชาติ เป็นแบบอย่างการแบ่งพรรคแบ่งพวก และในปัจจุบัน อบต.มีบทบาทที่
ส าคัญมากขึ้นในพื้นที่ชนบท สิ่งเหล่านี้มีผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของ อบต. และส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติด้วย สอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2551: 248) ทองใบ สุดชารี (2546: 297) กล้า ทองขาว 
(2534: 303) พบว่า สิ่งแวดล้อมองค์การ: สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น การเมือง เป็น
องค์ประกอบรองที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การน านโยบายสาธารณสุขด้านสาธารณสุขมูลฐาน
และยาเสพติดไปปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข  



15 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 

 

องค์ประกอบหลักสุดท้าย  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่าองค์ประกอบหลัก 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติของ 
อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสภาพปัจจุบันเร่ืองของสุขภาพท้องถิ่น อบต.หน่วยงานเดียว ไม่สามารถท า
ให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลสุขภาพดีได้ ไม่สามารถท าให้ต าบลปราศจากโรคติดต่อต่างๆ ได้  การดึงภาคี
เครือข่ายในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ มาร่วมพัฒนางานสุขภาพ น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืน 
สอดคล้องกับ ส าเริง  แหยงกระโทก (2545: 95-96 ) พบว่า การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ และการ
ให้ความส าคัญกับหน่วยบริการปฐมภูมิ  ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติ 
และ สมพันธ์ เตชะอธิก (2551: 75-76)  ได้ศึกษาการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต. จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ การใช้กลไกภาคีต่างๆ
ร่วมมือกันท างาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  Dzakula (2008: 88) ได้ศึกษา
รูปแบบและความท้าทายในการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติภายใต้การกระจายอ านาจด้านสุขภาพ
ของประเทศโคเอเชีย พบว่าการไม่จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ซึ่งหลักการมีส่วนร่วมถือเป็นแนวทางของหลักธรรมาภิบาลนั้นเอง 

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยและข้อค้นพบทั้งหมดสามารถน ามาสังเคราะห์แนวทางส าหรับการน า
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมตามบริบทการ
บริหารราชการของรัฐบาล ดังภาพ 2 
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ภาพ 2 แนวทางการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามแนวทางการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. จัดโครงการฝึกอบรมการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติให้กับทีมบริหาร อบต. ด้วยข้อ

ค้นพบงานวิจัย พบว่า การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในประเทศไทย ที่เกิด
จากการกระจายอ านาจด้านสุขภาพนั้น มีการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติที่มีความ
แตกต่างกัน โดยเป็นไปตาม 6 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองที่ส าคัญได้แก่ การก าหนด
นโยบายสุขภาพองค์การ การบริหารองค์การ ทรัพยากรองค์การ การสื่อสารองค์การ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้บุคคลที่จะท าหน้าที่
บริหารงาน อบต.ได้แก่ นายก อบต. ปลัด อบต. ประธานสภา อบต. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สามารถที่จะบริหารงานด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องเพิ่มความรู้ สมรรถนะ 
ต่างๆ เหล่านี้ ให้พร้อมมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมคร้ังนี้ควรเป็นรูปแบบของการจัดการความรู้ สร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมด้วยการจัดให้มีการศึกษาดูงาน อบต .ที่ประสบผลส าเร็จในการ

ทรัพยากรองค์การ 

- จ ำนวนและสมรรถนะบคุลำกร  
- งบประมำณกองทุนต ำบล 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
 

นโยบายสุขภาพองค์การ 

- เป้ำหมำยสุขภำพที่สร้ำงรำยได้ 
- เป้ำหมำยสุขภำพที่ขนำดและกิจกรรม 

   ชัดเจน 

- กำรมหีลักวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์และ 

  สำธำรณสุขและหลกัวิชำกำรอ่ืนๆ 

การบริหารงานองค์การ 
- ภำวะผู้น ำ ทักษะผู้น ำ  
- โครงสร้ำงส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- วิธีปฏิบัติและมำตรฐำนงำนด้ำนสุขภำพ 
- กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

 

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 

- สภำพเศรษฐกิจ สภำพสังคม และ 

  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- กำรเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ ำนำจท้องถิน่  

 

ความส าเร็จของ 
การน านโยบาย 

สาธารณะด้าน
สุขภาพไปปฏิบัติ 

 

การสื่อสารองค์การ 

- กำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 

- กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กำร 

- กำรสื่อสำรมวลชน 
 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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บริหารงานด้านสุขภาพ ควรก าหนดการอบรมเป็นรุ่นๆ มีระยะเวลาในการอบรมต่อเนื่อง  โดยจัดเป็น
โครงการประจ าที่ผู้บริหาร อบต.ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ 

2. พัฒนาโครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของ อบต.ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพใน
การท างานด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยโครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีปลัด อบต .หรือ 
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บริหารนั้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานด้าน
สุขภาพในอบต. เพราะเป็นส่วนงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมตัดสินใจกับนายก อบต.ในการน า
นโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติ  ดังนั้น จ าเป็นต้องเพิ่มความรู้หลักการบริหารงานด้านสุขภาพ การมอบ
อ านาจในการสั่งการและการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสม การเพิ่มจ านวนบุคลากรและลักษณะสาขา
วิชาชีพด้านสุขภาพให้เพียงพอกับภารกิจที่องค์การก าหนด สนับสนุนหรือจัดงบประมาณในการท างาน
ด้านสุขภาพให้เพียงพอ  และก าหนดวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ ให้ครอบคลุมงานด้าน
สุขภาพที่จ าเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างานด้านสุขภาพร่วมกับ อบต.หรือภาคีเครือข่ายต่างๆ จะ
ส่งผลให้การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุขโดย

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมมือกันในการพัฒนา อบต. ให้ก้าวไปข้างหน้าในการน า
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ เพื่อการตอบโจทย์ “สุขภาพของท้องถิ่นโดยท้องถิ่นเพื่อ
ท้องถิ่น” ทั้ง 2 กระทรวงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญ ในการสร้างความพร้อมของ
องค์ประกอบต่างๆในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต. ให้ตรงประเด็นสร้าง
นโยบายชัดเจน เสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน  สนับสนุนทรัพยากรให้พร้อม เสริมการสื่อสาร และ
สร้างการมีส่วนร่วมให้ดียิ่งขึ้น ให้ อบต.รู้สึกพึงพอใจและท้าทายกับสิ่งใหม่ๆในสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตามประสบการณ์ของพื้นที่ หรือละเลยการสนับสนุน
ในสิ่งที่พื้นที่ต้องการ 

2. กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรเปิดโอกาสให้ อบต .
ได้รับการถ่ายโอนสถานบริการสุขภาพในระดับต าบลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมา
บริหารงานเอง โดยลดขั้นตอนกระบวนการประเมินความพร้อมของ อบต.จากคณะกรรมการประเมิน
ความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อน
และยุ่งยาก เพื่อให้ อบต.ได้มีสถานบริการสุขภาพระดับต าบลเป็นของตนเองมากขึ้น สามารถพัฒนางาน
ด้านสุขภาพได้ครบทั้งระบบมากขึ้น เพื่อเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน 

3. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ควรต้องร่วมมือกัน
ในการติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
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ไปปฏิบัติของ อบต. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพัฒนาการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาขั้นตอนการก าหนดนโยบาย (policy formulation) และการศึกษาขั้นตอนการ

ประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องได้รับการค้นคว้าเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมต่อการก าหนดนโยบายและการประเมินผลต่อไป 

2. แม้จะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพแต่การวิจัยเชิงปริมาณควรมีการด าเนินควบคู่ไปด้วย ดังนั้น การหา
อิทธิพลของปัจจัยต่อองค์ประกอบโดยใช้หลักการทางสถิติจึงมีความจ าเป็น เพื่อเป็นก ารยืนยัน
ผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

3. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติเท่านั้น ยังมีนโยบายสาธารณะที่ส าคัญอีกจ านวนมากที่ อบต.ควรน าไปปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
ควรต้องมีการศึกษาเช่นกัน 
กิตติกรรมประกาศ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก ำลังใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้นยศพันเอก 
และเป็นผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีฝ่ำยเสนำธิกำรในกรมเสนำธิกำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย 

CRUCIAL FACTORS WHICH AFFECT MORALE AND SPIRIT OF STAFF OFFICERS, RANK 
OF COLONEL, WORKING IN THE STAFF DIRECTORATE,  

ROYAL THAI SUPREME COMMAND 
รัฐพล  ธูปประสม 1   ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร 2 

............................................................ 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม, ปัจจัยเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่    ฝ่าย
เสนาธิการ ในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการ
ทหารในระดับชั้นยศพันเอกและพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ)ของกรมเสนาธิการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย รวม 6 หน่วย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  432 นาย เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด เพื่ออธิบายข้อมูลโดยสรุป   การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยใช้ t – Test และ ANOVA (F-test) ทั้งนี้ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจ โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เมื่อจ าแนกตามหน่วยที่สังกัด พบว่าเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรสังกัดกรมยุทธการทหาร และเมื่อจ าแนกตามชั้นยศก็พบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชั้น
ยศพันเอกและพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  สังกัดกรมยุทธการทหารเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพการสมรส  สมรส/อยู่ด้วยกัน 
มีอายุการท างาน 26 – 35 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ
กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ ได้แก่ ยศ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และส าหรับปัจจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
---------------------------------------------- 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ได้แก่ อายุราชการที่เหลือ และประเภทของเงินต าแหน่ง /หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน โดยปัจจัย
เกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการสั่งสมประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  
ค ำส ำคัญ  : ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ , ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอก , ผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ 

 
     Abstract 

The objective of this research is to study crucial factors such as personal factor, behavior, 
experiences which affect morale and spirit of staff officers, rank of colonel, working in the Staff 
Directorate, Royal Thai Supreme Command. The research samples were 432 officers with the rank of  
colonel and senior colonel at the Staff Directorate, Royal Thai Supreme Command from 6 organic 
units. The questionnaires were used as the tool of data collection. The data was analyzed via 
descriptive statistics which are frequency, percentage, mean, standard deviation, minima and maxima 
to describe and summarize overall data. Analysis of variance (T-Test and ANOVA (F-test)) were used 
to study the difference between independent variables and dependent variable. Multiple regression 
analysis was used for data analysis to find out which factors would significantly affect morale and 
spirit. Statistical significance was set at 0.05. The results were compared for each pair by means of 
Scheffe when the comparison was made more than two groups and had the Statistical significance at 
0.05.  

The results showed that most of the samples were the officers working at the Operations 
Directorate, Royal Thai Armed Forces. Moreover, when grouping by rank, it was found that most of 
the samples ranking in colonel and senior colonel were also working at the Operations Directorate, 
Royal Thai Armed Forces as well. Most of them were above 51 years old, held bachelor degree, got 
married, had working experience between 26-35 years and had an average income over 50,001 
baht/month. Personal factors which directly related to the working morale and spirit of those working 
at the Jaeng-wattana post were their promotion, marital status and average monthly income. In the case 
of behavior, the working time left until retirement and additional position stipend were the critical 
factors. Finally, for the factor of working experience, it was found that the experiences gained since the 
past and an ability to adapt to the working environment were important. 
KEY WORD : CRUCIAL FACTORS WHICH AFFECT MORALE  AND SPIRIT , OFFICERS  
RANK OF COLONEL , STAFF OFFICERS WORKING IN THE STAFF DIRECTORATE 
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บทน ำ 
 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน คือ สภาพจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก ที่บุคคลมี
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยที่จะแสดงออกมาเป็นลักษณะของความร่วมมือร่วมใจความรู้สึก
กระตือรือร้น ความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงาน และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในองค์การให้บรรลุผลส าเร็จ 
ดังนั้นขวัญและก าลังใจจึงถือเป็นสิ่งที่องค์การจะละเลยไม่ได้เลย  และเนื่องจากขวัญเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงง่ายและบางคร้ังยากต่อการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน องค์การจึงต้องท าการส ารวจขวัญอยู่
เสมอๆ จะท าให้องค์การสามารถปรับปรุงสภาพขวัญในองค์การให้ดียิ่ งขึ้นได้  ถ้าหากผู้น าองค์การ
สามารถสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้เกิดในระดับที่สูง จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่างานทุกอย่างของ
องค์การจะด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนและเรียบร้อย ปราศจากการขัดแย้งภายในหรือการละเลยจนท าให้
งานสะดุดเกิดผลงานที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
 กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ ชื่อเดิมคือ “กองบัญชาการทหารสูงสุด”ซึ่งมีข้าราชการทหารเป็น
บุคลากรหลัก ถือเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและการ
บริหารจัดการเร่ือยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และล่าสุดเมื่อปี 2552ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการที่ถือว่ามีผลอย่างเป็นนัยส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การก าหนดให้มีอัตราที่แน่นอนและตายตัวใน
ต าแหน่งระดับชั้นยศพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ) ขึ้นไปจนถึงระดับชั้นยศพลเอก ในทุก
ต าแหน่ง ในสมัยอดีตนายก สมัคร สุนทรเวชโดยข้อแลกเปลี่ยนส าคัญคือการได้มาซึ่งเงินประจ าต าแหน่ง
ที่เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของทุกต าแหน่ง ซึ่งเดิมจะมีเพียงผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหลักเท่านั้น  (มีหน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน) ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และเดิมการบริหารจัดการที่มี
ระบบต าแหน่งประจ าหน่วยที่ไม่ก าหนดจ านวนแน่นอนตายตัวของต าแหน่งประจ าหน่วยท าให้สามารถ
หมุนเวียนก าลังพลให้ได้รับยศสูงขึ้นได้อย่างไหลลื่น ท าให้ไม่ค่อยมีปัญหาการแออัดในชั้นยศ  แต่
ปัจจุบันเมื่อมีการบริหารจัดการแบบใหม่นี้ท าให้การไหลเลื่อนของชั้นยศเกิดการแออัดอย่างมากขึ้นเป็น
ล าดับทุกปี นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับเกลี่ยงานหรือมอบหมายงานให้กับกลุ่มของ
นายทหารที่ได้รับเงินค่าตอบแทนตามระบบการบริหารจัดการใหม่นี้อีกด้วย อีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหา
เร่ืองความแตกต่างของจ านวนตัวเงินเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานในความรับผิดชอบก็ดูจะเป็นปัญหา
ที่ส าคัญที่คอยบั่นทอนขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ในระดับชั้นยศเดียวกันด้วยปัญหา
ต่อมาคือ การแออัดในชั้นยศระดับล่างลงมา คือ ชั้นยศพันเอกลงมาที่ยังไม่ถูกก าหนดให้มีอัตราที่แน่นอน
และตายตัวเหมือนในระดับชั้นยศพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ) ขึ้นไปจนถึงระดับชั้นยศพลเอก  
ท าให้ยังมีการไหลเลื่อนในชั้นยศที่ค่อนข้างรวดเร็วและจะมาสะดุดหยุดอยู่ที่ชั้นยศพันเอกเป็นจ านวน
มากขึ้นๆ ทุกปี ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมาก ทั้งสภาพการ
แข่งขันขึ้นสู่ต าแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นและปัญหาการแย่งกันเข้าสู่จุดศูนย์กลางของอ านาจการบริหาร ห รือ
การไปช่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชา  ซึ่งนอกจากจะได้เปรียบจากเร่ืองความใกล้ชิดคุ้นเคยกับ
ผู้บังคับบัญชามากกว่าแล้วยังได้รับการตอบแทนต่างๆ ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วย  ผลกระทบโดย
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ตรงที่ผู้วิจัยมองเห็นคือ กลุ่มหน่วยงานที่ถือเป็นส่วนส าคัญที่เป็นมันสมองให้กับผู้บังคับบัญชา คือ กรม
เสนาธิการทหาร ซึ่งมีหน่วยดังต่อไปนี้ กรมก าลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่ง
ก าลังบ ารุงทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร และกรมปลัดบัญชีทหาร ซึ่งมีหน้าที่เปรียบเสมือนมันสมอง
ในการคิดวางแผนนโยบายต่างๆตลอดจนการอ านวยการ และการประสานงานให้งานและภารกิจส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่นี้ในปัจจุบัน ดูจะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท างานของข้าราชการที่ท้า
ทายว่ายังมีสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพราะสภาพการณ์หนึ่งที่ท้าทาย คือ ฝ่าย
เสนาธิการประจ าตัวผู้บังคับบัญชาหรือผู้ไปช่วยงานอยู่กับส านักงานของผู้บังคับบัญชาที่ดูจะมี
ความก้าวหน้าในอาชีพและการตอบแทนต่างๆ ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดน่ันเอง 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงพฤติกรรมในการท างานของผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิ
การของกรมเสนาธิการในกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนการท างานเพื่อไปสู่สภาพ
งานที่ดีกว่าหากมีโอกาส สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในด้าน
ต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อสภาพขวัญและก าลังใจต่างๆ เหล่านี้ จึง
ท าการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เร่ือง “ ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอก
และเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย” เพื่อทราบข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาขวัญและก าลังใจของผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิ
การของกองบัญชาการกองทัพไทยให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพงานของกรมต่างๆ ที่เป็นมันสมองของ
กองบัญชาการกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามจุดมุ่งหมายของหน่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิ
การในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ของข้าราชการทหารชั้นยศ   พันเอกและเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและ
ก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 



25 
 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 
 

สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ยศ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการท างาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่
แจ้งวัฒนะ  มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมได้แก่จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน,อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของ
เงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน  และจ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่งที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ได้แก่ การสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมการท างาน  ระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างานของข้าราชการทหารชั้น
ยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา จะท าการศึกษาในส่วนที่ เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมและ
ประสบการณ์มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกรมเสนาธิการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในช่วง ส.ค. 2555 เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามจะประกอบด้วย ค าถามปิด
แบบมีตัวเลือก และค าถามเปิด ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม จ านวน 4 ข้อ  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 15 ข้อ  
โดยข้อมูลส่วนที่ 3มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า แต่ละข้อมี 10 ตัวเลือก จากมากที่สุดถึง

น้อยที่สุด ลดหลั่นมาตามล าดับ 
 ส่วนที ่4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกใน
กรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 26  ข้อ 
 2. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและพันเอก (ระดับเงินเดือนพัน
เอกพิเศษ) ซึ่งมีหน่วยดังต่อไปนี้ กรมก าลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่งก าลัง
บ ารุงทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร และกรมปลัดบัญชีทหาร จ านวน 432 นาย  
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กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย (Conceptual Framework) 
      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ยศ 
- เพศ 
- อายุ      ขวัญและก ำลังใจ 
- ระดับการศึกษา     ของข้ำรำชกำรทหำรชั้นยศพันเอก 
- สถานภาพการสมรส    ในกองบัญชำกำรกองทัพไทย 
- อายุการท างาน     พื้นที่แจ้งวัฒนะ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     

        
        
ปัจจัยพฤติกรรม       

- จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน    
- อายุราชการที่เหลือ     
- ประเภทของเงินต าแหน่ง 
หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน 
- จ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่ง 
หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน    

 
ปัจจัยประสบกำรณ์    

- การสั่งสมประสบการณ์    
- ความสามารถในการปรับตัวต่อ 

สภาพแวดล้อมการท างาน     
- ระดับความคาดหวังต่อ 

ความส าเร็จในชีวิตการท างาน 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ทราบปัจจัยส่วนบุคคล , ปัจจัยพฤติกรรม, ปัจจัยประสบการณ์ ที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ
ของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการ
กองทัพไทยเพื่อน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ของข้าราชการทหารชั้นยศพัน
เอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนวางแผนเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการรับราชการอีกด้วย 
 2. ทราบปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยในการปฏิบัติงานเพื่อน าผลการวิจัยไปสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3. ทราบผลความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการใน
กรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ในอนาคต จากผลกระทบความแออัดในชั้นยศ 
 4. ทราบผลความแตกต่างระหว่างปัจจัยพฤติกรรมกับปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการต าแหน่งที่มีเงินตอบแทนต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้เหมาะสมกับหน้าที่และภาระงานมากขึ้น 
 5. ทราบผลความแตกต่างระหว่างปัจจัยประสบการณ์กับปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย 
เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการต าแหน่งที่มีเงินตอบแทนต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้เหมาะสมกับหน้าที่และภาระงานมาก
ขึ้น 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ทฤษฎีล ำดับขั้นของ มำสโลว์ (Maslow’s need hierarchy theory) 
  ทฤษฎีล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, (1970)) อ้างถึงใน สมพงษ์  เกษมสิน(2526) ได้
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ ดังนี ้
 1. มนุษย์ย่อมมีความต้องการอยู่ เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้น กระบวนการนี้เร่ิมตั้งแต่เกิดจนตาย 
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 2.  ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง แล้วจะไม่ เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จึงจะเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
 3.  ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญ เมื่อความต้องการในระดับ
ต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจกับความต้องการในระดับที่สูงขึ้น 
 ทฤษฎีควำมต้องกำรท่ีแสวงหำของ แมคเคลแลนด์ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2545) ทฤษฎีความต้องการที่แสวงหาของ แมคเคลแลนด์ ท าการศึกษาเร่ือง
ความต้องการด้านต่างๆ ของมนุษย์ โดยมุ่งที่ความปรารถนาเพื่อ  
 1.  ความต้องการความส าเร็จ ( Need for Achievement ) บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูงจะมี
ความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบผลส าเร็จและกลัวต่อความล้มเหลว ต้องการการแข่งขันและ
ก าหนดเป้าหมายที่ยากล าบาก มีทัศนคติชอบเสี่ยง แต่ไม่ใช่การพนัน พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมิน
ปัญหา มีความรับผิดชอบเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง และมีความปรารถนาที่จะท างานให้ดีกว่าคนอ่ืน 
 2.  ความต้องการด้านอ านาจ ( Need for Power ) บุคคลมีความต้องการอ านาจสูง จะมีความ
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเช่นนี้จะต้องการความเป็นผู้น า เป็นนักพูด เป็นผู้ที่ต้องการ
ท างานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน เป็นกลุ่มที่แสวงหาหรือค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด  ชอบสอนและ
ชอบพูดในที่ชุมชน ชอบแข่งขัน เพื่อให้สถานภาพสูงขึ้น และจะกังวลเร่ืองอ านาจมากกว่าการท างานให้
มีประสิทธิภาพ 
 3.  ความต้องการความผูกพัน ( Need for Affiliation ) บุคคลที่มีความต้องการข้อนี้สูง จะพอใจ
กับการเป็นที่รักและมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดต่อการต่อต้านโดยสมาชิก  กลุ่มสังคม เขาจะ
รักษาความสัมพันธ์อันดีในสังคม พอใจในการให้ความร่วมมือมากกว่าการแก่งแย่ง และพยายามสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ตลอดจนต้องการสร้างความเข้าใจ อันดีต่อสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 
ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (two factor theory) 
  ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (two factor theory) เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg,(1959)) อ้างถึงใน 
สมิหรา  จิตตลดากร(2546) ซึ่งได้สรุปว่า มีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบ
ในงานของแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยดังกล่าว คือ  ปัจจัยจูงใจ (motivation factor) และปัจจัยค้ าจุน 
(maintenance factor) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปัจจัยสุขอนามัย” 
 ทฤษฎีเฮอร์ซเบอร์ก เน้นอธิบายและให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการได้แก่ ตัวกระตุ้น
(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) สองปัจจัยมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง  
เฮอร์ซเบอร์กได้ท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท างานของนักบัญชีและวิศวกร
จ านวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปว่าความพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของคนมีความ
แตกต่างกันคือการที่บุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป  แต่ถ้าคน
ใดมีแรงจูงใจในการท างานแล้วคนนั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลดีได้  ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของ
ปัจจัย 2 ตัว คือด้านตัวกระตุ้นและการบ ารุงรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล 
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 ปัจจัยด้ำนตัวกระตุ้น (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน   
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน  
(Job satisfaction) 

ปัจจัยด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงท างานอยู่และ 
ยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงาน เมื่อไม่ได้จัดให้พนักงานเขาจะไม่พอใจ และไม่มีความสุขในการท างาน 
ทฤษฎีควำมคำดหวังของ Vroom 
 ทฤษฎีความคาดหวังถูกน าเสนอโดย Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวัง
ในการท างานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างานโดย
Vroom มีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิด
และการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท างานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไร
จากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการ
ท างาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้น เมื่อเขาคิดว่าการกระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขา
มีความพึงพอใจ เช่น เมื่อท างานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ท าให้เขาได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ค่าจ้างกับต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนักและ
เป็นรางวัลที่เขาต้องการ เพราะท าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืนมากขึ้น แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะ
ท างานหนักขึ้นเท่าไรก็ตาม หัวหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่องเขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เขาก็ไม่เห็นความจ าเป็นของการท างานเพิ่มขึ้นความรุนแรงของ
พฤติกรรมที่จะท างานขึ้นอยู่กับการคาดหวังที่จะกระท าตามความคาดหวังนั้น รวมถึงความดึงดูดใจของ
ผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่งจะมีเร่ืองของการดึงดูดใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงานและการเชื่อมโยงระหว่าง
ผลงานกับความพยายาม โดยทฤษฎีนี้จะเน้นเร่ืองของการจ่ายและการให้รางวัลตอบแทนเน้นในเร่ือง
พฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้ต่อเร่ืองผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็น
ตัวก าหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 
 ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซง ในสถานการณ์
การท างาน เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการท างาน, คุณลักษณะที่ใช้เป็นเคร่ืองมือและคุณค่าจาก
ผลลัพธ์สูงสุด ซึ่งจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย โดยสร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด  
ซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ ให้การอบรม พวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วย
ทรัพยากรที่จ าเป็น และระบุเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
 ให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผู้บริหารควรก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย้ าในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อบุคคลสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
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   ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่ งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่เขาได้รับ  
ผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล  และพยายามปรับการให้รางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับจากความพยายามของเขา 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ยิ่งลักษณ์  บุญประสิทธิ์  (2549)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการครู
และพนักงานของรัฐในสถานศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ 
 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  มีอายุการท างานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป  และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ  พบว่า ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ท่านมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจที่มีอาชีพเป็นครู ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ข้อที่มีระดับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ การปรับเงินเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน 
ด้านความมั่นคงในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติสูงสุด 
คือ ท่านมั่นใจว่างานที่ท านี้มีความมั่นคง ด้านความก้าวหน้าใน  การท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คืองานที่ท่านท าอยู่มีโอกาสก้าวหน้า  ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงสุด  คือ ท่านให้ความเคารพนับถือผู้บริหารด้วย   ความเต็มใจ  ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจใน  การปฏิบัติงานสูงสุด คือ ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานปัจจุบัน 
 การทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการครูและพนักงานของรัฐ  มีผล
ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     ที่ระดับ 
0.05 
 นำวำอำกำศโทหญิง อุบลรัตน์ พุฒซ้อน (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ และศึกษาระดับปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 328 คน และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง คือ ด้านลักษณะงานในต าแหน่งหน้าที่ ด้านนโยบายการบริหารของผู้บังคับบัญชา 
ด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านสภาพการท างานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านการยอมรับ
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ในการท างานและความมั่นคงในงาน และปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านค่าตอบแทน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพครอบครัว รายได้สุทธิต่อเดือน  มีผลต่อระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในระดับปาน
กลาง และชั้นยศมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานระดับสูง 
 ร้อยเอกหญิง จิตติมำ ทองเนียม (2544) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาล รวมถึงระดับขวัญและก าลังใจ โดยใช้แบบสอบถาม  ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 229 คน น าข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผล
การศึกษาพบว่าพยาบาลมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง  6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์สูง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า การปกครองบังคับบัญชา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ระดับต่ า ได้แก่ ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 ได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ และ ชั้นยศ ยกเว้นวุฒิการศึกษาของพยาบาล 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยมีวิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
การวิเคราะห์และประมวลผล โดยที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้คือ ข้าราชการทหารใน
ระดับชั้นยศพันเอกและพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ)ของกรมเสนาธิการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย จ านวน 6 หน่วย ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 432 นาย แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ล ำดับ หน่วย 
จ ำนวนประชำกร(นำย) 

รวม 
พันเอก พันเอกพิเศษ 

1. กรมก าลังพลทหาร 36 29 65 
2. กรมข่าวทหาร 40 27 67 
3. กรมยุทธการทหาร 78 40 118 
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ล ำดับ หน่วย 
จ ำนวนประชำกร(นำย) 

รวม 
พันเอก พันเอกพิเศษ 

4. กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 39 18 57 
5. กรมกิจการพลเรือนทหาร 40 30 70 
6. กรมปลัดบัญชีทหาร 33 22 55 
 รวมทั้งหมด 266 166 432 

 
หมำยเหตุ  - ข้อมูลจากกรมก าลังพลทหาร ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมด้านข้อมูลก าลังพล 

    - พันเอกและพันเอกพิเศษ (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ) ถือเป็นชั้นยศเดียวกัน แต่แตกต่างกัน
ที่ระดับเงินเดือนที่ได้รับเท่านั้น โดยพันเอกรับเงินเดือนระดับ น.4 พันเอกพิเศษ (อัตราเงินเดือนพันเอก
พิเศษ) รับเงินเดือนระดับ น.5 ทั้งนี้เนี่องจากกลุ่มตัวอย่างมีไม่มาก และมีที่ตั้งหน่วยอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะน าให้ใช้การแจกแบบสอบถามทั้งหมดทุกคนเพื่อท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 100 % 
โดยก าหนดให้ค่าความเชื่อมั่นเป็น 95% และค่าความคาดเคลื่อน 5% ซึ่งจากการค านวณกลุ่มประชากร
ข้างต้น มีจ านวนไม่มาก และเพื่อความสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 432 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรม จ านวน 4 ข้อ ใช้การวิ เคราะห์โดยใช้ความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ในการท างานจ านวน 15 ข้อ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด 
 ส่วนที4่ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศจ านวน 26  
ข้อใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เพื่อวิเคราะห์ใน
ภาพรวม และเป็นข้อเสนอแนะต่อไป  
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) เพื่อการพยากรณ์ โดยใช้ t – Test และANOVA (F-
test) จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
ด้านขวัญและก าลังใจ ในภาพรวม และรายด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) เพื่อพยากรณ์หาปัจจัยแรงจูงใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์  การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่  2   แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ สถิติท่ีใช้ ค่ำนัยส ำคัญ ผลกำรทดสอบ 

สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ยศ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการ
ท างานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพ
ไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ  มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ยศ F-test 0.003 ตอบรับ 
เพศ F-test 0.269 ปฏิเสธ 
อายุ F-test 0.575 ปฏิเสธ 
ระดับการศึกษา F-test 0.123 ปฏิเสธ 
สถานภาพการสมรส F-test 0.009 ตอบรับ 
อายุการท างาน F-test 0.148 ปฏิเสธ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F-test 0.003 ตอบรับ 

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมได้แก่จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน,อายุราชการที่เหลือ, ประเภท
ของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน  และจ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่งที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน F-test 0.093 ปฏิเสธ 
อายุราชการที่เหลือ F-test 0.030 ตอบรับ 
ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงนิเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน F-test 0.000 ตอบรับ 
จ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับใน
ปัจจุบัน 

F-test 0.911 ปฏิเสธ 

สมมติฐำนท่ี 3 ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ได้แก่ การสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถในการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมการท างาน  ระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างานของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมคีวามสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
การสั่งสมประสบการณ์ MRA 0.000 ตอบรับ 
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

MRA 0.000 ตอบรับ 

ระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างาน MRA 0.110 ปฏิเสธ 
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ยศ 
สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานที่ 2 
พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมได้แก่ อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับ
ในปัจจุบัน  มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส าหรับสมมติฐานที่  3   ทดสอบว่าปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ได้แก่  การสั่งสม
ประสบการณ์ ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน  ระดับความคาดหวังต่อ
ความส าเร็จในชีวิตการท างานของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้ง
วัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไรนั้น 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย นั้นโดยใช้   Multiple Regression Analysis (MRA) ได้ผลดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่  3   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่มีค่าสัมประสิทธิ์  สหสัมพันธ์ 
และนัยส าคัญของตัวแปรที่อยู่ในสมการพยากรณ์ Enter 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coeffients 
Standardized 

Coeffients t sig 
Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 
ปัจจัยประสบกำรณ์ 
-การสั่งสมประสบการณ์ 
-ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
การท างาน 
-ระดับความคาดหวังต่อ 
ความส าเร็จในชีวิตการ
ท างาน 
 

2.783 
 

.408 

.203 
 
 

.071 
 

.482 
 

.051 

.046 
 
 

.045 
 

 
 

.395 

.231 
 
 

.084 
 

5.774 
 

7.935 
4.376 

 
 

1.601 
 

.000* 
 

.000* 

.000* 
 
 

.110 
 

 
 

.596 

.530 
 
 

.540 
 

 
 

1.679 
1.888 

 
 

1.850 
 

(* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05 ) 
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จากตารางที่ 3 พบว่าจากตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร มีปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เพียงจ านวน  2 ตัวแปรเท่านั้น  
 ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณของ ปัจจัยประสบการณ์  ประกอบด้วย การสั่งสม
ประสบการณ์, ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน  และระดับความคาดหวังต่อ
ความส าเร็จในชีวิตการท างาน  พบว่า ปัจจัยด้านระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างาน ไม่
มีผลต่อขวัญและก าลังใจ   แต่ด้านการสั่งสมประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมการท างาน มีค่า Sig 0.000 แสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหาร
ชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
ตารางที่  4  แสดงความเชื่อมั่นของสมการพยากรณ์โดยใช้ Enter 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

 Std. Error of 
the Estimate 

F Sig 

1 .641 .411 .390 .91053 19.920 .000* 
 
   จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ ที่มีที่มี
ผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรม
เสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .641 แสดงว่าปัจจัยประสบการณ์ ด้านการสั่งสม
ประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของข้าราชการในระดับสูง (เนื่องจากค่า R มาก) อ้างอิงในระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ผู้ประพันธ์ 
ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิเกียรติ และคณะ 
 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .411  หมายความว่า  ปัจจัยประสบการณ์ ด้านการสั่ง
สมประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของข้าราชการ คิดเป็น 41.10 เปอร์เซ็นต์ สามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 41.1 ที่เหลืออีกร้อยละ 59.9 เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ 0.91053  หมายความว่า การประมาณ
ค่าของปัจจัยที่มีผลต่อระดับขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.91053  
   ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ( Multiple 
Regression  Analysis) เพื่อใช้เป็นค่าพยากรณ์ วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คือ 
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ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท านายหลายตัวกับตัวแปรตามหรือตัวแปร
เกณฑ์ 1 ตัว  
สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของ ยศ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม ในด้านของ อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่
ได้รับในปัจจุบัน ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ ในด้านปัจจัยประสบการณ์ ด้านการสั่งสมประสบการณ์ 
และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อขวัญและก าลังใจของ
ข้าราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถท านายผลการวิจัยนี้ได้โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์
ซึ่งแสดงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) คิดเป็น 41.10 เปอร์เซ็นต์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยตาม
สมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ ยศ(ตามอัตราเงินเดือน) ที่แตกต่างกันของข้าราชการทหาร
ชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส าหรับยศของทหารชั้นสัญญาบัตรของ
กองทัพไทยนั้น เป็นยศที่ต้องมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ถือเป็นสิ่งมี
คุณค่าทางจิตใจและในแง่สังคม อีกทั้งยศยังผูกติดกับต าแหน่งอีกด้วย ดังนั้นความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ทหารคือการได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น และท าให้ได้รับชั้นยศที่สูงขึ้นด้วย 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ สถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สถานภาพการสมรส ถือว่า
ส าคัญและส่งผลต่อการท างานโดยตรง เพราะการท างานในระดับสูงต้องมีความทุ่มเท และเสียสละเวลา
ให้กับงานอย่างเต็มที่ คนโสดมักจะไม่มีภาระเร่ืองการดูแลบุตร จึงสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานได้อย่าง
เต็มที่ ในขณะเดียวกันคนที่มีครอบครัวแล้วหากสามารถบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัวก็จะไม่
ส่งผลต่อการท างาน ครอบครัวเป็นแหล่งให้การสนับสนุนทางสังคมที่มีความส าคัญและใกล้ชิดกับบุคคล
มากที่สุด โดยเฉพาะการสนับสนุนทางอารมณ์ของคู่สมรส โดยปกติคนเราหากมีปัญหาในครอบครัวย่อม
ส่งผลโดยตรงกับที่ท างานด้วยเสมอ ทั้งนี้มีผลการศึกษาที่พบว่า มีความแตกต่างของปัจจัยด้านความ
ทุ่มเทในการท างานของพนักงาน ระหว่างสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้น
ยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผู้วิจัยมีความเห็นว่ารายได้ถือเป็นพื้นฐาน
หรือปัจจัยหลักล าดับต้นๆ ในการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงส่งผลท าให้ข้าราชการที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
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 ปัจจัยพฤติกรรม พบว่า ในด้านของ อายุราชการที่เหลือที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศ
พันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ว่าอาชีพทหารนั้น
เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทาง ดังนั้นเมื่อเลือกบรรจุเข้ารับราชการแล้วระยะหนึ่ง จะมีพฤติกรรมการ
เรียนรู ้และปรับตัวกับสภาพขององค์กร จากสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นอยู่ได้ ประกอบโอกาสใน
การหางานใหม่ยากขึ้น การเปลี่ยนงานหรือการก้าวหน้าในงานก็จะยิ่งเป็นไปได้ยากกว่าเดิม  ดังนั้น 
นายทหารจึงต้องยึดความมั่นคงด้านหน้าที่การงานไว้ก่อน ท าให้ยังคงอยู่กับองค์กร  ซึ่งมีความเคยชินกับ
สภาพที่เป็นอยู่ขององค์กรและพร้อมที่จะยอมรับองค์กรในทุก ๆ ด้าน  
 ปัจจัยพฤติกรรม พบว่า ในด้านของ ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบันที่
แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผลการวิจัยในด้านนี้อธิบายได้ว่าด้วยเหตุผลที่ว่ารายได้รายเดือนของข้าราชการทหารนั้นจะขึ้นอยู่กับชั้น
ยศที่ด ารงต าแหน่ง และปัจจุบันต าแหน่งระดับสูงถูกลดจ านวนลง  จึงอาจท าให้เกิดความไม่เพียงพอของ
รายได้ในการด ารงชีพ แม้ว่าการก าหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
จะมีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน  แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ท าให้
ข้าราชการทหารระดับชั้นยศพันเอกจ าเป็นต้องแข่งขันกันเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่มีค่าตอบแทนผูกติดกับ
ต าแหน่งที่เป็นเงินจ านวนสูงๆ ด้วย 
 ปัจจัยประสบการณ์พบว่า ในด้านของ การสั่งสมประสบการณ์ที่แตกต่างกันของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่า
ผ่านประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มามากกว่า ท าให้มีการสร้างผลงานเกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งานมากกว่า ดังนั้นนายทหารที่มีประสบการณ์ในการท างานมาก  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สูงกว่านายทหารที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อย นั้น ส่วนใหญ่เป็นนายทหารที่รับราชการมานาน ซึ่ง
มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 
และมีความเชี่ยวชาญในงาน ย่อมส่งผลท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างานมีมากกว่านายทหารที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย  

ปัจจัยประสบการณ์พบว่า ในด้านของความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลใน
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ทิศทางเดียวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งเป็น
สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวของนายทหาร ทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต โดยเฉพาะการเป็นนายทหารในกองทัพไทย
นั้นจะมีความซับซ้อนทางสังคมอย่างมากทั้งในแง่ของก าเนิด หรือเรียนจบจากสถาบันเดียวกัน เช่น จบ
จากแหล่งผลิตหลักของกองทัพ การรับบรรจุจากบุคลพลเรือน และการเลื่อนฐานะจากนายทหารชั้น
ประทวน ท าให้การมีเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่รู้จักคุ้นเคยกันจะมีโอกาสส่งเสริมซึ่ง
กันและกันมากขึ้น และมีการช่วยเหลือให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า 
อภิปรำยผล 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ ยศ(ตามอัตราเงินเดือน) ที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปตาม
แนวคิดของ วิจิตร  อารยกุล (2526) ทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนาวาอากาศโทหญิง อุบลรัตน์ พุฒ
ซ้อน (2547)  ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรม
สวัสดิการทหารอากาศ 
 ในส่วนของปัจจัยพฤติกรรม พบว่า ในด้านของ อายุราชการที่เหลือที่แตกต่างกันของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพลตรี 
ทวนทอง หอมเศรษฐี (2544) ซึ่งได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่งเสริมขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ในส่วนของปัจจัยประสบการณ์พบว่า ในด้านของ การสั่งสมประสบการณ์ที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ร้อยเอกหญิง จิตติมา ทองเนียม (2544) ที่ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยนี้ซึ่งมีข้อค้นพบที่สามารถพยากรณ์  ปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของ ยศ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรม ในด้านของ อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับใน
ปัจจุบัน และปัจจัยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ในด้านการสั่งสมประสบการณ์ , ความสามารถในการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ดังนั้น กรมก าลังพลทหาร ซึ่ง เป็นหน่วยซึ่งรับผิดชอบงานในเร่ืองนี้ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยข้างต้น เพื่อน าไปวางแผนและก าหนดนโยบาย
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ส าหรับการบริหารจัดการแนวทางการรับราชการของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ตรงกับความ
ต้องการ น าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง การ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิ
การในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน 
 2. กรมก าลังพลทหาร ควรพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม ในด้านของ อายุราชการ
ที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้ง
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และภาระงานมากขึ้นในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ต าแหน่งที่มีเงินตอบแทนต่างกัน ขวัญและก าลังใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง แม้ว่าจะเป็น
นามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรม  ซึ่งถือเป็นเร่ืองที่
มีความส าคัญอย่างมากในการที่จะปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ  และเป็นเร่ืองที่
ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสนใจและพยายามสร้างขึ้นในหน่วยงาน  เพราะนอกจากจะท าให้งาน
ประสบผลด้วยดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาอย่างมีความมั่นคง
ขึ้นในหน่วยงานอีกด้วย  
 3. กรมก าลังพลทหาร ควรพัฒนาและปรับปรุง ปัจจัยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ในด้านการสั่งสม
ประสบการณ์ , ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน เพราะในอนาคตอันใกล้นี้จะ
ได้รับผลกระทบจากความแออัดในชั้นยศมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะมีการจ ากัดและลดจ านวนต าแหน่งอัตรา
ตั้งแต่ชั้นยศพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษขึ้นไปถึงอัตราจอมพล ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยด้านขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยตรงเป็นอย่างมาก การบริหารงานที่ให้ความส าคัญแก่ปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์เป็นพิเศษนั้น ถือว่าขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีในการ
ท างานร่วมกันของมวลหมู่สมาชิก ขวัญและก าลังใจเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกร่วมมือร่วมใจกันท างาน
ด้วยความเต็มใจ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยเห็นว่าการท างานนั้น  บางคร้ังก็เกิดปัญหา
อุปสรรค ซึ่งมีด้วยกันหลาย ๆ สาเหตุด้วยกัน ฉะนั้นการท างานควรต้องมีการประเมินผลในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของการท างานร่วมกัน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปนั้น ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย  ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้
ค าตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถท าได้ และควรศึกษาบทบาทที่คาดหวังและ
บทบาทที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิ
การของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีต่อหน่วยงาน เพื่อน าผลการศึกษาไปก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน
ของผู้บริหาร และน าไปพัฒนาคนและพัฒนางานต่อไป 
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การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 

(A STUDY FOR WORK ENVIRONMENT AFFECTING QUALITY OF LIFE  
FOR NONCOMMISSIONED OFFICERS OF SIGNAL DEPARTMENT) 

อดิเทพ มโนการ 1 ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร 2 

--------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหาร
สื่อสาร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภายนอกกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารจ านวน 337 คน ซึ่งมีตัวแปร
อิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ
     ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 1 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สภาพการท างาน ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต พบว่ามี
ตัวแปรอิสระของปัจจัยภายในทั้ง 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านสุขภาพและด้านจิตใจ 
ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตพบว่ามีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายนอก 2 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านครอบครัว และด้านเศรษฐกิจ 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมในการท างาน คุณภาพชีวิต 
______________________________ 
1 นักศีกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the correlation of desirable work environment 
affecting quality of life for noncommissioned officers of Signal Department. The objectives of this 
research will be stated as follows: 1) To study a different personal characteristics affecting quality of 
life for noncommissioned officers of Signal Department. 2) To study the relationship between work 
environment and quality of life for noncommissioned officers of Signal Department. 3) To study the 
relationship between internal personal and quality of life for noncommissioned officers of Signal 
Department. 4) To study the relationship between external personal and quality of life for 
noncommissioned officers of Signal Department. 
  The samples used in this research are noncommissioned officers of Signal Department, the 
total amount of samples is 337 personnel. Independent variables are including: personal characteristics, 
work environment, internal personal and external personal. Questionnaires are used for collecting data 
and statistics received are analyzed by SPSS program for processing significant results.  
  The results of this research indicate that a different incomes was affecting quality of life 
significant. Working conditions related to quality of life significant. Health and mentality related to 
quality of life significant. The family and the economy related to quality of life significant. 
KEYWORDS: WORK ENVIRONMENT, QUALITY OF LIFE 
บทน า 
 การท างานเป็นกิจกรรมที่แต่ละคนกระท าขึ้นด้วยก าลังกายและก าลังใจ เพื่อจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ เช่น เพื่อการด ารงชีวิต ความสบายใจ ช่วยส่งเสริมสังคม ความมีหน้ามีตาในสังคม การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้วยมีความคาดหวังว่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนเพื่อเลี้ยงชีพ การ
ท างานมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน บางงานท าแล้วเสร็จสิ้นเป็นงาน ๆ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นคร้ังคราว ไม่มีข้อผูกมัดผูกพันใด ๆ บางงานเมื่อท าแล้วมีความ
ต่อเนื่องจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานตลอดการจ้างงาน เป็นงานที่ท าซ้ าแล้วซ้ าอีก เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการต่อเน่ือง ส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นงานประจ าที่ต้องท า 
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวัน 
 การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานนั้น มีลักษณะงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
มีการท างานที่เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน การท างานภายใน
องค์การนั้น นอกจากการท างานได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนแล้ว ยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างเป็น
แรงจูงใจ ท าให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังท าให้
บุคลากรยึดมั่นและผูกพันกับองค์การ เช่น สวัสดิการด้านต่าง ๆ  ความก้าวหน้าในการท างาน ลักษณะ
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ของสถานที่ในการท างาน บรรยากาศในการท างาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวในสถานที่ท างาน นั่นคือ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความพึงพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเกี่ยวพันกับบุคลากรโดยตรง 
อีกทั้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างน้อยหนึ่งในสามที่อยู่กับการท างาน มีความเป็นไปได้ในอนาคตที่ต้อง
ใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานมากขึ้น ซึ่งใช้เวลาในที่ท างานพอ ๆ กับอยู่ที่บ้าน การจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในการท างานทีดีย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน หากจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมส าหรับการท างาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร ตรงกันข้ามหากสภาพแวดล้อม
ในการท างานไม่เหมาะสม บุคลากรอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันเป็นสิ่งบั่นทอนทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ (สวรัตน์ สวชนไพบูลย์, 2548: 1) ผลกระทบทางร่างกายหรือจิตใจของบุคลากรจะ
มีผลต่อการด ารงชีวิตในแต่ละวัน การได้ใช้ชีวิต ใช้เวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสมใน
การท างานซึ่งเป็นเวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันเพียงพอที่จะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกดี มีความสุข ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้น นั่นก็หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันส่งผลต่อองค์การ 
ครอบครัวและประเทศชาติ 
 การที่จะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกดี  มีความสุข มีปัจจัย อ่ืน  ๆ มาเกี่ยวข้อง นอกจาก
สภาพแวดล้อมในการท างานแล้ว ยังมีปัจจัยภายในหรือแรงจูงใจภายในและปัจจัยภายนอกหรือแรงจูงใจ
ภายนอกของแต่ละบุคคลทั้งที่มองเห็นเป็นรูปธรรม และที่เป็นนามธรรมเลยจากการมองเห็นด้วยตา 
แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
ตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมค่อนข้างถาวร แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง ค าชม การได้รับการยอมรับยกย่อง เป็นต้น 
แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม (ธีระ เหลืองนทีเทพ และ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, มปป.) 
 คุณภาพชีวิตเป็นสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตที่จะสามารถส่งผลให้ด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชีวิตที่เป็นสุขควร
ประกอบด้วย การมีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงับความอยาก ควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่มีทุกข์
หรือมีแต่ก็ไม่มากจนเกินแก้ไข มีเพื่อนฝูง ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนและธรรมชาติได้ตามสมควร 
มีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้พอเพียงอย่างยั่งยืน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข มีที่อยู่อาศัย มี
ที่ท ากิน มีอาชีพและรายได้ตามสมควร มีความเสมอภาค ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพ มีการศึกษา 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข 
 บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมการทหารสื่อสารเป็นนายทหารชั้นประทวนจ านวนกว่าสองพันนาย 
เป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาให้เป็นผล  ด้วยภารกิจที่ต้องปฏิบัติและ
รับผิดชอบ กรอปกับบุคลากรทางทหารถูกฝึกมาให้เป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามค าสั่งที่



44 

 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 
 

ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท าให้งานส่วนใหญ่ปฏิบัติได้อย่างเป็นผล แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่างาน
ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามเป้า แต่การท างานยังมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งผลไปยังคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการท างานของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวน กรมการทหารสื่อสาร เพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมในการท างานของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวน กรมการทหารสื่อสารที่แท้จริง และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้ข้าราชการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอันจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 
วัตถุประสงค์   
             1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
             2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
              3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน
กรมการทหารสื่อสารที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหาร
ชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
 3. ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร 
 4. ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร   ศึกษาเฉพาะ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ประกอบด้วย เพศ  อายุ  การศึกษา รายได้ต่อ
เดือน สถานภาพ ชั้นยศ  อายุงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย  ความมั่นคงความ
ปลอดภัย  โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  องค์การและการจัดการ  ค่าจ้าง  การนิเทศงาน  สภาพการ
ท างาน สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย สุขภาพ และจิตใจ ปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย ครอบครัว ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและด้านเศรษฐกิจ  
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  ขอบเขตประชากร   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็น นายทหารชั้นประทวนกรมการทหาร
สื่อสารเท่านั้น  
 ขอบเขตระยะเวลา  การวิจัยคร้ังนี้ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ     2. อายุ     3. การศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน   5. สถานภาพ 
6. ชั้นยศ     7. อายุงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ปัจจัยภายใน 

1. ด้านสุขภาพ 
2. ด้านจิตใจ 
 

ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านครอบครัว 
2. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. ความมั่นคงปลอดภัย  
2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  
3. องค์การและการจัดการ  
4. ค่าจ้าง  
5. การนิเทศงาน  
6. สภาพการท างาน  
7. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่
ได้รับ  

คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหาร
ชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร และน า
ผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการบรรจุข้าราชการ 
            2. ทราบถึงสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น 
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร และน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
 3. ทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น 
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร และน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 
แนวคิด 
 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 นารีรัตน์ นิลประดับ (2547: 43) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่า หมายถึง สิ่ง
ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะท างานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีผลต่อการท างานและให้ความหมาย
ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานว่า หมายถึง การที่บุคคลเห็น ได้ยินหรือเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวบุคคลขณะท างานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งจะมีการตีความหมายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจและมี
ผลต่อการท างาน 
 ชนัดดา ยังสี (2549: 14-15) กล่าวถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน  หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลน า ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัวทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรม
และที่เป็นนามธรรม สภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมในการท างานทาง
จิตหรือทางสังคมภายในองค์การผ่านขั้นตอนการจัดระเบียบ  การตีความน าไปสู่การตัดสินใจ การ
แสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง ซึ่งการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคลว่าดีหรือไม่นั้นอาจ
มีความแตกต่างกัน 
 Nicklin (1997 อ้างถึงใน ชูศรี มโนการ 2548: 39) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมในการท างานว่า เป็น
สภาพการท างานที่จะส่งผลให้ผู้นิเทศประสบความส าเร็จอย่างมาก คือ สัมพันธภาพที่ดี ที่ประกอบด้วย 
การชื่นชม ความนับถือ การให้ก าลังใจ และการสนับสนุน 
 สุชาดา สีสุวรรณ (2546: 8-9) เลือกองค์ประกอบสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อท าการวิจัย 
ดังนี ้
 1. ความรู้สึกมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน หมายถึง การได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็น
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ธรรม พิจารณาเลื่อนต า แหน่งอย่างเหมาะสม ให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี ยอมรับและยกย่อง
ชมเชยพนักงาน เมื่อปฏิบัติงานดี ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อ และมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้
งานมากขึ้น 
 2. ความรู้สึกพอใจในค่าจ้าง หมายถึง การได้รับเงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนการท างานโดย
พิจารณาในเร่ืองของจ านวนค่าจ้างที่เหมาะสมกับปริมาณของผลงานและมีวิธีการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรม
เสมอภาค 
 3. ความรู้สึกพอใจในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การได้รับข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานที่องค์การก าลังท าอยู่และ
ก าลังจะท าในอนาคต การรับรู้เกี่ยวกับสายการท างานและอ านาจบังคับบัญชา การรับรู้ข่าวสารด้าน
นโยบายและกระบวน การท างาน และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์การและบุคคลต่าง 
ๆ ในองค์การ 
 4. ความรู้สึกพอใจในสภาพการท างาน หมายถึง สภาพที่มีความสะอาด มีระเบียบ มีความ
ปลอดภัย เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้เสมอ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มี
เสียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานที่ให้ออกก าลังกาย มี
โรงอาหารใกล้ ๆ มีศูนย์อนามัย มีสถานที่จอดรถ 
 5. ความรู้สึกพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ หมายถึง สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากค่าจ้างที่บุคคลได้รับ ได้แก่ เบี้ยบ าเหน็จบ านาญวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี การลา ค่ารักษาพยาบาล การจัดประกันภัย เป็นต้น 
 Gilmer (1973 อ้างถึงใน รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง 2547: 12-14) ได้แบ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่เป็นองค์ประกอบที่จะเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน คอื 
 1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การที่ได้รับความเป็นธรรม
จากผู้บังคับบัญชา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจ และปลอดภัยที่จะได้ท างานในองค์การ ซึ่งจาก
งานวิจัยพบว่า คนที่มีพื้นความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมั่นคงในงานนี้มีความส าคัญมาก 
แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส าคัญมากนัก 
 2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for advancement) ได้แก่ การได้มีโอกาสเลื่อน         
ต าแหน่งสูงขึ้น องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนอย่างเป็นธรรม พิจารณาเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสม ให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี
ยอมรับและยกย่องชมเชยพนักงานเมื่อปฏิบัติงานดี ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อ และมีการ
ฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึ้น 
 3.  องค์การและการจัดการ (Company and management) ได้แก่ ลักษณะการจัดโครงสร้างของ 
องค์การ การวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติภายในองค์การ ชื่อเสียงและการด าเนินงานขององค์การ 
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 4. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนการท างาน โดยพิจารณาในเร่ืองของ
จ านวนค่าจ้างที่เหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมเสมอภาค 
 5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic aspects of the jobs) เป็นเร่ืองของงานที่ท าอยู่เป็นงานที่
ท า ให้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความภาคภูมิ มีสถานภาพ มีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับนับถือเป็นงานบริการ
สาธารณะ เป็นงานที่ตรงตามความสามารถ เป็นงานที่ส่งเสริมความคิดริเร่ิมเป็นงานท้าทาย และท าให้เกิด
มีการเปลี่ยนแปลง 
 6. การนิเทศงาน (Supervision) คือการได้รับความเอาใจใส่ได้รับการตรวจแนะน างานอย่าง
ใกล้ชิด และได้รับทราบการท างานที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน การนิเทศงานมี
ความส าคัญที่จะท า ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานที่ท าได้ การนิเทศงานไม่ดี 
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า ให้เขาตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงาน 
 7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social aspects of the jobs) คือ การได้ท างานอยู่ในกลุ่มที่มี
ความคล้ายคลึงกับตน ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างาน มีความสามัคคีรู้จักหน้าที่ของ
ตน มีกลุ่มท างานที่ฉลาดมีประสิทธิภาพ 
 8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การให้ข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานที่องค์การก าลังท า อยู่และก าลังจะท าใน
อนาคต การรับรู้เกี่ยวกับสายการท างานและอ านาจบังคับบัญชา การรับรู้ข่าวสารด้านนโยบายและ
กระบวนการท างาน และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการท า งานขององค์การและบุคคลต่าง ๆ ในองค์การ 
 9. สภาพการท างาน (Working conditions) คือ สภาพที่มีความสะอาด มีระเบียบ มีความปลอดภัย 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรจัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้เสมอ มีอากาศถ่ายเทดีไม่มีเสียงรบกวน
และแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานที่ให้ออกก าลังกาย มีโรงอาหารใกล้ 
ๆ มีศูนย์อนามัย มีสถานที่จอดรถ 
 10. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ (Benefits) คือสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอ่ืน ๆ 
นอกเหนือไปจากค่าจ้างที่บุคคลได้รับ ได้แก่ เบี้ยบ าเหน็จบ านาญ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี การลา ค่า
รักษาพยาบาล การจัดประกันภัย เป็นต้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ในการศึกษาครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่าสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ที่ส่งผลให้เกิดภาวะ
กดดัน ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ท างานโดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง
ปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง การนิเทศงาน สภาพการท างาน 
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ 
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 ปัจจัยภายในและภายนอกของบุคคล 
 วิทมา ธรรมเจริญ (2555:41) ได้กล่าวถึงปัจจัยภายในและภายนอกของบุคคลโดยเร่ิมจาก 
ความสุขและให้ความหมายของค าว่าความสุข หมายถึง การประเมินความพึงพอใจในชีวิตโดยภาพรวม
ของผู้สูงอายุ โดยได้จากค าถามที่ว่า ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของท่าน มากน้อย
เพียงใด และได้ให้ค าจ ากัดความของปัจจัยภายในและภายนอกว่า ปัจจัยภายใน หมายถึง ความสุขที่ เกิด
จากความรู้สึกหรือการปรุงแต่งทางอารมณ์ ได้แก่ ภาวะทางอารมณ์ เช่น รู้สึกเบื่อ ๆ ไม่สนใจคนและ /
หรือสิ่งรอบตัว ขาดสมาธิ ซึมเศร้า รู้สึกดีๆ รู้สึกกลัววิตกจริต เครียด นอนไม่หลับ /หลับยาก เป็นต้น 
รวมถึงความรู้สึกที่เกิดจากการประเมินสุขภาพกายของตนเอง ดังนั้นปัจจัยภายในที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย ภาวะสุขภาพกาย และภาวะทางอารมณ์ ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยทางด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย สถานภาพสมรส การ
พบปะติดต่อกับบุตร เขตที่อยู่อาศัย การท างานภารกิจทางสังคมและศาสนา 
 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 อรรถพงษ์ อินทพงษ์ (2551: 11) สรุปว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจสังคมและเศรฐกิจ มีความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันในแต่
ละวันได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ยังสามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนของตนเองได้ 
 ปรีญธร สุทวีทรัพย์ (2553: 3) คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตที่บุคคลแต่ละคนจะ
ด ารง ชีวิตอยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ ได้โดยมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการตอบสนองความต้องการ
กินดีอยู่ดี เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม โดยคุณภาพชีวิตที่ดีต้องครอบคลุมในทุก ๆ มิติ ทั้งกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพ
การด ารงชีวิตที่บุคคลแต่ละคนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ ได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการท าให้มีการกินดีอยู่ดี เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิธิมา สมบูรณ์ทรัพย์ (2544) พบว่ารายได้ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการทหาร สังกัดกรมการเงินทหาร  
 มานะวุฒิ ศรีนคร (2551) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันซ่อมบ ารุง 
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พบว่าด้านสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
ก าลังพลและสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวและไม่ค่อย
เจ็บป่วย  
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 ธราพงษ์ มะละค า (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกรณีศึกษา
นายทหารชั้นประทวนกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์พบว่าด้านสุขภาพอนามัย
มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์สูง 
 ปรีญธร สุทวีทรัพย์ (2553) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาด 
ใหญ่ในกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมี
จ านวนทั้งสิ้น 2,148 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรค านวณ หาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ระดับความคลาดเคลื่อน    ± 5 % (α = 0.05) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 337 คน ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานและคุณภาพชีวิตมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ และตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ANOVA t-test และ ANOVA F-test การทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 มีอายุ 25-35 ปี และ36 - 
45 ปี  จ านวน 113 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 169 คน มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด 
คือ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มียศ จ่าสิบเอก จ านวน 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 มีอายุงาน 5 - 10 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3   
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 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ความมั่นคงปลอดภัย  
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  
องค์การและการจัดการ  
ค่าจ้าง  
การนิเทศงาน  
สภาพการท างาน 
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ 

1.60 
1.00 
1.40 
0.00 
2.00 
1.83 
3.40 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

7.51 
6.89 
7.34 
6.98 
7.36 
7.31 
7.89 

1.73 
1.83 
1.61 
1.97 
1.55 
1.46 
1.53 

                           รวม 7.32 1.40 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานในภาพรวมพบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากที่สุด
ไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับ ความมั่นคงปลอดภัย การนิเทศงาน 
องค์การและการจัดการ สภาพการท างาน ค่าจ้าง โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  
 พิจารณาในแต่ละด้าน ได้ดังนี้  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความมั่นคงปลอดภัย 
พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารรู้สึกว่างานที่ท าอยู่เป็นงานที่มีความมั่นคง
ต่อการด ารงชีวิตอยู่ในระดับความคิดเห็นสูงมาก ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านโอกาสก้าวหน้า
ในการท างาน พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารได้รับพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้าน
องค์การและการจัดการ พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารไม่ล าบากใจ
ที่ต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านค่าจ้าง 
พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
การท างานที่เหมาะสมกับปริมาณของผลงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้านการนิเทศงาน พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารทราบถึง
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี อยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้านสภาพการท างานพิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด หน่วยงานของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสารมีเวลาในการท างานแต่ละวันอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับความคิดเห็นสูง  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ พิจารณาในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย 
 3. ปัจจัยภายใน 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
     ด้านสุขภาพ 
     ด้านจิตใจ 

1.80 
2.00 

10.00 
10.00 

7.14 
7.76 

1.52 
1.66 

          รวม 7.46 1.43 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายใน เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้ดังนี้  ปัจจัยภายในด้านสุขภาพ พิจารณาในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง ปัจจัยภายในด้านจิตใจ พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสารสามารถท ากิจกรรมทางศาสนาได้ตามต้องการ รองลงมา ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสารมีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงาน  
 4. ปัจจัยภายนอก 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ด้านครอบครัว  
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ด้านเศรษฐกิจ 

0.00 
2.00 
0.00 

10.00 
10.00 
10.00 

7.76 
6.81 
5.76 

1.87 
1.69 
2.12 

                          รวม 6.77 1.52 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายหัวข้อทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย ด้านครอบครัว ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและด้าน
เศรษฐกิจ พบว่าด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ ปัจจัยภายนอกด้านครอบครัว พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้าราชการ
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นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมีความสุขเมื่อได้พบปะกับบุคคลในครอบครัว ปัจจัย
ภายนอกด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารพอใจในช่วงเวลาอิสระจากงานในแต่ละวัน ปัจจัยภายนอก
ด้านเศรษฐกิจ พิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ หากท่านมีหนี้สินท่านสามารถผ่อนช าระโดยไม่มี
ผลกระทบค่าใช้จ่ายในเร่ืองส่วนตัวและครอบครัว     รองลงมา ได้แก่ ท่านมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ในเร่ืองส่วนตัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านใช้บริการเงินกู้นอกระบบ เพื่อน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว  
 5. คุณภาพชีวิต 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร 

คุณภาพชีวิต Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
คุณภาพชีวิต 0.00 10.00 7.50 1.67 

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ครอบครัวของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหาร
สื่อสารมีความภาคภูมิใจในตัวของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารเป็นอย่ างมาก    
รองลงมา ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารพอใจกับการใช้เวลาในการ
ท างาน ครอบครัว สังคม และเวลาส่วนตัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสารมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัว  
 6. การทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการระดับ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ระดับนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานแบ่งองค์ประกอบ
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง 
การนิเทศงาน สภาพการท างาน สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ ผลการวิจัยความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิต พบว่า มีเพียงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 1 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการระดับนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร พบว่ามีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายในทั้ง 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 คือ ด้านสุขภาพและด้านจิตใจ 
 สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการระดับนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร ปัจจัยภายนอกแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว 
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและด้านเศรษฐกิจ ผลการวิจัยความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต 
พบว่า มีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายนอก 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านครอบครัว 
ด้านเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t sig 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (a) 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
1. ความมั่นคงปลอดภัย  
2. โอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน  
3. องค์การและการจัดการ  
4. ค่าจ้าง  
5. การนิเทศงาน  
6. สภาพการท างาน  
7. สวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ 
ปัจจัยภายใน 
1. ด้านสุขภาพ 
2. ด้านจิตใจ 
ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านครอบครัว 
2. ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว 
3. ด้านเศรษฐกิจ 

.514 
 
 

.014 

.030 
 

-.097 
.032 
.134 
.144 
-.010 

 
 

.143 

.234 
 

.210 
-.059 

 
.197 

.346 
 
 

.055 

.056 
 

.065 

.049 

.075 

.071 

.060 
 
 

.054 

.061 
 

.042 

.049 
 

.036 

 
 
 

.014 

.033 
 

-.093 
.038 
.124 
.126 
-.009 

 
 

.130 

.232 
 

.235 
-.060 

 
.249 

1.487 
 
 

.250 

.541 
 

-1.491 
.656 

1.791 
2.033 
-.168 

 
 

2.631 
3.864 

 
5.017 
-1.205 

 
5.521 

.138 
 
 

.803 

.589 
 

.137 

.512 

.074 

.043 

.867 
 
 

.009 

.000 
 

.000 

.229 
 

.000 

 
 
 

.361 

.312 
 

.296 

.341 

.239 

.301 

.381 
 
 

.470 

.318 
 

.525 

.467 
 

.563 

 
 
 

2.770 
3.204 

 
3.375 
2.935 
4.180 
3.326 
2.628 

 
 

2.127 
3.140 

 
1.905 
2.142 

 
1.775 

 
Model R R Square Adjusted 

R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
F sig 

1 .792 .627 .614 1.04272 45.477 .000* 
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 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.792 แสดงว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมใน 
การท างาน ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น 
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร ระดับสูง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารคิด
เป็น 62.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 
62.7 ที่เหลืออีก 37.3 เปอร์เซ็นต์เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรายได้ต่อเดือนมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของ
ข้าราชการ มีรายได้ที่เพียงพอกับการดูแลครอบครัวและค่าใช้จ่ายในเร่ืองส่วนตัว การมีหนี้สิ นทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมถึงมีรายได้เหลือเพียงพอส าหรับการออม ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพ ชั้นยศ อายุงาน ความแตกต่างในแต่ละด้านไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้
เนื่องมาจาก เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ที่แตกต่างกันยังคงได้รับสวัสดิการที่ เท่าเทียมกัน การศึกษาที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากจบการศึกษาที่สูงขึ้นก็ไม่ได้รับการปรับระดับชั้นเงินเดือน
หรือเงินเพิ่มพิเศษในด้านอ่ืนๆ ชั้นยศสูงขึ้นจะมีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าชั้นยศที่น้อยกว่า แต่ทุกชั้นยศยัง
ได้รับการพิจารณาให้บรรจุท างานพิเศษเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ สถานีวิทยุโทรทัศน์ได้ในระดับเดียวกัน 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสภาพการท างาน มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก 
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมีเวลาในการท างานแต่ละวันอย่างเหมาะสม มี
แสงสว่างเพียงพอต่อการท างาน มีการจัดอุปกรณ์การท างานอย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน 
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของรักชนก บูรฮานี (2555) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
บริษัท ดูอ้ิงเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็น
เพราะข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารรู้สึกว่างานที่ท าอยู่เป็นงานที่มีความมั่นคง
ต่อการด ารงชีวิต เกิดความอบอุ่นใจและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ข้าราชการนายทหารชั้นประทวน
กรมการทหารสื่อสารส่วนใหญ่มีความรู้สึกงานที่ท าอยู่ไม่มีความกังวลและสามารถรับราชการจน
เกษียณอายุราชการหรือตามที่ข้าราชการต้องการ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ผลวิจัยพบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะ 
ความรู้สึกเชื่อมั่นที่มีต่อความก้าวหน้าในการงาน ทั้งในเร่ืองของรายได้และต าแหน่งงาน โอกาสที่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ได้รับโอกาสที่เท่า
เทียมกัน อีกทั้งการเลื่อนยศข้าราชการนายทหารชั้นประทวนเป็นไปตามวาระ จากยศสิบตรีเลื่อนยศ
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สูงขึ้นเป็นสิบโทและสิบเอก เลื่อนยศจากจ่าสิบตรี เป็นจ่าสิบโทและจ่าสิบเอกเป็นไปตามวาระ ยกเว้น
ช่วงชั้นยศจากสิบเอกเป็นจ่าสิบตรีต้องมีการสอบแข่งขันระหว่างข้าราชการด้วยกันเองซึ่งข้าราชการ
ยอมรับในกฎระเบียบนี้เป็นอย่างดี กอปรกับข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร
ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นโอกาสที่เท่าเทียมกัน ผู้ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไปยัง
ได้รับโอกาสให้สอบการแข่งขันเลื่อนยศและต าแหน่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นที่ไฝ่ฝันของ
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวน อีกทั้งเมื่ออายุครบ 55 ปีก็ยังได้รับการเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ยศร้อยตรี ด้านองค์การและการจัดการ ผลวิจัยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร
มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในเร่ืองการปรับโครงสร้างขององค์กรน้อย ส่วนใหญ่จะบรรจุรับราชการใน
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการการปฎิบัติงานในแต่ละต าแหน่งล้วนแล้วต้องปฏิบัติตามนโยบาย ตามค าสั่ง 
ด้วยเป็นไปตามวัฒนธรรมขององค์การ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านองค์การและการจัดการจึง
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร  ด้านสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ ผลวิจัยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆที่ข้าราชการได้รับเช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย มีสวัสดิการด้าน
เคร่ืองแบบ สวัสดิการที่พักอาศัย สวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ในแต่ละรายการเป็นความจ าเป็นพื้นฐาน
ของข้าราชการ และทุกคนที่รับราชการทหารได้รับตามสิทธิของตนทุกคน 
 ปัจจัยภายใน พบว่ามีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายในทั้ง 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้าน
สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่าง
มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่
ต้องค านึงถึงในล าดับต้น ๆในการรับราชการทหาร มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายเป็นประจ า ข้าราชการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดต้องท าการทดสอบใหม่ หาก
ทดสอบแล้วยังไม่ผ่านมีผลถึงการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนยศและต าแหน่ง  ด้านจิตใจ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี 
แจ่มใส มั่นคง มีความรักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ยอมรับนับถือผู้อ่ืนและตนเอง การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่
บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับ
ความ เศร้า หรือกังวล ถ้าภาวะจิตใจของบุคคลอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงมีความทุกข์ทางจิตใจก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยภายนอกด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้น
ประทวนกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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ทั้งนี้เน่ืองจาก สถาบันครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิต เป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตประจ าวันในแต่ละวัน ผู้ที่
มีครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว ปรองดองสมานสามัคคี บุคคลในครอบครัวได้รับความส าเร็จในชีวิตและ
มีความสุข สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มานะวุฒิ ศรีนคร(2551) ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้น
ประทวน กองพันซ่อมบ ารุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พบว่า คุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัวอยู่ในระดับค่อยข้างดี ก าลังพลและสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีความสุขในการอยู่ร่วมกัน
อย่างราบร่ืน ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการที่
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในเร่ืองส่วนตัวและ
ครอบครัว มีรายได้หักจากรายจ่ายแล้วยังมีเหลือส าหรับการออม ทั้งหมดเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมมีการกินดีอยู่ดี เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทิพวัลย์ 
วรรณโชติผาเวช (2546) ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีควาสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต บ่งชี้ถึงระดับคุณภาพชีวิตได้ ในฐานะ
ค้ าจุน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร รักในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานเพราะเป็นสภาวะการของการเร่ิมมีอาชีพที่มั่นคง ควรให้มีการอบรมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้
มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตการเป็นทหารมากยิ่งขึ้น มีความหวังในความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ เห็น
ความส าเร็จของรุ่นพี่  
 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง แสดงให้เห็นว่าการรับราชการทหารมีอนาคตที่ดี การได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนเป็นไปตามก าหนดและ
มีการเพิ่มค่าจ้างอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามล าดับขั้น
อย่างสม่ าเสมอ ด้วยความยุติธรรมและมีคุณธรรม 
 ด้านองค์การและการจัดการ ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความจงรักษ์ภักดิ์ดีต่อองค์การ มีการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนโดยไม่มีความล าบากใจ ควร
เพิ่มให้นายทหารประทวน ที่มีอายุและมีประสบการณ์ในการท างานมาก เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและการบริหารงานของหน่วย  
 ด้านค่าจ้าง ต้องพิจารณาถึงสวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเติมให้กับผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบมากขึ้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ   ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ของก าลังพลที่มีความสนใจ ตลอดจนให้ค าแนะน าในการด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
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   ด้านการนิเทศงาน ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง พบว่า ข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารทราบถึงขอบเขตหน้าที่  ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารรับทราบข้อมูลการท างานที่ถูกต้อง
จากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ส่วนการได้รับปฐมนิเทศในงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ควรเพิ่มให้มีการปฐมนิเทศให้กับข้าราชการทุกคนและปรับหลักสูตรเนื้อหาให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน มีการประเมินทั้งก่อนและหลังการอบรม 
 ด้านสภาพการท างาน ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงมี
ความพอใจในสถานที่ท างาน แต่ก็ควรปรับปรุงสถานที่ท างานให้ทันสมัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความจ าเจ  
 ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยได้ สามารถลาหยุด
พักผ่อนประจ าปีได้ทุกปี มีสวัสดิการด้านเคร่ืองแบบ มีสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรมีสวัสดิการที่พัก
อาศัย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงระเบียบต่าง ๆในเร่ืองสวัสดิการหรือผลประโยชน์เหล่านี้
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการในการด าเนินกรรมวิธีเพื่อให้ได้รับสวัสดิการหรือผลประโยชน์
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเน้นปัจจัยและ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น นายทหารชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง พลทหารกองประจ าการ เป็นต้น 
 ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
อ่ืนๆ เช่น การจดัท าวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้แนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนๆนอกเหนือจากงานวิจัยนี้  
 ควรมีการวิจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในแต่ละระดับย่อยๆใน
องค์การเพื่อจะได้ข้อมูลที่แน่นอนและชัดเจนในการวางแผนการพัฒนาหน่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของเหตุการณ์ ตามเวลาทีเปลี่ยนไป 
เอกสารอ้างอิง 
กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์. “โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
กัณฑิมา ศรีวิลัย. “การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
 บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. 
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กาญจนา แดงมาดี. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.’ วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545. 

จิตสุดา มงคลวัจน์. “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท ซี.พ.ีค้าปลีกและการตลาด จ ากัด.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 

จุฑาภรณ์ รุจิวรรณ. “การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงาน 
 ฝ่ายผลิต : กรณีศึกษา บริษัท 505 โภคภัณฑ ์(จ ากัด).” วิทยานิพนธ์ปริญญาหลักสูตร 
 อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการ

จัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550. 
ชนัดดา ยังส.ี “การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานและความเหนื่อยหน่ายกับการตั้งใจลาออกของ

พนักงาน.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ภาควิชามนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2549. 

ชุติมา เทียนใส. “คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมพลาธิการทหารบก.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไปวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.   

ชูศรี มโนการ. “การวิเคราะห์ตัวประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ.”  
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  

 คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
ณรงค์กร ศิรฺกุล. “คุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างประจ าสังกัดส่วนวิชาทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ทิพวัลย์ วรรณโชติผาเวช. “คณุภาพชีวิตผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546. 

ธนู ชมภูงาม. “คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
กรมการขนส่งทางบก.” ภาคนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทั่วไป 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550. 
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ธราพงษ์ มะละค า. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกรณีศึกษานายทหารชั้นประทวน
กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค์.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ธีระ เหลืองนทีเทพ และสุทธนิันทน์ พรหมสุวรรณ. “การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษาโรงเรียนพาณิชยการ.”   

 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ม.ป.ป. 
นารีรัตน์ นิลประดับ. “บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานและ

พฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าท่ี ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 

นิธิมา สมบูรณ์ทรัพย์. “ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการทหาร 
สังกัดกรมการเงินทหาร.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2544. 

นิรมล พิมน้ าเย็น. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมใน
การท างานกับผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน.” 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  

 คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 
เนตรนภา พงษ์ศร.ี “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานของชุมชนตัดใหม่

เทศบาลนครนครสวรรค์.”  วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขายุทธศาสตร์การ
พัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2552. 

นภดล จิเจริญ. “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน ศึกษากรณี กองพัน
นักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร ค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ปรีญธร สุทวีทรัพย์. “คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร.” 
 การค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 
ประภาส บารมี. “คุณภาพชีวติของประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนชาวแพ อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก.”  
 การค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&field=21&institute_code&option=showindex_subject&doc_type=
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ปิ่นสอาด สหนาวิน. “คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร.” ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553.  

พราว ศาลิคุปต. “ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 

ภัทรพร เชาวนปรีชา. “สภาพแวดล้อมในการท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความเครียดในการ
ท างานของพนักงานโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน).” วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 

ภาวัต วรรธสุภัทร. “คุณภาพชีวิตต ารวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการต ารวจนครบาล 5.”
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 

มาลินี คาเครือ. ”คุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), คณะสถติิ
ประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 

เมธินี นิจพิทักษ์. “ทัศนคติต่อการบริการ สภาพแวดล้อมในการท างาน วัฒนาธรรมองค์การและความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.  

รักชนก บูรฮานี. “ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร บริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด” การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก, 2555. 

รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ. “คุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักความจ าเป็นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ.” ภาคนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานโยบาย
สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550. 

รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง. “ความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหนื่อยล้าทาง
จิตใจและสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเลนส์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 

วรรณภา เสนา. “การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสายการผลิต บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ 
จ ากัด.” สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&field=21&institute_code&option=showindex_subject&doc_type=
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วิทมา ธรรมเจริญ. “อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีต่อความสุขของผู้สูงอายุ.” 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), คณะสถิติประยุกต์, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555. 

สวรัตน์ สวธนไพบูลย์. “ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชามนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2548. 

สัญชัย จิตต์ประสงค์. “ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของครูท่ีปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2548. 
สารัตน์ เงินเขียว. “บทบาทของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทย

มุสลิมในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549. 

สุกิจ จิตอนงค์. “คุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน ศึกษากรณีกรมข่าวทหารเรือ.” วิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552. 

สุบัน โยทุม. “คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สังกัดต ารวจภูธรจังหวัด
เลย.”วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา,สถาบันราชภัฏเลย, 2544. 

สุระ จั่นเพ็ชร์. “การศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต : 
กรณีศึกษา บริษัท มูซาชิ ออโต้ พาร์ท จ ากัด.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต, ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553. 

สุนันท์ วิรัชวรกุล. “คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร.” การ
ค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 

สุชาดา สีสุวรรณ. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมในการท างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แองโกล-ไทย จ ากัด.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. 
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สุมิดา เหมือนครุฑ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน คุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทผลิตชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. 
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   วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 
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การประเมินผลส าเร็จของโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 
ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 

POST-EVALUATION OF THE HIGHWAY WIDENING PROJECT 
FOR NATIONAL HIGHWAY NUMBER 33, SECTION 1  

OF THE PRACHIN BURI-KABIN BURI  
DISTRICT SECTION 

มรกต  คุ้มประสิทธิ์ 1   รศ. ดร.ประสาร  บุญเสริม 2 
----------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการก่อสร้างเพิ่มช่อง
จราจรทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 โดยพิจารณาจาก (1) ผลกระทบ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเดินทาง และความพึงพอใจต่อโครงการขยายช่องจราจรฯ ต่อผู้ใช้ทาง
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ และ (2) ความคุ้มค่าและความอ่อนไหวของโครงการก่อสร้างฯ 
วิธีการที่ใช้ศึกษาได้แก่หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ และทฤษฎี V.I.E. โดย
ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลทุติยอูมิที่เก็บรวบรวมไว้โดยกรมทางหลวง  
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้ทางสามารถใช้ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น และมีความ  
พึงพอใจในระดับมาก ผู้ประกอบการ ได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งวัตถุดิบ และการ
ติดต่อธุรกิจมากกว่าเดิม และประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นในทุกจุดประสงค์
การเดินทาง เมื่อวิเคราะห์โดยรวมกลุ่มทั้งสามเข้าด้วยกัน พบว่ามีความพึงพอใจในอาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แต่มีบางประเด็นที่มี ความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนได้แก่ สอาพความเรียบผิวทาง สอาพถนน
บริเวณคอสะพาน ความเพียงพอของไฟฟ้าแสงสว่าง และความปลอดอัยในการใช้เส้นทาง 
 ผลการวิเคราะห์ด้วยดัชนีของโครงการพบว่า ในกรณีพื้นฐาน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
392.80 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (BCR) เท่ากับ 2.63 และอัตราผลตอบแทนอายใน (IRR) 
เท่ากับ 27.10% ซึ่งแสดงว่าโครงการก่อสร้างฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุน ส าหรับการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการกรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในต้นทุน (ค่าบ ารุงรักษา) 20% และ/หรือผลประโยชน์
เปลี่ยนแปลงไป 20% พบว่า การลงทุนยังคงมีความคุ้มค่าในทุกกรณี แสดงให้เห็นว่าโครงการก่อสร้าง 
เพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 มีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนและในอนาคตหากรัฐบาลต้องการจะลงทุนในโครงการลักษณะเดียวกันนี้ก็สามารถที่จะท าได ้
ค าส าคัญ : การประเมินผลส าเร็จทางหลวง 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 In this thesis, the researcher examines the degree of success of the Highway Widening Project 
for National Highway Number 33, Section One of the Prachin Buri-Kabin Buri district section. As 
such, the researcher considers (1) the social, economic and travel impact and the degree of satisfaction 
with the project under study as expressed by highway users, entrepreneurs, and residents of the area.  
In addition, the researcher evaluates (2) the investment worthiness and sensitivity of the project under 
investigation.  
 In carrying out this investigation, the researcher conducted cost-benefit analysis (CBA) and 
applied Vroom’s valence-instrumentality-expectancy (V.I.E) model in analyzing relevant secondary 
data provided by the Department of Highways.  
 Findings showed that highway users could increase average speed of travel and exhibited 
satisfaction at a high level. Entrepreneurs also found that travel was more convenient when it came to 
transporting raw materials and satisfying the conditions of business contacts. Members of the general 
public believed the successful outcome of the project ensured greater convenience regardless of 
purpose in traveling.  
 In analyzing the responses of these three groups, the researcher found that satisfaction in an 
overall picture was at a high level. However, in respect to some issues, satisfaction was evinced at a 
lower level than in other cases. These issues included highway surface smoothness, road conditions at 
the bridge approach and exit, the adequacy of the number of street lamps, and road safety.  
 The researcher conducted a cost-to-benefit index analysis of the project under study with the 
following results:  
 In the baseline case, the net present value (NPV) was 392.80 million baht. The benefit-cost 
ratio was determined to be 2.63, while the internal rate of return (IRR) was at 27.10 percent. This 
means that the project under study was investment worthy.  
 In conducting a sensitivity analysis of the project, the researcher found that if there were a 20 
percent change in costs (maintenance) and/or a 20 percent change in profits, the project would still 
remain investment worthy in all cases. This means that the project under study was investment worthy. 
In the future, if the government is so inclined to invest in similar projects, it should be confident that 
such projects would be investment worthy.  
Key word : the degree of success of the Highway 
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บทน า 
 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นเร่ืองหลักที่รัฐบาลให้ความส าคัญมาโดยตลอดนับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ซึ่งเน้นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างขั้น
พื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเขื่อนเพื่อการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า 
สาธารณูปการ ฯลฯ เพื่อช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับการพัฒนา ยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ประชาชน ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างเพื่อนบ้านในอูมิอาค  ซึ่งเป็นการปู
พื้นฐานให้มีการลงทุนในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  
 กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและกระแสโลกาอิวัตน์ โดยในช่วงต้นของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) รัฐบาลมีนโยบายขยายทางหลวงสายหลักให้เป็น  
4 ช่องจราจร เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯกับอาคต่าง ๆ และระยะที่ 2 รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
ทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างอาคครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอาคทั่วประเทศ (กระทรวงคมนาคม, 2545, หน้า 
78) 
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทาง
หลวงที่เชื่อมระหว่างอาคเหนือและอาคกลางกับอาคตะวันออกตอนบนของประเทศ บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้ว และไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา โดยอาศัยโครงข่ายทางหลวงสายส าคัญอ่ืน ๆ 
เช่น ทางหลวงหมายเลข 1 ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 32 และทางหลวงหมายเลข 329 ผ่านทาง
แยกต่างระดับหินกอง จังหวัดสระบุรี เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี 
จนถึงจุดผ่านแดนระหว่างไทย-กัมพูชา อ าเอออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ โครงการยังเป็นส่วน
หนึ่งของโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่สนับสนุนการเดินทางระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในอาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับทางหลวงหมายเลข 2 และทางหลวงหมายเลข 304  
 เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 เป็นโครงข่าย 
ทางหลวงที่มีความส าคัญต่อการคมนาคมขนส่งดังกล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2550 กรม
ทางหลวงจึงได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณจราจรทั้งในปัจจุบันและอนาคต และได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 
 ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข  33 
ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการของกรมทางหลวง จึงจ าเป็นที่จะต้องประเมินผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (post-
project evaluation) ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจส าหรับการลงทุนโครงการใหม่ ๆ ที่มีลักษณะ
เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการน้ีต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของโครงการขยายช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 พร้อมทั้งส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ 
 2. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของโครงการขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-
อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 หลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ (post-project evaluation) พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (sensitivity analysis) 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. การศึกษาผลส าเร็จของโครงการฯ ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในพื้นที่  เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจอาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม 
(questionnaires) ซึ่งกลุ่มงานประเมินผล ส านักแผนงาน กรมทางหลวงได้ท าการส ารวจไว้แล้ว  โดยได้
ด าเนินการส ารวจเมื่อวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2555 จ านวน 365 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ 
  1.1 กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ทาง (ผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางพื้นที่โครงการฯ ในขณะเวลาที่กรมทาง
หลวงท าการส ารวจข้อมูลอาคสนาม) จ านวน 120 ตัวอย่าง  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ จ านวน 129 ตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการรายเดิม (ก่อตั้งสถานประกอบการก่อนปี พ.ศ. 2550) จ านวน 74 ตัวอย่าง และ กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการรายใหม่ (ก่อตั้งสถานประกอบการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา) จ านวน 55 
ตัวอย่าง 
  1.3 กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่โครงการ จ านวน 116 ตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่เดิม (เข้ามาอยู่อาศัยก่อนปี พ.ศ. 2550) จ านวน 86 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ (เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ.  2550 เป็นต้นมา) จ านวน 30 ตัวอย่าง 
 2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการฯ จะใช้ทฤษฎีต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit 
analysis) มาท าการวิเคราะห์ โดยใช้ดัชนีชี้วัด ซึ่งได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value--NPV) 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio--BCR) และอัตราผลตอบแทนอายใน (Internal Rate of 
Return--IRR) ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ประกอบด้วยต้นทุนและผลประโยชน์ ที่มีโครงสร้างหลัก ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลด้านต้นทุน (cost data) ประกอบด้วย 
   2.1.1 ค่าก่อสร้าง (construction cost) คือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางผิวแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต (asphaltic concrete)  
   2.1.2 ค่าบ ารุงรักษา (maintenance cost) คือ ค่าบ ารุงตามปกติทุกปี (routine 
maintenance costs) เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสอาพที่ใช้การได้ดี สามารถอ านวยความสะดวกและปลอดอัย
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แก่ผู้ใช้ทางได้ตลอดปี และค่าบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา (periodic maintenance costs) ซึ่งจะท าทุกช่วง 
7 ปี ส าหรับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
   2.1.3 มูลค่าซาก (salvage value) เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการจะยังคงมีมูลค่าคงเหลือ และ
สามารถคิดเป็นค่าตอบแทนในปีสุดท้ายของการวิเคราะห์ ซึ่งในการศึกษานี้จะคิดมูลค่าซากเป็น 50% 
ของราคาค่าก่อสร้างทางหลวง ตามที่กรมทางหลวงก าหนด 
 2.2 ข้อมูลด้านผลประโยชน์ (benefit data) คือ ค่าของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ซึ่งประกอบด้วย 
   2.2.1 มูลค่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (vehicle operating saving) 
   2.2.2 มูลค่าเวลาที่ประหยัดได้ในการเดินทาง (time-cost saving) 
   2.2.3 มูลค่าจากการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ (accident-cost saving) 
  2.3 อายุโครงการ (project life) หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่โครงการให้ผลประโยชน์ได้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับอายุทางกายอาพ (physical life) ของปัจจัยประเอททุนของโครงการ โดยปกติจะก าหนดตาม
ชนิดของผิวจราจร ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี ผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจะมีอายุโครงการ 20 ปี 
  2.4 อัตราส่วนลด (discount rate) ในกรณีที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนโครงการจะคิดอัตราส่วนลด
เป็น 12% ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่กู้จากธนาคารโลก โดยกระทรวงการคลังได้เคยว่าจ้างบริษัทต่างชาติ
ท าการศึกษาไว้ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย โดยขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเอท เช่น 
งานของกรมทางหลวงใช้ 12% เป็นต้น 
  2.5 การค านวณค่าลงทุน และผลตอบแทนของโครงการ ก าหนดให้ปีที่เร่ิมด าเนินการศึกษา 
คือ ปี พ.ศ. 2552 เป็นปีฐาน 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ส าหรับการวางแผนการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงโครงการอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการ
นี้ต่อไปในอนาคต 
 2.  สะท้อนถึงผลกระทบ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเพิ่มช่องจราจร ซึ่งหน่วยงานจะได้
น าไปพิจารณาและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้ทาง 
แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักการและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดในการประเมินโครงการ การประเมินโครงการแบ่งได้เป็น 3 ประเอท ตามขั้นตอน
ของกระบวนการโครงการ คือ 1. การประเมินผลก่อนเร่ิมโครงการ (pre-evaluation) 2. การประเมินผล
ระหว่างที่ก าลังด าเนินโครงการ (ongoing evaluation) และ 3. การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (post-
evaluation) ส าหรับการศึกษาครั้งน้ีเป็นการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (post-evaluation) 
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 2.  หลักการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis--CBA) เป็นเคร่ืองมือในการ
พิจารณาตัดสินใจในการลงทุนเพื่อด าเนินโครงการ โดยอาศัยดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ 
(indicators of project worth) ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value--NPV or Net 
Present Worth--NPW) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio--BCR) และอัตรา
ผลตอบแทนอายใน (Internal Rate of Return--IRR) (ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2540, หน้า 98-101) 

2.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value--NPV) เป็นการค านวณเปรียบเทียบมูลค่าการ
ลงทุนด้านเศรษฐกิจปีต่าง ๆ กับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุโครงการ 
โดยใช้อัตราส่วนลด (discount rate) แปลงค่าเป็นมูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิบ่งชี้ถึงจ านวน
ผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการซึ่งอาจมีค่าเป็นลบ เป็นศูนย์ หรือเป็นบวกก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับขนาด (magnitude) ของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Present Value of Benefits--PVB) 
หักออกด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Present Value of Costs--PVC) ของโครงการนั้น ในกรณีที่ผล
การค านวณค่า NPV ได้ค่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่จะลงทุน ซึ่งจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับค่า NPV ว่ามีค่าบวกมากหรือค่าบวกน้อย และในทางกลับกัน หากผลการค านวณค่า NPV 
ได้ค่าเป็นลบ แสดงว่าโครงการไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน โดยมีสูตรการค านวณ คือ  
 NPV = PVB – PVC 
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 ในที่นี้  
 B t หมายถึง ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t 
 Ct หมายถึง ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
 r หมายถึง อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 
 t หมายถึง ปีที่ 1, 2, …, n) 
 หลักการตัดสินใจ (decision rule) ที่ว่าโครงการจะมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและ
การเงินหรือไม่นั้น ให้ดูที่ NPV คือ เมื่อ NPV ≥ 0 หรือมีค่าบวก กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์รวมมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB ≥ PVC) แสดงว่าโครงการมี
ความเหมาะสมที่จะลงทุนได้ 
 2.2  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio--BCR) เป็นดัชนีทางเศรษฐกิจที่
แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนมูลค่าเงินปัจจุบันของผลประโยชน์ และมูลค่าเงินปัจจุบันของเงินลงทุนโครงการ 
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เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิอาพของการใช้เงินทุนหนึ่งหน่วยในโครงการนั้น ผลประโยชน์จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ในขณะที่ต้นทุนในการก่อสร้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการ
ลงทุนเท่านั้น ส่วนต้นทุนในรูปของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การซ่อมแซมบ ารุงรักษาและลงทุน
ทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสอาพจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ (economic life or 
useful life of the project) จากนั้นจึงน าเอากระแสผลประโยชน์และกระแสต้นทุนของโครงการที่ได้ปรับ
ค่าไปตามเวลาหรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน แล้วมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(BCR) ซึ่งมีสูตรดังนี ้
 
 BCR = PVB/PVC 
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 ขนาด (magnitude) ของ BCR อาจจะเท่ากับหนึ่ง มากกว่าหนึ่ง หรือน้อยกว่าหนึ่งก็ได้ แต่
หลักการตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ คือ เมื่อ BCR ≥ 1 
 การตัดสินว่าแต่ละโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ โดยอาศัยมูลค่าปัจจุบันสุทธิและ
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเป็นตัวชี้วัดนั้น จะสามารถสรุปผลได้ด้วยความสอดคล้องต้องกันคือ 
ถ้าโครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาตัดสินโดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิแล้ว ก็จะ
มีความเหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาตัดสินโดยอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนด้วย 
 2.3 อัตราผลตอบแทนอายใน (Internal Rate of Return--IRR) คือ ผลตอบแทนเป็นร้อยละต่อ
โครงการ หรือ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลด ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่า
เท่ากับศูนย์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับขนาดของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ คือ ถ้าอัตราดอกเบี้ย
ระดับหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการคิดลดแล้วท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก อัตราดอกเบี้ยระดับใหม่
ที่สูงกว่าจะท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าลดลงและลดลงต่อไปตราบเท่าที่อัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้น
ตามล าดับ ในท้ายที่สุด จะมีอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับศูนย์พอดี ซึ่งก็
คือ อัตราผลตอบแทนอายในโครงการ เมื่อก าหนดให้ r คือ IRR แล้ว ค่าของ r จะสามารถหาได้จากการ
แก้สมการดังต่อไปนี้ 
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 หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความคุ้มค่าน่าลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ก็คือเมื่อ IRR มีค่าสูงและ
ต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉพาะ หรือค่าเสียโอกาสของทุน  
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 3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Vroom (อ้างถึงใน Poter & Lawler, 1968, p. 104) 
อธิบายว่า ทัศนะคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง สามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองค านี้ หมายถึง ผล
ที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสอาพความพึงพอใจใน
สิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสอาพความไม่พอใจนั่นเอง ทฤษฎีที่ Vroom ใช้อธิบายความ
พึงพอใจของบุคคล คือ ทฤษฎี V.I.E. หรือ V.I.E. Theory ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  
 V มาจากค าว่า Valence ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจ 
 I มาจากค าว่า Instrumentality ซึ่งหมายถึง เคร่ืองมืออุปกรณ์ วิถีทางที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจ 
 E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังอายในตัวบุคคลนั้น ๆ เช่นบุคคลมีความ
ต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง ทุกชีวิตพยายามดิ้นรนแสวงหาอย่างน้อยที่สุดก็คือ ความต้องการอาหาร 
เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เมื่อปัจจัยเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้วก็มีความต้องการระดับสูง
ขึ้นไปเร่ือย ๆ จากความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างนี้เอง ท าให้ความพยายามกระท าด าเนินการด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง ด้วยสื่อหรือเคร่ืองมือ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจ หรือเพื่อให้ได้รับผลของการ
ด าเนินการนั้น ตามที่ได้แสดงความพยายามนั่นเอง เรียกว่า ความคาดหวังและความพอใจในสิ่งต่าง ๆ 
ความคาดหวังอาจเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในเชิงการวิเคราะห์โครงการ 
 ณิชมน มุสิกลัด (2549) ศึกษาเร่ือง ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้าง
ขยายทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา-จังหวัด
กระบี่ การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ในการก่อสร้าง
ขยายทางหลวง 2 ช่องจราจร เป็น4 ช่องจราจร และเพื่อศึกษาความอ่อนไหวของโครงการ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
 ผลการศึกษา พบว่า ในกรณีฐาน ค่า NPV เท่ากับ 1,481 ล้านบาท B/C Ratio เท่ากับ 2.77 และ 
IRR เท่ากับร้อยละ 29.98 และผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในทั้ง 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 
(ต้นทุนเพิ่มร้อยละ 20) ได้ค่า IRR เท่ากับร้อยละ 25.88 กรณีที่ 2 (ผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 20) ได้ค่า 
IRR เท่ากับร้อยละ 25.04 และกรณีที่ 3 (ต้นทุนเพิ่มร้อยละ 20 และผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 20) ได้ค่า 
IRR เท่ากับ ร้อยละ 21.48 ซึ่งมีความคุ้มค่าในการลงทุนทุกกรณี  
 กวีวรรณ พุทธรักษา (2550) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร: กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 
315 ตอน พนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา. การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ ในการก่อสร้างขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยท าการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในกรณีพื้นฐาน และท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวใน 3 กรณี
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ที่อาจจะเกิดขึ้น คือ กรณีที่ 1 กรณีค่าสร้างเพิ่มขึ้น 20% ขณะที่ผลประโยชน์คงที่ กรณีที่ 2 กรณีค่า
ก่อสร้างคงที่แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับลดลง 20% และในกรณีที่ 3 เป็นกรณีที่ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 20% และ
ผลประโยชน์ลดลง 20% 
 ผลการศึกษา พบว่า กรณีพื้นฐานมีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
เท่ากับ 1,183,024 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 4.24 และ อัตราผลตอบแทน
อายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 45.78% และผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทั้ง 3 กรณี และพิจารณาค่า 
IRR ที่ได้ในแต่ละกรณีเท่ากับ 39.53%, 38.25% และ 32.88% ซึ่งมีความคุ้มค่าในการลงทุนทุกกรณี 
 อิญญาพัชญ์ สีหะวงษ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ตามแนวทาง
เศรษฐศาสตร์ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสินธุ์-บ. นาไคร้ จ.กาฬสินธุ์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการทางหลวงเบื้องต้นแล้วน ามาเปรียบเทียบต้นทุน -
ผลประโยชน์ของโครงการด้วยเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนอายในของโครงการ (IRR) 
 ผลการศึกษาพบว่า กรณีพื้นฐาน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1.568 พันล้านบาท 
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 0.33 ซึ่งสรุปได้ว่า ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วโครงการก่อสร้างทาง
หลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสินธุ์-บ้านนาไคร้ ไม่คุ้มค่าในการลงทุนที่อัตราคิดลดร้อยละ 12 
 การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการก่อสร้างทางหลวง 
 กฤตอาส อุตรวีรการ (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและ
บูรณะทางหลวงของกรมทางหลวง กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1006 ตอน 
เชียงใหม่-อ าเภอสันก าแพง (รวมทางหลวงหมายเลข 1147) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่มีการก่อสร้างต่อโครงการก่อสร้างและ
บูรณะของกรมทางหลวง นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการป้องกันข้อขัดแย้งระหว่างอาครัฐและ
ประชาชนในการก่อสร้างโครงการน้ีอีกด้วย 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการก่อสร้างโครงการที่ประชาชนใน
แต่ละช่วงมีความพึงพอใจ คือการมีทางเท้าส าหรับคนเดินอย่างเป็นสัดส่วน การดึงดูดความสนใจเหมาะ
ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว การใช้วัสดุตรงตามรูปแบบที่ก าหนด การมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ใน
การก่อสร้างอย่างเหมาะสม และการมีป้ายจราจร ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งสถานที่ต่าง ๆ และป้าย
แนะน า เป็นต้น ส าหรับปัจจัยก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการก่อสร้างโครงการที่ประชาชนใน 
แต่ละช่วงไม่มีความพึงพอใจ คือ ระยะเวลาที่กรมทางหลวงก าหนดการควบคุมฝุ่นละอองบริเวณการ
ก่อสร้าง ในส่วนของปัญหาก่อนการด าเนินการก่อสร้าง คือ ปัญหาเร่ืองฝุ่นละอองและมลอาวะทาง
อากาศ และปัญหาหลังการด าเนินการก่อสร้าง คือ รูปแบบโครงสร้างถนนไม่ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ  
 พรชัย สกุลแต้ (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อทางหลวงในจังหวัดล าปาง 
กรณีศึกษาในทางเลี่ยงเมืองล าปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการ
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ด าเนินงานสร้างทางสายเลี่ยงเมืองล าปาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ (1) ผู้ใช้เส้นทางที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการ
ก่อสร้างปรับปรุงย่านชุมชน (2) ผู้ใช้ทางทั่วไปที่ใช้เส้นทางที่มีการก่อสร้างปรับปรุงย่านชุมชน และท า
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง โดยมีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา จ านวน 
370 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่  
ร้อยละ ทดสอบสมมุติฐานด้วย t test 
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อทางหลวงที่ยังไม่ได้
ปรับปรุงและที่อยู่ระหว่างปรับปรุง ส่วนทางหลวงที่ท าการปรับปรุงแล้ว ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางต่อด้านกายอาพและความสะดวก และมีความพึงพอใจในระดับต่ าต่อด้านความปลอดอัย 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ใช้เส้นทางทั้งสองกลุ่ม พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 ในอาพรวมด้านกายอาพ ความปลอดอัย และความสะดวก โดยผู้ใช้ทางทั่วไปมีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ใช้ทางที่อาศัยในบริเวณที่มีการปรับปรุงทางหลวง ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อ
ทางหลวงที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง กับทางหลวงที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ในอาพรวมด้านกายอาพ ความปลอดอัย และความสะดวก โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อทางหลวงที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงมากกว่าทางหลวงที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว จึงสรุปว่า 
งานปรับปรุงทางหลวงสายเลี่ยงเมืองล าปาง อาจไม่ได้สนองความคาดหวังของประชาชนเท่าที่ควร เป็น
เหตุให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อเส้นทางที่ปรับปรุงแล้ว ต่ ากว่าความพึงพอใจต่อเส้นทางที่ ยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุง 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของโครงการ
ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 พร้อมทั้งส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ทาง ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยอูมิที่ได้มีการส ารวจและเก็บ
รวบรวมไว้โดยกลุ่มงานประเมินผล ส านักแผนงาน กรมทางหลวง จ านวน 365 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ทาง (ผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางพื้นที่โครงการขณะเวลาที่
กรมทางหลวงท าการส ารวจข้อมูลอาคสนาม) 2. กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 3. กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื้นที่โครงการ  
  1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   1.2.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรฯ มีลักษณะ
เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนตามมาตรวัดของ 
ลิเคิร์ท (Likert Scale) ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผลตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น 
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 2. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ศึกษาความคุ้มค่าของโครงการขยายช่องจราจรทาง
หลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 หลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ (post-
project evaluation) มีแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
  ข้อมูลทางด้านกายอาพ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสอาพพื้นที่โครงการ ลักษณะอูมิ-ประเทศ ข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรมงานทาง ซึ่งได้มาจากรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 
ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 (Final Report) กรมทางหลวง เพื่อประกอบการบรรยายสอาพ
ทั่วไปของพื้นที่ศึกษาและการออิปรายผลการศึกษา  
  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของโครงการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
   2.2.1 การประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่น ามาพิจารณา คือ 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทาง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และมูลค่าซากของทางหลวงอายหลังหมดอายุ
โครงการ 
  2.2.2 การประเมินผลประโยชน์ของโครงการ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสามารถน ามา
ประมาณการให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยประเมินจากความประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ 
(vehicle operating cost saving) ความประหยัดเวลาในการเดินทาง (travel time saving) ผลประโยชน์จาก
การลดลงของความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ (accident cost saving) 
   2.2.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ผู้ศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดดังนี้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(net present value--NPV) อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (benefit- cost 
ratio--BCR) อัตราผลตอบแทนอายใน (Internal Rate of Return-- IRR) 

2.2.4   การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (sensitivity analysis) ณ อัตราส่วนลด 
12% ค านวณหาค่า NPV, BCR และ IRR ของโครงการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนและ/
หรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในทางบวกและทางลบ 
สรุปผลการศึกษา 
ผลกระทบต่อการเดินทางและความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง 
 การประเมินผลกระทบจาการเดินทาง จากการสอบถามความเร็วที่ใช้ในการเดินทาง พบว่า 
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง (ตอนเป็น 2 ช่องจราจร) 81.45 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 103.83 
กิโลเมตร/ชั่วโมงหลังจากมีการขยายเป็น 4 ช่องจราจร แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทางมีความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน 
 
  



76 
 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 
 

การประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทาง  
 จากการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ได้แก่ ความกว้างของถนนและจ านวนช่องจราจร ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร  ความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และความเพียงพอของป้ายบอกเส้นทาง ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ สอาพถนนโดยทั่วไป สอาพถนนบริเวณสะพานและคอสะพาน  
ความเพียงพอของไฟฟ้าแสงสว่าง และความปลอดอัยในการใช้เส้นทาง โดยความพึงพอใจในอาพรวม
ต่อประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทางอยู่ในระดับมาก 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการท่ีตั้งอยู่เดิม  
 จากการประมวลความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่เดิม (ก่อตั้งกิจการก่อนปี พ.ศ. 2550) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการด าเนินโครงการก่อสร้างช่วยให้การขนส่งวัตถุดิบใช้เวลา
น้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 90.90) การขนส่งวัตถุดิบล่าช้าน้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 79.50) การเดินทางติดต่อธุรกิจ
ใช้เวลาน้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 88.20) การเดินทางติดต่อธุรกิจล่าช้าน้อยกว่าเดิม (ร้อยละ 76.30) และความ
สะดวกในการมาท างานของพนักงานมากกว่าเดิม (ร้อยละ 82.50) 
 อย่างไรก็ตามส าหรับด้านการผลิตและการบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงไม่เห็นด้วยว่า การ
ด าเนินโครงการช่วยให้จ านวนสินค้า/ผลผลิตที่ขายได้ในแต่ละเดือนมากกว่าเดิม (ร้อยละ 56.50) ไม่เห็น
ด้วยว่าจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าเดิม (ร้อยละ 61.40) และไม่เห็นด้วยว่า การขยายตลาดหรือ
กระจายสินค้าได้ไกลขึ้น (ร้อยละ 60.60) 
 เช่นเดียวกับด้านการจัดหาลูกจ้างและด้านต้นทุนขนส่งที่กลุ่มตัวอย่างยังคงไม่เห็นด้วยว่าการ
ด าเนินโครงการช่วยให้การจัดหาลูกจ้างหรือพนักงานท าได้ง่ายกว่าเดิม (ร้อยละ 57.40) ไม่เห็นด้วยว่า
ต้นทุนรวมลดลงท าให้สินค้าหรือบริการมีราคาต่ ากว่าคู่แข่งในตลาด (ร้อยละ 63.40) และไม่เห็นด้วยว่า
การด าเนินโครงการช่วยลดอาระและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าเพื่อการขนส่งต่อ (ร้อยละ 65.70)  ซึ่ง
สาเหตุอาจเนื่องมาจากว่า ยอดการจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับค าสั่งซื้อและความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งการเพิ่มความต้องการซื้อของลูกค้าน่าจะมาจากการกระตุ้นทางการตลาด
อ่ืน ๆ มากกว่าความสะดวกในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น  
 เหตุผลที่ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยว่า การจัดหาลูกจ้างหรือพนักงานจะสามารถท าได้ง่ายขึ้น อาจ 
เน่ืองมาจาก ความยากง่ายในการจัดหาแรงงานของพื้นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายในการเดินทาง
ที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในพื้นที่มากกว่า ซึ่งแม้ว่าการเดินทางจะ
สะดวกสบายมากขึ้นแต่อุปทานแรงงานในพื้นที่ยังคงมีน้อย การจัดหาแรงงานก็ยังคงท าได้ยาก การขยาย
เพิ่มช่องจราจรจึงไม่มีผลให้การจัดหาลูกจ้างหรือพนักงานท าได้ง่ายกว่าเดิม 
 ส่วนเหตุผลที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าการขยายเพิ่มช่องจราจรจะท าให้ต้นทุนรวม
ลดลง ท าให้สินค้าหรือบริการมีราคาต่ ากว่าคู่แข่งในตลาด และไม่เห็นด้วยว่าการด าเนินโครงการช่วยลด
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อาระและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าเพื่อการขนส่งต่อ อาจเนื่องมาจากว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้
บริการรับส่งสินค้าถึงหน้าร้านซึ่งมีการใช้บริการกันเป็นประจ า ค่าขนส่งสินค้ามีอัตราตายตัวตามที่ตกลง
กันไว้ แม้ว่าการก่อสร้างครั้งนี้จะท าให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ประการส่วนใหญ่
ยังคงรับสอาวะต้นทุนเท่าเดิมตามที่ตกลงกับผู้ประกอบการที่ขนส่งสินค้าไว้ และส าหรับผู้ประกอบ
กิจการประเอทขนส่ง สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเอทผลิตตามค าสั่งซื้อ การท าความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นจึงไม่
ก่อให้เกิดการท ารอบส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมองไม่เห็นความแตกต่างในด้านการ
ประหยัดต้นทุนในด้านนี้มากนัก แต่อาจได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมบางประการ เช่น ท าให้พนักงานขับ
รถมีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางขนส่งสินค้าน้อยลง เป็นต้น 
 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีก่อตั้งใหม่  
 จากการประมวลผลความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ก่อตั้งใหม่ (เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 เป็นต้นมา) พบว่า สถานประกอบการ ส่วนใหญ่เร่ิมต้นกิจการที่นี่เป็นคร้ังแรก (ร้อยละ 49.09) และ
ถึงแม้ว่าทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรีจะไม่มีการขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 
4 ช่องจราจร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็จะยังคงเลือกสถานที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (ร้อยละ 
96.40) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การก่อสร้างโครงการฯ ยังไม่สามารถดึงดูดแหล่งเงินทุนจากการก่อตั้งกิจการ
ใหม่ นั่นคือ ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสถานประกอบการของผู้ประกอบการ
รายใหม่มากกว่าความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายเพิ่มช่องจราจรคร้ังนี้ โดยเมื่อสอบถามถึง
ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งสถานประกอบการของผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานประการของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดใน 3 อันดับแรกได้แก่  ความใกล้ตลาดหรือกลุ่ม
ลูกค้า ความพร้อมสาธารณูปโอค เช่น ประปา ไฟฟ้า และความใกล้แหล่งแรงงาน ตามล าดับ ในขณะที่
ปัจจัยที่มีความส าคัญค่อนข้างน้อย ได้แก่ ราคา/การจัดหาที่ดิน และนโยบายการสนับสนุนจากอาครัฐ  
ผลกระทบทางสังคมและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โครงการ 

 ผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่เดิม  
 การประมวลผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่เดิม (เข้ามาอยู่อาศัยก่อนปี พ.ศ. 2550) ที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อการเดินทางตามวัตถุประสงค์การเดินทางต่าง ๆ พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ประเด็น 
 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่  
 จากการประมวลความคิดเห็นของประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ (เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 เป็นต้นมา) พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ 
ความพร้อมด้านสาธารณูปโอค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ล าดับที่ 2 ใกล้ที่ท างานหรือสถานศึกษา 
และ ล าดับที่ 3 ใกล้ร้านค้าและตลาด ส่วนความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยเป็นล าดับที่ 4  
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การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่โครงการทั้งหมด (อาศัยอยู่
เดิมและย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใหม่) พบว่า เกือบทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ยกเว้น
ประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ผลระดับความพึงพอใจโดยรวมของการขยายช่องทางจราจร 
 จากข้อมูลรวมของทั้งสามกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ผู้ใช้เส้นทางทั่วไป ผู้ประกอบการในอาคธุรกิจ
ต่าง ๆ และประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 365 ราย สามารถวัดระดับความพึง
พอใจโดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากในเร่ืองความกว้างของถนนและจ านวนช่อง
จราจร และ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง นอกเหนือจากนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน (X ) น้อยที่สุด คือ เร่ืองความเพียงพอของไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่
หน่วยงานต้องน าไปพิจารณาแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในอาพรวม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก  
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการขยายช่องจราจร 

 ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  
 เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ทั้งด้านต้นทุนและด้านผลตอบแทนของโครงการในแต่ละปีตลอดอายุ
โครงการ จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีต้นทุนและผลประโยชน์ หาค่า NPV BCR และ IRR 
โดยใช้อัตราส่วนลด 12% เนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุน และเป็นอัตราส่วนลดที่
ธนาคารโลกใช้กับประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ พบว่า IRR = 27.10% NPV (12%) = 392,796,444 บาท 
และ BCR (12%) = 2.63  
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  
 ส าหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการใน 6 กรณี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในต้นทุน  
(ค่าบ ารุงรักษา) และ/หรือ ผลประโยชน์ พบว่า การลงทุนมีความคุ้มค่าทั้ง 6 กรณี แสดงให้เห็นว่า
โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 
 มีความคุ้มค่าในการลงทุน และในอนาคตหากรัฐบาลต้องการลงทุนในโครงการลักษณะเดียวกันนี้ก็
สามารถท าได้ สรุปผลการวิเคราะห์ดังตาราง 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 NPV (บาท) BCR IRR (%) 

กรณีพื้นฐาน 392,796,444 2.63 27.10 
กรณีที่ 1 388,474,914 2.59 26.97 
กรณีที่ 2 256,208,995 2.10 22.04 
กรณีที่ 3 251,887,466 2.07 21.90 
กรณีที่ 4 529,383,892 3.16 32.18 
กรณีที่ 5 397,117,973 2.67 27.22 
กรณีที่ 6 533,705,421 3.21 32.29 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากผลการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน 
ปราจีนบุรี-อ าเออกบินทร์บุรี ตอน 1 พบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน ฉะนั้น ในอนาคตหากรัฐบาล
ต้องการลงทุนในโครงการลักษณะเดียวกันนี้ก็สามารถน าโครงการนี้ไปเป็นตัวอย่างในการพิจารณา
โครงการได ้
 2. เนื่องจากการประมวลผลระดับความพึงพอใจจากประเอทกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ประเอท ได้แก่ 
ผู้ใช้เส้นทางทั่วไป ผู้ประกอบการในอาคธุรกิจต่าง ๆ และประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า 
มีบางรายการที่ระดับความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เช่น สอาพถนนโดยทั่วไป สอาพถนนบริเวณ
สะพานและคอสะพาน ความเพียงพอของไฟฟ้าแสงสว่าง และความปลอดอัยในการใช้เส้นทาง ฉะนั้น 
กรมทางหลวงควรพิจารณาปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับประโยชน์มีระดับความพึงพอใจที่
สูงขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาด้านต้นทุนที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างขยาย
ทางหลวงซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านกายอาพ ได้แก่ มลอาวะที่เกิดจากควันท่อไอเสียของ
รถยนต์ เสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต์ ผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ป่า การท าลายป่า พืชพันธุ์ต่าง ๆ มลอาวะใน
แม่น้ าล าคลองที่เกิดจากการก่อสร้างขยายทาง ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่งหากสามารถ
น ามูลค่าของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้ามาวิเคราะห์ในการศึกษา ก็จะท าให้ผลที่ได้มีค่าใกล้เคียงความเป็น
จริงมากยิ่งขึ้น 
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การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย 
(The Import of Luxury Products into Thailand) 

เสกสัน ฤทธิสาร1 รศ. ดร. ถวิล นิลใบ2 
.................................................... 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยรายได้ประชากรและราคาน าเข้าที่มีผลกระทบต่อการ
น าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยจ านวน 19 รายการ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(secondary data) ซึ่งเป็นข้อมูล panel data ด้วยการค านวณใช้ตัวแบบ common effects model และ fixed 
effects model   
 ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ประการแรก รายได้ประชาชาติต่อหัว และดัชนีราคาสินค้าน าเข้า
เทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย  ประการที่
สอง ปัจจัยก าหนดทั้งสองมีความสัมพันธ์กับปริมาณน าเข้าเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ รายได้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกและราคามีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับปริมาณน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย  
ประการที่สาม ความยืดหยุ่นด้านรายได้มีค่าสูงกว่าค่าความยืดหยุ่นด้านราคา  ประการที่สี่ การศึกษาแยก
ตามรายการสินค้า พบว่า มีสินค้าบางรายการที่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือมีค่าความยืดหยุ่นด้าน
รายได้เป็นลบ และค่าความยืดหยุ่นด้านราคาเป็นบวก  
ค าส าคัญ  : การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย,  สินค้าฟุ่มเฟือย 

 

ABSTRACT 
 In this research, the researcher examines the factors of income and import prices affecting the 
import of luxury products into the Kingdom of Thailand in respect to 19 items in the period between 
2000 and 2011.  
 In carrying out this investigation, the researcher utilized panel secondary data consisting of 
cross-section data and time series data. In analyzing the data collected, computations involved the use 
of the common-effects model and the fixed-effects model.  
 Overall, findings showed that (1) per capita income and the prices as shown on the import 
----------------------------------------------------- 

 
1 นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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 price index as compared with the prices shown on the retail prices index affected imports of 
luxury products at a statistically significant level.  
 (2) These two factors were found to be correlated with the quantity of imports. This finding 
was in consonance with the hypotheses postulated for this investigation. It was also found that the 
factors of per capita income were positively correlated and the prices for imported products were 
negatively correlated with the quantity of imports of luxury products.  
 (3) The researcher also determined that the factor of income elasticity showed a higher value 
than the factor of elasticity value in price.  
 (4) In studying the product list, the researcher found that the import of certain products was 
inconsonant with the hypotheses posited for this inquiry. Finally, it was also determined that income 
elasticity was negative and price elasticity was positive.  
KEY WORD : THE IMPORT OF LUXURY PRODUCTS INTO THAILAND, LUXURY 

PRODUCTS 

บทน า  
 ประเทศไทยมีการน าเข้าสินค้าหลายหมวดด้วยกัน มีทั้งหมวดสินค้าประเภททุน วัตถุดิบ สินค้า
ขั้นกลาง สินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น ส าหรับการน าเข้าสินค้าในหมวด
สินค้าฟุ่มเฟือย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554  มีมูลค่าการน าเข้าในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่า
รายการสินค้าในหมวดนี้จะมีบางรายการที่มูลค่าการน าเข้าลดลงแต่ก็เป็นส่วนน้อย ส่งผลท าให้ดุลการค้า
ในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยมีการเกินดุลลดลงเร่ือยๆ และถ้าหากประเทศไทยยังคงน าเข้าสินค้า
ฟุ่มเฟือยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อาจน าไปสู่การขาดดุลการค้าในหมวดดังกล่าวในอนาคตได้   
          ดุลการค้าในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 มีทิศทางลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีผลมาจากการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกปี ประกอบกับการ
ส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยมีการขยายตัวน้อยเมื่อเทียบกับการน าเข้า  จากตารางที่ 1 พบว่ามูลค่าการ
น าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี ระหว่างปี พ.ศ.2543-2554 มีเพียง 2 ปี เท่านั้นที่
มูลค่าการน าเข้ารวมลดลงจากปีก่อนหน้า คือ ปี พ.ศ. 2545 ลดลงจาก 28,198.70 ล้านบาท เหลือ 
27,763.14 ล้านบาท และกลับลดลงอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งลดลงจาก 52,626.86 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 
2551 เหลือ 51,628.48 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 การน าเข้าสินค้าสินค้าฟุ่มเฟือยที่เพิ่มมากขึ้นท าให้
ดุลการค้าของสินค้าในหมวดนี้มีลักษณะทรงตัวและค่อย ๆ ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 
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ตารางท่ี 1 สถิติการน าเข้า- ส่งออก หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย  รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 
                    (หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 
พ.ศ. 

การส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือย การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย ดุลการค้าสินค้าฟุ่มเฟือย 

มูลค่า 
อัตราการ
ขยายตัว
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
อัตราการ
ขยายตัว
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
อัตราการ
ขยายตัว
(ร้อยละ) 

2543 120,505.00 - 24,304.41 - 96,200.58 - 

2544 126,449.77 4.70 28,198.70 13.81 98,251.07 2.09 

2545 115,443.98 -9.53 27,763.14 -1.57 87,680.83 -12.06 

2546 116,272.02 0.71 33,372.93 16.81 82,899.08 -5.77 

2547 124,014.74 6.24 37,847.05 11.82 86,167.69 3.79 

2548 127,915.65 3.05 41,581.84 8.98 86,333.81 0.19 

2549 129,503.17 1.23 45,479.05 8.57 84,024.11 -2.75 

2550 127,473.83 -1.59 45,702.99 0.49 81,770.84 -2.76 

2551 128,123.96 0.51 52,626.86 13.16 75,497.10 -8.31 

2552 116,296.69 -10.17 51,628.48 -1.93 64,668.21 -16.75 

2553 125,655.27 7.45 59,568.12 13.33 66,087.14 2.15 

2554 143,178.25 12.24 73,041.03 18.45 70,137.21 5.77 

รวม 1,500,832.37 1.35 521,114.66 9.26 979,717.71 -3.13 

 
ที่มา. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง, ส.ค. 2555 (Online) Available 
http://dwfoc.mof.go.th/menu6.htm 
 อย่างไรก็ตามไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา เช่น ในช่วงปี 

พ.ศ. 2550 ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในตลาดเงินของสหรัฐอเมริกา ลุกลาม

เข้าไปสู่ทวีปยุโรป ส่งผลต่อเศรษฐกิจในเอเชียและการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย และน าไปสู่

การหดตัวของอุปสงค์ การบริโภค และการลงทุนภายในประเทศลดลงหรือในช่วงเศรษฐกิจของประเทศ
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มีการเจริญเติบโตซึ่งมีการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยมีมูลค่า

การน าเข้าเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554  

 ในการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 19 รายการ ซึ่งมีรายการสินค้าในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยบาง

รายการมีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 ได้แก่ ไวน์ สุราต่างประเทศ ผลไม้ 

ดอกไม้ น้ าหอมและเครื่องส าอาง กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง เสื้อส าเร็จรูปและเนคไท รองเท้าหนังและ

รองเท้าผ้าใบ เคร่ืองประดับที่ท าด้วยคริสตัล เลนส์ แว่นตา นาฬิกาและอุปกรณ์ ปากกาและอุปกรณ์ ไฟ

แช็คและอุปกรณ์ แอปเปิ้ล และมีสินค้าฟุ่มเฟือยบางรายการที่มูลค่าการน าเข้ามีทิศทางลดลง ได้แก่ ผ้าทอ

ท าด้วยขนสัตว ์เคร่ืองแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในที่ท าด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและ

อุปกรณ์ เบียร์ ส่วนรายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าขยายเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ 

ดอกไม้  

 จากการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยที่เพิ่มสูงขึ้น นั้นหมายถึงสินค้าฟุ่มเฟือยน าเข้าจากต่างประเทศยังคง

เป็นสินค้าที่คนไทยมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ากลุ่มที่บริโภคสินค้าในหมวดนี้

จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง และเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากนัก เมื่อเทียบคนที่มีรายได้รองลงมา แต่การใช้จ่ายของ

คนกลุ่มที่มีรายได้สูง จะมีผลด้านการเลียนแบบ (demonstration effect) ตามแนวคิดของ Thorstein 

Veblen ส่งผลไปยังกลุ่มที่มีรายได้รองลงมาให้เกิดการใช้จ่ายลักษณะเดียวกัน ยิ่งมีการส่งเสริมให้มีการ

ขยายสินเชื่อบุคคลและระบบการผ่อนสินเชื่อระยะสั้นและระยะกลางเพิ่มมากขี้น จะเห็นได้จากตัวเลข

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มียอดใช้จ่ายรวมมากถึง 119,577.45 ล้านบาท 

และในเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 มียอดใช้จ่ายรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 129,275.35 ล้านบาท (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย) เพิ่มขึ้น 9,697.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 7.5 ในช่วงเดือนเดียวกันจากปี

ก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากรในประเทศ ดังที่เห็นจาก

รายได้ประชาชาติต่อหัวมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 มีเพียงปี พ.ศ. 

2552 ที่รายได้ประชาชาติต่อหัวลดลงเป็น 102,285 บาท หรือลดลง 3,204 บาท จากปีก่อนหน้า และ

กลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 114,441 บาท ในปี พ.ศ. 2553 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ) การเพิ่มขึ้นของรายได้ยิ่งน าไปสู่การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสินค้า

ฟุ่มเฟือยที่มากเกินไปอาจจะน าไปสู่ภาวะการใช้จ่ายเกินตัวของประชากรภายในประเทศส่งผลกระทบให้

การออมของบุคคลลดลง เกิดภาวะหนี้สินล้นตัว และอาจจะกระทบต่อการขยายตัวของการบริโภค

ภายในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ 
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 ด้วยเหตุนี้จึงน่าสนใจที่ศึกษาถึงปัจจัยก าหนดปริมาณการน าเข้าสินค้าหมวดฟุ่มเฟือยของไทยที่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้น าผลที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนการ
น าเข้าสินค้าหมวดฟุ่มเฟือยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยก าหนดการน าเข้าสินค้าสินค้าฟุ่มเฟือยของประเทศไทย 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1. การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ  รายได้ประชาชาติต่อหัว 
(national income per capita) 
 2. การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า
เทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ   
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งรายการสินค้าในหมวดนี้ประกอบไปด้วยสินค้า 19 
รายการ ได้แก้ 1) ไวน์ 2) สุราต่างประเทศ 3) ผลไม้ 4) ดอกไม้ 5) น้ าหอมและเคร่ืองส าอาง 6) กระเป๋า
หนังและเข็มขัดหนัง 7) ผ้าทอท าด้วยขนสัตว์ 8) เสื้อส าเร็จรูปและเนคไท 9) รองเท้าหนังและรองเท้า
ผ้าใบ 10) เคร่ืองแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ท าด้วยคริสตัล 11) เคร่ืองประดับที่ท า
ด้วยคริสตัล 12) เลนส์ 13) แว่นตา 14) กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 15) นาฬิกาและอุปกรณ์ 16) ปากกาและ
อุปกรณ์ 17) ไฟแช็คและอุปกรณ์ 18)  แอปเปิ้ล 19) เบียร์ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 ส าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่น ามาศึกษา ได้แก่ รายได้ประชาชาติต่อหัว 
(national income per capita) และดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงโครงสร้างการน าเข้าและส่งออกสินค้าหมวดฟุ่มเฟือยของไทย 
 2. เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภค 
 3. เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าหมวด
ฟุ่มเฟือยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย มีกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ อุปสงค์และความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 
 
1. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีอุปสงค์และความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2554,หน้า 25) อุปสงค์ 
(demand)  หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภคร่วมกับ
ความสามารถในการสนองความต้องการดังกล่าว หรือกล่าวอย่างสั้นๆ ว่าอุปสงค์ คือ ความต้องการ 
(want) บวกด้วยอ านาจซื้อ (purchasing power) ซึ่งได้อธิบายว่า อุปสงค์ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่งจะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยเร่ืองราคาสินค้า รายได้ของผู้บริโภค รสนิยมของ
ผู้บริโภค ราคาสินค้าชนิดอ่ืน เป็นต้น ซึ่งเมื่อเอามาพิจารณาพร้อม ๆ กันสามารถเขียนเป็นฟังก์ชั่นอุปสงค์
ได้ดังนี้  

Qa = f(v1,v2,...vn) 
  โดยที่ v1,v2,...vn คือปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเสนอซื้อ 
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 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (elasticity of demand) คือ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
สินค้าที่ผู้ต้องการเสนอซื้อ(อุปสงค์) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต่อร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอ่ืน ๆ 
ที่ก าหนดปริมาณการเสนอซื้อ (อุปสงค์) สินค้านั้น ๆ โดยพิจารณาความยืดหยุ่นออกเป็นดังต่อไปนี้  
 

ความยืดหยุ่นต่อราคา  =  
เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อ

เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของราคา
 

 

ความยืดหยุ่นต่อรายได้  =  
เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อ

เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของรายได้
 

ความยืดหยุ่นไขว้  =  
เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอซื้อสินค้า ก 

เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ข
 

 
  เมื่อพิจารณาค่าความยืดหยุ่นจะพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์  (absolute number) คือ ค่าที่ไม่คิด
เคร่ืองหมายโดยสามารถแบ่งความยืดหยุ่นออกเป็น 5 ชนิดตามค่าของความยืดหยุ่น ดังต่อไปนี้ 
 1. อุปสงค์ไม่มีความยืดหยุ่นเลย (perfectly inelastic demand)  จะมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0 
 2. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อย (relatively inelastic demand) จะมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่า 0 แต่
น้อยกว่า 1 
 3. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นคงที่ (unitary elastic demand) จะมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 1 
 4. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นมาก (relatively elastic demand) จะมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่า 1 แต่
น้อยกว่า ∞ 
 5. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นมากที่สุด (perfectly elastic demand) จะมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ ∞ 
เส้นอุปสงค์ตลาด (Market Demand Curve) 
 (วรณี จิเจริญ, 2554,หน้า 105-113)ได้อธิบายว่า ถ้าเอาสินค้าชนิดหน่ึงที่ผู้ซื้อแต่ละคนต้องการซื้อ 
ณ ระดับราคาต่าง ๆ กันของสินค้าชนิดนั้นมารวมเข้าด้วยกันก็จะได้อุปสงค์ตลาด (Market Demand) ซึ่ง
บอกให้รู้ว่าปริมาณการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งทั้งหมดในตลาด ณ ระดับราคาต่าง ๆ กัน ดังนั้น
เส้นอุปสงค์ตลาด จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและความต้องการของผู้บริโภคทุก ๆ คน ที่ เต็มใจ
และสามารถที่จะซื้อ ณ ทุกๆ ระดับราคาที่ก าหนดให้ 
 การรวมเส้นอุปสงค์ของบุคคลเข้าด้วยกันเพื่อหาเส้นอุปสงค์ตลาดไม่สามารถใช้ได้ทุกกรณี 
เพราะบางกรณีการซื้อของบุคคลหนึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลอ่ืน เช่น การซื้อสินค้าของบุคคล
หนึ่งที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตนเองพอใจไม่ได้มากมายนัก แต่การตัดสินใจซื้อเพื่อให้เกิดความประทับใจ
จากผู้อ่ืน ซื้อเพื่อโอ้อวดมากกว่าซื้อเพื่อบ าบัดความต้องการของตนเอง (conspicuous consumption) หรือ
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การซื้อสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่ง ในบางกรณีได้รับอิทธิพลมาจากการซื้อของคนอ่ืน หรือเป็นการ
เลียนแบบการบริโภค (demonstration effect) และบางคนซื้อสินค้า เน่ืองจากฐานะทางสังคม 
 ผลคือสินค้าที่คนๆหนึ่งซื้อจะขึ้นอยู่กับการบริโภคของคนอ่ืน ท าให้เส้นอุปสงค์ของบุคคลไม่
เป็นอิสระ อุปสงค์จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งจะต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนในการหาเส้นอุปสงค์ตลาด 
 อุปสงค์ที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของบุคคลอ่ืน เรียกว่ามีผลกระทบภายนอก (Network externalities) 
เกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบภายนอก (Network externalities) อาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 
 ผลกระทบภายนอก (Network externalities) จะมีค่าเป็นบวก ถ้าปริมาณการบริโภคของบุคคล
หนึ่งเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการบริโภคของคนอ่ืน ๆ ซื้อสินค้านั้นเพิ่มขึ้น 
 ผลกระทบภายนอก (Network externalities) จะเป็นลบ ถ้าปริมาณการบริโภคของบุคคลหนึ่ง
เพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการบริโภคของคนอ่ืน ๆ ซื้อสินค้านั้นน้อย 
 ผลของสมัยนิยม (The Bandwagon Effect) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีความต้องการสินค้าหรือ
บริการชนิดหนึ่งเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมาจากมีบุคคลอ่ืนต้องการหรือบริโภคสินค้าชนิดนั้นเช่นเดียวกัน 
หรือเป็นการซื้อตามสมัยนิยม ทั้งที่ความจริงแล้วสินค้าหรือบริการชนิดนั้นยังไม่จ าเป็นที่จะต้องบริโภค
จริง ๆ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า ฟุ่มเฟือย หรือสินค้าแฟชั่น เคร่ืองประดับ ภัตตาคารหรูหรา เสื้อผ้า
อาภรณ์ตามสมัยนิยม ซึ่งมักนิยมบริโภคตามกัน จึงท าให้ผลกระทบภายนอก (Network externalities)มีค่า
เป็นบวกเมื่อปริมาณการซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนหน่ึงเพิ่มขึ้น เมื่อจ านวนผู้ซื้อสินค้าชนิดน้ันเพิ่มขึ้น 
 ผลของความอยากเด่น (The Snob Effect) เป็นผลในทางตรงกันข้ามกับผลของสมัยนิยม คือ 
บุคคลหนึ่งจะมีความต้องการสินค้าชนิดหน่ึงน้อยลง เมื่อมีบุคคลอ่ืนบริโภคสินค้าชนิดน้ันมากขึ้น เพื่อให้
เกิดความแตกต่างจากคนอ่ืน ลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดกับบุคคลที่อยากจะเด่นไม่เหมือนคนอ่ืน  จะท าให้
ผลกระทบภายนอก (Network externalities)มีค่าเป็นลบ เมื่อปริมาณการซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนหนึ่ง
ลดลง เมื่อจ านวนผู้ซื้อสินค้าชนิดน้ันเพิ่มขึ้น 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณความต้องการสินค้าและบริการชนิดหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง พบว่า 
มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านราคาของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ๆ (Price) ปัจจัยด้านรายได้ของผู้บริโภคหรือเรียกอีกอย่าง
ว่าอ านาจซื้อ (Income) ปัจจัยราคาสินค้าชนิดอ่ืน(Price of other good) เช่น สินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ 
สินค้าที่ใช้ประกอบกัน เป็นต้น รสนิยมของผู้บริโภค (Taste) การคาดคะเนของผู้บริโภคต่อราคาสินค้า
และรายได้ในอนาคต (Expectation) จ านวนผู้บริโภค (Number of  consumer) ปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะมีผล
ต่อปริมาณความต้องการสินค้า  
 ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการสินค้าเกือบทุกชนิดซึ่งผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยอาจแตกต่างออกไปตามชนิดของสินค้านั้น ๆ  
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2.ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สายสวาท ปันอ่ิน (2548) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการน าเข้าแอปเปิ้ลของ
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานการณ์ทั่วไปด้านการค้า และการน าเข้าแอปเปิ้ลของ
ประเทศไทย (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน าเข้าแอปเปิ้ล โดยรวมของประเทศไทยและการน าเข้าแอป
เปิ้ลของประเทศไทยจากประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ (3) ประมาณการน าเข้าแอปเปิ้ลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2548-2552 ภายใต้เงื่อนไขภาษีน าเข้าเท่ากับศูนย์  อันเนื่องมาจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยพบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อปริมาณน าเข้าแอปเปิ้ลโดยรวมของไทย คือ ราคาน าเข้าเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อคนของ
ไทย ภาษีน าเข้า และตัวแปรทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการน าเข้าแอปเปิ้ลได้ร้อยละ 93.05 ค่าสัมประสิทธิ์ คือ 1.420   0.001   0.536 และ 22.75 ตัวแปร
สภาวะเศรษฐกิจจะมีผลต่อการน าเข้าแอปเปิ้ลของประเทศไทยมากที่สุด  ค่าความยืดหยุ่นความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อราคาน าเข้าแอปเปิ้ลเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ -1.0182 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์เป็นแบบความ
ยืดหยุ่นมาก (elastic) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เฉลี่ยต่อคนของไทย มีค่าเท่ากับ 1.9824 ซึ่งมีค่า
เป็นบวกและมากกว่าหนึ่ง แสดงถึงแอปเปิ้ลน าเข้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย  เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการ
เติบโตขึ้นปริมาณการน าเข้าแอปเปิ้ลจะสูงขึ้น 
 อารียา รุ่งผดุงเกียรติ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเข้าฟิล์มพลาสติกส าหรับ
บรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพทั่วไปทางการผลิตและการตลาด 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมฟิล์มพลาสติก ส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารใน
ประเทศไทยและศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเข้าฟิล์มพลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารใน
ประเทศไทย โดยพบว่า ปัจจัยรายได้ภายในประเทศด้านอุตสาหกรรมและราคาน าเข้าเฉลี่ยของฟิล์ม
พลาสติก ที่มีผลต่อการน าเข้าฟิล์มพลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เช็นต์  เมื่อศึกษาถึงความยืดหยุ่น พบว่า การน าเข้าฟิล์มพลาสติก
ประเภทฟิล์มโพลิเอทิลีน มีความยืดหยุ่นต่อรายได้ภายในประเทศ เท่ากับ 2.334 และความยืดหยุ่นต่อ
ราคาน าเข้า เท่ากับ 1.964 และการน าเข้า ฟิล์มพลาสติกประเภทฟิล์มโพลิโพรพิลีน พบว่า ความยืดหยุ่น
ต่อราคา เท่ากับ 3.929 และความยืดหยุ่นของรายได้ภายในประเทศ เท่ากับ 3.530 การศึกษาจุดแข็ง
จุดอ่อน พบว่าประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ เป็นผู้น าอาเซียนทางด้านการผลิต ปิโตรเคมี จุดอ่อน คือ ขาด
แคลนบุคลากรและแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ และแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 วันวสา วิโรจนารมย์ (2551) ศึกษาเร่ือง การประมาณอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนลแบบไม่นิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
และการตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย
พบว่า ปัจจัยระดับรายได้และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลง 1 เปอร์เช็นต์ จะท าให้จะ
ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 2.53 เปอร์เช็นต์ 
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และ 0.38 เปอร์เช็นต์ ตามล าดับ ในทิศทานเดียวกัน ส่วนปัจจัย ราคาโดยเปรียบเทียบ และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเปลี่ยนแปลง 1 เปอร์เช็นต์ ท าให้อุปสงค์การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป 1.93 เปอร์เช็นต์ และ 
0.07 เปอร์เช็นต์ ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนผลการศึกษา กลุ่มประเทศเอเชียและกลุ่มประเทศนอกเอเชีย 
พบว่า กลุ่มประเทศเอเชีย ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ระดับราคาโดยเปรียบเทียบ รองลงมา คือ ระดับ
รายได้ของประชากร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และกลุ่มประเทศ
นอกเอเชีย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ระดับรายได้ของประชากร ระดับ
ราคาโดยเปรียบเทียบ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาปัจจัยก าหนดการน าเข้าค้าสินค้าฟุ่มเฟือยของประเทศไทย มีวิธีศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 การศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยในคร้ังนี้ ใช้ข้อมูล  Panel Data ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลภาคตัดขวาง (cross-section data) คือ รายการสินค้าฟุ่มเฟือย 19 รายการ ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร และข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) 
ประกอบด้วยรายได้ประชาชาติต่อหัวและดัชนีราคาสินค้าน า เข้ า เทียบกับดัชนีราคาค้าปลีก
ภายในประเทศ ใช้ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 รวมทั้งสิ้น 12 ปี รวบรวมข้อมูลการน าเข้า
สินค้าฟุ่มเฟือย จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ข้อมูล
รายได้ประชาชาติต่อหัว (national income per capita) จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าน าเข้าและดัชนีราคาค้าปลีก จากธนาคารแห่งประเทศไทย จาก
ข้อมูลพาแนลข้างต้นมีจ านวนค่าสังเกต คือ 228 ค่าสังเกตที่ใช้ในการศึกษา 
2.เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล และการประมาณค่าความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในแบบจ าลอง โดยใช้วิธีประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการ
วิเคราะห์ ความนิ่ง (Panel Unit Root Test) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จากนั้นท าการทดสอบ
ความสัมพันธ์ (Panel Cointegration Model)ของตัวแปรดังกล่าว ว่ามีความสัมพันธ์กันในระยะยาว
หรือไม่ แล้วท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์และค่าความยืดหยุ่นด้วยวิธี Pooled Least Squares โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการประมาณค่าตัวแปรที่ก าหนด 
4.แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังนี้ ใช้การวิเคราะห์แบบจ าลอง panel data ทดสอบความสัมพันธ์และประมาณ
ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ าลอง Panel Cointegration Model ที่ใช้ศึกษาปัจจัยรายได้
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ประชาชาติต่อหัวและดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ
การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 
   LnMLGit = αi + β1iLnYit + β2iLnMPIit + eit  
   
  ซึ่ง i = 1,2,3...,19 และ t = 1,2,3,...,12 
  α และ  β1, β2,  คือ  พารามิเตอร์  
 โดย 
  MLGit   คือ  มูลค่าการน าเข้าสินค้าหมวดฟุ่มเฟือย  
  Yit         คือ  รายได้ประชาชาติต่อตัว  
  MPIit     คือ  ดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ 
  eit          คือ  ค่าความคลาดเคลื่อนของรายการสินค้าฟุ่มเฟือย i ณ เวลา t 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการทดสอบความนิ่งของตัวแปร Panel Unit Root Test ด้วยวิธี LLC Test, Breitung Test, 
Hadri Test, IPS Test และวิธี Fisher-Type Test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่า ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ข้อมูลมีความนิ่งพร้อมกันที่ระดับ First Difference หรือ I(1) ณ ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิตทิี่ 0.01 ด้วยวิธี LLC Test และ IPS Test จึงเป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุด 
 ในการทดสอบความสัมพันธ์ Panel Cointegration Model ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วย
วิธี Pedroni และ วิธีของ Kao พบว่า ตัวแปรดังกล่าวในแบบจ าลองข้างต้นมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว 
จากผลการทดสอบบอกให้ทราบว่า ตัวแปรจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันในระยะยาว  
 จากนั้นจึงเอาข้อมูลที่ท าการทดสอบ มาท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์และความยืดหยุ่นใน
ภาพรวมทั้งหมดด้วยการประมาณค่าด้วยวิธี Pooled least squares แบบ Common Effects Model และ
แบบ Fixed Effects Model ในกรณีค่าคงที่ (intercept) และค่าความชัน (slope) ผันแปรไปตามหน่วย
วิเคราะห์ แยกตามรายการสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งจะให้ผลดังสมการต่อไปนี้ 
1. ผลการประมาณค่าด้วยวิธี Pooled least squares แบบ Common Effects Model 
  Ln3(MLG)  =  8.732  +  1.068Ln(Y)  -  0.379Ln(MPI)   
                                        (2.9835)***      (-2.4527)***  
  R2 = 0.9802                          F-statistic = 3074.777 
  Ajd. R2 = 0.9799                         D.W. = 1.5321 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บใต้ค่าสัมประสิทธิ์เป็นค่า t- statistic 
 ***   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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3 คือ log- linear มีความสัมพันธ์กับสมการอุปสงค์ โดยจะเปลี่ยนสมการยกก าลังให้เป็นสมการเส้นตรง 
ซึ่งตัวเลขที่ได้จะเป็นค่าความยืดหยุ่นของตัวแปร 
จากสมการข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อรายได้ประชาชาติต่อหัวและดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับ
ดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 เปอร์เช็นต์ จะท าให้มูลค่าการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย
เปลี่ยนแปลงไป 1.068 เปอร์เช็นต์ (ในทิศทางเดียวกัน) และ 0.379 เปอร์เช็นต์ (ในทิศทางตรงกันข้าม) 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ 
 จากประมาณค่าข้างต้น พบว่า ค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 1.068 ซึ่งมีค่า
เป็นบวกและมากกว่าหนึ่ง แสดงว่ารายการสินค้า 19 รายการ ในภาพรวมเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และดัชนี
ราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศเท่ากับ 0.379 ซึ่งปัจจัยรายได้ของประชาชาติ
ต่อหัวมีความยืดหยุ่นต่อการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่าปัจจัยทางด้านดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับ
ดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ  
2. แบบ Fixed Effects Model ในกรณีค่าคงที่ (intercept) และค่าความชัน (slope) ผันแปรไปตามราย
สินค้า ซึ่งสรุปได้ดังนี ้
 ในตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอ่ืน ๆ คงที่ แล้วรายได้ประชาชาติต่อหัว Ln(Y)
เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 เปอร์เช็นต์ จะท าให้มูลค่าการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 19 รายการ เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ทิศทางเดียวกันดังต่อไปนี้  
 สินค้าที่มีความยือหยุ่นมากกว่า 1 
 ไวน์ 2.62 เปอร์เช็นต์ เสื้อส าเร็จรูปและเทคไท 2.48 เปอร์เช็นต์ ดอกไม้ 2.35 เปอร์เช็นต์ รองเท้า
หนังและรองเท้าผ้าใบ 2.11 เปอร์เช็นต์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1.90 เปอร์เช็นต์ เคร่ืองประดับที่ท า
ด้วยคริสตัล 1.83 เปอร์เช็นต์ เบียร์ 1.70 เปอร์เช็นต์ แว่นตา 1.61 เปอร์เช็นต์ น้ าหอมและเคร่ืองส าอาง 
1.34 เปอร์เช็นต์ เลนส์ 1.28 เปอร์เช็นต์ แอปเปิ้ล 1.18 เปอร์เช็นต์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ 1.13 เปอร์เช็นต์ มี
ความยืดหยุ่นมากกว่า 1 สินข้างต้นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย  
 สินค้าที่มีความยือหยุ่นน้อยกว่า 1 
 ผลไม้ 0.81 เปอร์เช็นต์ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติที่ระดับ 0.01 มีความยืดหยุ่น
น้อยกว่า 1 ปัจจัยหนึ่งอาจมาจากผลไม้ราคาไม้แพงมากและผู้บริโภคจะไม่ซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้นสูงมาก
นักเมื่อรายได้เพิ่มสู่งขึ้น จึงท าให้ความยืดหยุ่นต่ ากว่า 1 นาฬิกาและอุปกรณ์ 0.74 เปอร์เช็นต์ ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า 1 ปัจจัยที่ท าให้นาฬิกาและ
อุปกรณ์มีความยืดหยุ่นต่ าอาจมาจากนาฬิกาเป็นสินค้าที่มีราคาแพงและมีลักษณะเป็นสินค้าคงทน
พอสมควร จึงท าให้ผู้บริโภคไม่บริโภคเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น จึงท าให้ความยืดหยุ่นน้อยกว่า 1 สุรา
ต่างประเทศ 0.57 เปอร์เช็นต์ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติที่ระดับ 0.1 มีความยืดหยุ่นน้อย
กว่า 1 สาเหตุที่สุรามีความยืดหยุ่นต่ าอาจเป็นเพราะสุราเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมีความเคยชิน เหมือนกับ 
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บุหร่ี ที่มีลักษณะการบริโภคเป็นปกติ จึงมีความยืดหยุ่นต่ าเมื่อเที่ยบกับสินค้าอ่ืนๆ ปากาและอุปกรณ์ 
0.26 เปอร์เช็นต์ ในทิศทางเดียวกัน และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า 1 เป็นสินค้าปกติ แต่การเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
ตารางท่ี 2 การประมาณค่าแบบ Fixed Effects Model ในกรณีค่าคงท่ี (intercept) และค่าความชัน 
(slope) ผันแปรไปตามรายสินค้าและความยืดหยุ่นของรายการสินค้าฟุ่มเฟือยต่อปัจจัยรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว Ln(Y) และดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ Ln(MPI) 
 

ราการสินค้าฟุ่มเฟือย 
ความยืดหยุ่น

Ln(Y) 
t-Statistic 

ความยืดหยุ่น 
Ln(MPI) 

t-Statistic 

ไวน ์ 2.625926 (7.973004)*** 1.118754 (2.674523)*** 
สุราต่างประเทศ 0.570095 (1.720959)* -0.223494 (-0.534292) 
ผลไม้ 0.814566 (2.473237)*** -0.651588 (-1.557704)* 
ดอกไม้ 2.356962 (7.156359)*** 0.701991 (1.678198)* 
น้ าหอมและเคร่ืองส าอาง 1.349535 (4.097543)*** -0.700228 (-1.673984)* 
กระเป๋าหนัง/เข็มขัดหนัง 1.905136 (5.784494)*** 0.439897 (1.051630) 
ผ้าทอท าด้วยขนสัตว์ -1.619664 (-4.917726)*** -1.171435 (-2.800463)*** 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป/เนคไท 2.486777 (7.550511)*** -0.542029 (-1.295790)* 
รองเท้าหนัง/รองเท้าผ้าใบ 2.114281 (6.419515)*** 0.049945 (0.119399) 
เคร่ืองแก้ว 0.303874 (0.922641) -0.925632 (-2.212842)** 
เคร่ืองประดับคริสตัล 1.830717 (5.558540)*** -0.667252 (-1.595152)* 
เลนส์ 1.285770 (3.903936)*** 0.292484 (0.699219) 
แว่นตา 1.614502 (4.902053)*** -0.117813 (-0.281647) 
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ -0.242381 (-0.735933) 0.307527 (0.735182) 
นาฬิกาและอุปกรณ์ 0.749897 (2.276885)** -0.928210 (-2.219004)** 
ปากกาและอุปกรณ์ 0.267451 (0.812053) -0.092717 (-0.221651) 
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 1.138648 (3.457235)*** -0.808600 (-1.933061)** 
แอปเปิ้ล 1.183991 (3.594908)*** 0.387777 (0.927029) 
เบียร์ 1.706337 (5.180890)*** -3.334532 (-7.971623)*** 
หมายเหตุ:  *        มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.1 
       **     มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
       ***   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  สินค้าที่มีทิศทางกาแปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้าม (-) 
 ผ้าทอท าด้วยขนสัตว์ -1.61 ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถติที่ระดับ 0.01 สาเหตุ
หนึ่งอาจมาจากผ้าทอท าด้วยขนสัตว์เป็นสินค้าฟุมเฟือยที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและมีสินค้าอ่ืน
ใช้ทดแทนกันได้ เช่น ใช้พรมที่ท าจากใยสังเคราะห์แทนพรมที่ท าด้วยขนสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น ถึงแม้ว่า
ผู้บริโภคจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่บริโภคเพิ่มขึ้น 
 กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ -0.24 เปอร์เช็นต์ ในทิศทางตรงกันข้าม ปัจจัยหนึ่งอาจมาจากกล้อง
ถ่ายรูปและอุปกรณ์มีสินค่าอ่ืนที่ใช้ทดแทนกันได้ อย่างสมาร์ทโฟนที่ใช้กันในปัจจุบันจะมีกล้องถ่ายรูป
อยู่ในตัวสมาร์ทโฟนด้วย ซึ่งขีดความสามารถของกล้องสมาร์ทโฟนแทบจะไม่แตกต้องจากกล้องถ่ายรูป
ทั่วไป จึงท าให้มูลค่าการการน าเข้ากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 มีทิศทาง
ลดลง แต่การเปลี่ยนไม่ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
 เมื่อพิจารณา ปัจจัยดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ Ln(MPI) 
พบว่า เมื่อปัจจัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 เปอร์เช็นต์ เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอ่ืน ๆ คงที่ แล้วจะท าให้
มูลค่าการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 19 รายการ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังต่อไปนี้ 
 เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในทิศทางตรงกันข้าม (-) 
 เบียร์ -3.33 เปอร์เช็นต์ ผ้าทอท าด้วยขนสัตว์ -1.17 เปอร์เช็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 นาฬิกาและอุปกรณ์ -0.92 เปอร์เช็นต์ เคร่ืองแก้วบนโต๊ะอาหาร -0.92 เปอร์เช็นต์ ไฟแช็คและ
อุปกรณ์ -0.80 เปอร์เช็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น้ าหอมและเคร่ืองส าอาง -0.70 เปอร์
เช็นต์ เคร่ืองประดับที่ท าด้วยคริสตัล -0.66 เปอร์เช็นต์ ผลไม้ -0.65 เปอร์เช็นต์ เสื้อส าเร็จรูปและเนคไท -
0.54 เปอร์เช็นต์ นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ส่วนสุราต่างประเทศ -0.22 เปอร์เช็นต์ แว่นตา -0.11 เปอร์
เช็นต์ ปากกาและอุปกรณ์ -0.09 อย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมัติฐานที่
ก าหนัดไว้ 
 สินค้าที่ค่าความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในทิศทางเดียวกัน (+) 
 ไวน์ 1.11 เปอร์เช็นต์ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งทิศทางการ
เปลี่ยนไม่เป็นตามสมมัติฐาน สาเหตุหนึ่งอาจมาจากปัจจัยค่านิยมการบริโภค ซึ่งไวน์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
อีกชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้แสดงออกถึงความมั่งคั่งทางทรัพย์สินและความมีหน้ามีตาในทางสังคม
หมายความว่า ถ้าได้บริโภคไวน์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไม่ว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นสักเพียงใดก็ตาม 
ผู้บริโภคสินค้ากลุ่มนี้ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่รายได้สูงอยู่แล้วก็จะหามาบริโภคเพื่อสนองความต้องการของ
ตนเองและเพื่อยกระดับทางสังคมอีกด้วย ดังนั้นจึงท าให้ผลการประมาณค่าของปัจจัย Ln(MPI)  ออกมา
มีทิศทางเป็นบวกไม่ไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 ดอกไม้ 0.70 เปอร์เช็นต์ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งทิศทางการ

เปลี่ยนไม่เป็นตามสมมัติฐาน สาเหตุหนึ่งอาจมาจากดอกไม้น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ปลูก
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ในประเทศที่มีอุณหภูมิต่ ายากที่จะหาดอกไม้ในประเทศทดแทนประกอบกับผู้ที่ซื้อดอกไม้ต่างประเทศ

มักจะเป็นผู้ที่เคยไปอยู่ต่างประเทศและมีรสนิยมดอกไม้ประเภทนี้ ดังนั้น แม้ราคาสูงขึ้นก็ยังคงไม่ลดการ

บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับค่าความยืดหยุ่นด้านราคาต่ า (0.701) ดังนั้นจึงท าให้ผลการประมาณค่าออกมามี

ทิศทางเป็นบวกไม่ไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ 

 ส่วนกระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 0.43 เปอร์เช็นต์ แอปเปิ้ล 0.38 เปอร์เช็นต์ กล้องถ่ายรูปและ

อุปกรณ์ 0.30 เปอร์เช็นต์ เลนส์ 0.29 เปอร์เช็นต์ รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 0.04 เปอร์เช็นต์ ปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เป็นไปตามสมมัติฐานอาจเป็นเพราะสินค้า

ดังกล่าวเป็นสินค้าแฟชั่นมีการบริโภคตามกระแสนิยม ถึงแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นผู้บริโภคสินค้ากลุ่มนี้ก็ยัง

ซื้อเพิ่มขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติ  

 จากการประมาณค่ารายการสินค้าฟุ่มเฟือย 19 รายการข้างต้น พบว่ารายการสินค้าโดยส่วนมาก
จะมีความยืดหยุ่นต่อรายได้ประชาชาติต่อหัว Ln(Y) มากกว่าความยืดหยุ่นต่อดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบ
กับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ Ln(MPI) แสดงว่าการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยขึ้นอยู่กับปัจจัย
รายได้มากกว่าปัจจัยด้านราคา  
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาปัจจัยก าหนดการน าเข้าสินค้าสินค้าฟุ่มเฟือยของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่น ามา
ศึกษาในคร้ังนี้ ได้แก่ รายได้ประชาชาติต่อหัว และดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีก
ภายในประเทศ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 รวม 12 ปี 
1.สรุปผลการวิจัย 
 ที่นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 พบว่า R2 = 0.9802 แสดงว่าตัวแปรอิสระในแบบจ าลอง
ข้างต้น มีความสัมพันธ์กันสูง สามารถส่งผลต่อการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยได้มากถึง 98.02 เปอร์-
เช็นต์ โดยก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ซึ่งส่วนที่เหลือ 1.98 เปอร์เช็นต์ เกิดจากปัจจัยอื่นๆ 
 ผลจากการประมาณค่าตัวแปรในแบบจ าลอง พบว่า รายได้ประชาชาติต่อหัว (National income 
per capita) มีผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยมากกว่า ดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนี
ราคาค้าปลีกภายในประเทศ ถ้าประเทศไทยมีการน าเข้าการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยมากเกินไปจะท าให้
ดุลการค้าใหมดสินค้าดังกล่าวที่ก าลงลดลงในปัจจุบันและขาดดุลได้ในอนาต ถึงแม้ว่ารายได้ประชาชาติ
ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นก็ตาม เม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นก็จะไหลออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าการน าเข้าสินค้า
ฟุ่มเฟือยยังเพิ่มขึ้นทุกปี จะท าให้สินค้าฟุ่มเฟือยของไทยที่มีลักษณะเดียวกันไม่สามารถขายได้ 
ผู้ประกอบการขาดทุนน าไปสู่การจ้างานของประเทศลดลง ส่งผลเสียต่อประเทศไทย 
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2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ท ากิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเงินด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างจริงจัง ชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างผลของการออมเงินกับการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยสูญเสียไปกับสิ่งที่ไม่จ าเป็น เพื่อสร้างทัศนคติต่อ
การออมเงินให้แก่ประชาชนมากขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าที่เป็นของคนไทยมาก
ขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยมากขึ้นรวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ผลิตในประเทศสนใจและจริงจังเร่ืองคุณภาพ
สินค้า มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ผลิตที่และขายในประเทศ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคสินค้าไทย 
เฉกเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นประสบความส าเร็จ  ตัวอย่างแนวทางการจัดการของแต่ละสินค้า เช่น 
 1.ไวน์ เป็นเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักองุ่น หรือผลไม้อ่ืนๆ รัฐบาลควรส่งเสริม
ให้มีการท าไวน์จากผลไม้อ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกผลไม้อีกทางหนึ่ง ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการท าไวน์เข้าแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรหาไวน์ที่ดีและมี
คุณภาพ เพื่อศึกษาหาจุดแข็งจุดอ่อนของไวน์ไทยและไวน์ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นส่งเสริมภาพลักษณ์ของไวน์ที่ผลิตในประเทศไทยให้
เป็นที่รู้จักของต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการส่งออกไวน์ในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น 
 2. สุราต่างประเทศ และเบียร์ รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียจากการดื่มสุรา
อย่างจริงจัง สร้างทัศนคติใหม่ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยการจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 3. ผลไม้ และแอปเปิ้ล รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ และ
สารอาหารในผลไม้ของไทยให้มากขึ้น เพื่อสร้างทัศนคติในการบริโภคผลไม้ไทย เพราะผู้บริโภคใน
ปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยการเลือกบริโภคเฉพาะผลไม้ที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ถ้าหาผู้บริโภค
ได้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไทยมากขึ้นจะท าให้หันมาบริโภคผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น ลด
การน าเข้าผลไม้ และเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้  
 4. สูท เสื้อผ้า กระโปรง เนคไท  รองเท้าหนัง รองเท้าผ้าใบ  กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง   รัฐบาล
ความส่งเสริมการใช้สินค้าไทยด้วยการสร้างต้นแบบการบริโภคสินค้าด้วยการให้บุคคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐ มีการใช้สินค้าของไทย เช่น ให้มีการใส่ สูท เสื้อผ้า กระโปรง เนคไท  ที่ท าจากผ้าไหมไทย 
อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นตัวอย่างการบริโภคให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกลุ่ม
เลี้ยงไหม และธุรกิจผ้าไหมไทย อีกทางหนึ่ง ถ้าหากผู้น าระดับประเทสวมใส่ เสื้อผ้าที่ท าจากผ้าไหมไทย
นอกจากจะช่วยส่ง เสริมให้ภาพลักษณ์ผ้ าไหมไทยเป็นที่ รู้จักในระดับสากลแล้วยัง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์ของไทย ได้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสินค้าส่งออกในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยให้เทียบเท่ากับสินค้ าฟุ่มเฟือยน าเข้าเพื่อเพิ่มการ
ส่งออกให้มากขึ้น 
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3.ขอ้เสนอแนะของการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ข้อจ ากัดของการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทยในคร้ังนี้มี
ข้อจ ากัดเร่ืองของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ข้อมูลเป็นมูลในช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 เป็น
เวลา 12 ปี อาจจะไม่ครอบคลุมทุกช่วงการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดเร่ืองการ
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยแยกตามรายการสินค้าและราคาขายปลีกภายในประเทศของ
แต่ละรายการ งานศึกษาจึงใช้ตัวแปรดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเทียบกับดัชนีราคาค้าปลีกภายในประเทศ เป็น
ตัวแทน อาจส่งผลให้การประมาณค่าตัวแปรปัจจัยทางด้านราคาอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริงได้ 
 การศึกษาในครั้งต่อไป ควรใช้ตัวแปรตัวแทน (proxy variables) ส าหรับกรณีที่หาข้อมูลไม่ได้  
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ได้การประมาณค่าที่ได้ใกล้สภาพความเป็นจริงมากขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

FACTORS THAT AFFECT TO QUALITY OF WORK LIFE 
OF THE  INTERNAL SECURITY OPERATIONS COMMAND OFFICIALS  

กมล กฤษวงศ์ 1   ดร.ณกมล  จันทร์สม2 

------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางประชากรศาสตร์   
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร และปัจจัยด้านความพึง
พอใจ กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   จ านวน 
300 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิง
พรรณนา การหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลโดยสรุป การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA T-test, F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพสมรส  มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท  มีลักษณะของต าแหน่ง
อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติ  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ และ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดย เพศ 
และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตกต่างกัน  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมใน
องค์กร  ปัจจัยด้านความพึงพอใจ  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ  : คุณภาพชีวิตการท างาน, ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 
 
------------------------------------------------------ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2  ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต  
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Abstract 
The objective of this research is to study the difference of personal factor, relation between 

factor management, environmental factor in the organization and factor of satisfaction with quality of 
work life of the internal security operations command officials. The research samples were 300 
internal security operations command officials. The questionnaires were used as the tool of data 
collection. The data was analyzed via descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and 
standard deviation to describe and summarize overall data. Analysis of variance (ANOVA T-test, F-
test) was used for study the difference between independent variables and dependent variable. Multiple 
regression analysis was used for data analysis to find out and forecast factor that affect to quality of 
work life of the internal security operations command officials. Statistical significance was set at 0.05.  

 The results showed that most of the samples were male, the aged 50 years or more, bachelor 
degree level, married, monthly income of more than 35,000 baht,  nature level of the job is 
practitioners. Personal factor; sex and level of education related to quality of work life of the internal 
security operations command officials. The different personal factor; sex and level of education vary to 
the quality of work life of the internal security operations command officials. The factor which affect 
to the quality of work life of the internal security operations command officials and have statistical 
significant are management, environmental in the organization and satisfaction.    
KEY WORD:  QUALITY OF WORK LIFE,  THE  INTERNAL SECURITY OPERATIONS 
COMMAND OFFICIALS  
บทน า 

บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
องค์กรและความส าเร็จขององค์กร  เนื่องจากบุคลากรนั้นสามารถน าทรัพยากรอ่ืน ๆในองค์กรมาบริหาร
จัดการให้ เกิดคุณค่าสู่ เป้าหมายที่ก าหนดได้  ดังนั้นหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการท างานก็จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานหรือผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามไปด้วย คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จขององค์กร  การที่จะท าให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพในการท างานนั้น ปัจจัยที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือการท าให้บุคลากรเกิดความผาสุกและมีความพึงพอใจในการท างานตามที่องค์กรก าหนด ซึ่งการ
สร้างความผาสุกและความพึงพอในการท างานให้กับบุคลากรในองค์กรนั้น สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีให้เกิดแก่บุคลากร   

จากแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1974) คุณภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะงานที่ตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยมีองค์ประกอบที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการ
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ท างาน 8 ประการ คือ 1)ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2)สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 3)โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 4)ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน     
5)ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม 6)ประชาธิปไตยในองค์การ 7)ความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8)ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   

คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี จะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกที่
ดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรและยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ซึ่งท าให้เกิดผลผลิตและ
การบริการที่ดี  ทั้งคุณภาพและปริมาณ  คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของบุคลากรในองค์กร จึงมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 (มาตรา 5) มีฐานะเป็นส่วนราชการ
รูปแบบเฉพาะสังกัด ส านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มี
ภารกิจในการวางแผนอ านวยการประสานงานและก ากับดูแลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ส าคัญของชาติ  ตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

จากภารกิจที่กล่าวข้างต้น กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดังนั้นหากข้าราชการของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
         การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
            2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
             3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร กับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
             4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจ กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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 5. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
สมมุติฐานการวิจัย 
             1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่ต่างกัน ของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
            2. ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ กอง
อ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร  
            3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
            4. ปัจจัยด้านความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ขอบเขตการวิจัย 
            ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่  กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่วนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนอ านวยการ และ ส่วนประสาน
การปฏิบัติของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
จะท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่จะ
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการและลูกจ้างกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับปัจจัยคุณภาพชีวิตการ
ท างาน โดยก าหนด   ตัวแปร  ต่าง ๆ ดังนี ้
                ตัวแปรอิสระ  
 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และ
ลักษณะของต าแหน่ง 
 2. ปัจจัยดา้นการบริหาร คือ การบริหารงานในองค์กร   
 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์ คือ บรรยากาศในการท างาน และวัฒนธรรมองค์กร 
 4. ปัจจัยด้านความพึงพอใจ คือความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการและลูกจ้างกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                1. น าผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการวางแผน และด าเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของ ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ดีขึ้นต่อไป 
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             2. เป็นข้อมูลส าหรับให้หน่วยงานอ่ืน พิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรของหน่วยงาน 
             3. ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยของผู้ที่สนใจ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
         
                ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
          
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

      -เพศ  

      -อาย ุ

      -ระดับการศึกษา 

      -สถานภาพสมรส 

      -รายได้ 

      -ลักษณะของต าแหน่ง 

     
 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของข้าราชการกองอ านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

- ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ  ยุติธรรม 

- โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคล 

- ความก้าวหน้าในการท างาน 
- ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรและ

การท างานร่วมกัน 
- ประชาธิปไตยในองค์กร 
- ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
- ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

 

 

 

 ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  

    

    
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร 

      -บรรยากาศในการท างาน 

      -วัฒนธรรมองค์กร 

 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต

การท างาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ใช้แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กร 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน  ดังนี้  
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 

กรมการปกครอง (2539 : 17) การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่   2 คนขึ้นไป
ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
  ลูเธอร์ เอช. กูลิค และแลนอลล์ อูร์วิค (อ้างถึงในโกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2554: 165-166)ได้สรุป
กระบวนการบริหารไว้ในหนังสือที่ชื่อ “Papers on the Science of Administration” ซึ่งเขียนขึ้นในปี 
1937 ว่ากระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ประการ หรือที่เรียกว่า “ POSDCORB 
MODEL” ซึ่งอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
  P = planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงานแผนเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการใช้อย่างมี
เหตุผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง และสมบูรณ์ 
  O = organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่งก็
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงาน หรือวิธีการจัดการ ด้วยเร่ืองการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน เป็นกรม กอง แผนก โดยอาศัย   ปริมาณงาน 
คุณลักษณะของงาน 
  S  = staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล และเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายถึง การจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้
บุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม หรือ put the right man on the right job รวมถึงการที่
จะเสริมสร้าง และธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพในการท างานของคนงาน และพนักงานด้วย เร่ืองเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลนี้ได้มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างกว้างๆ ว่า “การบริหารงานบุคคลนั้นเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวกับการวางนโยบาย การวางแผน โครงการ ระเบียบ และวิธีด าเนินงานเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์การหนึ่ง เพื่อให้ได้มาและได้ประโยชน์ตลอดจนการบ ารุงรักษาไว้ ซึ่ง
ทรัพยากรด้านมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และปริมาณเพียงพอ เพื่อปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
กระบวนที่ว่านี้จึงรวมหน้าที่ต่างๆ ทั้งหมดนับตั้งแต่การสรรหา และรับคนเข้าท างานจนกระทั่งพ้นจาก
หน้าที่การงานขององค์การไป 
  D = directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการ รวมทั้งการควบคุม และนิเทศงาน
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ และการจูงใจ เป็นต้น การอ านวยการใน
ที่นี้รวมถึงการวินิจฉัยการสั่งการ ซึ่งเป็นหลักอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหารขึ้นอยู่กับ
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ความสามารถของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เพราะเหตุว่า การที่จะอ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปได้
ด้วยดีได้จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ดี และมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสม 
  Co = coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการที่จะช่วยให้ประสานงานดีขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงานเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมากในการบริหาร เพราะ
เป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกระดับของงาน เพราะ
เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เมื่อกล่าวถึงการประสานงานแล้ว 
อีกเร่ืองหนึ่งที่ควรได้กล่าวถึงเพราะมีความส าคัญ คือ การติดต่อสื่อสาร เพราะการติดต่อสื่อสารที่ดีจะ
ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี และท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
  R = reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย  อันที่จริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับการ
ติดต่อสื่อสาร อยู่มาก การรายงานโดยทั่วไป หมายถึง วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
แก่ผู้สนใจ  มาติดต่อสอบถาม ความส าคัญของรายงานนั้นอยู่ที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง 
  B = budgeting หมายถึง การรายงานงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบกรรมวิธี
ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณ และแผนงานเป็น
เคร่ืองมือในการควบคุม วิธีการบริหารงานงบประมาณ 
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
 สมยศ นาวีการ (2540) บรรยากาศองค์กรเป็นเร่ืองที่มี ความส าคัญ เนื่องจากคนที่ท างานใน
องค์กร ท างานอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมบางอย่าง อันได้แก่ แบบของผู้น า ความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
องค์กร กฎระเบียบ ตลอดจนความรู้สึกที่เกิดจากความนึกคิดถึงสิ่งต่างๆ ในองค์กร ซึ่งบรรยากาศองค์กร
นี้มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารและบุคคลอ่ืนดังน้ี  
  1. บรรยากาศองค์กรบางอย่างท าให้ผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า 
บรรยากาศอื่นๆ  
  2. ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์กร หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกงานต่างๆ 
ภายในองค์กร 
   3. ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์กร ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจของบุคคลในองค์กร 
  ลิกเคริท์ (Likert, 1976 : 73) ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์กรไว้ดังนี้ 
  1. การติดต่อสื่อสารภายในองค์ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงความเป็นไปภายใน

องค์กร ผู้น าแสดงถึงความใจกว้างที่จะติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างถูกต้องและเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้ผลดี 
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  2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายขององค์กร การตัดสินใจในเร่ืองงานทุกระดับ มีข่าวสารเพียงพอในการตัดสินใจ หากการ
ตัดสินใจมีผลกระทบถึงใครแล้ว ผู้น าจะขอความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานคนนั้น 
  3. การค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง องค์กรเอาใจใส่จัดสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพ การ
ท างานให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพึงพอใจในการท างาน 
  4. อ านาจและอิทธิพลในองค์กร หมายถึง อ านาจและอิทธิพลทั้งของผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานเอง 
  5. เทคนิคและวิทยาการที่ใช้ในองค์กร หมายถึง เทคนิคที่ใช้ในองค์กรมีการปรับปรุง
อย่างรวดเร็วไปตามสภาพแวดล้อม 
  6. แรงจูงใจ บรรยากาศที่ดีจะต้องมีลักษณะการยอมรับความแตกต่างและความขัดแย้ง
ในองค์กร พร้อมจะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานขยันขันแข็งท างานหนักเพื่อเลื่อนต าแหน่ง เพื่ออัตราค่าจ้าง 
และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
 จุฑารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541 : 18) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรเป็น 5 ด้าน ดังนี ้
  1. โครงสร้างองค์กร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเป้าหมาย เทคโนโลยีของ
องค์กร ลักษณะการแบ่งสายบังคับบัญชา กฎระเบียบต่างๆ 
  2.  ลักษณะงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบใน
งาน ความยากง่ายและความท้าทายของงาน 
  3. การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อลักษณะการ
บริหาร และการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา การให้การสนับสนุนไว้ใจ การให้รางวัลและการลงโทษของ
ผู้บังคับบัญชา 
  4. สัมพันธ์ภาพภายในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อความสัมพันธ์
ภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา และความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างาน 
  5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเงินเดือนหรือ
ผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ที่พัก รถรับส่ง 
และสิทธิในการลาประเภทต่างๆ  
  สมยศ นาวีการ (2533) วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และบรรทัดฐาน
ร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายในองค์กร วัฒนธรรมจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการ และไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ผูกสมาชิกขององค์กรเข้าด้วยกัน 
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ไพฑูรย์ สอนทน (2542 : 14) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นลักษณะการท างานที่มีคุณค่า
และมีคุณภาพที่ดี มีความพึงพอใจในการท างาน มีความรู้สึกที่ดีต่องาน ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ท า 
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สภาพแวดล้อมการท างานมีความเหมาะสม ปลอดภัย มีอิสระในด้านความคิด ได้รับการตอบสนองทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและสังคม 
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขอันน าไปสู่คุณค่าแห่งชีวิตของตนเองและครอบครัว 
 Hackman and Sutte(อ้างถึงใน สมหวัง โอชารส, 2542 : 45) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคุณภาพ
ชีวิตการท างานไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลต่อการท างานอย่างมากมาย  ได้แก่ 

  1. ให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง 
  2. ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน (สร้างความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในงาน) 

  3. ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ 
 Walton (1974 : 12 – 16 ) ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานนั้น ว่าประกอบไป
ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่ 8 ประการ ดังนี ้

 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
 2. สภาพการท างานที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
  3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
  4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
  5. การบูรณาการทางสังคม  
 6. ประชาธิปไตยในองค์การ 
 7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
 8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (อ้างถึงใน ตุลา มหาพสุธานนธ์, 2547) มนุษย์เป็นสัตว์ที่มี

ความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด มนุษย์แต่ละคนมีล าดับขั้นของความต้องการ ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
 1. มนุษย์มีความต้องการไม่มีสิ้นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งนั้นอยู่

แล้วหรือยัง ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ 
 2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 

ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ เมื่อความต้องการใน

ระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วจะเรียกร้องให้มีการตอบสนองความต้องการในระดับสูงขึ้น  
             ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์กและสมิท (อ้างถึงในสมิหรา จิตตลดากร,2546) ได้เสนอ
องค์ประกอบคู่ของ    เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two factors theory) ซึ่งได้สรุปไว้ว่ามีปัจจัยส าคัญ 2 
ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล ปัจจัยดังกล่าวคือ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 
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  ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คน
ชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอในให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละบุคคลได้ 
  ปัจจัยค้ าจุน (maintenance factors) หมายถึงปัจจัยที่ค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของ
บุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กร
จะเกิดความไม่ชอบงานขึ้นและปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล เช่น เงินเดือน ความมั่นคง
ในงาน เป็นต้น 
 ทฤษฎีความคาดหวังของ วิคเตอร์ วรูม (1964) (อ้างถึงในสมิหรา จิตตลดากร, 2546)ได้เสนอ
รูปแบบของความคาดหวังในการท างาน โดย วรูม มีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพิ่มขึ้น
นั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท างานเพิ่มขึ้น
จากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้
แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการท างาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการ
กระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจ พฤติกรรมที่จะท างานขึ้นอยู่กับการคาดหวัง
ที่จะกระท าตามความคาดหวังนั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่งจะมีเร่ืองของการดึงดูด
ใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามโดยทฤษฎีนี้จะเน้น
เร่ืองของการจ่ายและ การให้รางวัลตอบแทนเน้นในเร่ืองพฤติกรรมที่คาดหวังต่อเร่ืองผลงาน  ผลรางวัล
และผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตัวก าหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 
 กาญจนา แดงมาดี ( 2545 ) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมี่แตกต่างกันออกไปตามมิติของการรับรู้และค่านิยมของแต่ละบุคคล ในด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยใน
องค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  นฤดล มีเพียร (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ของบริษัทการบินไทย (มหาชน) จ ากัด พบว่าพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อจ าแนกตามมิติแล้ว
พบว่า มิติด้านผลตอบแทน มิติด้านสภาพการท างาน มิติด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
มิติด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน มิติด้านบูรณาการทางสังคม มิติด้านสิทธิ
ของพนักงาน และมิติด้านเวลาท างานกับชีวิตส่วนตัว มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปาน
กลาง มีเพียงมิติด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานและองค์การเท่านั้น ที่มีระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยู่ในระดับสูง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับต าแหน่งและระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงานมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ส่วนเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร และการมีรายได้พิเศษ ไม่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
 ไพฑูรย์  สอนทน ( 2542 ) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเพศหญิงร้อยละ 
54.4 มีอายุเฉลี่ย 34 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 72 วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 60.7 ด ารง
ต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนร้อยละ 53.8 มีประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 13 ปี คุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 69.1 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจในงาน 
คุณลักษณะงาน และความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 73.9, 69.4, 65.4 
ตามล าดับ มีการรับรู้ความสามารถในการท างานของตนเอง การรับรู้ต่อระบบบริหาร ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 61.2, 67.5 ตามล าดับ มีค่านิยมต่อการท างาน ค่านิยมต่อราชการ ค่านิยมต่อการ
บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 68.1, 67.5, 54.4 ตามล าดับ และพบว่าต าแหน่ง มีผลท าให้
คุณภาพชีวิตการท างานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การรับรู้ความสามารถในการท างาน
ของตนเอง การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมต่อการท างาน ค่านิยมต่อราชการ และค่านิยมต่อการบริการ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ได้แก่ การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมต่อการท างาน โดยอธิบายได้ร้อยละ 31.2 
  สมหวัง โอชารส ( 2542 ) ศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลต ารวจ อยู่ในระดับปานกลาง อายุ ระดับชั้นยศ ต าแหน่งหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลต ารวจ มีผลท าให้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลแตกต่างกัน การรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพ การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยม
ทางวิชาชีพ ค่านิยมทางราชการ และค่านิยมทางบริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลต ารวจ 
  ชัยยง ขามรัตน์ ( 2543 ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาธารณสุขในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 73.9 มีอายุเฉลี่ย 37 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 74.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 63.4 มี
ประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 15 ปี คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 68.6 มี
บรรยากาศองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.3, 55.9, 61.4 และ 69.5 ตามล าดับ ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีอิทธิพลทางตรงขนาด 0.504 บรรยากาศใน
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องค์การและพฤติกรรมการท างาน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตการท างานขนาด 0.386 และ 0.389 
ตามล าดับ  
 กาญจนา แดงมาดี (2545) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจสังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจสังกัด
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ข้าราชการต ารวจ 
สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ต่อระบบบริหาร และค่านิยม
ทางราชการ ตังแปรตามคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 8 ประการคือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมทางราชการ และกองบังคับการที่สังกัดมีความสัมพันธ์
กับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ 
 อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม ตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัย
ด้านสภาวะแวดล้อม  ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตการท างาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม จ านวน 210 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส รายได้ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนครปฐม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม ส่วนปัจจัยด้านการ
บริหาร ได้แก่การบริหารจัดการและลักษณะงาน และปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อม
และสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการและลูกจ้าง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนอ านวยการ และส่วนประสานงาน ในห้วงเดือน ม.ค.56- เม.ย.56 จ านวน 1,195 คน การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อใช้ส าหรับตอบแบบสอบถามในงานวิจัยคร้ังนี้ ใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้
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สูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐานตามแนวคิดของ  Taro Yamane (1967)(อ้างถึงใน กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ และคณะ,2552)  n  =   N / (1 + N(e2))  ที่มีค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อน    ± 5 % (α = 0.05) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 นาย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น       
( Stratified Sampling ) โดยแบ่งข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ส่วนกลางออกเป็น 4 กลุ่ม  ตามลักษณะของต าแหน่ง คือ ระดับผู้ปฏิบัติ ระดับผู้บริหารระดับต้น ระดับ
ผู้บริหารระดับกลาง และระดับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างคือ 0.251 ของประชากร
ในแต่ละกลุ่มรวมทั้งสิ้น จ านวน  300 คน ดังนี ้
  

ตารางที่ 1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1 

2 

3 

4 

ระดับผู้ปฏิบัติ 

ระดับผู้บริหารระดับต้น ระดับ

ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ ก ล า ง  ร ะ ดั บ

ผู้บริหารระดับสูง 

530 

347 

183 

135 

133 

87 

46 

34 

 รวม 1,195 300 

 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยก าหนดข้อค าถามจากการ
ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ และสมมุติฐานของการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ต่อเดือน และลักษณะของต าแหน่ง จ านวน 6 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร จ านวน 8 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ าสุด, 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ตอนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร จ านวน 7 ข้อ แยกเป็นด้านบรรยากาศ
ในการท างาน จ านวน  4 ข้อ และด้านวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 3 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ าสุด, 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ตอนที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 7 ข้อ 
การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ าสุด, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 28 ข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าสูงสุด, ค่าต่ า 
สุด, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
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  การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยใช้การวิเคราะห์ t-test และ F-test ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อการพยากรณ์ ปัจจัยด้านการบริหาร, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
และความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
 ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริง มีการทดสอบความเที่ยงตรง(Validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์(IOC) และทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability)ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือจากค่าความสอดคล้องภายในของครอนบาช ดังนี ้
 

 ตารางที่ 2  แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha cronbach coefficient)  

ตัวแปร ค าถาม(ข้อ) Alpha 
ปัจจัยด้านการบริหาร 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 

8 
7 
7 

28 

0.914 
0.920 
0.949 
0.983 

    
ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมุติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.67  มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67 สถานภาพสมรส จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33  และลักษณะของต าแหน่งเป็น
ระดับผู้ปฏิบัติ  จ านวน 133คน คิดเป็นร้อยละ 44.34โดยมีผลการทดสอบสมมุติฐานปัยจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สถิติที่ใช้ ค่าสถิต ิ ค่านัยส าคัญ 

1.เพศ  t-test 2.62 0.01* 
2.อายุ F-test 0.48 0.70 
3.ระดับการศึกษา F-test 3.21 0.04* 
4.สถานภาพสมรส F-test 0.16 0.85 
5.รายได้ต่อเดือน F-test 2.02 0.11 
6.ลักษณะของต าแหน่ง F-test 0.94 0.42 

*  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05  
 
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน
องค์กร  อยู่ในระดับสูงที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 6.83  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.01  ซึ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  
ด้านบรรยากาศในการท างาน  มีค่าเฉลี่ย 6.96  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.02  รองลงมาคือ  ปัจจัยความพึง
พอใจในการคุณภาพชีวิตการท างาน  มีค่าเฉลี่ย 6.32  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.89  และปัจจัยการ
บริหารงานในองค์กร  อยู่ในระดับต่ าที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 6.31  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.94  ส าหรับคุณภาพ
ชีวิตการท างานมีค่าเฉลี่ย 6.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83ดังนี ้
 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
การทดสอบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยใช้ Multiple Regression 
Analysis (MRA)  ได้ผลดังนี้ 

 

                                    ปัจจัย เฉลี่ย S.D. อยู่ในระดับ 
1. การบริหารงานในองค์กร 6.31 1.94 ปานกลาง 
2. สิ่งแวดล้อมในองค์กร 6.83 2.01 ปานกลาง 
   2.1 บรรยากาศในการท างาน 6.96 2.02 ปานกลาง 
   2.2 วัฒนธรรมองค์กร 6.66 2.21 ปานกลาง 
3.ความพึงพอใจในการคุณภาพชีวิตการท างาน 6.32 1.89 ปานกลาง  
4. คุณภาพชีวิตการท างาน 6.56 1.83 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานในองค์กร  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  
ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 

*  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05 
**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.01 
 จากตารางที่ 5  พบว่า  จากตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านบรรยากาศ
ในการท างาน และความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ 0.001, 
0.049 และ 0.000 ตามล าดับ และสามารถน าผลการวิเคราะห์มาใช้พยากรณ์ในรูปแบบของสมการดังนี้ 

    Y         = C + ß1 X1 + ß2 X2 + ß3 X3   
 แทนค่าสมการได้ดังนี้ 

      Y     = .691 + .161 X1 + .092 X2 + .601 X3  
                Y    หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร   
                C    หมายถึง  ค่าคงที่ (Constant) 
                ß     หมายถึง  ค่าเบต้า (Beta) 
                X1   หมายถึง  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร 
                X2   หมายถึง  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน   
                X3   หมายถึง  ปัจจัยความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
 

ตัวแปร 
Unstandardize
d Coeffients 

Standardized 
Coeffients 

 
t 

 
sig 

Collinearity 
Statistics 

B SE Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที่(C) 
ปัจจัยการบริหารงาน( X1) 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
     บรรยากาศในการท างาน (X2) 
     วัฒนธรรมองค์กร 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน (X3)  

.691 

.161 
 

.092 

.062 

.601 

.183 

.046 
 

.047 

.043 

.040 
 

 
.170 

 
.101 
.075 
.621 

 

3.787 
3.465 

 
1.975 
1.428 

15.065 

.000** 
.001* 

 
.049* 
.154 

.000** 
 

 
.282 

 
.257 
.247 
.399 

 
3.549 

 
3.891 
4.044 
2.506 
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ตารางที่ 6 แสดงความเชื่อมั่นของสมการพยากรณ์ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยใช้ Enter   

Model R R Square Adjusted 

R Square 

 Std. Error of 

the Estimate 

F Sig 

1 .895 .800 .798 .825 295.464 .000 

  
 จากตารางที่ 6  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงานใน
องค์กร  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  และความพึง
พอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พบว่า 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .895  แสดงว่าปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กร  และปัจจัยความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในระดับสูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .800   หมายความว่า  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กร  และปัจจัยความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  คิดเป็น ร้อยละ 80 
 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ .825  หมายความว่าการประมาณค่า
ของคุณภาพชีวิตการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.825 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่ต่างกัน ของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร            
เพศ t-Test 0.01* ยอมรับ 
อายุ F-Test 0.70 ปฏิเสธ 
ระดับการศึกษา F-Test 0.04* ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F-Test 0.10 ปฏิเสธ 
ลักษณะของต าแหน่ง F-Test 0.42 ปฏิเสธ 
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร MRA 0.001** ยอมรับ 
สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ปัจจัยบรรยากาศในการท างาน MRA 0.049* ยอมรับ 
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร MRA 0.154 ปฏิเสธ 
สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร 
ปัจจัยความพึงพอใจ  MRA 0.00** ยอมรับ 

 
 *  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05 
** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.01  
 

 จากตารางที่ 7 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังนี้ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  ระดับการศึกษา             
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในขณะที่อายุ  สถานภาพสมรส  รายได้
ต่อเดือน  และลักษณะของต าแหน่ง ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลให้คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ในส่วนของเพศ  
และระดับการศึกษา  และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ในด้านอายุ  สถานภาพสมรส  รายได้ต่อเดือน  และ
ลักษณะของต าแหน่ง    
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 พบว่า  ปัจจัยการบริหารงานในองค์กร  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าว  มีผลในทิศทางเดียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2  
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน      
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าว  มี
ผลในทิศทางเดียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน แต่
ส าหรับ ด้านวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ในด้านบรรยากาศ
ในการท างาน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 ในส่วนของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กร 
    ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 4 พบว่า  ปัจจัยด้านความพึงพอใจ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่า  ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงยอมรับสมมุติฐานที่ 4  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า เพศ  ระดับการศึกษา  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร ด้านบรรยากาศใน
การท างาน  และความพึงพอใจ  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการ
วิจัย ได้ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  พบว่า  เพศ  และระดับการศึกษา  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยเพศ  และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งการที่เพศ และระดับการศึกษา            
ที่แตกต่างกันแล้วท าให้มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันนั้น อาจเนื่องมาจาก กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับความมั่นคง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการทหารและต ารวจ ลักษณะงานในบางต าแหน่งงานอาจมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเพศ ท า
ให้รู้สึกถึงความเจริญก้าวหน้าที่แตกต่างกันของเพศที่ต่างกัน ส าหรับระดับการศึกษาก็จะเป็นเกณฑ์ใน
การก าหนดของลักษณะงานซึ่งจะมีผลต่อ คุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้าในการท างาน เป็นต้น 
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 ปัจจัยด้านการบริหารงานในองค์กร  พบว่า  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ซึ่งองค์ประกอบในการ
บริหารในองค์กรที่ส าคัญคือ โครงสร้างการจัดที่เหมาะสม การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคล และการก าหนดจ านวนบุคคลให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยผลการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดการ
บริหารองค์กรตามหลัก 7S ของ แมคคินซีย์ (McKinsey 7-S framework)  ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 
(Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (Systems) บุคลากร (Staff) แบบการบริหาร (Style) ทักษะ (Skills) 
และค่านิยมร่วม (Shared values) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหวัง โอชารส (2542) และ
กาญจนา แดงมาดี (2545) ที่พบว่าการรับรู้ต่อระบบการบริหารมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลต ารวจ และข้าราชการต ารวจ สังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านบรรยากาศในการท างาน  พบว่า  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลในทิศทาง
เดียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ทั้งนี้ผู้บริหารองค์กร จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศในการท างาน คือมีการจัดพื้นที่ในการ
ท างานให้เหมาะสมมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับ
บุคลากรรวมทั้งผู้ร่วมงานด้วยกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล (2552)ที่ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมและสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  พบว่า  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กล่าวคือ  ค่านิยม  ความ
เชื่อ  ความเข้าใจและทัศนคติของบุคคลในที่ท างานไม่มีผลต่อความเจริญเติบโต  การพัฒนา  และการใช้
ความสามารถในการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งอาจ
สืบเนื่องมาจาก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ 
ยังไม่มีวัฒนะธรรมองค์กรที่ชัดเจน และบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่มีการโอนย้ายมาจากหลายหน่วยงาน
อ่ืนซึ่งยังยึดติดกับวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆ ยังไม่มีการหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์ กรของกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมกันอย่างชัดเจน  

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ  พบว่า  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และมีค่า
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สัมประสิทธิ์ เป็นบวก  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยข้าราชการของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความพึงพอใจในปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ในเร่ือง การ
ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ การได้รับโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ความก้าวหน้าในการ
ท างาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์กรและการท างานร่วมกัน การมีประชาธิปไตยในองค์กร ความ
มีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับ ชัยยง ขามรัตน์ ( 2543 ) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาธารณสุขในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า ความพึงพอใจในการท างานมี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีอิทธิพลทางตรง  
บทสรุป/สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีข้อค้นพบที่จะน าไปพยากรณ์เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ 5 ปัจจัย ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา การบริหารงานในองค์กร บรรยากาศในการท างาน และความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
การท างานด้านต่างๆ   ดังนั้น ผู้บริหารของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
หน่วยงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว
น าปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณาก าหนดเป็นนโยบาย และก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ดังนั้น  ส านักบริหารงานบุคคล 
จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีสมรรถนะขีดความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตาม
แผน 
 2. ปัจจัยด้านการบริหารงานในองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ดังนั้น  ผู้บริหารองค์กรควรให้ความส าคัญกับ
ความก้าวหน้าในการท างานให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม มีการปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม  
วางกรอบอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน  ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของ
บุคคลให้ชัดเจน  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การสร้างการรับรู้ของบุคลากรที่มี
ต่อเป้าหมายขององค์กร  การบริหารและการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา   
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 3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร ด้านบรรยากาศในการท างาน  มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ดังนั้น    ควรสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เช่น  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ ในกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา  
ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างาน  
 4. ปัจจัยความพึงพอใจมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ดังนั้น  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรน า
ปัจจัยความพึงพอใจในแต่ละด้านไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัย  ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เช่น ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการปรับปรุง
สวัสดิการให้กับข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบหรือวิธีการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น 
  4. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เพื่อให้ได้ค าตอบ
เพิ่มเติมในประเด็นที่ศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถท าได้ชัดเจน เช่น ความรู้สึกทางด้านจิตใจ เป็นต้น 
เอกสารอ้างอิง 
กรมการปกครอง. ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วน

ท้องถิ่นกรมการปกครอง, 2539. 
กาญจณา แดงมาดี, พ.ต.ท.หญิง.“ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจสังกัด

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545.  

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, ไกรชิต สุตะเมือง, เฉลิมพร เย็นเยือก, เรวดี อันนันนับ. ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2552.  

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. หลักรัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2554. 
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กรุณากรอก รายละเอียดเอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ ด้านล่างให้ครบทุกช่อง: 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ส่งบทความ  

วันท่ีสมัคร 

DD/MM/YYYY 

 ( Registration Dates) 

 วันท่ียื่นบทความ 

DD/MM/YYYY 
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ส่วนที่ 2 : เงื่อนไข และ ข้อตกลง 
เงื่อนไข: Condition  

1. บทความท่ีน าส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยเผยแพร่หรือท าการตีพิมพ์ท่ีใดมา
ก่อน  
2. บทความท่ีน าส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความ หรือ ผู้ประพันธ์ จะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไข 
และ ข้อตกลง ตามที่วารสารได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน  ถ้าผู้ส่งบทความกระท าการใดๆท่ีไม่สอดคล้องกับ 
เงื่อนไข และ ข้อตกลง ท่ีวารสารได้ประกาศไว้ หรือ ยกเลิกการลงตีพิมพ์บทความในวารสารเนื่องจาก
เหตุผลส่วนตัว หรือ เหตุผลอื่นใดท่ีสาเหตุมาจากผู้ส่งบทความเอง  ทางหน่วยงานจะไม่รับผิดชอบต่อ
การเรียกร้องสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดใด  
 
ข้อตกลง : Agreement   ข้อตกลงในการลงทะเบียนการตีพิมพ์วารสารกับทางหน่วยงาน ผู้ส่งบทความ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
1. การช าระเงิน: ผู้ส่งบทความต้องเสียค่า บริการ และ การจัดด าเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร ตามที่
หน่วยงานก าหนด จ านวนรวม.....2,500............ บาท ซึ่งประกอบด้วย  

o ค่าตรวจงานประพันธ์ 2,000 บาท จ่ายให้ ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (Reviewer)  
2 ท่าน 

o ค่าด าเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร 500 บาท  
2. ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสาร จากทางหน่วยงาน คือ เอกสาร ตัวอย่างรูปแบบการท าบทความ ใน
วารสาร 

3. ผู้ส่งบทความจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปแบบ ย่อหน้า ที่ใช้ในวารสาร
ฉบับนี้เท่านั้น โดยหน่วยงานจะไม่มีหน้าที่ในการ แก้ไขค าผิด หรือ ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ส่ง
บทความ ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น ทางหน่วยงานจะท าการส่งเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงเป็นที่
เรียบร้อย ส่งกลับไปยังผู้ส่งบทความอีกคร้ัง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารส าเนา และท าการ
แจ้งให้ทราบว่าจะท าการส่งไปให้ผู้ช านาญการตรวจสอบต่อไป ซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 วันท าการ 

4. จากนั้น หน่วยงานจะท าการส่งเอกสารที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว จัดส่งไปยัง Reviewer ด้านสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับงานวิชาการของผู้ส่งบทความ ระยะเวลาท าการ ไม่เกิน 10 วันท าการ 

5. เมื่อผู้ช านาญท าการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสารข้อเสนอแนะ  ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ส่งบทความท าการแก้ไขให้ได้ตามคุณภาพ ตามความเห็น
ของ Reviewer แต่ละท่าน  ผู้ส่งบทความอาจจะได้รับการผ่านงาน ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข หรือ ผ่าน
แบบมีการแก้ไข หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ก็เป็นได้ 



6. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ  ไม่มีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และด าเนินงานตาม
หัวข้อที่ 9 

7.  เมือ่ได้รับการประเมินในหัวข้อ  มีการแก้ไข  ผู้ส่งบทความจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ ก่อนวันสิ้นสุดการรับเอกสารซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวันที่ได้ท าการ
ลงทะเบียน  ผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว กลับคืนหน่วยงานผ่านทาง E-mail 
หรือ ไปรษณีย์  หน่วยงานจะท าการส่งผลงานที่ได้แก้ไขแล้ว กลับไปยัง  Reviewer  เพื่อตรวจสอบอีก
คร้ังหนึ่ง ถ้าผลลัพธ์การประเมินที่ได้รับในคร้ังที่ 2 คือ ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข ทางหน่วยงานจะ
ด าเนินการตามหัวข้อที่ 9 ต่อไป หรือ ได้รับผลการประเมินในคร้ังที่ 2 คือ ผ่านแบบมีการแก้ไข 
ผู้ประพันธ์จะต้องท าการแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ในคร้ังที่ 2 มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ประพันธ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

8. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งผ่านทาง E-mail 
พร้อมเอกสาร ข้อเสนอแนะ จาก Reviewers. การพิจารณาเพื่อตีพิมพ์บทความถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่ง
บทความไม่สามารถเรียกเงินคืน และ หน่วยงานจะไม่มีการพิจารณารับบทความหั วข้อเดิมของผู้ส่ง
บทความอีกครั้ง 

9. หน่วยงานจะท าการตีพิมพ์บทความเฉพาะ บทความที่ได้ผ่านตามเกณฑ์ของ Reviewers และความเห็น
จากกองบรรณาธิการเท่านั้น ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ ฉบับที่ ของ
วารสารที่จะท าการตีพิมพ์ รวมถึงก าหนดการ การรับใบรับรองเกี่ยวกับการตีพิมพ์ ผ่านทาง  E-mail 
หรือ ทางไปรษณีย์  

10.  กรณีที่ผู้ส่งบทความไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ Reviewer ก าหนด (Rejection) หรือ ไม่สามารถ
แก้ไขบทความได้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ หรือ ส่งเอกสารที่ได้แก้ไขแล้วกลับมาหน่วยงานไม่
ทันเวลา หรือ ผู้ส่งบทความไม่มีความประสงค์จะตีพิมพ์กับทางหน่วยงานในภายหลัง  ทางหน่วยงาน
จะไม่มีการคืนเงิน ให้กับผู้ประพันธ์ 

11. วารสารจากศูนย์สาธร ก าลังด าเนินการ  เพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี TCI ก าหนด ซึ่งคาดว่าจะ
ท าการประเมินประมานปี 2558 ดังนั้นผู้ส่งบทความต้องตรวจสอบว่าได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักของตัวท่านเองหรือไม่ ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตีพิมพ์เพื่อจุดประสงค์
อื่นๆ 
ข้าพเจ้า รับทราบเงื่อนไข ข้อตกลง และ ยินยอมปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ 

   
…………………………………                                  ………………………………… 
(                                                 )                                                              (                                                 ) 
           ลายมือชื่อพยาน                                                                                    ลายมือชื่อ ผู้ส่งบทความ 



ขั้นตอนการส่งบทความ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งบทความเพื่อพิจารณา 

เขียนใบสมัคร 
ช าระเงิน 

รับรูปแบบการท าบทความ 

 
ส่งบทความ 

ตรวจสอบรูปแบบ 

ส่งตรวจบรรณานุกรม 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน  2  ท่าน 

แก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มีการแก้ไข  

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
มีการแก้ไข  

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน  เพื่อประเมินคร้ังที่ 2 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มีการแก้ไข   

 
รับใบรับรอง 

 




