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techno logy 
consu l t ing  

simplifying IT c o ns u l t i n g  
s a l es   

s ta f f i n g  
s u p po r t  

TECHNOLOGY CONSULTING 
PROVIDES 
A TOTAL END TO END SOLUTION .  

APPLICATION MANAGEMENT 
 
Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 
Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  
tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 
 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  
• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  
• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  
• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 
• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  
• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 
• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

Ibidem molior, facilisi, qui, 
fere, paratus foras tation te 
neo eu, usitas.  
 
Torqueo, qui lorem ipso 
utinam immitto vero sino. 

Appellatio, rusticus decet 
amet allapa facilisis feugait  
typicus abbas ut valde. Ne 
nisl macto oppeto, et, velit 
esse foras sin aptentillum. 

CUSTOM SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  
fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 
macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 
aliquip feugait regula. Ut amet  
opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEB SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 
fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto duis. 

Wisi regula eum consectetuer ut 
mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  
et tincidunt humo sed ut. 

EBUSINESS 
SOLUTIONS 

Enim iriure accumsan epulae  
accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  
valetudo quadrum quidem nisl ea 

paulatim. Haero ut nutus accum 
san melior, plaga cogo esse len 
eum. Genitus, te vero, eratenim 

exputo letalis tation loquor ex. 
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กลุ่มตัวอย่างคือครูในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 7 โรงเรียน จำนวน 310 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งน้ี ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA , LSD และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารสถานศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ

ผู้ปกครองและชุมชน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารหลักสูตรและวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านคุณลักษณะของผู้นำ  

2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาที่ต่างกัน  มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันทั้ง

ภาพรวมและรายด้าน ส่วนครูที่มีประสบการณ์การทำงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ .05 ในภาพรวมและด้านคุณลักษณะของผู้นำ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารหลักสูตรและวิชาการ และด้าน

บริหารจัดการ  

3) ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ ใช้กลวิธีใหม่ๆ ในการบริหารให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมุ่งม่ันในการ

บริหารโรงเรียนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมวางแผน พัฒนาศักยภาพนักเรียน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีคุณธรรม รู้จักแก้ปัญหาและ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 

คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนพระราชทาน 

 

 

 

                 

 

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

** อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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Abstract 

   

 The purposes of this research were to study, compare and find suggestions of the 

administrators in royal rewarded under the Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi 

Provice. The sampling group was of 310 teachers. The instruments used for the research were 

questionnaires and interview record. The statistics used to analyze data were: frequency, percentage, 

memman, standard derivation, t-test, One-way ANOVA. and content analysis.  

  The results of research were as follow:            

  1. The school administration of administrators in royal rewarded under the Secondary 

Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Provice, The overall and each aspect of school 

administration would be rank as follow: Relationship between school parents and community, 

general administration, academic administration, developing quality of students, personnel 

administration and the characteristics of school administrators.   

 2. The comparative analysis between the opinions of teachers. overall and in each aspect 

showed that there was no significant difference. The comparative analysis between experience of 

teaching as a whole showed that the characteristics of school administrators, Personnel 

Administration, Academic Administration and General Administration were a statistically significant 

different. 

 3. The suggestions were that the administrators should have vision and new strategic to 

manage, give will power to teachers, students and parents to participate in school planning: creative, 

should have morality, finding new methods and supporting new teaching technology, 

 

 

 

Keywords: The School Administration, Royal Rewarded School 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

โรง เรี ยนรางวัลพ ระราชทาน  หมายถึ ง 

โรงเรียนที่มีการบริหารและการปฏิบัติงานที่สามารถจัด

ก า ร ศึ ก ษ า ได้ ม า ต ร ฐ าน ดี เด่ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งสามารถจัด

การศึกษาได้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติปัจจุบัน มุ่งเน้น

คุณภาพที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นแบบอย่างที่ดี  ได้ตามขอบเขตการประเมิน

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง  โรงเรียนรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นจาก     

น้ ำพ ระราชหฤทั ย อัน เปี่ ยมด้ วยพระ เมตตาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 ที่ทรงมี     

พระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี 2506 เม่ือครั้ง

เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรม

นักเรียน เพื่อที่จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่

นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความมุมานะและ

พากเพี ยรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีพระราชดำริที่ จะ

พระราชทานรางวัลให้ แ ก่นักเรียน  และผู้บริหาร

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น ทั้งด้าน

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน วิชาการ ธุรการ ปกครองและ

บริการและความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชนและสถานศึกษา

อ่ืน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2555) สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีมี

โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งส้ิน 18 โรงเรียน ได้รับรางวัล

โรงเรียนพระราชทาน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด

เขมาภิรตาราม โรงเรียนศรีบุญยานนท์ โรงเรียนสตรี

นนทบุรี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  โรงเรียนปากเกร็ด 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนเตรียม

อุดมน้อมเกล้านนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง

นนทบุรี  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และโรงเรียนบดินทร์เด

ชา นนทบุรี (ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต3 จังหวัดนนทบุรี, 2559) นับว่าเป็น

โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ

โรงเรียนที่ต้องการขอรับการประเมินรางวัลโรงเรียน

พระราชทาน ในส่วนที่ยังไม่ได้รับรางวัลพระราชทาน  

จากแนวคิดความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด

นนทบุรี  เพื่อนำผลการศึกษาที่ ได้มานำเสนอ เป็น

แนวทางการบริหารจัดการให้ กับสถานศึกษาอีก 7 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 3 จังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนอ่ืนๆที่ต้องการ

พัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลพระราชทาน  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อศึ กษาการบริหารสถานศึ กษาของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด

นนทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด

นนทบุรี ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามสถานภาพ 

เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ปฏิบัติงาน 

3. เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จังหวัดนนทบุรี   

 

สมมุติฐานในการวิจัย 

ครูที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับ

รางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

       

 

 

  

 

             

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูในโรงเรียนที่

ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 11 

โรงเรียน ครูจำนวน 1,408 คน (สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุร,ี 2559)  

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้มาโดยการ

สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดย

กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามตารางของ Krejcie 

และ Morgan (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และคณะ, 2555) 

จำนวน 302 คน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานแล้ว

ทั้งส้ินจำนวน 11 โรงเรียน จึงแบ่งโรงเรียนเป็น  2 ขนาด 

คือ โรงเรียนที่มีครูมากกว่า 100 คนขึ้นไป และโรงเรียน

ที่มีครูน้อยกว่า 100 คน จากน้ันสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยโรงเรียนที่มีครูมากกว่า 100 

คน จำนวน 30 คน และโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่า 100 คน 

จำนวน 25 คน รวมได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 310 คน 

ซ่ึงมากกว่า 302 คน จึงถือว่าเป็นตัวแทนที่ด ี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ์ 1) แบบสอบถาม จำนวน 50 ข้อ 2) แบบ 

 

สัมภาษณ์ เป็นแบบถามปลายเปิด ประกอบด้วยคำถาม

เก่ียวกับแนวทางส่งเสริมและแนวทางการบริหารงานใน 

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการแจก

แจงความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้วยการ

ทดสอบค่าที  (t-test) ได้แก่ เพศ และวุฒิการศึกษา     

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) ได้แก่ อายุ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ

พบความแตกต่าง ใช้การทดสอบรายคู่แบบ  Least 

Significant Differnce : LSD และการวิเคราะห์เน้ือหา  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การบ ริห ารสถ านศึกษาของผู้ บ ริห าร

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดย

ภาพรวม ( =4.29) และรายด้านทุกรายด้านอยู่ ใน

ระดับมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ

ผู้ปกครองและ ชุมชนมีค่ าเฉ ล่ีย สูงสุด  ( =4 .36 ) 

x

x

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

    1. เพศ 

    2. อายุ 

    3. วุฒิการศึกษา 

    4. ประสบการณ์ในการทำงาน 

 

การบริหารงานการบริหารท่ีส่งเสริมการดำเนินงาน 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้นำ  

2. ด้านการบริหารงานบุคคล    

3 ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

4 ด้านบริหารหลักสูตรและวิชาการ   

5. ด้านการบริหารจัดการ   

6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

    และชุมชน  
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รองลงมาคือ ด้านบริหารจัดการ ( =4.33) ด้านการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการ ( =4.32) ด้านการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ( =4.28) ด้านการบริหารงานบุคคล 

( =4.24) และด้านคุณลักษณะของผู้นำ ( =4.24) 

โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 

1.1 ด้ าน คุณ ลั กษณ ะความ เป็ น ผู้ น ำ 

ผู้บริหารให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน

รางวัลพระราชทาน  มีค่าเฉ ล่ีย สูงสุด  รองลงมาคื อ 

ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำโรงเรียนไปสู่

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ผู้บริหารสร้างความเช่ือม่ัน

ว่าสามารถแก้ปัญหาในการนำโรงเรียนไปสู่รางวัล

พระราชทานได้     

1.2 ด้ านบ ริหารงานบุ ค คล  ผู้ บ ริห าร

สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรได้ โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ตนเองอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรมีความพยายามในการปฏิบัติงาน จนบรรลุ

เป้าหมาย และกระตุ้นให้บุคลากร ทุ่มเทเพื่อให้งาน

สำเร็จ สามารถประสานสัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  

1.3 ด้ านการพัฒ นาคุณภ าพ นักเรี ยน 

ผู้บริหารมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าง

ต่ อ เ น่ื อ ง  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม ค วาม เป็ น

ประชาธิปไตย มีกิจกรรมเสริมสมรรถภาพทางกายให้แก่

นักเรียน เช่น กีฬา กิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น มี

กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

โครงการใหม่เพื่อพัฒนานักเรียน ด้านทักษะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 การทำงานร่วมกับ ผู้อ่ืน และมีความ

รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  

 1.4 ด้านบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และใช้

หลักสูตรอย่างเหมาะสม  มีการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนตามแผนที่กำหนด มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า

ร่วมประกวด แข่งขันความสามารถด้านวิชาการ มีนโน

บายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ  มีการวางแผนการพัฒนาห ลักสูตรให้

สอดคล้องกับการดำเนินงานรางวัลพระราชทาน ติดตาม 

และประเมินการใช้หลักสูตร  ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร อย่างต่อเน่ือง มีการประเมินพัฒนาการเรียน

ของนักเรียนเป็นระยะด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม

สภาพจริง และนำผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการ

สอน และจัดแหล่งเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยี  

1.5 ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีการ

ใช้ระบบข้อมูล/สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการ

ดำเนินงานเพื่อนำโรงเรียนสู่รางวัลพระราชทาน โดยมี

แผนการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์รางวัล

พระราชทาน และนำกลยุทธ์ของสถานศึกษามาวิเคราะห์

และกำหนดนโยบายเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้

สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทาน 

และวางนโยบายการดำเนินงานเพื่อนำโรงเรียนไปสู่

รางวัลพระราชทาน 

 1.6 ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารจัดทำ

เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ

โรงเรียนแก่บุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอ่ืน และ

ประสานความร่วมมือกับ  บุคคล  สถาบันภายนอก 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ในการส่งเสริมพัฒนา

แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนรับฟังคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ

ปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินรางวัล

พระราชทาน การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้ปกครอง 

ชุมชนเพื่ อให้ มี ส่วนรวมในการพัฒนาโรงเรียนให้

สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทาน  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนที่

ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่า ครู

ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นไม่

แตกต่ างกันทั้ งภาพรวมและรายด้าน  ส่วนครูที่ มี

ประสบการณ์การทำงานที่ ต่ างกัน  มีความคิด เห็น

x

x

x

x x
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน

ภาพรวมและด้ านคุณ ลักษณะของผู้นำ ด้ านการ

บริหารงานบุคคล ด้านบริหารหลักสูตรและวิชาการ และ

ด้ าน บ ริห า ร จั ด ก าร  ทั้ ง น้ี ใน ด้ าน ที่ ต่ า ง กั น ต าม

ประสบการณ์การทำงานพบว่า ครูมีประสบการณ์การ

ปฏิบัติงานต่ำกว่า 6 ปี ต่างกับครูที่ปฏิบัติงาน 11-15 ปี 

ในด้านคุณลักษณะของผู้นำ ด้านบริหารงานบุคคล และ

ด้านบริหารจัดการ และต่างกับครูที่ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้น

ไป ในด้านคุณลักษณะของผู้นำและด้านบริหารหลักสูตร

และวิชาการ ส่วนครูที่ปฏิบัติงาน 6-10 ปี ต่างกับครูที่

ปฏิบัติงาน 11-15 ปี ในด้านบริหารงานบุคคล และด้าน

บริหารจัดการและต่างกับครูที่ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป ใน

ด้านบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครูที่ปฏิบัติการงาน 

11-15 ปี  ต่างกับครูที่ปฏิบัติ งาน 16-20 ปี  ในด้าน

บริหารงานบุคคล และด้านบริหารจัดการ และต่างกับครู

ที่ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไปในด้านบริหารจัดการ ครูที่

ปฏิบัติงาน 16-20 ปีต่างกับครูที่ปฏิบัติทำงาน 21 ปีขึ้น

ไป ในด้านคุณลักษณะของผู้นำ และด้านบริหารหลักสูตร

และวิชาการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถาน 

ศึกษา  ควรด ำเนิน งาน เพื่ อ ได้ รั บ รางวัล โร งเรีย น

พระราชทาน โดยให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ คือ 

3.1 ด้านคุณลักษณะของผู้นำ ผู้บริหารควร

เป็นผู้ที่ มี วิสัยทัศน์ สามารถประเมินสถานการณ์ได้

ถูกต้อง ใช้กลวิธีใหม่ๆ ในการบริหาร ทำให้ผู้ร่วมงานเกิด

ความเช่ือม่ันในการทำงาน ทำให้ ผู้ร่วมงานเกิดความ

มุ่งม่ันในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ 

3.2 ด้ านการพัฒ นาคุณภ าพ นักเรี ยน

ผู้บริหารควรให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 

จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการใหม่ๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีแนวทางการ

แก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ๆ ส่งเสริมให้แสดงความ

คิดเห็นมองปัญหาในมุมต่างๆ สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี

ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

กับผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารควรประสานความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน กรรมการสถานศึกษา 

และหน่วยงาน อ่ืนที่ เ ก่ีย วข้ อง  และจัดทำเอกสาร 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแก่บุคคล 

ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ 

3.4 ด้านบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควร

สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ 

ทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความม่ันใจในการทำงานของตนเอง 

รวมถึงการให้กำลังใจ ช้ีแจงรายละเอียดแก่ผู้เก่ียวข้องใน

การปฏิบัติ งาน สนับสนุน และดูแลการทำงานของ

ผู้ร่วมงาน 

3.5 ด้านบริหารห ลักสูตรและวิชาการ 

ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน มีการ

จัดทำและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้อง

กับการประเมินรางวัลพระราชทาน มีการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุน และจัดหาส่ือ

เทคโนโลยีให้ทันสมัย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้า

แข่งขันทางวิชาการ 

3.6 ด้านบริหารจัดการ ผู้บริหารควรมีการ

วางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับการประเมินรางวัล

พระราชทาน มีการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง นโยบายที่

สอดคล้องรางวัลพระราชทาน ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ และมี

การวางแผนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อนำ

โรงเรียนสู่รางวัลพระราชทาน 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีประเด็นน่าสนใจที่นำมาอภิปราย

ได้ดังน้ี 

1. การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน

ที่ ได้รับรางวัลพระราชทาน โดยด้านความสัมพันธ์

ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า มีการดำเนินงานเพื่อการ

ประเมินรางวัลพระราชทาน ต้องได้รับความร่วมมือจาก

ทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน 

สอดคล้องกับสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ (2542 : บทคัดย่อ) 
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ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่

ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมสามัญศึกษา 6 

พบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน ส่วนด้าน

รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ ทั้ งน้ี เพราะว่า

โรงเรียนต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าในการ

ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเข้ารับการประเมิน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน สอดคล้องกับการวิจัยของ

ดาวรุวรรณ  ถวิลการ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนที่ ได้รับพระราชทาน 

เก่ียวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ การสร้าง การ

เปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมองค์การ ด้วย

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณา พบว่า การบริหาร

โรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลโรงเรียน

พระราชทานน้ัน ย่อมเก่ียวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน กระบวนการจัดการศึกษา และหน่วยงานที่

สนับสนุน ที่จะต้องทำความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ของตนเองอย่างชัดเจน  ด้านบริหารหลักสูตรและ

วิชาการ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีความ

จำเป็นต้องดำเนินงานด้านหลักสูตรและวิชาการ ให้ได้

อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และ

ประเทศชาติ ผู้บริหารควรมีข้อมูลจากหน่วยงานใน

ระดับสูง ข้อมูลสภาพแวดล้อม จุดแข็งและจุดอ่อน 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สภาพปัญหาหรือ

อุปสรรค  สามารถนำมากำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย     

ทิศทางการบริหารหลักสูตรและวิชาการ และวางแผน

ปฎิบัติงาน สอดคล้องกับนราลักษณ์ ขันธรูจี (2549 : 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของ  โรงเรี ยนรางวัลพระราชทานระดั บ

ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น 

อุดรธานี เลย และหนองคาย พบว่าโรงเรียนรางวัล

พระราชทานระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต 24 อุดรธานี เลย และหนองคาย มีการ

บริหารวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการให้

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้านคุณภาพ

นักเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

เป็นส่ิงที่แสดงถึงคุณภาพของโรงเรียน จึงควรพัฒนา 

และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เกิดประโยชน์

แก่ผู้เรียนมากที่ สุด สอดคล้องกับวิจัยของฉัตราภรณ์ 

สถาปิตานนท์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่

เ ก่ี ย วข้ อ งกับ ป ระ สิท ธิผล  และปั จ จั ยที่ ส่ งผลต่ อ

ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนัก

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมี

สภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรม

พัฒนานักเรียน สำหรับด้านบริหารงานบุคคล ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะว่าการบริหารงานบุคคลนับว่าเป็นงานที่

เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อให้ทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลอย่าง

สูงสุดต่อโรงเรียนจึงต้องมีการติดต่อประสานงานกับ

บุคคล อ่ืนและห น่วยงานภายนอก  สอดค ล้องกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) 

พบว่า การบริหารงานโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่

โรงเรียนจะต้องใช้เทคนิควิธีการ ทั้งศาสตร์และศิลป์ใน

การบริหารให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง มี

ความสุขโดยต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมมือ ร่วมใจและ

สามัคคีในการทำงาน ทั้งครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 

จะต้องมีการจัดโครงสร้างงาน แบ่งสายงานการบังคับ

บัญชาไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรเพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และด้านคุณลักษณะของ

ผู้นำ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารต้องตั้งเป้าหมาย 

มองการณ์ไกล วางแผนล่วงหน้า ป้องกันปัญหาในการ

ดำเนินงาน และสร้างความเช่ือ ความศรัทธา ให้เกิดขึ้น

แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยใน

ต่างประเทศของ Bass (1985:14) และBernard (2006, 

277) อ้างถึงใน สินีนาฏ โพธิจิญญาโน (2554 : 65) ได้

ทำวิจัย เรื่ องภาวะ ผู้น ำที่ ป ระสบความสำเร็จและ

ผลกระทบในการเปล่ียนสภาพโรงเรียน พบว่าผู้นำที่มี

ความขยัน หม่ันเพียรในการทำงาน มีผลงานดีเด่น 
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ผูกพันต่องานและต่อองค์การ ส่งผลต่อผู้ตามจะเช่ือถือ 

ศรัทธา ภูมิใจ และเช่ือในความสามารถของผู้นำที่จะ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญาของผู้ตามเห็นว่าผู้นำทำให้

ตน มีความกระตือรือร้นต่องาน ที่ได้รับมอบหมายดลใจ

ให้ เกิดการภั กดี ผู้นำ มีพรสวรรค์ที่ จะ จุดประกาย

เป้าหมายให้ผู้ตามเห็นช่องทางในการนำไปสู่เป้าหมาย 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มี

ต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับ

รางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามเพศ อายุ และวุฒิ

การศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาของผู้บ ริห าร โรงเรียนที่ ได้ รับ รางวัล

พระราชทาน ในภาพรวมและรายด้านในไม่ต่างกัน ส่วน

ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้าน

คุณลักษณะของผู้นำ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหาร

หลักสูตรและวิชาการ และด้านบริหารจัดการ ทั้งน้ีเป็น

เพราะว่าครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 6 ปี เพิ่ง

เริ่มต้นชีวิตความเป็นครู ทำให้มีประสบการณ์ น้อยที่สุด

ในกลุ่มครู จึงเป็นกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นต่างจากครู

กลุ่มอ่ืน โดยได้ค่าเฉล่ียน้อยกว่าครูกลุ่มอ่ืน สำหรับผู้มี

ประสบการณ์ 11-15 ปี ได้ค่าเฉล่ียสูงสุด อาจเป็นเพราะ

เม่ือมีประสบการณ์การทำงานมากขึ้นจึงมีมุมมองและ

ทัศนะคติต่อภาวะผู้นำสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา สมแสง (2554 : 61-63) 

ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของหัวหน้างานที่ มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

บริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหน่ึง พบว่าเพศและวุฒิ

การศึกษาของพนักงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ

ทำงานไม่แตกต่ างกัน  อายุและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานกับหัวหน้างานคนปัจจุบันแตกต่างกัน มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้น และ

ควรได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการใน

จอร์แดน เพื่อให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กรในระดับ

อาชีวศึกษาต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญตามลำดับ ดังน้ี 

 1 . ด้ าน คุณ ลั กษณ ะของ ผู้ น ำ  ผู้ บ ริห าร

สถานศึกษาควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ทั้งน้ีอาจเพราะว่า

ผู้บริหารต้องตั้ งเป้าหมาย มองการณ์ไกล  วางแผน

ล่วงหน้า ป้องกันปัญหาในการดำเนินงาน และสร้าง

ความเช่ือ ความศรัทธา ให้ เกิดขึ้นแก่ครู ผู้ปกครอง 

นักเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในหมู่คณะ ผู้และ

ควรมีความกล้าหาญ มีมาตรฐาน มีความซ่ือสัตย์ ความ

โปร่งใส ยุติธรรม รู้เท่าทันสภาวการณ์  

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรสนับสนุน  ส่งเสริมการดำเนินงาน

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในหลักสูตร

และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเป็นส่ิงที่แสดง

ถึงคุณภาพของโรงเรียน จึงจำเป็นต้องพัฒนา และ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากที่สุด 

เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด  

3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ

ผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่สามารถสร้าง

สัมพันธภาพอันดี ต่อชุมชนได้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน  
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การบริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือต้ังตรงจิตร 

ระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 
 อดิศร  ชัยชาญ* 

   รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์** 

 
บทคัดย่อ  

              การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการจำแนก

ตามข้อมูลส่วนบุคคล ตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และสถาบัน และศึกษาแนวทางในการส่งเสริม การบริหารงาน

วิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างคือ คณาจารย์จำนวน 140 คน 

ผู้บริหาร จำนวน 74 คน ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test independent, One-way 

ANOVA ,LSD และวิเคราะห์เน้ือหา 

     ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการบริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการบริหารส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการ

บริหารสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการบริหารการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ด้าน

การบริหารการจัดการเรียนรู้  ด้านบริหารหลักสูตร และด้านการบริหารห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้  

2) ผลการเปรียบเทียบพบว่าผู้บริหารและคณาจารย์ ที่มีตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา ที่ต่างกันมีการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาภาพรวมและราย

ด้านยกเว้น ด้านการบริหารสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  

3) แนวทางในการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการควรจัดส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เพียงพอต่อ

จำนวนนักศึกษาและส่งเสริมการจัดส่ือเทคโนโลยีให้มีทุกช้ันเรียนและควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้

เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการ คณาจารย์ กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนรวม 

 

 

คำสำคัญ :  การบริหารงานวิชาการ   สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร  ศตวรรษที่ 21 

 

 

 

* นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

** อาจารย์ที่ปรึกษา 
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Abstract 

 

  The objectives of this research were to study and compare the academic administration as 

classified by position, educational background and institute, and suggestion for promotion academic 

administration. The sample was 140 teachers and 74 administrators. The research instrument used 

for this research was a questionnaire. The statistics used to analyze data were the frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test independent, One-way ANOVA and LSD. 

The results of this study were as follow: The overall and by-aspect of the academic 

administration in Tangtrongchit Commercial School Group of under the office of the Private 

Education Commission was at high levels. The highest aspects were research and quality 

development, and instruction media and technology. The lowest aspects were the environment 

and climate for learning support, evaluation, curriculum, and the library. The comparison of 

administrators and teachers’ academic rank and education degrees were not different except that 

the types of institutes were statistically significant at a .05 level. The suggestions from this research 

to be reported to the academic administration is that they should set enough instruction media in 

all classes and develop curriculum suitable to the needs of companies, teachers, education 

committees, the community and encourage parent participation. 

 

 

Keywords:  Academic Administration, Tangtrongchit Commercial School Group, 21th Century 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

           ความเจริญ ก้าวห น้าอย่างไม่หยุ ดยั้ งท าง

วิทยาการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร

ในศตวรรษที่ 21 หรือสังคมทึ่ปรับเปล่ียนไปสู่การให้

ความรู้ อันมีผลมาจากความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี สามารถเช่ือมโยงถึงกันทัว่โลก ทำให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นกระแสแห่งโลกาภิวัตน์

อย่างไร้ขีดจำกัด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของมวลมนุษยชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และได้รับ

ผลกระทบกันถ้วนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษา

ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ หากไม่ได้รับการบ่ม

เพาะดูแล และพัฒนาที่เหมาะสมทันยุคทันเหตุการณ์

อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียกำลังสำคัญของชาติใน

อนาคตจากบริบทที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี การศึกษา และ

ส่ิงแวดล้อม ผู้ที่สามารถปรับตัวมีกระบวนการใช้ทักษะ

ในการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ  ทักษะการส่ือสาร การ

แก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และความตระหนักใน

หน้าที่ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีภูมิคุ้มกันที่

แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังน้ันทักษะผู้เรียนในการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญได้แก่ 3R และ 4C ซ่ึงมี

องค์ประกอบดังน้ี 3R ได้แก่ การอ่าน (Reading) การ

เขียน (Writing) และคณิตศาสตร์(Arithmetic)และ 4C 

ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การส่ือสาร 

(Communication) ก า ร ร่ ว ม มื อ  (Collaboration)  

และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิต

และอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี

และรวมถึงการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ซ่ึง

เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ใน

ประเทศไทย  

การบริหารงานวิชาการเป็นงานสำคัญในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงเป็นเครื่องช้ีวัด

ความสำเร็จการจัดการศึกษา  ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลให้นักศึกษามี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาโดยยึดห ลักให้

สถานศึกษาบริหารห ลักสูตรให้ เป็ นไปตามกรอบ

หลักสูตรอาชีวศึกษาคือ กรอบมาตรฐานหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และกรอบมาตรฐาน

ห ลักสู ตรป ระกาศ นียบั ต ร วิชา ชีพ ช้ั น สู ง  (ปวส .) 

กำหนดให้ มีสมรรถะที่ ได้จากมาตรฐานอาชีพหรือ

มาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับฝึมือตรงตาม

ความต้องการของสาขาอาชีพสถานประกอบการ ชุมชน 

มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วาง

ดำเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่างเป็น

ระบบในระดับผู้ปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง

และบริหารจัดการห้องเรียนด้วยตนเองเพื่อตอบสนอง

ศักยภาพของระบบการศึกษาในการส่งเสริมนวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์และความต้องการของชุมชน

และสังคมมีการบริหารจัดการอย่างแท้จริ งโดยมี

คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่ง

ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่า

ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ตลอดจนมุ่งการสร้างความ

ร่วมมือเป็นเครือข่ายในการบริหารงานวิชาการทำให้การ

จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีการดำเนินงาน

อย่างจริงจังโดยเป็นระบบ และต่อเน่ืองเป็นรูปธรรมอัน

จะส่งผลให้คุณภาพของการจัดการศึกษาดำรงอยู่ต่อไป

อย่ างยั่ งยื น   สถานศึกษาที่ สั งกัดสำนักงานคณะ 

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีบทบาทสำคัญต่อ

การแบ่ งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐให้

สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติซ่ึง

ต้องการการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ดี 

จึงต้องมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในและต้อง

ได้ รับการประเมินคุณภ าพภายนอกเช่นเดี ยวกับ

สถานศึกษาของรัฐ 

 สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรเป็นสถานศึกษาที่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เป็นกลุ่มวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธิการ และจากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มห าชน ) ซ่ึ ง วิท ย า ลั ย ที่ เปิ ด ก าร ส อนห ลั ก สู ต ร

บริหารธุรกิจในระดับอาชีวศึกษาซ่ึงประกอบไปด้วย 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยตั้งตรง

จิตรพณิชยการ วิทยาลัยพณิชยการตั้งตรงจิตรวิทยาลัย 

วิมลพณิชยการศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ในการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโดยมีการ

ดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถาบัน

ซ่ึงในการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ปี

การศึกษา 2558 ได้สรุปถึง ปัญหาการบริหารงาน

วิชาการไว้ดั ง น้ี  การบ ริห ารห ลัก สูต ร  ต้ องมีการ

ปรับเปล่ียนด้านเน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

ต้องมีปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาได้ลง

มือปฏิบัติจริง การบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา ต้องมีการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษาต้องปรับเปล่ียนการวัดผลและ

ประเมินผลที่หลากหลายทั้งด้านความรู้ และทักษะการ

ลงมือปฏิบัติจริง การบริหารส่ือการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ต้องมีการจัดทำส่ือนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย

การบริหารห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ต้องเน้นให้

นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จากโปรแกรม

ออน ไล น์ ฐ าน ข้ อ มู ล ข องห้ อ ง ส มุ ด  การบ ริ ห า ร

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ต้องมี

การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้าน

อาคารเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยและด้านการจัด

ห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษา ซ่ึงในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ปี

การศึกษา 2558 ได้ เสนอแนวทางการบริหารงาน

วิชาการในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มรูปแบบโดย

ให้วิทยาลัยแต่ละแห่งบริหารงานวิชาการโดยมุ่งเน้นให้

นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและบริหารจัดการห้องเรียน

ด้วยตนเองเพื่อตอบสนองศักยภาพของระบบการศึกษา

ในการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และ

ความต้องการของชุมชนและสังคมส่วนบทบาทในการ

บริหารงานวิชาของสถาบันในเครือตั้ งตรงจิตรด้าน

บริหารหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน  

หน่วยงาน เข้ามาส่วนในการบริหารหลักสูตร ด้านการ

บริหารการจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้

วิธีการสอนเน้ือหาที่จะต้องแตกต่างจากในอดีตซ่ึงเคย

เน้นให้คณาจารย์เป็นผู้สอนเท่าน้ันแต่ในศตวรรษที่ 21 

จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียนโดยเฉพาะการให้นักศึกษาสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงก็ยิ่งเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย ด้านการวัดและประเมินผล

จากผลงานที่ นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงสามารถวัด

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาได้ ด้านส่ือการเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 

จำเป็นต้องใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลอย่าง google ที่รู้จัก

กันทั่วไปแต่ปัจจุบันน้ีจะต้องมีส่ือการเรียนการสอนที่

เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมออนไลน์ อย่าง 

Facebook twitter แ ล ะ line e-learning  google 

drive และที่ ส่ือการสอนผ่าน google form ได้สร้าง

ความเปล่ียนแปลงในวิถีชี วิตของคนโดยทั่ วไปโดย

สามารถนำมาใช้กับการศึกษาหาความรู้ถือว่าเป็นส่ือการ

เรียนการสอนที่ยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพทุกด้านและมี

ความสำคัญต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบันใน

เครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่  21 

คณาจารย์และผู้บริหารต้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ทักษะการลงมือปฏิบัติจริงและเจตคติที่ดี (รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสถาบันในเครือตั้งตรง

จิตร, 2558:1) 

 จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถาบันใน

เครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อ

นำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนงานปฏิบัติงาน

เพื่อการตามเป้าหมายที่ ได้กำหนดขึ้นในการบริหาร

วิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรในศตวรรษที่ 21 

และพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถาบันในเครือตั้งตรง

จิตรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อผู้เรียนและการดำเนินงานที่

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร

และคณาจารย์ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบัน

ในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหารและ 

คณาจารย์  

3. เพื่ อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับ

อาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

ผู้บริหารและคณาจารย์ที่มี สถานภาพส่วน

บุคคลระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือ

ตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่าง

กัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและบูรณาการจากการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง  ดังน้ี  

     ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณาจารย์

และ ผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วย  ผู้อำนวยการ รอง

ผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา ของ

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร   ปีการศึกษา 2558 จำนวน 

5 สถาบัน มีคณาจารย์จำนวน 404 คน ผู้บริหาร

สถ าบั น  ซ่ึ งป ร ะก อบ ด้ วย  ผู้ อ ำน วย การ  ร อ ง

ผู้อำนวยการ  หั วห น้าสาขาวิชา หั วห น้ากลุ่มวิชา 

จำนวน  7 4  คน  รวมทั้ งห มด  47 8  คน  โดย ใช้

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนประเภทอาชีวศึกษา 

สาขาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส ) 

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร

ซ่ึงประกอบด้ วย  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 

หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา จำนวน 74  คน

คณาจารย์จำนวน 140 คน รวมทั้งหมด  214 คน  ของ

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ปีการศึกษา 2558 จำนวนที่

ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random  

Sampling) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ 

เครจซ่ีและมอร์แกน (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 

2555)  
 

สถานภาพบุคคล 

1.  ตำแหน่งหน้าที ่ 

2.  วุฒิการศึกษา  

3.  สถาบันการศึกษา 

 
 

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน 

1. ด้านบริหารหลักสูตร        

2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้    

3. ด้านการบริหารการวิจัย  

4. ด้านการบริหารการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  

5. ด้านการบริหารส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือ การศึกษา   

6. ด้านการบริหารห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ 

7. ด้านการบริหารสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใน ก าร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  คื อ  

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ต อน ที่  2  ค ว าม คิ ด เห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ก าร

บริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

ระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

 ตอนที่  3 เป็นคำถามปลายเปิด  (Open-

Ended Questions) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงถึง

ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถาบันใน

เครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วหาค่าดัชนี IOC 

ทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.79 และนำแบบสอบถามที่ได้ไป

ทดลองใช้กับคณาจารย์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 

สถาบัน วิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยวิธี

ของครอนบาค ได้คา่สัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ 0.85 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิ จัยดำเนินการโดยใช้สถิติ ในการการ

วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบตาม

ป ร ะ เ ภ ท วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้  t-test แ บ บ 

Independent Samples ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ต า ม

ตำแหน่ง สถาบัน โดยใช้ One-way ANOVA  ซ่ึงใน

กร ณี ที่ มี ค ว าม แ ต กต่ าง โด ย วิ ธี ก าร ข อง  Least 

Significant Difference (LSD ) ส่วนคำถามเก่ียวกับ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์

เน้ือหา (Content analysis) แล้วนำมาเขียนเป็นความ

เรียงประกอบการอธิบาย 

 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถาบัน 

            ในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม (n=214) 

การบริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือต้ังตรงจิตร 

ระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ระดับความคิดเห็น แปลผล ลำดับ 

  S.D. 

1. ด้านบริหารหลักสูตร 4.08 .58  มาก 6 

2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.14 .50  มาก 5 

3. ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4.31 .55  มาก 1 

4. ด้านการบริหารการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 4.20 .47 มาก  4 

5. ด้านการบริหารส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 4.26 .51  มาก 2 

6. ด้านการบริหารห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู ้ 3.98 .52  มาก 7 

7. ด้านการบริหารสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.16 .56 มาก  3 

รวม 4.16 .43 มาก    

 

สภาพการบริหารงานวิชาการของสถาบันใน

เครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 7 

ด้าน มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการบริหาร

ส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้าน

การบริหารสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ด้านการบริหารการวัดและประเมินผลทางการ
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ศึกษา ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้  ด้านบริหาร

หลักสูตร และด้านการบริหารห้องสมุดและแหล่งการ

เรียนรู ้

 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถาบัน 

             ในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21  

การบริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือ 

ต้ังตรงจิตร ระดับอาชีวศึกษา 

ผู้บริหารระดับ

ผู้อำนวยการ

และรอง

ผู้อำนวยการ 

ผู้บริหารระดับ

หัวหน้าสาขาวิชาและ

หัวหน้า 

กลุ่มวิชา 

คณาจารย์ 

 

SD. 
 

SD. 
 

SD. 

1. ด้านบริหารหลักสูตร 4.34 .47 4.19 .44 4.05 .61 

2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.32 .36 4.32 .32 4.11 .52 

3. ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด 4.36 .50 4.56 .47 4.23 .56 

   การศึกษา             

4. ด้านการบริหารการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา 

4.31 .40 4.23 .35 4.19 .50 

    การศึกษา             

5. ด้านการบริหารส่ือการเรียนการสอนและ 

 

เทคโนโลย ี

4.17 .45 4.41 .36 4.25 .53 

6. ด้านการบริหารห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู ้ 3.92 .58 3.91 .38 4.00 .54 

7. ด้านการบริหารสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

เรียนรูต้่อ 

4.17 .50 4.00 .46 4.18 .58 

      ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       

รวมทั้งหมด 4.23 .38 4.23 .19 4.15 .46 

 

 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

ระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่าดังน้ี   

1. ผู้บริหารและคณาจารย์  จำแนกตาม

ตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและราย

ด้านทุ กด้ าน ซ่ึ งไม่แตกต่ างกัน  ส่ วนจำแนกตาม

สถาบันการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาใน

รายด้าน พบว่า ด้านบริหารหลักสูตร ด้านการบริหาร

การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการบริหารการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา ด้านการบริหารส่ือการเรียน

การสอนและเทคโนโลยี และด้านการบริหารห้องสมุด

และแหล่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย

รายคู่ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์ จำแนก

ตามสถาบันการศึกษาพบว่า ในด้านของการบริหาร

หลักสูตร วิทยาเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ แตกต่าง

กับ  วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ งตรงจิตรบริหารธุร กิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ วิทยาลัย

เทคโนโลยีวิมลศรีย่าน ส่วนด้านการบริหารการจัดการ

เรียนรู้ ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
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จัดการศึกษา ด้านการบริหารการวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา ด้านการบริหารส่ือการเรียนการสอน

และเทคโนโลยี และด้านการบริหารห้องสมุดและ

แหล่งการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

แต กต่ าง กั บ  วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โลยี ตั้ งต ร ง จิ ต ร

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภูเก็ต 

3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถาบัน

ในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

มีดังน้ี 

   3.1 แนวทางด้านการบริหารหลักสูตร 

พบว่า แนวทางการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ

ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด คือ 1) วิทยาลัยควรพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ 2) ฝ่ายวิชาการควร

ประสานงานการดำเนินงานกับชุมชนและกรรมการ

สถาบันอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง ผู้บริหารและ

คณาจารย์ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านจัดการ

หลักสูตร 3) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างประจำ

เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกับบริบทโดยรวม  

    3.2 แนวทางด้านการบริหารการจัดการ

เรียนรู้ พบว่า แนวทางการเก่ียวกับการบริหารงาน

วิช าการของสถาบั น ใน เค รื อตั้ งต ร งจิต รระดั บ

อาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 1) วิทยาลัย

ควรจัดให้คณาจารย์เฉพาะวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัดเพื่อ

ประโยชน์ของนักศึกษา 2) วิทยาลัยควรจัดให้มีการ

นิเทศการสอนอย่างเป็นระบบทำให้การเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์  3) วิทยาลัยควรจัด

ประชุมคณะคณาจารย์เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการ

เรียนการสอนของวิทยาลัยร่วมกันเสมอ 4) คณาจารย์

ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดการสอน เพื่อวาง

แผนการในการสอน  

    3.3 แนวทางด้านการบริหารส่ือการเรียน

การสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า แนว

ทางการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถาบันใน

เครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

1) ควรจัดส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เพียงพอ

ต่อจำนวนนักศึกษาและส่งเสริมการจัดส่ือเทคโนโลยี

ให้มีทุกช้ันเรียน 2) ควรจัดงบประมาณในการจัดหา

ส่ือการศึกษา 3) คณาจารย์ควรร่วมมือจัดทำส่ือการ

เรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้จริงในการเรียนการ

ส อ น 

4) คณาจารย์ควรจัดทำส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 

อภิปรายผล 
1. การบริหารงานวิชาการของสถาบันใน

เครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถาบัน

ในเครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการ

วางแผนให้คณาจารย์จัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาค่าเฉล่ียสูงสุดที่เป็น

เช่นน้ีอาจเป็นเพราะสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรมีการ

ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาใน

การเรียนการสอนและยังส่งเสริมให้คณาจารย์ในเครือ

ตรงจิตรส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในระดับนานาชาติ 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน

หมวด 4 มาตรา 24 (5) โดยระบุว่าการใช้วิจัยเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการ

เรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ

มาตรา 30 ระบุว่าให้สถาบันพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอน

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ

นักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาเพื่อให้เกิดความ

ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ

พื้นฐานสามารถมองเห็นแนวทางในการทำ ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ ภูมิเทศ (2553) 

ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่

มีต่อการส่งเสริมงานวิจัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทยผลการวิจัย พบว่าภาพรวมและราย

ด้านต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผู้บริหารสถาบันที่มีความต่างกันในด้านวุฒิการศึกษา
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ป ฏิ บั ติ ง าน ใน โร ง เรี ย น ข น าด ต่ า ง กั น  แ ล ะ มี

ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งบริหารต่างกัน มี

บทบาทต่อการส่งเสริมงาน วิจัยในโรงเรียนโดย

ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 

      2. อภิปรายผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถาบันใน

เครือตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 

พบว่าผู้บริหารและคณาจารย์มีความคิดเห็นว่าการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

ระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่  21 จำแนกตาม

ตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและราย

ด้านทุ กด้ าน ซ่ึ งไม่แตกต่ างกัน  ส่ วนจำแนกตาม

สถาบันการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาในราย

ด้าน พบว่า ด้านบริหารหลักสูตร ด้านการบริหารการ

จัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา  ด้านการบริหารการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา ด้านการบริหารส่ือการเรียน

การสอนและเทคโนโลยี และด้านการบริหารห้องสมุด

และแหล่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน เม่ือ

นำไปเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ 

Least Significant Difference ( LSD ) พ บ ว่ า  ใน

ด้านของการบริหารหลักสูตร วิทยาเทคโนโลยีวิมล

บริหารธุรกิจ แตกต่างกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง

จิตรบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร

พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน ส่วนด้าน

การบริหารการจัดการเรียนรู้  ด้านการบริหารการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการบริหาร

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ด้านการบริหาร

ส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยี และด้านการ

บริหารห้องสมุดและแห ล่งการเรียนรู้  วิทยาลัย

เทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ แตกต่างกับ วิทยาลัย

เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตั้งตรงจิตรพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ

งาน วิจัยของ  ประภาพั น ธ์ุ แ ก้วโชติ  (2553) ได ้

ทําการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาการบริหารงานวิชาการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียน  

ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ จำแนกตาม

ตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและราย

ด้านทุ กด้ าน ซ่ึ งไม่แตกต่ างกัน  ส่ วนจำแนกตาม

สถาบันการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      3. อภิ ป ร าย ผล ข องข้ อ เส น อแน ะ

แนวทางในการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของ

สถาบันในเครือตั้ งต รงจิตรระดับอาชีวศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 พบว่าผู้บริหารและคณาจารย์มีความ

คิดเห็นว่าการบริหารงานวิชาการของสถาบันในเครือ

ตั้งตรงจิตรระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำแนก

ตามตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและ

รายด้านการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยในเครือควร

พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เหมาะสม

กับความต้องการของ     สถานประกอบการ โดยฝ่าย

วิชาการควรประสานงานการดำเนินงานกับชุมชนและ

กรรมสถาบันอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ซ่ึงมีผู้บริหาร

และคณาจารย์ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนด้าน

จัดการหลักสูตรและ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ประจำเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทโดยรวม ซ่ึงมี

ความสอดคล้องกับบทความทางวิชาการของ วิจารณ์ 

พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการดำรงชีวิตใน

ศตวรรษที่  21 ว่าสาระวิชามีความสำคัญ  แต่ ไม่

เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ

ที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา  

(content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียน

จากการค้นคว้าเองของนักศึกษาโดยคณาจารย์ช่วย

แนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา

แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการ

เรียนรู้ของตนเอง   
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ด้ าน ก ารบ ริห ารส ภ าพ แวด ล้ อม แล ะ

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ผู้บริหารและคณาจารย์

มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

สภาพแวดล้อม ด้านอาคาร สถานที่เก่ียวกับการรักษา
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ความสะอาด  ความมีระเบี ยบ เรียบ ร้อย  การมี

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาวิจัยด้านการบริหารห้องสมุดและ

แหล่งการเรียนรู้ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับ

อาชีวศึ กษาในศตวรรษที่  21  ที่ เ ก่ีย วกับการให้

นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากโปรแกรมออนไลน์  จาก

ฐานข้อมูลของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 
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สมรรถนะของผู้กำกับการโรงพักต่อกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

ในการบริหารงานสถานีตำรวจ 

 
พ.ต.ท.ดร.วัชรพงษ์ พนิตธำรง* 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริง สมรรถนะที่คาดหวัง และช่องว่างสมรรถนะ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของโรงพักภายใต้การ

บริหารงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์และการ

พัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการประชาชน โดยศึกษาข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัย สุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบ

หลายขั้นตอน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์

สรุปอุปนัย 

ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะที่เป็นจริงของหัวหน้าสถานีตำรวจ ด้านความรู้อยู่ในระดับสูง ด้านทักษะอยู่ใน

ระดับปานกลาง และด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะที่สมรรถนะที่คาดหวังต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ ด้าน

ความรู้อยู่ในระดับสูงมาก ด้านทักษะอยู่ในระดับสูงมาก และด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับสูง  จากผลดังกล่าวจะเห็นถึง

ช่องว่างสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ซ่ึงพบว่าช่องว่างด้านความรู้มี 1 ระดับ ช่องว่างด้าน

ทักษะ     มี 2 ระดับ และช่องว่างด้านคุณลักษณะมี 1 ระดับ สำหรับ การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ของ

โรงพักภายใต้การบริหารงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ พบว่า มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ และ

การติดตามประเมินผล อยู่ในระดับน้อย  ในขณะที่ การกำหนดทิศทางและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปาน

กลาง  การพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ควรจะพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานใน

สถานีตำรวจ รวมไปถึงการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะการประชาสัมพันธ์  ในการ

พัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ระดับสถานีตำรวจ ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไปสู่การกำหนด

ทิศทางการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริงจัง และการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

จะช่วยให้ประชาชนมีตระหนักถึงภาพลักษณ์ที่ดีและมีความเช่ือม่ันต่อการบริหารงานสถานีตำรวจ 

 

 

คำสำคัญ: สมรรถนะ สถานีตำรวจ ผู้กำกับการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

 

 
* วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 10900 
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Abstract 

 

 The current research aims to 1) study the actual and expected competencies include 

competencies gap for public relations of police station superintendent 2) study the public relations 

strategy of police station under superintendent’s authority and 3) suggest the guidance to improve 

public relations competencies and improve public relations strategy of police station for service 

efficiency. The data of the current research was studied both qualitatively and quantitatively 

employing questionnaire and in-depth interview. Data Analysis was descriptive statistics and 

inductive analytical Method.  

 The findings: 

 Actual competencies of police station superintendent were high level in knowledge and 

medium level in skill and attribute. Expected competencies of police station superintendent were 

very high level in knowledge and skill, but attribute was high level. Show that public relations 

competency gap of police station superintendent was one step in knowledge and attribute, two 

steps in skill. The public relations strategic management of police station was low level in 

environmental scanning, strategy formulation and strategy evaluation. But direction setting and 

strategy implementation was medium level. In public relations improvement issue findings, Police 

officer should to continuous improve public relations competency during placement. Strategic 

management for police station superintendent should start from environmental scanning to public 

relations direction setting and enthusiasm implementation and end to effective evaluation. These 

strategic processes bring to good public image for police station administration.   

 

 

Keywords: Competency, Police Station, Superintendent, Public Relations Strategy 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการ

ระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชา

โดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง

ใด ๆ  หรือสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่  6 

ประการ คือ       1) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์

พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จ

ราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทน

พระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 2) บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม 

ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตาม

หลักธรรมาภิบาล 3) รักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 

และรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เช่ือม่ัน

และศรัทธา 4) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่าย

ชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาของสังคม  5) พัฒนาบุคลากรให้ มีความเป็น 

มืออาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การและ 

6) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตาม

นโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ (กองยุทธศาสตร์ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2559) 

การบริหารงานตำรวจให้ เป็ น ไปอย่ างมี

ประสิทธิภาพ จะต้องมีการติดต่อ ส่ือสารและการ

ประชาสัมพันธ์กับประชาชนหรือผู้รับบริการอย่าง

ต่อเน่ือง รวมไปถึงพันธกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เก่ียวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีกับประชาชน ทั้ง

ในระดับชุมชน องค์การภาคส่วนต่าง ๆ และสังคม ซ่ึง

จะส่งผลต่อภาพ ลักษณ์ที่ ดีของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ และความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างข้าราชการ

ตำรวจกับประชาชน ทั้งที่ เป็นผู้เสียหายและผู้ได้รับ

ผลกระทบในกระบวนการยุติธรรม จึงถือได้ ว่าการ

ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ  ทั้ ง

ภายในและภายนอกมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการ

บริหารองค์การให้เป็นไปตามพันธกิจที่สังคมคาดหวัง 

การบริหารงานในระดับสถานีตำรวจก็เช่นกัน 

ทุกๆ สถานีตำรวจมีความใกล้ชิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น

เป็นอย่างมาก และการบริหารงานของตำรวจในระดับน้ี

ก็มีความสำคัญต่อการสร้างเข้าใจอันดี รวมไปถึงการ

สร้างภาพ ลักษณ์ที่ ดี ในงานตำรวจต่ อสายตาของ

ประชาชนในพื้นที่ (ชัยวุฒิ เกียรติก้องกำจาย, 2558) 

ทั้ งน้ีตามแนวคิดของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ มุ่ งให้

ความสำคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง

เจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชน เพื่ อสนับสนุนงาน

ป้องกันปราบปราม งานด้านการสืบสวนสอบสวน งาน

ด้านความม่ันคงและงานที่เก่ียวข้องกับสาธารณะ การ

ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพของตำรวจต่อประชาชน จึงเป็น

บทบาทและภารกิจอันสำคัญที่ ผู้กำกับการในฐานะ

หัวหน้าสถานีตำรวจจะต้องให้ความเข้าใจ ใส่ใจ และ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านน้ีอีกด้วย 

หัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้กำกับการโรงพักที่

จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 

จะต้องมีสมรรถนะในการบริหารงานตามที่สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ ทั้งที่เป็นสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทางการบริหาร โดยครอบคลุมถึงความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญของแต่ละบุคคล การ

กำหนดและขับเคล่ือนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

แต่ละสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป 

(Duck and McMaharn, 2012) ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 

มากมาย ทั้งปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ รวมไปถึง

ปัจจัยด้านสมรรถนะของหัวหน้าสถานีตำรวจอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริง สมรรถนะที่

ค า ด ห วั ง  แ ล ะ ช่ อ ง ว่ า ง ส ม ร ร ถ น ะ  ด้ า น ก า ร

ประชาสัมพนัธ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจ  

2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

โรงพักภายใต้การบริหารงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ  
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3)  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของผู้กำกับการโรงพักที่มีต่อกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ี เก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะที่คาด 

หวัง และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

จากข้อมูลปฐมภู มิด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก จาก

ผู้บริหารระดับสูงที่ รับ ผิดชอบด้านสารนิเทศ  ของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการโรงพักที่ได้รับ

รางวัลโรงพักดีเด่น นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์

ของสำนักงานตำรวจแห่ งชาติ  ผู้ บริหารองค์ การ

ส่ือสารมวลชนที่ เก่ีย วข้ องกับงานตำรวจ  ผู้ แทน

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

ตำรวจในระดับกองกำกับการ รวมเป็นจำนวน 10 คน  

สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะที่

เป็นจริง และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสถานี

ตำรวจ จากข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้กำกับการในฐานะหัวหน้าสถานีตำรวจ 

จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

หลายขั้นตอน 

แบบสอบถามมีจำนวน 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นข้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ  

ตอนที่ 2 สมรรถนะการประชาสัมพันธ์ เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่  3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

และ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะ

การป ระชาสัมพั น ธ์  เป็ นคำถามปลาย เปิ ด  โด ย

แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน และทดสอบ

ความเช่ือม่ันของเครื่องมือทั้งฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากับ 0.86 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิง

พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ด้วยการวิเคราะห์รายข้อ และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic 

Induction) รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า

เพื่อทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมาก

ยิ่งขึ้น (Brennen, 2013)  การออกแบบการวิจัย

ครั้งน้ี เป็นไปตามความคิดเห็นของคณะกรรมการการ

จัดทำเอกสารศึกษาส่วนบุคคลของสถาบันอิศรา มูลนิธิ

พัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริง สมรรถนะที่

คาดหวัง และช่องว่างสมรรถนะ ด้านการประชาสัมพันธ์ของ

หัวหน้าสถานีตำรวจ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 สมรรถนะที่เป็นจริงด้านการประชาสัมพันธ์

ของหัวหน้าสถานีตำรวจ คือ 

 

สมรรถนะการ

ประชาสัมพันธ์ 
ความรู้ ทักษะ 

คุณ 

ลักษณะ 

การบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ 
ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง 

การบริหารสื่อ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ 

การสร้างเครือข่าย สูง สูง สูง 

การแสวงหาข้อมูล สูง สูง ปานกลาง 

บุคลิกภาพและ 

การควบคุมอารมณ์ 
สูง ปานกลาง ปานกลาง 

สมรรถนะโดยรวม สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  

สมรรถนะที่คาดหวังด้านการประชาสัมพันธ์

ต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ คือ 
 

สมรรถนะการ

ประชาสัมพันธ์ 
ความรู้ ทักษะ 

คุณ 

ลักษณะ 

การบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ 
สูง สูง สูง 
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การบริหารสื่อ สูง สูง สูง 

การสร้างเครือข่าย สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

การแสวงหาข้อมูล สูง สูงมาก สูง 

บุคลิกภาพและ 

การควบคุมอารมณ์ 
สูงมาก สูง สูง 

สมรรถนะโดยรวม สูงมาก สูงมาก สูง 

 

 ช่องว่างสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์ของ

หัวหน้าสถานีตำรวจ คือ 
 

สมรรถนะการ

ประชาสัมพันธ์ 
ความรู้ ทักษะ 

คุณ 

ลักษณะ 

การบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ 
1 ระดับ 2ระดับ 1 ระดับ 

การบริหารสื่อ 1 ระดับ 2ระดับ 2 ระดับ 

การสร้างเครือข่าย 1 ระดับ 1ระดับ 1 ระดับ 

การแสวงหาข้อมูล ไม่มี 1ระดับ 1 ระดับ 

บุคลิกภาพและ 

การควบคุมอารมณ์ 
1 ระดับ 1ระดับ 1 ระดับ 

   สมรรถนะโดยรวม 1 ระดับ 2ระดับ 1 ระดับ 

  

โดยสรุปแล้วสมรรถนะที่เป็นจริงของหัวหน้า

สถานีตำรวจ ด้านความรู้อยู่ในระดับสูง ด้านทักษะอยู่

ในระดับปานกลาง และด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับ

ปานกลาง  ในขณะที่สมรรถนะที่คาดหวังต่อหัวหน้า

สถานีตำรวจ ด้านความรู้อยู่ในระดับสูงมาก ด้านทักษะ

อยู่ในระดับสูงมาก และด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับสูง  

จากผลดังกล่าวจะ เห็นถึง ช่องว่างสมรรถนะการ

ประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ซ่ึ งพบว่า

ช่องว่างด้านความรู้มี 1 ระดับ ช่องว่างด้านทักษะมี 2 

ระดับ และช่องว่างด้านคุณลักษณะมี 1 ระดับ 

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

โรงพักภายใต้การบริหารงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ 

สรุปได้ดงัน้ี 

 

 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ด้านประชาสัมพันธ์ 

ค่าเฉล่ีย ระดับ

ปฏิบัติ 

การวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อม 

2.58 น้อย 

การกำหนดทิศทาง 3.14 ปานกลาง 

การวางแผนกลยุทธ์ 2.52 น้อย 

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3.07 ปานกลาง 

การติดตามและ 

ประเมินผลกลยุทธ์ 

2.43 น้อย 

  

เม่ือพิจารณาจากตารางพบว่า การบริหาร

เชิงกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ของโรงพักภายใต้การ

บริหารงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ และการติดตาม

ประเมินผล อยู่ ในระดับน้อย  ในขณะที่การกำหนด

ทิศทางและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปาน

กลาง 

แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะด้ านการ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก าร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพต่อ

การให้บริการประชาชน พบว่า 

การพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์

ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ควรจะพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น

ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งระดับ

ใดก็ตาม รวมไปถึงการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองจะทำให้หัวหน้าสถานี

ตำรวจมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดี ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ในขณะเดียวกันการสร้างภาคีเครือข่าย

กับชุมชน และส่ือมวลชน ก็เป็นบทบาทที่สำคัญที่

ผู้บริหารสถานีตำรวจพึงปฏิบัติ และควรให้สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติกำหนดตัวช้ีวัดด้านการประชาสัมพันธ์

องค์การ(ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553) ไว้ในการติดตาม

และประเมินผลตามแนวทางของโรงพักเพื่อประชาชน 

ซ่ึ งเป็นยุทธศาสตร์ที่ สำคัญของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ 
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การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ใน

ระดับสถานีตำรวจ ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์

ทางภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจในบริบทของสถานี

ตำรวจ  อันจะ ส่ งผลต่ อการกำหนดทิ ศท างการ

ประชาสัมพันธ์และกำหนดเครื่องมือ ส่ือประชาสัมพันธ์

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก มากกว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรับ โดยที่การ

ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริงจังของหัวหน้าสถานีตำรวจ 

จะช่วยให้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จ 

สามารถสร้างภาพ ลักษณ์และความเข้ าใจที่ ดี กับ

สาธารณะชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการ

ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้ภาพรวมการประชาสัมพันธ์

เป็นการส่ือสารมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและให้

ประชาชน (จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, 2552) อันเป็น

ส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังด้านการป้องกันอาชญากรรม

ต่อไป 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาสมรรถนะที่ เป็นจริงด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ที่มีในภาพรวม

ด้านความรู้ในระดับสูง ด้านทักษะและคุณลักษณะใน

ระดับปานกลางสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Shea 

(2015) ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ตำรวจระดับท้องที่ของ

ป ร ะ เท ศ สห รั ฐ อ เม ริ ก า  มี สม รร ถ น ะด้ าน ก าร

ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือ

เทียบกับสมรรถนะในด้านการป้องกันปราบปรามน้ัน 

ถือว่ามีสมรรถนะในระดับสูง โดยที่การศึกษาช่องว่าง

สมร รถ น ะจะ ส่ งผล ต่ อ การพั ฒ น าก ลยุ ท ธ์ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือองค์การ อันเป็น

แนวทางที่ตรงกับงานเขียนของอาภรณ์ ภู่ วิทยพันธ์ุ 

(2553) และ Allen and Andrea (2016) อีกด้วย 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานี

ตำรวจ มีระดับการปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยและ

ปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของ Rodman (2010) 

และ Glan (2009) ที่ระบุไว้ว่า องค์การภาครัฐส่วนใหญ่ 

ขาดความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์การ ซ่ึงจะต้องให้ความสำคัญ

อย่างเร่งด่วน เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี กับ

สาธารณะชน  

 ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องให้

ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติอย่างมาก เพื่อให้เกิด

ทักษะในการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของสำนักงาน ก .พ . (2553) โดยที่ การ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นภารกิจที่สำคัญก่อน

กำหนดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นขั้นตอน

การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ตรงกับแนวคิดของรุ่งนภา พิตร

ปรีชา (2556) โดยที่หากสถานีตำรวจดำเนินงานด้านกล

ยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง จะส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ที่ดีของประชาชนและสังคมตามที่ Darrell, 

Jerry and Pallavi (2013)    ได้เสนอแนะไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเชิงปฏิบัติได้ดังน้ี 

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสารนิเทศ 

ค ว รก ำห น ด น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ง าน ด้ าน ก า ร

ประชาสัมพันธ์ในระดับสถานีตำรวจให้มีความชัดเจน 

เป็นรูปธรรม สามารถให้โรงพักนำไปปฏิบัติ เพื่อการ

ส่ือสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผู้กำกับการในฐานะหัวหน้าสถานีตำรวจ

ทุกแห่ง ควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

มากกว่าเชิงรับ  โดยศึกษาความต้องการในการรับ

ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ความจำเป็นในการส่ือสาร

ประเภทต่าง ๆ และกำหนดช่องทาง รวมถึงส่ือเก่าและ

ส่ือใหม่ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน 

 3 . สำนักงานตำรวจแห่ งชาติ  โดยกอง

ยุทธศาสตร์ ควรกำหนดแนวทางให้ หน่วยงานระดับ

กองบังคับการและกองกำกับการ ที่เก่ียวข้องกับงาน

ระดับสถานีตำรวจได้ จัดทำแผนกลยุท ธ์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการจัดทำที่ถูกต้องตามหลักวิธี 
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 4. การศึกษาและการฝึกอบรมในหลักสูตร    

ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรมีการกำหนด

เน้ือหาหรือโครงสร้างหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมต่อการทำหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ตำรวจช้ันปฏิบัติการ จนถึงตำรวจ

ช้ันบังคับบัญชา 

 5. หน่วยงานด้านการฝึกอบรมในแต่ละ

ภูมิภาคของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรจัดโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่

เหมาะสมของข้าราชการตำรวจต่อการประชาสัมพันธ์

อย่างมืออาชีพ ทั้งน้ีการฝึกอบรมจะต้องจัดขึ้นในบริบท

ของการส่ือสาร   แต่ละพื้นที่ด้วย 

 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงาน

กำลังพล ควรวิเคราะห์และจัดทำสมรรถนะด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของผู้กำกับการในฐานะหัวหน้าสถานี

ตำรวจ โดยเฉพาะ เพื่อหลอมให้มีศักยภาพในลักษณะ

เดียวกันตามที่วิเคราะห์สมรรถนะทางการบริหารไว้ใน

แผนงานขับเค ล่ือนกำลังพลของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติไว้แล้ว 

 7. ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ควรมีคุณลักษณะและบทบาทในการเป็น

ต้นแบบด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การ ทั้งในด้าน

การบริหารการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย การ

บริหารส่ือ รวมไปถึงบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือ 

 8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ควรจัดทำส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับ             

ผู้กำกับการ 

 9. กองบังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัด ควร

จัดทำฐานข้อมูลนักส่ือสารมวลชน แหล่งข่าว องค์กร 

รวมถึงผู้ให้บริการด้านส่ือสารมวลชน ที่สำคัญในระดับ

จังหวัด และแจกจ่ายไปยังโรงพักทุกแห่งในพื้นที่ ทั้งน้ี

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และทำให้เกิดความ

คล่องตัว รวดเร็วต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์

ระดับสถานีตำรวจ 

 10. ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจ

แห่ งชาติ  ควรกำหนดรางวัลและหลักเกณฑ์  เพื่ อ

พิจารณาให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจดีเด่น ในด้าน

การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กับ

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแรงจูงใจ

ในการสร้างภาพ ลักษณ์ที่ ดี ให้ กับงานตำรวจและ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 11. สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ควรศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้

ค่าตอบแทนพิ เศษแก่บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้ านการ

ประชาสัมพันธ์ในแต่ละระดับของสำนักงานตำรวจ

แห่ งช าติ  เพื่ อ เป็ นการสร้ างข วัญ กำลังใจให้ แ ก่

ผู้ปฏิบัติงานในด้านน้ีโดยเฉพาะ 

 12 . กองงบประมาณ  สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ควรจัดหาและจัดทำงบประมาณเพื่อให้การ

บริหารงานสถานีตำรวจ ได้จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เชิง

รุก อย่างครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนภายใต้งบประมาณที่เพียงพอ 

 13. สำนักงานตำรวจแห่ งชาติ  โดยกอง

กฎหมาย จะต้องศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้อง และพัฒนา

กฎ  ข้ อบั งคั บ เพื่ อ ก าร เบิ ก จ่าย ใน การ จั ดท ำ ส่ื อ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบ 

ต่าง ๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำส่ือ

ประชาสัมพันธ์ในแต่ละโรงพักเป็นไปอย่างคล่องตัวและ 

มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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ประสิทธิภาพการจัดระเบียบการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

 

                                                                            ประจักร   แสนจุ่มจันทร์* 

                                              อัมพร   ปัญญา**  

 

บทคัดย่อ 

                   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทาง

การเมือง  ศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดระเบียบการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การบริหารการควบคุมฝูงชนกับประสิทธิภาพการจัดระเบียบการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง จำนวน  400 คน ที่

ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95%  เครื่องมือที่ ใช้เป็น

แบบสอบถามที่วัดความเที่ยง (reliability) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach  เท่ากับ 0.814   การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติที่ใช้  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สูตรของ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันของเพียร์สัน 

 ผลของการวิจัย พบว่า การบริหารการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ด้านยุทโธปกรณ์ และอยู่ในระดับมาก  5 ด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน  ส่วนประสิทธิภาพการจัดระเบียบการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง พบว่า โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความสงบเรียบร้อย ส่วนด้าน

ทรัพยากรและด้านระบบและกระบวนการ  อยู่ในระดับมากตามลำดับ 

          ผลการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

กับประสิทธิภาพการจัดระเบียบการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง พบว่ามีความสัมพันธ์ และอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก ใน

ทุกด้าน 

 

 

คำสำคัญ :  ประสิทธิภาพการจัดระเบียบ การเรียกร้องทางการเมือง กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
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Abstract 

           

            This research has the objectives of investigating the level of crowd management during political 

protest, the level of efficient law enforcement on political protest, and the relationship between the 

crowd management and the efficient law enforcement on political protest.  The sample used in the 

research included 400 police officers assigned for crowd control during political protest obtained 

from the stratified random sampling at the confidence level of 9 5 %.  The tool used was the 

questionnaire on reliability with the coefficient of Cronbach’s alpha at 0.814.  The statistics used for 

data analysis included Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, and Variable Correlation 

using Pearson Correlation Coefficient. 

   The research finding revealed that, The Overall, the level of crowd management during 

political protest was high.  In consideration of each aspect, the aspect with the highest level was 

munition with high level in 5  aspects and medium level in 3 aspects.  The finding of the efficient 

law enforcement on political protest revealed that, overall, the level was high.  In consideration of 

each aspect, the level of peace and order was the highest, followed by resources and 

system/process each with the high level.  

          The research findings to test the relationship between the crowd management and the 

efficient law enforcement on political protest revealed that the relationship was at the low to the 

very low level in all aspects. 

 

 

Keywords:  Efficient Law Enforcement, Political Protest, Metropolitan Police Bureau 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
สถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย ได้มีกลุ่ม   

ผู้ชุมนุมออกมาชุมนุมเรียกร้อง ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ  

ทั้งด้านความเป็นอยู่  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการ

ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ซ่ึ งรัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 บัญญัติไว้ มาตรา 63 

“บุคคลย่อม มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ  การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะ

กระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ เพื่อ

คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 

หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่

ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มี

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”    

การชุมนุมที่สงบปราศจากอาวุธและอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย  มิได้สร้างปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด แต่การชุมนุมที่เป็นปัญหา

ในปัจจุบันคือการชุมนุมประท้วงทางการเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วม ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น ซ่ึง

ก็จะต้องยอมรับ ว่าความคิดเห็นในทางการเมืองที่

แตกต่างกัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน แต่จะทำ

อย่างไร ให้การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นน้ัน เป็นไป

ตามกฎกติกา ซ่ึ งที่ ผ่านมาการแสดงความคิด เห็น

ทางการเมืองที่แตกต่างกันอาจมีนัยแอบแฝงของฝ่าย

นักการเมืองโดยต่างฝ่ายต่างยึดม่ันในอุดมการณ์ความ

เช่ือของตน และ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบยุทธวิธีที่

แตกต่างไปจากในอดีต  มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นการ

ระดมมวลชนกดดันฝ่ายตรงข้าม ด้วยการปลุกระดม 

ปราศรัยโจมตี ในรูปแบบต่างๆ มีการนำเครื่องมือต่างๆ 

เช่น เครื่องกีดขวาง อุปกรณ์ที่ดัดแปลงเป็นอาวุธ มาใช้

ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุก

วิถีทาง พร้อมทั้งการสร้างเง่ือนไขต่างๆ  อันนำไปสู่

ความรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง และ

มักจะกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าสลายการชุมนุม

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและด้วยวิธีการที่ ไม่ถูกต้อง

ตามหลักสากล เช่น เหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่

บริเวณหน้ารัฐสภาเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ซ่ึงทั้ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกลุ่มผู้ชุมนุมต่างได้รับบาดเจ็บ 

นอกจากน้ียังมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย อัน

เป็นมูลเหตุให้มีผู้กล่าวโทษต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ

หน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน 

จนกระทั่งมีการช้ีมูลความผิดทางอาญาและวินัยในเวลา

ต่อมา นับได้ว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่

ตำรวจในการใช้กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจ

ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้

เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้สึกหวาดวิตกและขาดความม่ันใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ ไม่กล้าที่จะส่ังการหรือใช้กำลังเข้า

ระงับ ยับยั้งหรือปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการละเมิด

ต่อกฎหมายบ้านเมือง ทั้งที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

อย่างชัดแจ้ง  เพราะเกรงว่าหากปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วตน

อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายทั้งที่ได้กระทำ

การตามหน้าที่โดยชอบแล้ว แต่กลับต้องถูกกล่าวหา

ในทางอาญาและวินัยร้ายแรงในภายหลัง  

การชุมนุมทางการเมือง ช่วงปี 2556-2557  

เป็นการต่อสู้ระหว่าง สองพรรคการเมืองใหญ่ มีการจัด

เวทีตามพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อระดมมวลชนควบคู่กับ

การทำหน้าที่ในระบบรัฐสภาเพื่อโค่นล้มฝ่ายตรงข้าม  

แต่ ก็ ยั ง ไ ม่ ส าม าร ถ ร วบ ร วม ม วล ชน ได้ ม ากพ อ 

สถ านการ ณ์ เริ่ ม มี แนวโน้ม รุนแ รงขึ้ น  เ ม่ื อสภ า

ผู้แทนราษฎรลงมติให้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

แก่ ผู้ ซ่ึงกระทำความผิด เน่ื องจากการชุม นุมทาง

การเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน  

ผ่านการพิจารณาในวาระที่สองและสาม ทำให้มีมวลชน

กลุ่มต่างๆออกมาชุมนุมคัดค้านจำนวนมาก กลุ่มผู้

ชุมนุมฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจึงใช้วิกฤตการณ์ การชุมนุม

ทางการเมืองน้ีในการขับไล่รัฐบาล  

พร้อมทั้งยกระดับการชุมนุมขับไล่รัฐบาล   

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงาน

หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความ
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สงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภารกิจด้าน

ความม่ันคงเป็นภารกิจเป็นภารกิจหน่ึง ที่สำคัญมีหน้าที่

รั กษ าค วามส งบ เรี ย บ ร้ อ ย ก าร ชุ ม นุ ม  ป้ อ ง กั น 

ปราบปราม ระงับยับยั้ง หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่ส่งผล

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความ

ม่ันคงของรัฐ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ

เขตพระราชฐานที่ประทับ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล 

สถานที่ราชการสำคัญในพื้นที่ ป้องกันมิให้ผู้ชุมนุมบุก

รุก กระทำการละเมิดต่อกฎหมาย รักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญ แก้ไขปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐให้

คล่ีคลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

 ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่าย

อำนวยการ3 (แผนและยุทธการ ) กองบั งคับการ

อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบ

งานด้านความม่ันคง  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการและ

สนับสนุน ดำเนินการด้านแผนการปฏิบัติในการบริหาร

การควบคุมฝูงชน ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ช่วงปี 2556-2557 จึงเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาในหัวข้อ ประสิทธิภาพการการจัด

ระเบียบการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของบัญขาการ

ตำรวจนครบาล  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการควบคุมฝูงชน

ในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล  

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดระเบียบ 

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

การควบคุมฝูงชนกับประสิทธิภาพการจัดระเบียบ 

(order) การ ชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งท างการ เมื อ ง  ของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล  

 

Keywords:  validity, reliability, questionnaire 

(rating scale) 

สมมติฐานการวิจัย   

การบริหารการควบคุมฝูงชนในการชุมนุม

เรียกร้องทางการเมือง ของกองบัญชาการตำรวจนคร

บาล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและการจัด

ระเบียบ (order) การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง อยู่

ในทิศทางเดียวกัน 

 

ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ทำให้ทราบถึงการบริหารด้านการควบคุม

ฝู ง ช น ก าร ชุ ม นุ ม เรี ย ก ร้ อ งท า งก า ร เ มื อ ง ข อ ง

กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

2. ทำให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพการ

บริหารด้านการควบคุมฝูงชนการชุมนุมเรียกร้องทาง

การเมือง ขอ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

3. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการ

ควบคุมฝูงชนกับประสิทธิภาพการจัดระเบียบ การ

ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

4. สามารถกำหนดรูปแบบในการจัดทำนโยบาย

การปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารด้านการควบคุมฝูงชนใน

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองหรือการชุมนุม

เรียกร้องในด้านต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจนคร

บาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาถึงปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร การควบคุมฝูงชน

ในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ของกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล ดังน้ี 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

จำนวน 5,600 นาย ที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในการ

ควบคุมฝูงชน ในกรุงเทพมหานคร (ช่วงวันที่ 7 ต.ค.

2556 - 31 มี.ค. 2557)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือเจ้าหน้าที่

ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆในการควบคุมฝูงชน ใน

กรุงเทพมหานคร (ช่วงวันที่ 7 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค.

2557) ได้มาจากการ สุ่มแบบแบ่ งช้ัน  (stratified 

random sampling) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คำนวณจาก

สูตรยามาเน่ (TaroYamane) ได้จำนวน 400 นาย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1  สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  

อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน ระดับช้ันยศ  และหน่วยงานต้นสังกัด 

 ตอนที่ 2 การบริหารการควบคุมฝูงชนใน     

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ของกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล และประสิทธิภาพการจัดระเบียบ 

(order) การ ชุ ม นุม เรี ยกร้ อ งท างการ เมื อ งของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารการควบคุมฝูงชนในการชุมนุม

เรียกร้องทางการเมือง และประสิทธิภาพการจัด

ระเบียบ (order) การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นข้อคำถาม

ปลายเปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยนำแบบสอบถามที่ ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลมาดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามที่ได้ส่งคืนกลับมาทั้งหมด แล้วนำมา

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ทางสถิติ ซ่ึงดำเนินการดังต่อไปน้ี  

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ทำการวิเคราะห์

ด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

2 . แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ด้วย 

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้เกณฑ์การ

วิเคราะห์ระดับการบริหารการควบคุมฝูงชนในการ

    การบริหารการควบคุมฝูงชนใน   

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง  

   1. นโยบายระดับการเมือง 

   2. นโยบายการบริหารราชการของ   

       กองบัญชาการตำรวจนครบาล   

   3. กระบวนการ 

   4. หลักพื้นฐานการควบคุมฝูงชน 

   5. ยุทธวิธีพื้นฐานการควบคุมฝูงชน 

   6. ความรู้และทักษะ 

   7. ยุทโธปกรณ์ 

   8. กำลังพล 

   9. การบริหารจัดการ  

ประสิทธิภาพการจัดระเบียบ

(order) การชุมนุมเรียกร้อง

ทางการเมือง 

- ทรัพยากร 

- ระบบแลกระบวนการ 

- ความสงบเรียบร้อย 
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ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ของกองบัญชาการ

ตำรวจนคร มี 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉล่ีย

โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการของเบส (Best, อ้างถึงใน 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544 : 257) ดังน้ี 

4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 

3.50 – 4.49  หมายถึง   มาก 

2.50 – 3.49  หมายถึง   ปานกลาง   

1.50 – 2.49  หมายถึง   น้อย 

1.00 – 1.49  หมายถึง   น้อยที่สุด 

3.แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมการ

เรียกร้องทางการเมือง เป็นแบบสรุปประเด็น 

4.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

การควบคุมฝูงชนในการชุมนุมการเรียกร้องทาง

การเมืองของกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับ

ประสิทธิภาพการจัดระเบียบ  (order) การชุมนุม

เรียกร้องทางการเมืองของกองบัญชาการตำรวจนคร

บาล การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไป

อาจใช้เกณฑ์ดังน้ี (Hinkle D. E., 1998: 118) 

สปส.สห

สัมพันธ์ 

ระดับของความสัมพันธ์ 

.91 -1.00 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 

.71 - .90 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

.51 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง 

.31 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 

.00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก 

 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา 

พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆในการ

ควบคุมฝูงชนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 

และ เป็นเพศหญิง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.0 มีอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 185 คน คิดเปร้อย

ละ 46.3 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 122 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี 

จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และอายุ 50 ปี

ขึ้นไป จำนวน 17คน คิดเป็นร้อยละ  4.3 มีระดับ

การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 209 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.3 และ ระดับปริญญาตรี จำนวน 191 คน คิด

เป็นร้อยละ 47.8 มีสถานภาพสมรส จำนวน 311 คน 

คิดเป็นร้อยละ 77.8 และสถานภาพโสด จำนวน 89 

คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 

- 10 ปี   จำนวน  196 คน  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  49.0 

รองลงมาคือ ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.3 รองลงมาคือ 11 - 15 ปี จำนวน 36 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.0 และ15 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.8 มีระดับยศช้ันประทวน จำนวน 348 

คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 และช้ันสัญญาบัตร จำนวน 

52 คน คิดเป็นร้อยละ13.0 อยู่สังกัด กองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล  จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.8 และสังกัดหน่วยอ่ืน จำนวน 149 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.3 

2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร

การควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1) ด้ านนโยบ ายระดับการเมืองพบ ว่า

ภาพรวม  มีความคิด เห็นอยู่ ในระดับ  ปานกลาง           

(  = 3.30)  

2) ด้านนโยบายการบริหารราชการของกอง 

บัญชาการตำรวจนครบาล พบว่า ภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.67)   

 3) ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวม มี

ความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก (  = 4.01)  

 4) ด้านพื้นฐานการควบคุมฝูงชน พบว่า

ภาพรวมมีความคิ ด เห็ นอยู่ ใน ระดับป านกลาง         

(  = 2.91)  
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5) ด้านยุทธวิธีพื้นฐาน พบว่า ภาพรวม         

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  (  = 3.78)  

 6) ด้านความรู้และทักษะ พบว่า ภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง    (  = 3.03) 

 7 ) ด้ าน อุป กรณ์ และ เครื่ อง มือ  พบ ว่า 

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.90)  

 8) ด้านกำลังพล พบว่า ภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  (  = 3.64) 

9 ) ด้ านการบ ริห ารจัด การ  พบ ว่าโด ย

ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  (  = 3.96)  

3. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ

และการจัดระเบียบ (order) การชุมนุมเรียกร้องทาง

การเมือง  ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีรายละ

เดียดดังน้ี 

1) ด้านทรัพยากรพบว่า ภาพรวมอยู่ ใน

ระดับมาก  (  = 3.84)   

 2) ด้านระบบและกระบวนการ พบว่าภาพ 

รวม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  (  = 3.59)   

3) ด้านความสงบเรียบร้อย พบว่า ภาพรวม 

อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.74)   

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารควบคุม

ฝู งชน ในการ ชุม นุม เรียกร้ องท างการ เมื อง  กั บ 

ประสิทธิภาพการจัดระเบียบ (order) การชุมนุม

เรียกร้องทางการเมืองของกองบัญชาการตำรวจนคร

บาล มีรายละเอียดดังน้ี  

       1) ด้านนโยบายระดับการเมือง พบว่า มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ด้าน ในระดับ

ต่ำ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านระบบและ

กระบวนการ ส่วนด้านความสงบเรียบร้อย ในระดับต่ำมาก 

2) ด้านนโยบายการบริหารราชการ ของ 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่า มีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก  ทั้ง 3 ด้าน  

 3) ด้านกระบวนการ พบว่า มีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก  ทั้ง 3 ด้าน  

4) ด้านพื้นฐานการควบคุมฝูงชน พบว่า 

ด้านทรัพยากร ไม่มีความสัมพันธ์กัน  ด้านระบบและ

กระบวนการ  และด้ านค วามส งบ เรี ยบ ร้ อย มี

ความสัมพันธ์ใน ทิศทางตรงข้าม  ระดับ ต่ำมาก  

5 )  ด้ า น ยุ ท ธ วิ ธี พื้ น ฐ า น  พ บ ว่ า  มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมากทั้ง 

3  ด้าน  

6) ด้านความรู้และทักษะ พบว่า มีความ 

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ต่ำมาก 1 ด้าน 

ได้แก่  ด้านทรัพยากร และ มีความสัมพันธ์ไปในทิศ

ทางตรงข้าม ในระดับ ต่ำมาก 2 ด้าน ได้แก่  ด้าน

ความสงบเรียบร้อย และด้านระบบและกระบวนการ  

7) ด้านยุทโธปกรณ์พบว่า มีความสัมพันธ์ไป

ในทิศทางตรงข้าม ในระดับต่ำมาก  ทั้ง 3 ด้าน 

8) ด้านกำลังพล พบว่า มีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับ ตำ่มาก ทั้ง 3 ด้าน  

9) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีความ 

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก 1 ด้าน 

ได้แก่  ด้านทรัพยากร และ มีความสัมพันธ์ไปในทิศ

ทางตรงข้าม ในระดับ ต่ำมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ระบบและกระบวนการ และด้านความสงบเรียบร้อย  

 

อภิปรายผล 

1. ระดับความคิดเห็นการบริหารการควบคุม

ฝู งชนในการ ชุม นุม เรี ยกร้องท างการเมืองของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล  มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ด้ านนโยบายระดับการเมือง พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า กฎระเบียบ

ต่างๆ ระดับรัฐ มีผลต่อการบริหารการควบคุมฝูงชนใน

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองฯ ปานกลาง 

2) ด้านนโยบายการบริหารราชการของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่า โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก แสดงว่า ข้อตกลงการบริหารราชการ

ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีผลต่อการบริหาร

กรควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองฯ 

มาก 
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3) ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก   แสดงว่า ขั้นตอนการปฏิบัติมีผลต่อการ

บริหารกรควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทาง

การเมืองฯ มาก  

4) ด้านพื้นฐานการควบคุมฝูงชน พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ด้านพื้นฐานการ

ควบคุมฝูงชน มีผลต่อการบริหารกรควบคุมฝูงชนใน

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองฯ มาก  

5) ด้านยุทธวิธีพื้นฐานการควบคุมฝูงชน 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่า ยุทธวิธีการ

ควบคุมฝูงชนมีผลต่อการบริหารกรควบคุมฝูงชนใน

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองฯ มาก  

6) ด้านความรู้และทักษะ พบว่า ภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ด้านความรู้และทักษะ 

ผลต่อการบริหารกรควบคุมฝู งชนในการชุม นุม

เรียกร้องทางการเมืองฯ ปานกลาง  

7) ด้านยุทโธปกรณ์  พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด แสดงว่า อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 

ที่ใช้ในการการปฏิบัติการควบคุมฝูงผลต่อการบริหาร

กรควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองฯ 

มากที่สุด  

8) ด้านกำลังพล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก แสดงว่า ขวัญและกำลังใจ ผลต่อการบริหารการ

ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองฯ 

มาก  

 9) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า  โดย

ภาพรวม   อยู่ ในระดับมาก แสดงว่าการบริหาร 

ควบคุมส่ังการ ผลต่อการบริหารกรควบคุมฝูงชนใน

การชุมนุมเรียกรอ้งทางการเมืองฯ มาก  

2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ

การจัดระเบียบ  (order) การชุมนุมเรียกร้องทาง

การเมือง ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล  มี

รายละเอียดดังน้ี  

1) ด้านทรัพยากร  พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก แสดงว่า การจัดสรรงบประมาณเบี้ยเล้ียง

แก่กำลังพลที่ปฏิบัติการควบคุมฝูงชนฯ มีความสำคัญ

ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  

2) ด้ านระบบและกระบวนการพบ ว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า แผนในการ

ปฏิบัติการควบคุมฝูงชนมีผลต่อการบริหารด้านการ

ควบคุมฝูงชนฯ มากที่สุด  

3) ด้านความสงบเรียบร้อย  พบว่า ภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า การปฏิบัติต้องคำนึงถึง

ความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ

ต้องบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเสมอภาค  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการ

ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับ ประสิทธิภาพการ

จัดระเบียบ (order) การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ด้านนโยบายระดับการเมือง พบว่า มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ด้าน ในระดับ

ต่ำ 2 ด้าน และต่ำมาก 1 ด้านแสดงว่า ด้านทรัพยากร 

ด้านระบบและขบวนการ มีผล น้อยมาก หรือแทบไม่มี

เลย และไม่มีผลต่อความสงบเรียบร้อย  

2) ด้านนโยบายการบริหารราชการของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล  พบว่า มีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน  ในระดับ ต่ำมาก  ทั้ง 3 ด้าน 

แสดงว่า ด้านทรัพยากร ด้านระบบและขบวนการ มี

ผลน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย และไม่มีผลต่อความ

สงบเรียบร้อย  

3) ด้านกระบวนการ พบว่า มีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน  ในระดับต่ำมาก  ทั้ง 3 ด้าน 

แสดงว่า ด้านทรัพยากร ด้านระบบและกระบวนการ 

มีผลน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย และไม่มีผลต่อความ

สงบเรียบร้อย  

4) ด้านพื้นฐานการควบคุมฝูงชน พบว่า 

ด้านทรัพยากร ไม่มีความสัมพันธ์กัน  ด้านความสงบ

เรียบร้อยมีความสัมพันธ์ใน ทิศทางตรงข้าม  ระดับ 

ต่ ำม าก  แล ะด้ าน ร ะบ บ แ ละก ร ะบ วนการ  มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม  ระดับต่ำมาก  
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5) ด้านยุทธวิธีพื้นฐาน พบว่า มีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน  ในระดับต่ำมาก  ทั้ง 3 ด้าน  

6 ) ด้ าน ค วาม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ  พ บ ว่ า  มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ำมาก 1 

ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร และมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางตรงข้าม ในระดับ ต่ำมาก 2 ด้าน ได้แก่  ด้าน

ความสงบเรียบร้อย และด้านระบบและกระบวนการ  

7) ด้านยุทโธปกรณ์พบว่า มีความสัมพันธ์ไป

ในทิศทางตรงข้ามในระดับต่ำมากทั้ง 3 ด้าน 

 8) ด้านกำลังพล  พบว่า มีความสัมพันธ์ไป

ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก  ทั้ง 3 ด้าน  

9) ด้านการบริหารจัดการ พบว่ามีความ 

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ต่ำมาก 1 ด้าน 

ได้แก่ ด้านทรัพยากร และมีความสัมพันธ์ไปในทิศ

ทางตรงข้าม ในระดับ ต่ำมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ระบบและกระบวนการ และด้านความสงบเรียบร้อย  

10). โดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ไป

ในทิศทางเดียวกัน  ทั้ง 3 ด้าน ในระดับ ต่ำ 1 ด้าน 

ได้แก่  ด้านทรัพยากร  และ ในระดับต่ำมาก 2  ด้าน 

ได้แก่  ด้านระบบและกระบวนการ และด้านความสงบ

เรียบร้อย กล่าวคือ การบริหารการควบคุมฝูงชน ใน

ภาพรวม  กับประสิทธิภาพการจัดระเบียบ(order)การ

ชุมนุมฯ มีค่าความสัมพันธ์ กับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์

ยานพาหนะ และงบประมาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้

ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ของ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ช่วง 1 ต.ค. 56 ถึง 31 

มี.ค. 57  ในทิศทางเดยีวกัน แต่ในระดับต่ำ และ มีค่า

ความสัมพันธ์ กับระบบขั้นตอนการควบคุมกำกับดูแล

การการปฏิบัติการประสานงานหน่วยปฏิบัติร่วมการ

บริหารการควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมเรียกร้องทาง

การเมือง ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลตลอดจน

แผนการปฏิบัติ ช่วง 1 ต.ค. 56 ถึง 31 มี.ค. 57 ใน

ทิศทางเดียวกัน แต่ในระดับต่ำมาก และ  ความ

เป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และในการ

ดำเนินชีวิตโดยปรกติสุขมีค่า ความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน ในระดับต่ำมาก  แสดงว่า บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ์ยานพาหนะ และงบประมาณ มีผลต่อการ

บริหารการควบคุมฝูงชนบ้างเล็กน้อย  ส่วนกับด้าน

ระบบ ขั้ นต อนการค วบ คุ มกำ กับ ดู แลการการ

ปฏิบัติการประสานงานหน่วยปฏิบัติร่วมผลต่อการ

บริห ารการควบคุม ฝูงชนและความเป็นอยู่ ของ

ประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยใน

ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน มีผลน้อยมาก การบริหาร

การควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ

หลายองค์กร เช่น ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ และ

ผู้เก่ียวข้อง ที่มีหน้าที่ ร่วมกัน เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

การบริหารด้านการควบคุมฝูงชนในการชุมนุม

เรียกร้องทางการเมือง ของกองบัญชาการตำรวจนคร

บาล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 

ดังน้ี 

 1. นโยบายระดับการเมือง การบังคับใช้กฎ

มาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต้องเกิดจากหลายฝ่าย

ร่วมกัน เช่น องค์กรต่างๆ  ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ 

และผู้เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่ ใช้กฎหมาย 

จะต้องมีความเสมอภาคและยุติธรรม ฯลฯ ผู้มีอำนาจ

ในการตัด สินใจ เช่น รัฐบาลจะต้องตัด สินใจและ

ดำเนินการอย่างเด็ดขาด  ในการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัด กับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง

ใดๆ  ที่ สร้างความวุ่นวาย  และความเสียหายแก่

ประเทศชาติ  ซ่ึ งจะต้ องเป็นการกระทำภายใต้

ข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยห้ามใช้ความรุนแรง 

และกำลังเข้าสลายกลุ่มฯ 

2. น โย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ข อ ง 

กองบัญชาการตำรวจนครบาลควรเน้นให้ยึดหลัก 

ข้อกฎหมาย  ความถูกต้ อง  ยุติธรรม  และมีการ

ถ่ายทอดนโยบาย กิจกรรมและระเบียบแบบแผนใน

การทำงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการ
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ปฏิบัติงานให้ ผู้ปฏิบัติทุกคนรับทราบ   เพื่อนำไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ สามารถ

ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยยึดหลัก

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

และหน่วยงานราชการเป็นหลัก 

3. กระบวนการ กระบวนการสืบสวนหาข่าว

เก่ียวกับการชุมนุมมีผลต่อการบริหารด้านการควบคุม

ฝูงชนฯ ควรนำกฎหมายมาบังคับใช้ในการสืบสวน 

และเก็บรวบรวมหลักฐานด้านเทคโนโลยีที่มาใช้ และ 

ควรพัฒนาอุปกรณ์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ เช่น กล้องบันทึกภาพระบบดิจิตอลระยะไกล 

4. หลักพื้นฐานการควบคุมฝูงชน นำกฎหมาย

มาบังคับใช้อย่างเสมอภาค และควรสืบสวนหาตัวแกน

นำเพื่อเจรจาหาข้อยุติ หรือจับกุมดำเนินคดีเม่ือพบว่า

กระทำผิด เพื่อลดโอกาสในการปลุกระดมต่อ 

5. ยุทธวิธีพื้นฐานการควบคุมฝูงชน  ควรมีการ

จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เทคนิค

และอุปกรณ์พิเศษในการปฏิบัติการอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้มีความชำนาญในการใช้เทคนิคและอุปกรณ์

พิเศษในการปฏิบัติการ 

6. ความรู้และทักษะ ควรมีการฝึกอบรม

พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะความสามารถ

ข้าราชการตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และพัฒนา

ประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจให้เกิดความเช่ียวชาญ

เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ   

7 . ยุ ท โธ ป ก ร ณ์   เค รื่ อ ง มื อ เค รื่ อ ง ใ ช้  

ยานพาหนะ เช้ือเพลิงมีความจำเป็นในการปฏิบัติ

หน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้

ทั นต่ อเหตุที่ เกิดขึ้น  ควรมี เครื่องมือเครื่องใช้ที่  

เหมาะสมให้ทันสมัยอย่างเร่งด่วนและเพียงพอกับ

ความต้องการ เพื่อให้การควบคุมฝูงชนมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 

8. กำลังพล ต้องเพียงพอมีการสับเปล่ียนกำลัง

และมีการประสานการปฏิบัติอย่างชัดเจนดูแลเรื่องที่

พัก อาหาร จัดสรรงบประมาณเบี้ยเล้ียงแก่กำลังพลที่

ปฏิบัติการควบคุมฝูงชนฯ เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ 

9. การบริหารจัดการ ต้องคำนึงถึงความ

ถูกต้อง ความประหยัด ความรวดเร็ว ความเสมอภาค 

และความเป็นธรรม บนพื้นฐานการปฏิบัติงานด้วยความ

สุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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    คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร 
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บทคัดย่อ 

  

         การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าว

กรองทางทหาร 2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร 

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ระดับรายได้ต่อเดือน และ

ช้ันยศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน 236 นาย ที่ได้มาจากวิธีการ

เลือกแบบบังเอิญ (accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการ

ทำงาน มีจำนวน 40 ข้อ มีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และ ANOVA และการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่

ในระดับสูง และ 2) คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำแนกตามสถานภาพ

ส่วนบุคคล อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ระดับรายได้ต่อเดือน และระดับช้ันยศ โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

 

 

คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิต  ข้าราชการทหาร   หน่วยข่าวกรองทางทหาร 
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Abstract 

             

         This research aims to 1) investigate the quality of life of the army officers, attached to the army 

intelligence unit, in performing their work and 2) compare the quality of life of the army officers, attached 

to the Army Intelligence Unit, in performing their work, divided by personal factors such as gender, marital 

status, education level, work experience, monthly income, and rank.   The sample used in the study 

included 236 army officers attached to the Army Intelligence Unit obtained from the accidental sampling.  

The tool used was the questionnaire with 40 questions on the quality of life of the army officers in performing 

their work with the reliability of the questionnaire equaled to 0.96. The statistics used in the data analysis 

included Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, t-test, and One-way ANOVA, as well as the 

testing of difference in pair via Scheffe’s Method. 

The research findings revealed that 1) The overall, the level of the quality of life of the army 

officers, attached to the Army Intelligence Unit, in performing their work was high and 2) the quality of life 

of the army officers, attached to the Army Intelligence Unit, in performing their work, divided by the 

differences in personal status such as age, marital status, education level, work experience, monthly 

income, and rank showed no difference in the overall quality of life in performing work. 

  

 

Keywords: Quality of life, Army officer, Army Intelligence Unit 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในห้วงการเปล่ียนผ่าน

และการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า และเพื่อให้ก้าวทันต่อ

กระแสการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ งในด้าน

สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 

และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ภาครัฐ

ต้องมีการปรับปรุงภารกิจส่วนราชการให้ทันต่อ

สถานการณ์ต่างๆ  โดยสำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ (พ.ศ . 2552-2556) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุก

คน ทุกระดับ ให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจที่

พร้อมอุทิศ เพื่อผลสัมฤทธ์ิของงานและตอบสนองต่อ

บริบทของสภาพแวดล้อมที่ เป ล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 

2559)  ดังน้ันการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ในองค์กร จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในสังคม มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และ

ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)   

ด้วยเหตุ น้ี กองทัพบกจึงได้สนับสนุนการ

ดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อสร้างสภาวะที่เอ้ืออำนวย

ต่อการเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศในทุกมิติ 

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ .ศ . 

2558-2563 ไว้คือ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ซ่ึงหมายถึง 

ประเทศชาติจะต้องดำรงอยู่อย่างม่ันคง โดยประชาชน

ในประเทศดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุขภายใต้สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่มีความเหล่ือมล้ำ มีความ

ทัดเทียมกันในการเป็นพลเมืองของประเทศ และดำรง

อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป การดำเนินงานของกองทัพบก

จึงเป็นไปตามวิสัยทัศน์กองทัพบก ปี พ.ศ. 2565 คือ 

“เป็นกองทัพบกที่ มีความพร้อม  มีศักยภาพ  และ

ทั น ส มั ย ในภู มิ ภ าค เอ เชี ย ต ะ วัน ออก เฉี ย งใต้ ”  

กองทัพบกจะต้องมีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรหลัก

ในด้านความม่ันคงของชาติ ดังน้ัน ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว กำลังพลทุกนาย

ควรยึดถือคติพจน์ของกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ และประชาชน” และคติพจน์ของผู้บัญชาการ

ทหารบก ที่ว่า “กองทัพเข้มแข็ง ประเทศม่ันคง” เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน (กองทัพบก, 2558)  

 ทรัพยากรบุคคลหรือกำลังทหารนับว่าเป็น

ปัจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนให้กองทัพหรือองค์กร

บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  อาชีพทหารถือ

กำ เนิ ด ขึ้ น ค วบ คู่ กั บ สั งค ม ไท ยมาช้ านานต าม

ประวัติศาสตร์สงครามกว่า 5,000 ปี ทหารเป็นอาชีพ

ที่ รับ ผิดชอบต่อสังคม  และมีความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ อาชีพทหารมีความแตกต่างจากอาชีพอ่ืนใน

สังคมอย่างเห็นได้ชัด คือ เป็นอาชีพของกลุ่มคนติด

อาวุธ ต้องใช้ความรุนแรงในการทำหน้าที่เม่ือจำเป็น 

และพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อการทำหน้าที่เพื่อดำรง

ความอยู่รอดของบุคคล และของประเทศชาติ  ดังพระ

บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานแก่กองพลอาสาสมัคร 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 

พ .ศ . 2513 ความว่า “การปฏิบัติงานโดยตรงของ

ทหารคือ การสู้รบ และนอกจากน้ันก็มีการปฏิบัติที่

เก่ียวข้องกับงาน ซ่ึ งในปัจจุบันน้ี มีความสำคัญยิ่ ง 

ได้แก่ การปฏิบัติงานในด้านการช่วยเหลือประชาชน

ในท้องที่ ซ่ึงจะทำให้การงานของทหารโดยตรงน้ันมี

ความสะดวกและมีความสำเร็จได้” (หน่วยข่าวกรอง

ทางทหาร, 2558) ทหารจึงได้รับเกียรติอันสูงส่งว่าเป็น

อาชีพที่เสียสละ อุทิศได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาเอก

ราชและอธิปไตยของประเทศชาติ 

ฉะน้ันบทบาทภาระหน้าที่สำคัญของทหาร

จะสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
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จะขึ้นอยู่กับความสำนึกในความรับผิดชอบ ความรู้สึก

จงรักภักดี ความเสียสละ การทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ 

ความ เป็ น น้ ำห น่ึ งใจ เดี ยว กัน  ความ มี ส่วนร่ วม  

ความรู้สึกผูกพันที่มีต่อองค์กร และการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีในการปฏิบัติงาน  เพราะหากขาดซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ี

แล้ว กำลังพลของกองทัพก็อาจขาดขวัญและกำลังใจ 

หรือปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มความสามารถ  ซ่ึงจะทำ

ให้ เกิ ด ค วาม เสี ยห าย  และ เ กิ ด ผ ลกร ะทบ ต่ อ

ประสิทธิผลขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติ- 

งานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรอง

ทางทหาร จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ 

อายุ  ส ถ าน ภ าพ ก าร ส ม รส  ร ะดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 

ประสบการณ์ทำงาน รายได้ต่อเดือน และระดับช้ันยศ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 

2. ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร ที่มีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน รายได้ต่อเดือน และระดับช้ันยศ 

ต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใ ช้ ในก าร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี   เป็ น

ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน 

578 นาย ที่ปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2558 ที่หน่วยข่าวกรอง

ทางทหาร ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นระดับช้ันสัญญา

บัตร 198 นาย และระดับช้ันประทวน 380 นาย  

ก ลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ใน ก าร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เป็ น 

ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร  

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 
2. ด้านส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยและ             
ถูกสุขลักษณะ 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  
4. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม  
6. ด้านธรรมนูญในองค์กร  
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  
8. ด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม 

สถานภาพส่วนบุคคล 

1. อายุ  
2. สถานภาพการสมรส  
3. ระดับการศึกษา  
4. ประสบการณ์ทำงาน  
5. ระดับรายได้ต่อเดือน  
6. ระดับช้ันยศ  
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236 นาย โดยวิธีการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ตามตารางของ Yamane (1970: 886-887)  

 

 เคร่ืองมือการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

1. แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล 

ได้แก่ ด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน รายได้ต่อเดือน และระดับช้ันยศ 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการ

ปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) แบ่ งระ ดั บ การ เลื อกต อบค ำถ าม

ออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ 

.96     

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผู้ วิ จัยได้นำแบบสอบถามที่ ผ่ านการหาความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหา โดยการใช้เทคนิค IOC หรือ  ดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (สุวิมล 

ติรกานันท์, 2543: 90) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน  

จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับข้าราชการ

ทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน  30  นาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการ

หาอำนาจจำแนกรายข้อของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ระหว่างข้อคำถามกับคะแนนรวม (corrected item total 

correction) แ ล้ วห าค วาม เช่ื อ ม่ั น  (reliability) โด ย

คำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach  มีค่า

เท่ากับ 0.96 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วน

บุค คล  ได้ แ ก่  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดั บ

การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รายได้ต่อเดือน และ

ระดับช้ันยศ โดยใช้ค่าความถี่และหาค่าร้อยละ เพื่อ

แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 2. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติ 

งานของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 

จำแนกตามตัวแปรอายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รายได้ต่อเดือน และ

ระดับ ช้ันยศ  โดยหาค่ าเฉ ล่ีย  และส่วนเบี่ ย งเบน

มาตรฐาน  

 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับคุณภาพ

ชีวิตในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ t test 

(กรณี 2 กลุ่ม) และ One-way ANOVA (กรณีมากกว่า 2 

กลุ่ม) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ จึงทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffé’s method) 

  

สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่

ในระดับสูง 

 2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร ตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี 

  2.1 ข้ าราชการทหารที่ มี อายุ ต่ างกัน  มี

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการทหารมี

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์

กับสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง  

 2.2 ข้าราชการทหารที่มีสถานภาพการสมรส

ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน  

2.3 ข้าราชการทหารที่ มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการ

ทหารมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่

เพียงพอและเป็นธรรม และด้านความสมดุลระหว่าง

งานกับชีวิตส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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2.4 ข้าราชการทหารที่มีประสบการณ์ทำงาน
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกัน  

2.5 ข้าราชการทหารที่ มีระดับรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าข้าราชการทหารมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่

พบความแตกต่าง 

2.6 ข้าราชการทหารที่ มี ช้ันยศต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้าราชการทหารมี

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติ งานด้านค่าตอบแทนที่

เพียงพอและเป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะ และด้านธรรมนูญในองค์กร แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่

พบความแตกต่าง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรอง

ทางทหาร มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับสูง ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวได้สนับสนุน

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บัญชาการหน่วยข่าว

กรองทางทหาร ได้ดำเนินการป ลูกฝัง สร้างเสริม

อุดมการณ์ทหาร และให้ความสำคัญต่อนโยบายของ

กองทัพบกโดยการมุ่งเน้นให้ข้าราชการทหารมีสภาพ

ความเป็ นอยู่ และคุณภ าพ ชี วิตที่ ดี ขึ้ น  รวมทั้ ง มี

อุดมการณ์ในความเป็นทหารอาชีพ ทั้งน้ีจะต้องเกิด

ความยั่งยืนในการดำเนินการและมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยอยู่ภายใต้แนวความ คิด “อุดมการณ์จะ

เกิดได้ต้องเริ่มจากคุณภาพชีวิตที่ดี” ฉะน้ันบทบาท

ภาระหน้าที่สำคัญของทหารจะสำเร็จตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับความสำนึกใน

ความรับผิดชอบ ความรู้สึกจงรักภักดี ความเสียสละ 

การทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ ความเป็นน้ำหน่ึงใจ

เดียวกัน ความมีส่วนร่วม ความรู้สึกผูกพันที่มีต่อองค์กร 

และที่สำคัญคือ การมีขวัญและกำลังใจที่ดี เพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดี หากข้าราชการทหาร

มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานต่ำย่อมส่งผลให้การ

ปฏิบั ติ ห น้ าที่ เป็ น ไปอย่างไม่ มีป ระสิท ธิภาพ  ซ่ึ ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพพล วงศ์ศรีสังข์ (2557) 

ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า บุคลากรมี

ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก และงานวิจัยของณัฐพจน์ ยืนยง (2555) ได้

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลัก

ปรั ชญาเศรษฐ กิจพอเพี ย งกับคุณภ าพ ชี วิตของ

ข้าราชการครู สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู โดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อีกทั้งงานวิจัย

ของจันทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา

คุณภาพชี วิตการทำงานของครู เขตธนบุ รี  สั งกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของครู

เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

มาก  

2. การเปรียบ เที ยบคุณภาพชีวิต ในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  

   2.1 ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรอง

ทางทหาร ที่ มีอายุต่ าง กัน  มีคุณภาพ ชีวิต ในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากข้าราชการ

ทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร มีภารกิจหลักที่

เหมือนกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน และ

ยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เน่ืองด้วยทหารต้องมี

เครื่องกำกับการปฏิบัติหน้าที่  อันได้แก่ วินัยทหาร 

คุณธรรม และจริยธรรมทางทหาร จึงส่งผลให้ทหารทุก

นาย โดย ไม่จำกัด ช่วงอายุ  มีคุณภ าพชี วิต ในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ กรกฎ แสงเกตุ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของกำลัง
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พลวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พบว่า อายุ

ของกำลังพลมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต

การทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ 

จันทร์ฑิมา รุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา

คุณภาพชี วิตการทำงานของครู เขตธนบุ รี  สั งกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อีก

ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงชนก  ผิวเกล้ียง 

(2556) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน

ประกันสังคม พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพ

ชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าข้าราชการทหารที่มีอายุ 41-50 ปีมีคุณภาพ

ชีวิตด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมสูง ทั้งน้ีผู้วิจัย

เห็นว่าอาจเป็นเพราะข้าราชการทหารที่มีช่วงอายุ 41-

50ปี อยู่ในช่วงวัยกลางคน (middle age) และอยู่ใน

ระยะเปล่ียนวัยจากความเป็นหนุ่มสาวเข้าสู่วัยแรกเริ่ม

สูงอายุ มักเป็นคนวัยทำงานซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ครอบครัว และสังคม ดังที่ฮาวิกเฮิร์ส (1974, 

อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2544: 450) ได้กล่าวไว้

ว่า วัยกลางคนนับว่าเป็นระยะเวลาเด่นในชีวิต ไม่มีช่วง

อ่ืนที่บุคคลจะมีอิทธิพลต่อสังคมสูงกว่าช่วงน้ี อีกทั้งยัง

เป็น ช่วงเวลาที่ สั งคมคาดห วังจากคนวัย น้ี สูงมาก 

นอกจากน้ีดาเนียล ลีวินสัน  (1986, อ้างถึงใน ศรีเรือน 

แก้วกังวาล, 2544: 451) ได้จำแนกพฤติกรรมตามอายุ 

ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าอายุระหว่าง 45-50 ปี คุณภาพชีวิตจะ

ปรากฏขึ้นหลายประการ เช่น ความฉลาด การรู้จัก

ค่านิยมอันดี  มีความเมตตากรุณา และความคิด

กว้างไกล ซ่ึงถ้าบุคคลในวัยน้ีมีการพัฒนาทางพฤติกรรม

ที่ดี เรื่อยมา ก็ย่อมจะประสบผลสำเร็จในทุกด้าน 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลลิดา โกมลจันทร์  

(2555)ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ

ทำงานและประ สิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตลพบุรี 

พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานด้านความสัมพันธ์กับสังคมแตกต่างกัน  

  2.2 ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรอง

ทางทหาร ที่ มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีคุณภาพ

ชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหารทุก

นาย ทั้งที่ มีสถานภาพโสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง มี

ความเคร่งครัดในระเบียบวินัย มีความมุ่งม่ันตั้งใจใน

การปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะสละชีวิตในการทำหน้าที่

เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยไม่ยึดติดกับ

สถานภาพการสมรส  จึง เป็นสาเหตุห น่ึ งที่ ท ำให้

ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร ที่มี

สถานภ าพสมรสต่ างกัน  มีคุณ ภ าพ ชี วิต ในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ สมพร สังข์เพิ่ม (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่ มีสถานภาพสมรส

ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน 

2.3 ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่กำหนดไว้  ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่า ข้าราชการ

ทหารสั งกัดห น่วยข่ าวกรองทางทหาร ไม่ ว่าจะ มี

การศึกษาอยู่ในระดับใด ทหารทุกนายสามารถบริหาร

จัดการตนเองให้มีคุณภาพชีวิตทุกด้านได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากนโยบายของกองทัพบก มุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตข้าราชการทหารให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแล 

และมีความเป็นอยู่ที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ภายใต้

ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน อันจะ

ส่งผลให้กำลังพลของกองทัพบกมีขวัญและกำลังใจที่ดี 

สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่

จำกัดระดับการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

จันทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา

คุณภาพชี วิตการทำงานของครู เขตธนบุ รี  สั งกัด
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาที่

ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพร 

สังข์เพิ่ม(2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหา นครและปริมณฑล พบว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวิตการ

ทำงานไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าข้าราชการทหาร มีคุณภาพชีวิตแตกต่าง

กัน 2 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็น

ธรรม และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 

โดยที่กลุ่มตัวอย่างข้าราชการทหารที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ

และเป็นธรรมสูงกว่าผู้ที่ มีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี  เน่ืองจากข้าราชการทหารที่ มี ระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีบางคนอาจมองว่าการมีวุฒิ

การศึกษาที่สูงขึ้นย่อมมีค่าตอบแทนมากกว่า แต่ทั้งน้ี

หน่วยงานมีระเบี ยบอัตราการให้ค่ าตอบแทนกับ

ผู้ปฏิบัติงานในระดับงานเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน จึง

ทำให้ มี ระดับความพึ งพอใจในคุณภาพชี วิตด้ าน

ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมของข้าราชการ

ทหารแตกต่างกัน อีกทั้งผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรีมีคุณภาพชีวิตด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัวสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 

เน่ืองจากข้าราชการทหารที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรีอาจมีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายในช่วง

ของการเรียน การออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ

การทำกิจกรรมต่างๆ ของสาขาที่เรียนในมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงต้องมีทักษะในการจัดการบริหารเวลาให้เหมาะสม

เพื่ อไม่ให้ ส่งผลกระทบกับการเรียน และการร่วม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม

ความสนใจ จึงสามารถนำมาป ระยุ กต์ ใช้ ในการ

ปฏิบัติ งานได้ดีกว่า เพื่ อไม่ให้ตนเองมีปัญหาหรือ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว  

2.4 ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร ที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน

การปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ กำหนดไว้ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

หน่วยงานมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบงาน

ด้านการข่าวอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

ภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัด

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีด

ความสามารถของกำลังพล เพื่อให้กำลังพลได้มีทักษะ

เฉพาะในการปฏิบัติงานด้านการข่าวมากขึ้น ส่งผลให้

ข้ าราชการทหารทุกนายได้ รับ การพัฒนาความรู้

ความสามารถตามหลักสูตรของขกท. อย่างต่อเน่ืองและ

เท่าเทียมกัน ปัจจัยด้านประสบการณ์ทำงานจึงไม่ได้มี

ผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติของข้าราชการทหาร 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จันทร์ทิมา รุ่งเรือง 

(2553) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของครู

เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงาน

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ นงชนก 

ผิวเกล้ียง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน

ประกันสังคม พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน 

 2.5 ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทาง

ทหาร ที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน

การปฏิบั ติ งาน ไม่แตกต่ างกัน  ซ่ึ งไม่ เป็ นไปตาม

สมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากข้าราชการ

ทหาร ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ มุ่งหวังเพียงผลกำไรหรือ

อัตราค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ข้าราชการทหาร

ทุกนายให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของตน และ

รับผิดชอบต่องาน สังคม มีคุณธรรม  จริยธรรม มี

อุดมการณ์ความรักชาติบ้านเมือง กตัญญูต่อแผ่นดิน มี

ความจงรักภักดีต่อกองทัพบก ต่อประเทศชาติ และต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์เดียวกัน จึงส่งผลให้ข้าราชการ

ทหารทุกนายมีคุณภาพชีวิต ในการปฏิบั ติ งานไม่

แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงชนก ผิว

เกล้ียง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและ
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สภาพแวด- ล้อมในการทำงานที่ มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน

ประกันสังคม พบว่า บุคลากรที่ มีรายได้ต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 15,000 

บาท มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า

และความม่ันคงในงาน สูงกว่า ผู้ที่ มีรายได้ต่ ำกว่า 

15,000 บาท เน่ืองจากข้าราชการทหาร ที่มีรายได้สูง

กว่า 15,000 บาท มีความพึงพอใจในความก้าวหน้า

และความม่ันคงในงานที่ปฏิบัติอยู่  ที่อาจจะไม่ต้อง

พยายามดิ้นรนแสวงหาเพิ่มเติมเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมาก

จนเกินไป แต่อาจยังไม่เพียงพอสำหรับข้าราชการทหาร

ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท เพราะคิดว่าชีวิตต้องมี

ความก้าวหน้าและความม่ันคงมากกว่าที่ เป็นอยู่ ซ่ึง

อาจจะต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต

ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานมากขึ้น ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภณิตา กบรัตน์ (2556) 

ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ

ตำรวจช้ันประทวน:ศึกษาเฉพาะกรณี กองกำกับการ 4 

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 พบว่า ข้าราชการ

ตำรวจที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตการทำงานด้านความก้าวหน้าและความ

ม่ันคงในงานแตกต่างกัน 

 2.6 ช้ันยศ จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการ 

ทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร ที่มีช้ันยศต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจาก ผู้บั งคับการห น่วยข่ าวกรองทางทหาร 

ได้ดำเนินการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร

ทุกระดับช้ัน เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพ

ชี วิตที่ ดี ขึ้ น  ทั้ ง น้ี จ ะต้ อ งเกิด ค วามยั่ งยื น ในการ

ดำเนินการและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วย โดยใน

การปฏิบัติของหน่วยข่าวกรองทางทหารอยู่ภายใต้

แนวความคิด  “อุดมการณ์จะเกิดได้ต้ องเริ่มจาก

คุณภาพชีวิตที่ดี” จึงส่งผลให้ข้าราชการทหาร สังกัด

หน่วยข่าวกรองทางทหารทั้งที่มีช้ันยศสัญญาบัตร และ

ช้ันยศประทวน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าข้าราชการทหาร มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน 3 

ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้าน

ส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และด้าน

ธรรมนูญในองค์กร โดยที่กลุ่มตัวอย่างข้าราชการทหาร

ที่มีช้ันยศประทวนมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานทั้ง 3 

ด้านสูงกว่าช้ันยศสัญญาบัตร แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ

ทหารที่ มี ช้ันยศประทวน ได้ปฏิบัติตามคำส่ังของ

ผู้บังคับบัญชาและยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ประพฤติ

ตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัย มีการเคารพในสิทธิส่วน

บุคคลด้วยความมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมค่อนข้างสูง 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่ในความไม่

ประมาท มีความขยัน ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน และมีอิสระ

ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ตามสมควร อีก

ทั้งมีความพึงพอใจต่อรายได้ หรือค่าตอบแทนที่ได้รับ 

พอใจกับส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และมี

การป้องกันรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่าง

เข้มงวด ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรกฎ แสงเกตุ 

(2556) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของกำลังพลวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระ

มงกุฎเกล้า พบว่า กำลังพลมีระดับช้ันยศแตกต่างกัน มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้าน

ค่ าตอบแทนแตกต่ างกัน  และยั งสอดค ล้ องกับ

ผลงานวิจัยของ ภณิตา กบรัตน์ (2556)ได้ศึกษาเรื่อง 

คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจช้ัน

ประทวน :ศึกษาเฉพาะกรณี กองกำกับการ 4 กอง

บังคับการตำรวจสันติบาล 1 พบว่า ข้าราชการตำรวจที่

มีช้ันยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ

ชีวิตการทำงาน ด้านส่ิงแวดล้อมในการทำงานแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 



48 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                     Vol.9 No.2 Octoberl 2017- March 2018  

 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการทหาร สังกัด

หน่วยข่าวกรองทางทหาร  มีคุณภาพชีวิต ในการ

ปฏิบัติ งานโดยภาพรวมอยู่ ในระดับสูง จึงควรนำ

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากำลังพลอย่างต่อเน่ือง และ

รักษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้อยู่ ใน

ระดับมาตรฐาน เพื่อให้กำลังพลมีทัศนคติที่ดี มีขวัญ

และกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานทุกๆ 

ด้านให้ดียิ่งขึ้น 

2. ค วรป ร ะ เ มิ น ผล คุ ณ ภ าพ ชี วิต ใน การ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในหน่วยงานอย่าง

สม่ำเสมอ และ มีการส่งเสริมยกย่ องผลงานของ

ข้าราชการทหารที่ดี โดยมีการประกาศเกียรติคุณ

สำหรับผู้ที่ทำงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต   

3. สำนักงานหน่วยข่าวกรองทางทหาร ควรมี

การจัดเก็บผลการวิจัยครั้งน้ีไว้ให้เป็นระบบและต่อเน่ือง 

เพื่อเป็นข้อมูลที่ จะช่วยให้ ผู้ที่ มีหน้าที่ เก่ียวข้องได้

นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคลากรได้   

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป  

1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 

สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร เช่น วัฒนธรรมของ

องค์กร ภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในการทำงาน ความ

ผูกพันต่อองค์กร ความฉลาดทางความอดทนอดกล้ัน 

(Adversity Quotient : AQ) ความฉลาดทางสังคม 

(Social Quotient : SQ) เป็นต้น 

2.  ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร 

3.  เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา

เฉพาะข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร 

เท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนข้าราชการทหาร 

ของกองทัพบกทั้งหมด ดังน้ัน ถ้าหากจะมีการวิจัยใน

ครั้งต่อไปควรใช้กลุ่มตัวอย่างข้าราชการทหาร ในสังกัด

อ่ืนๆ  ที่ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก เพื่อให้ ได้

ผลการวิจัยที่สมบูรณ์มากขึ้น  
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันองค์กร 

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 
 

ธัญญรัตน์  วิทูรากร*  

ดร. กิตติ  ชุณหศรีวงศ์** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันองค์กรของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันองค์กรของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความผูกพัน

ต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

 1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 2. คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานกับการสร้างความผูกพันองค์กรได้ผลสรุป ดังน้ี 

3.1 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานพบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เน้นหลัก

ของ happy work place มีความช่วยเหลือ สามัคคีในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีความซ่ือสัตย์ในการทำงาน มี

การจัดสรรเวลาให้มีความสมดุลระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัว 

     3.2 การสร้างความผูกพันองค์กร พบว่า แนวทางในการพัฒนาความผูกพันองค์กร ให้ความร่วมมือกับ

องค์กร มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ทำตามกฎระเบียบ มีความเป็นหน่ึงกับองค์กร เป็นแรงขับเคล่ือนองค์กรไป

ข้างหน้าได้ 

 

 

คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิตในการทำงาน  ความผูกพันองค์กร  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
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Abstract 

In this thesis, the researcher studies (1) the quality of work life and the organizational 

commitment of registered nurses at Bumrungrad Hospital; (2) the relationship between the quality 

of work life and the organizational commitment of these nurses; and proposes (3) guidelines for the 

development of work life and the building of organizational commitment for the nurses.  

Findings are as follows:   

 1. The nurses under study overall exhibited quality of work life and the organizational 

commitment at a high level.   

 2. The quality of work life showed a positive relationship with the organizational commitment 

of the nurses overall at a moderate level carrying the statistically significant level of .01. 

3. Guidelines proposed for the development of the quality of work life and the buildings of 

organizational commitment are as follows:  

 3.1 Guidelines for the development of the quality of work life should focus on the 

principle of a happy work place.  Mutual assistance, harmony at work, team work, honesty in work, 

time allocation allowing the balancing of work life and private life should be encouraged.  

      3.2 In building organizational commitment, it is proposed that the development of 

organizational commitment, cooperation with the organization, being a part of the organization, 

following rules and regulations, being in harmony with the organization would in ensemble 

constitute a mobilizing force moving the organization forward. 

 

 

Keywords:  The quality of work life, The organizational commitment, registered nurses Bumrungrad 

Hospital 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 มนุษย์เป็นทรัพยากรหลัก ที่ทำให้องค์กรบรรลุ

ความสำเร็จตามเป้าหมาย  ดังน้ันองค์กรจึงต้องให้

ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตในการทำงาน เพราะคุณภาพ

ชีวิตในการทำงาน (quality of work life) มีความสำคัญอย่าง

ยิ่ ง ในการท ำงาน ในปั จจุบั น  เพ ราะถื อ ว่าคน เป็ น

ทรัพยากรที่สำคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่ มีคุณค่า ใน

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน ต้อง

ทำงานเพื่อให้ชี วิตดำรงอยู่ ได้ และตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐาน เม่ือคนต้องทำงานในที่ทำงานครึ่งหน่ึง

ของเวลาในแต่ละวันของคนเราจะอยู่ที่ที่ทำงาน ดังน้ันที่

ทำงานจึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทำให้เกิดความสุขทั้ง

ร่างกาย และจิตใจ มีความรู้สึกม่ันคง ความรู้สึกดังกล่าว

ควรจะเป็นส่ิงที่คนทำงานได้ประสบจากที่ทำงาน (กอง

สวัสดิ การแรงงาน , 2547: 17-18) คุณภาพชี วิต จึง

เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ

จงรักภักดี และความผูกพันแก่องค์กร ดังที่ณัฎฐพันธ์ เข

จรนันท์  (2551: 107) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อ

องค์กร จึงเป็นส่ิงช้ีวัดที่ดีของการมีประสิทธิภาพของ

องค์กร เน่ืองจากสมาชิกที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง มัก

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงอยู่กับองค์กร

ต่อไป เพื่อทำงานที่ตนรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร ซ่ึงตนเล่ือมใสศรัทธาได ้หรือในทางกลับกัน หาก

มีสมาชิกในองค์กรมีความรู้สึกผูกพันต่ำ รู้สึกว่าตนไม่ได้

รับการดูแลที่ดีพอ หรือรู้สึกไม่มีคุณค่าในองค์กรของ

ตนเองแล้ว ก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายต่องาน ทำงานโดยไม่มี

ความกระตือรือร้น และมักคำนึงถึงผลประโยชน์ของตน

มากกว่าองค์กร และเม่ือบุคคลมีความไม่พึงพอใจใน

องค์กร อาจจัดการชีวิตส่วนตัวล้มเหลว และลาออกจาก

องค์กรไปในที่สุด ฉะน้ันทรพัยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์

จึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับองค์กร ควรค่าที่องค์กรจะต้อง

รักษาไว้ให้นานที่ สุดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผล แต่การที่จะให้บุคลากรจงรักภักดีและเกิด

ความผูกพันแก่องค์กรได้น้ัน ต้องเริ่มจากการที่บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ซ่ึงตามกรอบแนวคิด

คุณภาพชีวิตการทำงานของฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & 

Commings, 1985: 237) ทั้ ง  8 ด้าน  ได้ แ ก่ (1) ด้ าน

ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (2) ด้านสภาพการ

ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (3) ด้านการพัฒนา

ศักยภาพของบุคคล (4) ด้านก้าวหน้าและความม่ันคง 

(5) ด้านการบูรณาการทางสังคม (6) ด้านลักษณะการ

บริหารที่เป็นธรรมและเสมอภาค (7) ด้านภาวะอิสระ

จากงาน และ (8) ด้านลักษณะการทำงานจะต้องมีส่วน

เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ส่วนกรอบ

แนวคิดของความผูกพันต่อองค์กร ของสเตียรส์ (Steers, 

1977: 115-116) กำหนดไว้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความ

เช่ือถืออย่างมากและยอมรับในเป้าหมายองค์กร (2) ด้าน

ความตั้งใจในการพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์กร และ 

(3) ด้านความต้องการที่จะดำรงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกของ

องค์กร สามารถนำกรอบแนวคิดดังกล่าวไปดำเนินการ 

เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร และส่งผลต่อ

ความผูกพันองค์กร 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาล

เอกชนขนาดใหญ่ที่รอบรับผู้ป่วยในถึง 554 เตียง มีผู้มา

ติดต่อรับบริการมากกว่า 850,000 คนต่อปี จากมากกว่า 

154 ประเทศมีจำนวนบุคลากรทั้งหมดมากกว่า 3,000 

คน ด้วย พันธกิจ คือการให้บริการอย่างเอ้ืออาทร และ

ได้มาตรฐานระดับโลก ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ ดำเนินการ

บริหารแบบผสมผสานมีความมุ่งม่ันสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพ และนวัตกรรมทุกอย่างอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งมี

การบูรณาการคุณภาพทุกมาตรฐานให้เป็นเรื่องเดียวกัน

ด้วย ซ่ึงการให้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาก

ห ลายภ าษ า  และ วัฒ น ธรรม  ย่ อม ส่ งผ ล ให้ เกิ ด

ความเครียดและความกดดันแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล รวมทั้งการทำงานเพื่อคุณภาพให้เป็นไป

ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  (Joint Commission 

International --JCI) ย่อมเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่

บุคลากรมากยิ่งขึ้นจากหน้าที่ประจำที่ต้องรับผิดชอบ 

(โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, 2559)  
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การทบทวนวรรณกรรม 

คุณภาพชีวิตการทำงานย่อมต้องขึ้นอยู่ กับ

ปัจจัยในหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งจากปัจจัยสภาพแวดล้อม 

และปัจจัยส่วนตัว ซ่ึงน้ันการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ

ทำงานที่ดีย่อมส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน 

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา ความเป็น

กันเอง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งในเรื่องงาน และเรื่อง

ส่วนตัว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์ ก ร  คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ก ารท ำ งาน ดี ได้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ

องค์ป ระกอบ  ทั้ ง  8 ด้ านต ามแนวคิด  Huse and 

Commings (1985: 215) แ ล ะ  Walton (1973: 12) 

ได้แก่ ด้านผลตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม ด้าน

สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านการ

พัฒนาศักยภาพของบุคคล ด้านก้าวหน้าและความม่ันคง 

ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านลักษณะการบริหารที่

เป็นธรรมและเสมอภาค ด้านภาวะอิสระจากงาน และ

ด้านลักษณะการทำงานจะต้องมีส่วนเก่ียวข้องและ

สัมพัน ธ์กับ สังคมโดยตรงทั้ ง น้ียั งต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนคุณภาพชีวิตการทำงาน  

ความผูกพันกับองค์กรเป็นความผูกพันที่เกิด

กับบุคคลที่ มีต่อองค์กร ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดความ

ผูกพันมาจากแนวคิดของ Steers (1977: 122-123) 

และ Allen and Meyer (1990: 1-18) ประกอบได้ด้วย 

3 ด้าน  (1) ด้านความเช่ือม่ันอย่างมากเเละยอมรับใน

ค่านิยมเเละเป้าหมายขององค์กร (2) ด้านความตั้งใจใน

การพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์กร และ(3) ด้านความ

ต้องการที่จะดำรงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์กร  

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่า พยาบาลวิชาชีพ

เป็นบุคลากรที่ มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพ

ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยให้บรรเทาความเจ็บป่วย ได้รับ

ความสุขสบาย และปลอดภัยที่สุด ช่วยฟื้นฟูสภาพของ

ผู้ป่วยให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ดีที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ ซ่ึงการดูแลผู้ป่วยน้ันเป็นงานที่ต้อง

รับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์ ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้

และทักษะเพื่ อให้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ  ดังน้ัน

คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันองค์กรเป็นส่ิง

สำคัญ อย่ างยิ่ ง  เน่ื องจากการพัฒ นาองค์ กร ให้ มี

ประสิทธิภาพน้ัน ล้วนแล้วได้มาจากคนทำงานในองค์กร

ที่ระดมความรู้ความสามารถ ความถนัดแต่ละด้านของ

บุคคล เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานและ

ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการทำงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

research)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ พยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 636 คน 

กลุ่มตั วอย่ างจำนวน 246 คนที่ ได้จากการ สุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ อย่างเป็นสัดส่วนตามแผนกที่สังกัด  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เค รื่ อง มื อที่ ใ ช้ ในการ วิจั ยป ระกอบ ด้ วย    

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  รายละเอียดมีดังน้ี 

ชุดที ่1 คือ แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิต

การทำงานกับความผูกพันองค์กร แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้ แ ก่  เพศ  อายุ  

สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน ตำแหน่งงาน และแผนกที่สังกัด จำนวน 8 ข้อ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิต

การทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

จำน วน  35 ข้ อ  จำแ นก ได้ เป็ น  8 ด้ าน  คื อด้ าน
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ผลตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการ

ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะด้านการพัฒนา

ศักยภาพของบุคคลด้านก้าวหน้าและความม่ันคงด้าน

การบูรณาการทางสังคมด้านลักษณะการบริหารที่เป็น

ธรรมและเสมอภาค ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้าน

ลักษณะการทำงานจะต้องมี ส่วนร่วมเก่ียวข้องและ

สัมพันธ์กับสังคมโดยตรงแบบสอบถามมีค่าความเช่ือม่ัน

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพัน

องค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

จำนวน 16 ข้อ จำแนกได้เป็น 3 ด้าน คือด้านความ

เช่ือม่ันอย่างมากและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมาย

ขององค์กร ด้านความตั้งใจในการพิจารณาถึงประโยชน์

ขององค์กร และด้านความต้องการที่จะดำรงไว้ซ่ึงการ

เป็นสมาชิกขององค์กร แบบสอบถามมีค่าความเช่ือม่ัน

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 เก็บข้อมูลโดยการแจกเเบบสอบ

ถามโดยผู้วิจัยประสานงานกับฝ่ายบุคคลของหน่วยงาน 

เพื่อขอความร่วมมือในการเเจกเเบบสอบถามจำนวน

ทั้งหมด 246 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   

ชุดที่  2 เป็ นแบบ สัมภ าษณ์ เก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานกับการสร้างความ

ผูกพันองค์กร เป็นข้อคำถามปลายเปิด และมีค่า IOC 

มากกว่า 0.60 ทุกข้อ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ

ไม่ช้ีนำและจดบันทึกและบันทึกเสียงกับพยาบาลวิชาชีพ

และหัวหน้าแผนกจำนวน 9 คน  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความ

ผูกพันต่อองค์กร โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน (pearson’s product moment correlation 

coefficients) และการวิเคราะห์เน้ือหา 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยภาพรวมอยู่ ใน

ระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ

คุณ ภ าพ ชี วิต การท ำงาน  ขอ งพ ย าบ าล วิช า ชี พ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบูรณาการ

ทางสังคม ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ด้าน

สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้าน

ก้าวหน้าและความม่ันคง ด้านลักษณะการบริหารที่เป็น

ธรรมและเสมอภาค ด้านลักษณะการบริหารที่เป็นธรรม

และเสมอภาคโดยตรง ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้าน

ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยมีผลสรุปแต่ละ

ด้านโดยสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

1.1 ด้านผลตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม 

พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต

การทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ

พนักงานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่หน่วยงานเดียวกันและ

ระดับเดียวกัน ได้รับเงินเดือนที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน

แต่ละเดือน รู้สึกพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงาน

ที่จัดให้ อาทิเช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ โบนัส เป็นต้น ที่

เป็นเช่นน้ี เป็นเพราะทางโรงพยาบาลมีเงินเดือนและ

สวัสดิการที่ เหมาะสมกับปริมาณงานที่ทางพยาบาล

วิชาชีพได้รับมอบหมาย อีกทั้งการพิจารณาปรับขึ้นเดือน

ของพยาบาลวิชาชีพเป็นไปด้วยความเหมาะสมและ

ยุติธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุธินี เดชะตา 

(2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

ชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผลวิจัยพบว่า 

คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมของพนักงานหน่วยกลาง

ของบริษัท ฯ อยู่ในระดับสูง โดยคุณภาพชีวิตการทำงาน 
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ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นยุติธรรม ก็อยู่ใน

ระดับสูงด้วย   

1.2 ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ

คุณ ภ าพ ชี วิต การท ำงาน  ขอ งพ ย าบ าล วิช า ชี พ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย

เรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานมีการติดป้าย

เตื อนสำห รับ เครื่องมือเครื่อง จักรที่ เป็ น อันตราย  

หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพยาบาล

อย่างเพียงพอ ในสถานที่ทำงานมีการคัดแยกขยะ และ

จัดเก็บรักษาความสะอาดอย่างเพียงพอ ที่เป็นเช่นน้ี อาจ

เป็นเพราะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่

ได้รับมาตรฐานสากล มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวกและ

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณภัทร เดชไกรสร (2552) 

ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 14 

กระทรวงสาธารณสุข ผลวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ

ทำงานของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 14 

กระทรวงสาธารณสุขโดยรวมอยู่ในระดับสูง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่ิงแวดล้อมในการ

ทำงานอยู่ในระดับสูง 

1.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคลพบว่า 

ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ

ทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

มีโอกาสได้ เข้ าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

ค วาม สาม ารถอ ย่ างต่ อ เ น่ื อ ง  โอก าสน ำค วามรู้

ความสามารถของท่านมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่ มี

โอกาสที่ จะ ได้ รับ การ ฝึกฝนทั กษะ ให ม่  ๆในการ

ปฏิบัติงาน ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลบำรุง

ราษฎร์ ได้จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ

ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ืองทำให้สามารถนำความรู้

ได้ที่รับมาปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสาวิตรี  

สร้อยสุดสวาท (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ

ท ำงานกับความ ผูกพั นต่ อองค์ การของพ นักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า (1) 

ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเขตภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยด้าน

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของ

ตนเอง อยู่ในระดับดี  

1.4 ด้านก้าวหน้าและความม่ันคงพบว่า ระดับ

คุณ ภ าพ ชี วิต การท ำงาน  ขอ งพ ย าบ าล วิช า ชี พ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการ

ทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความก้าวหน้าใน

การเล่ือนตำแหน่งในการทำงาน  อาชีพเป็นอาชีพที่

ม่ั นค ง  และสามารถ ก้าวห น้ าในการทำงาน  และ

หน่วยงานมีตำแหน่งสำหรับความก้าวหน้าในการทำงาน

ในต ำแห น่ งที่ สู งขึ้ น  ที่ เป็ น เช่น น้ี  อาจเป็น เพ ราะ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการจัดโครงสร้างตำแหน่ง

อย่างชัดเจน สำหรับความก้าวหน้าเพียงพอสำหรับ

พยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปนัดดา  

ตันติธนดำรง (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการ

ทำงานกับความผูกพันองค์กร ของพนักงานบริษัท ลีสซ่ิง

กสิกรไทย จำกัด ผลวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงานอยู่ในระดับมาก 

1.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมพบว่า ระดับ

คุณ ภ าพ ชี วิต การท ำงาน  ขอ งพ ย าบ าล วิช า ชี พ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ

ทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

เพื่อนร่วมงานทำงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รับการ
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ยกย่องชมเชย  และนับถือฝี มือการปฏิบัติ งานจาก

ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า  เ ม่ื อ มี ปั ญ ห า ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน 

ผู้บังคับบัญชาจะคอยให้คำแนะนำ ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็น

เพราะผู้บังคับบัญชาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการ

ยอมรับผลการปฏิบัติงาน และพยาบาลวิชาชีพทุกคน

ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของปนัดดา  ตันติธนดำรง (2555) ที่ได้ศึกษา

เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันองค์กร 

ของพนักงานบริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จำกัด ผลวิจัยพบว่า 

คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบูรณาการทางสังคม

หรือการทำงานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก 

1.6 ด้านลักษณะการบริหารที่เป็นธรรมและ

เสมอภาค พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ

คุณ ภ าพ ชี วิต การท ำงาน  ขอ งพ ย าบ าล วิช า ชี พ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง

ค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานของท่านช้ีแจง

แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เพื่อให้ ผู้ร่วมงานปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน สามารถตัดสินใจในเรื่องงานที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ด้วยตัวเอง เคยได้เข้ารับ

การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ที่

เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มี

แผนการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้การบริหารงานของ

ผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุธินี เดชะตา (2551) ที่ได้

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน

กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์

ไทย จำกัด (มหาชน) ผลวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ

ทำงานโดยรวมของพนักงานหน่วยกลางของบริษัท ฯ อยู่

ในระดับสูง โดยคุณภาพชีวิตการทำงานในด้านลักษณะ

การบริหารที่เป็นธรรมและเสมอภาค ก็อยู่ในระดับสูงด้วย   

1.7 ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ระดับ

คุณ ภ าพ ชี วิต การท ำงาน  ขอ งพ ย าบ าล วิช า ชี พ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ

ทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

สามารถแบ่ งเวลาในการทำงาน  และเวลาที่ ให้ กับ

ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติภารกิจของท่าน

ส่งผลต่อความสุขของบุคคลในครอบครัว พอใจกับ

ช่วงเวลาทำงาน และช่วงเวลาว่างในแต่ละวัน ที่ เป็น

เช่นน้ี อาจเป็นเพราะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้

กำหนดวันหยุดพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ ทำให้พยาบาล

วิชาชีพมีเวลาพักผ่อนกับครอบครัว ส่งผลให้คุณภาพชีวิต

การทำงานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ ณภัทร เดชไกรสร (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 14 กระทรวงสาธารณสุข ผล

วิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 14 กระทรวงสาธารณสุขโดย

รวมอยู่ในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านความอิสระในการทำงาน อยู่ในระดับสูง  

1.8 ด้านลักษณะการทำงานจะต้องมีส่วนร่วม

เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรงพบว่า ระดับ

คุณ ภ าพ ชี วิต การท ำงาน  ขอ งพ ย าบ าล วิช า ชี พ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ

ทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

หน่วยงานเคยร่วมกิจกรรมในงานวันสำคัญตามประเพณี 

หรืองานกิจกรรมแห่งชาติ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่การทำงานที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม เคยร่วมกิจกรรมในการบริจาค

โลหิตให้กับโรงพยาบาล ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ์ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พยาบาลวิชาชีพมีส่วน

เก่ียวข้องกับและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ส่งผลให้มี

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของปนัดดา  ตันติธนดำรง (2555) ที่ ได้ศึกษาเรื่อง 

คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันองค์กร ของ
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พนักงานบริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จำกัด ผลวิจัยพบว่า 

คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม อยู่ในระดับสูง 

2. ระดับความผูกพันองค์กร ของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยภาพรวมอยู่ ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความ

ผูกพันองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุง

ราษฎร์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก

มากไปน้อย  ได้แ ก่ ด้านความเช่ือม่ันอย่างมากและ

ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร ด้านความ

ตั้งใจในการพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์กร และด้าน

ความต้องการที่จะดำรงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์กร 

โดยมีผลสรุปแตล่ะด้านโดยสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

2.1 ด้านความเช่ือม่ันอย่างมากและยอมรับใน

ค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร พบว่า ระดับความ

ผูกพันองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุง

ราษฎร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ระดับความผูกพันองค์กร ของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความเช่ือม่ัน 

และศรัทธาในองค์กรแห่งน้ีเสมอ มีความเช่ือม่ัน และ

ศรัทธาในองค์กรแห่งน้ีเสมอ ค่านิยมการทำงานมีความ

สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็น

เพราะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กำหนดค่านิยมและ

เป้าหมายได้อย่างชัดเจน จึงทำให้พยาบาลวิชาชีพมีความ

เช่ือม่ันในองค์กร ส่งผลให้ความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับ

มาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปนัดดา  ตันติธน

ดำรง (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน

กับความผูกพันองค์กร ของพนักงานบริษัท ลีสซ่ิงกสิกร

ไทย จำกัด ผลวิจัยพบว่า ความผูกพันองค์กรโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจาณารายด้าน พบว่าด้านความ

เช่ือม่ันอย่างมากที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร อยู่ในระดับมาก  

2.2 ด้ าน ค วามตั้ ง ใจ ใน การพิ จ ารณ าถึ ง

ประโยชน์ขององค์กร พบว่า ระดับความผูกพันองค์กร 

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ระดับ ค วาม ผูกพั นองค์ ก ร  ของพ ยาบ าล วิชา ชีพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง

ค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้พยายามศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น มีความเต็ม

ใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้

ความสามารถ เพื่อความสำเร็จขององค์กร เต็มใจและ

ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ที่ เป็นเช่นน้ี อาจเป็น

เพราะพยาบาลวิชาชีพทำให้ด้วยทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ

นำความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ ให้สำเร็จ จึง

ส่ งผลให้ ค วาม ผูกพั นองค์ กรอยู่ ใน ระดับ มาก  ซ่ึ ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพนารัตน์  หาญสมบัติ 

(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

ชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ 

ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ใน

ด้านความตั้งใจในการพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์กร 

อยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านความต้องการที่จะดำรงไว้ซ่ึงการเป็น

สมาชิกขององค์กร พบว่า ระดับความผูกพันองค์กร ของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ

ความผูกพันองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 

อันดับแรก ได้แก่ ยินดีที่จะทำงานทุกอย่างเพื่อช่วยให้

องค์กรแห่งน้ีมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เม่ือมีระยะเวลา

ทำงานกับองค์กรเป็น เวลายาวนาน  ยิ่ งรู้ สึกผูกพัน

จงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ต้องการเปล่ียนงาน หรือโอนย้าย

แม้จะได้รับโอกาส ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะพยาบาล

วิชาชีพมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล 

และทำงานทุ กอย่ างเพื่ อ ช่ วย ให้ โรงพย าบ าล น้ี มี

ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ความผูกพันองค์กรอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี  สร้อย

สุดสวาท (2554) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน

กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยราช



58 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                     Vol.9 No.2 Octoberl 2017- March 2018  

 

 

ภัฏเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความผูกพัน

ต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และด้านความ

ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพ

ในองค์การ อยู่ในระดับมาก 

3. คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับคุณภาพชีวิต

ในการทำงานรายด้านกับความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน และคู่ที่มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการ

ทำงาน  ด้านลักษณะการทำงานจะต้องมี ส่วนร่วม

เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรงกับความผูกพัน

องค์กร ด้านความตั้งใจในการพิจารณาถึงประโยชน์ของ

องค์กร  รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้าน

ลักษณะการทำงานจะต้องมี ส่วนร่วมเก่ียวข้องและ

สัมพันธ์กับสังคมโดยตรง กับภาพรวมความผูกพันต่อ

องค์กร และคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านลักษณะการ

ทำงานจะต้องมีส่วนร่วมเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคม

โดยตรงกับความผูกพันองค์กร ด้านความเช่ือถืออย่าง

มากและยอมรับในเป้าหมายองค์กรตามลำดับ ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากพยาบาลวิชาชีพ เป็นทรัพยากรที่สำคัญของ

โรงพยาบาล  เม่ือพยาบาลเข้ามาทำงานย่อมห วัง

ค่าตอบแทน มุ่งหวังถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ

ความก้าวหน้า และม่ันคงในหน้าที่ รวมถึงการได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีความสมดุลในการทำงาน

และการดำเนินชีวิต พยาบาลวิชาชีพจึงคิดว่าตนเป็นส่วน

หน่ึงในความสำเร็จ และ เกิดความผูกพันต่อองค์กร ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอาบทิพย์  กรดศรีไหม 

(2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

บริษัทบริการรับเหมาแรงงานแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ

ทำงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ในทุก ๆ ด้านของ

ความผูกพันต่อองค์กร  
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่องน้ี มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. คุณภาพชีวิตในการทำงาน จากผลการวิจัย

พบว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลอยู่ในระดับ

มาก แต่ถ้ าเพื่อให้พยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ควรจัดสวัสดิการด้านบ้านพัก

อาศัย สวัสดิการเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนบุตรให้เพียงพอกับ

ความต้องการ ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพศึกษาหา

ความรู้เพิ่มจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

และทักษะในการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่  

ส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพทุกสายอาชีพทุก

ตำแหน่ง สามารถเล่ือนตำแหน่งให้ก้าวหน้าสูงขึ้นเพื่อ

สร้างความม่ันคงในการทำงานให้กับพยาบาลวิชาชีพ 

เปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้จัดกิจกรรมเพื่อพบปะ

สังสรรค์ปฏิสัมพันธ์กันเพื่อประสานงานกันอย่างดีในการ

ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีมากขึ้น และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ

ประชาชนในเขตพื้นที่การทำงานที่รับผิดชอบให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 

 2. ความผูกพันต่อองค์กร จากผลการวิจัย

พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลอยู่ในระดับ

มาก แต่ถ้าเพื่อให้พยาบาลมีความผูกพันมากยิ่งขึ้น ควร

ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมการทำงานให้มีความสอดคล้องกับ

ค่านิยมของโรงพยาบาล เม่ือพยาบาลมีความเข้าใจอย่าง

แท้จริง ทำให้พยาบาลนึกถึงแต่องค์กรในทางที่ดี มี

ความรู้สึกว่าโรงพยาบาลเสมือส่วนหน่ึงในครอบครัว มี

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กรมาก

ขึ้น 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย: แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุนิสา  จุ้ยม่วงศรี* 
 

บทคัดย่อ 

 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยประเภทแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  สามารถจำแนกเป็น

การตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ  สามารถพิจารณาได้จากการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ  

วิเคราะห์ค่าความตรงโดยอาศัยดุลพินิจของผู้เช่ียวชาญ  สำหรับวิธีการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวัด  สามารถ  

หาโดยใช้วิธีความสอดคล้องภายใน  หรือดูความคงที่ของผู้ประเมินขึ้นอยูกั่บรูปแบบของเครื่องมือและลักษณะของ

มาตรวัด  การตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือวิจัยประเภทแบบสอบถาม  เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของ

เครื่องมือให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

คำสำคัญ: ความตรง  ความเที่ยง  แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า   
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Abstract 

 

Having created the instrument: questionnaire (rating scale) , the tool quality should be 

inspected before implementing it. For inspecting the process of development of more reliable 

tool, the quality of each item and all aspects of the equipment should be inspected.  

All items were inspected in order to find out the tool validity and reliability. Validity analysis 

was based on the experts’ consideration or known group technique or compared with the 

standard tool so as to indicate the agreement. For the analysis of the tool reliability, the 

internal agreement or the evaluator’s consistency was considered. This was dependent on the 

tool types and the features of scales for inspecting the quality tool of the affective domain 

measurement.  

 

 

 

 

 

 

Keywords:  validity, reliability, questionnaire (rating scale) 
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บทนำ 

เครื่องมือวิจัยประเภทแบบสอบถามที่เป็น

แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) หรือเป็นแบบ

เลือกตอบ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด  

ควรจะต้องเลือกวิธีการวิเคราะห์ ให้ เหมาะสมกับ

ลักษณะมาตรวัดของเครื่องมือน้ันๆ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยประเภท

แบบสอบถาม  เป็นกระบวนการหน่ึงในการพัฒนา

เครื่องมือเพื ่อตรวจสอบว่าเครื ่องม ือที ่สร้างขึ ้นม ี

คุณภาพเพียงพอที ่จะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลหรือไม่  คุณภาพของเครื่องมือวิจัยประเภท

แบบสอบถาม  จำแนกเป็นคุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับ  

คุณภาพเครื ่องม ือทั ้งฉบ ับ  ได ้แก่ ความตรงและ

ความเที ่ยง ส่วนคุณภาพรายข้อ ได ้แก่ ค่าอำนาจ

จำแนก   

บทความน้ีจะนำเสนอความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ

การวิเคราะห์คุณภาพเครือ่งมือวิจัยประเภทแบบสอบ 

ถามในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพต่อไปน้ี   

 

ข้ันตอนท่ี 1  การตรวจสอบความตรงของ

แบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 

การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม

มาตรประมาณค่าก่อนนำไปใช้  โดยให้ ผู้เช่ียวชาญ

จำนวน  3 – 5  คน  เป็น การตรวจสอบความตรงว่า

รายการหรือข้อคำถามในเคร่ืองมือวัดแต่ละข้อวัด

ลักษณะตามโครงสร้างของส่ิงท่ีจะวัดหรือไม่เพียงใด 

นอกจากน้ันยังพิจารณาความชัดเจน ครอบคลุมของข้อ

คำถามใน เรื่องที่ต้องการวัด  เช่น แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน  ทุกข้อคำถามต้องเก่ียวข้องครอบคลุมเรื่อง  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แล้วนำผลการตรวจสอบ

ของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index 

of Objective Congruence : IOC)  มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ดังน้ี 

1)  กำหนดผู้เช่ียวชาญที่สามารถให้ข้อมูล

หรือเป็นผู้รู้เก่ียวกับลักษณะของเกณฑ์ในการสร้าง

เครื่องมือดังกล่าว 

2)  จัดทำเอกสารที่ จะ ส่งให้ ผู้ เ ช่ียวชาญ

ประกอบด้วย  เครื่องมือวิจัยประเภทแบบสอบถามที่

สร้างขึ้น  แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ  และ

เอกสารที่ เก่ียวข้องอันได้แก่  จุดมุ่งหมายของส่ิงที่

ต้องการวัด  นิยาม  คำจำกัดความของตัวแปรที่นำมา

สร้างเครื่องมือ และวัตถุประสงค์การนำเครื่องมือไปใช้  

และใช้กับใคร 

3)  ควรมีการประสานการส่งเอกสารและ  

ขอค ำแน ะนำเพิ่ ม เติ ม จ าก ผู้ เ ช่ี ย วช าญ ห รื อ ใช้

กระบวนการกลุ่มในการร่วมกันพิจารณาหาข้อสรุป

ต่างๆ 

4)  ประเด็นในการให้ ผู้เช่ียวชาญพิจารณา

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างน้ันเป็นการ

พิจารณาใน  3  กรณีคือ   

• แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับลักษณะ
ที่วัด  ให ้  1   คะแนน   

• ไม่ แ น่ ใจว่าข้ อค ำถ าม สอดค ล้ องกับ
ลักษณะที่วัด  ให ้  0   คะแนน  

• แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับลักษณะ 
ที่วัด  ให ้  -1  คะแนน   

โดยใช้สูตรดังน้ี 

  IOC   =      å R  

         N 

    เม่ือ  IOC   คือ   ดัชนีความสอดคล้องของความ 

เห็นผู้เช่ียวชาญ 

   å R   คือ   ผลรวมของความเห็นผู้เช่ียวชาญทุกคน 

      N    คือ     จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

เกณฑ์การพิจารณา คือ ต้องมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องของความเห็นผู้เช่ียวชาญ (ค่า IOC )  ตั้งแต่ 

0.50  ขึ้นไป   ข้อคำถามที่ต่ำกว่า  0.50  ต้องปรับปรุง  

ดังมีตัวอย่างการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง  ดังน้ี
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ตารางท่ี 1   ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องจากความเห็นของผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน 

  

 จำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีเลือกในแต่ละช่องความ

คิดเห็น 

รายการ สอด 

คล้อง 

(1.0) 

ไม่ 

แน่ใจ 

(0) 

ไม่สอด 

คล้อง 

(-1.0) 

ดัชนี 

IOC 

ส่ิงท่ีควรปรับ 

ปรุง 

1. ได้รับมอบหมายให้ทำงานตรงตามความรู้

ความสามารถ 

5 0 0 1.00  

2. ได้รับกำลังใจคำปรึกษาจากหัวหน้า 3 2 0 0.60  

3. มึความเป็นธรรมในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 4 1 0 0.80  

4. หน่วยงานมีระบบประกันความปลอดภัย 1 2 2 -0.20  

5. รู้สึกความม่ันคงในการทำงาน 4 0 1 0.60  

 

ตัวอยOางการคำนวณดัชนี  ความสอดคลLองของ 

ขLอ 2   =   3(1)+2(0)+0(-1) /5  =  0.60 

จากการวิเคราะห1ดัชนี ความสอดคลLองราย

ขLอพบวOา ขLอความที่เหมาะสมนำไปใชLเก็บขLอมูล  คือ 

ขLอ 1 – 3  และ  5  มีดัชนีความสอดคลLอง  คือ 

1.00, 0.60, 0.80 และ 0.60 ตามลำดับ สำหรับขLอ 4   

ไมOควรใชLเพราะมีคOา IOC เทOากับ -0.20 

ข้ั น ตอน ท่ี   2   ก ารท ดล องกั บ ก ลุv ม

ตัวอยvาง   

  เป�นการนำแบบสอบถามมาตรประมาณ

คOาที่ปรับแกLตามขLอเสนอแนะของผูLเช่ียวชาญ  เม่ือไดL 

เครื่องมือที่สมบูรณ1  ไปทดลองใชLกับกลุOมตัวอยOาง

จำนวน 30 คนขึ้น ไปที่ มี ลั กษณะ เดี ยวกับกลุO ม

ตัวอยOางที่ตLองการเก็บขLอมูลจริง  เพื่อตรวจสอบ

คุณ ภาพรายขL อ อันเป�นการ วิเคราะห1คO าความ

สอดคลLองของขLอคำถามทั้งฉบับ  และหาคุณภาพ

ความเที่ยงของแบบสอบถามมาตรประมาณคOาทั้ง

ฉบับ 

2.1  การวิเคราะห1คOาความสอดคลLองของ 

ขLอคําถาม (Homogeneity of the item) เป�นวิธีการ  

ที่ มี ค ว าม เ ช่ื อ วO า ขL อ ค ว าม ที่ วั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 

 

 

เดยีวกัน วัดเรื่องเดียวกันน้ัน คะแนนแตOละขLอควร

มีความสัมพันธ1กับคะแนนที ่ เป�นผลรวมของทั้ง

ฉบับ (บางตำราเรียกเป�นการหาคOาอำนาจจำแนกของ

ขLอคำถาม) ซ่ึงสามารถใชLสูตรสหสัมพันธ1ของเพียร1สัน 

มีสูตร ดังน้ี 

 

  เม่ือ  rxy คือ สหสัมพันธ1คะแนน  x  และ  y 

 x        คือ      คะแนนขLอน้ัน 

            y        คือ      คะแนนรวมของขLอที่เหลือ 

โดยใช�เกณฑbวvาคvาสหสัมพันธbมากกวvา 0.20  ถือวOา

ขLอความหรือรายการน้ันขLอน้ีมีคOาอยูOในเกณฑ1ใชLไดL 

(คOาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ1มากกวOา  0.20)    

 

ตัวอยOาง การวิเคราะห1คOาอำนาจจำแนกรายขLอของ

แบบสอบถามมาตรประมาณคOาแบบลิเคิร1ท5  ระดับ 

จากการทดสอบกับจำนวน 10 ขLอ กลุOมตัวอยOาง  10 

คน  (ในการปฏิบัติจริงควรใชLกลุOมตัวอยOางไมOต่ำกวOา 

30 คน) ดังขLอมูลในตารางที่  2 

( )[ ] ( )[ ]å ååå
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ตารางท่ี  2  การวิเคราะห1คOาความสอดคลLองของรายขLอ กับแบบสอบถามมาตรประมาณคOาทั้งฉบับ จำนวน 10 ขLอ   

โดยใชLสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ1ของเพียร1สัน 

 
 

ข�อ 

คน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 5 3 2 4 2 2 4 

2 2 3 4 4 4 3 1 4 1 2 

3 3 4 2 3 4 3 1 4 2 3 

4 1 5 4 4 2 2 5 3 1 1 

5 3 4 1 2 4 3 3 4 1 3 

6 2 2 3 5 3 1 5 5 2 4 

7 1 1 5 4 5 2 4 3 2 2 

8 1 4 4 2 4 3 1 5 3 4 

9 2 1 2 4 3 2 2 4 2 3 

10 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 

รวม 17 28 29 34 34 22 27 37 17 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY             

                             Vol 9 No.2 April 2016-September 2016 

 

 

65 

การวิเคราะห1คOาความสอดคลLองของรายขLอกับ

ทั้งฉบับโดยใชLสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ1แบบเพียร1สัน ดLวย

การใชLโปรแกรมสำเร็จรูป เริ่มจากการสรLาแฟ�มขLอมูลการ

ตอบรายขLอของกลุOมผูLสอบแตOละคน และใชLคำส่ังการ

วิเคราะห1ตามลำดับขั้น ดังน้ี 

1. จากขLอ มูลในตั วอยO างที่  2 นำมาบันทึ ก เป� น

ไฟล1ขLอมูล 

2. การ วิ เค ราะ ห1 ใชL ค ำ ส่ั ง Analyze > Scale > 

Reliability Analysis… โดยปรากฏหนLาจอดังรูปขLางลOาง 

3. คลิกเลือก Alpha แลLวเลือกรายขLอที่ตLองการ

วิเคราะห1 และคลิก Statistics 

4. ปรากฏหนLาจอ Reliability Analysis Statistics 

ใหL ค ลิ ก เ ลื อ ก  item แ ล ะ  Scale of item deleted 

ปรากฏหนLาจอดังรูปขLางลOาง แลLวจึงกลับมาคลิก OK 

5.  ผลการวิเคราะห1คOาความสอดคลLองของขLอ 

คําถาม (Item Total Correlation) หรือ คOาอำนาจ 

จำแนกจากคOาในคอลัมน1  Corrected Item 

Total Correlation  

การวิเคราะหbคOาความสอดคลLองของขLอคําถาม

กับคำถามทั้งชุด (Item Total Correlation) จะเห็นวOา

ทุกขLอใชLไดLมีคOาสูงกวOา 0.20 ยกเวLนคำถามขLอที่ใชLไมOไดL

ตLองปรับปรุง ปรากฎคOาความเที่ยงของเครื่องมือเทOากับ 

0.513 ซ่ึงถือวOาเป�นคOาที่ต่ำกวOาเกณฑ1 

 

2.2  การวิเคราะหbความเท่ียงของแบบสอบ 

ถามมาตรประมาณคvา 

มีวิธีการวิเคราะห1ความเที่ยงแบบสอดคล�อง

ภายใน  ใชL วิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา สูตรการหา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีดังน้ี 

 a =              k         1  -     å S i2   

     

เม่ือ  a คือ ความเที่ยงของเครื่องมือวัดผลวิจัยประเภท

แบบสอบถาม 

 

k คือ จำนวนขLอความหรือจำนวนขLอคำถาม 

S i2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนในขLอคำถามที่ i 

ST
 2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบับ 

       สำหรับคOา a  ของมาตรวัดมีคOาระหวOาง 0 ถึง 1.00 

ความเที่ยงของมาตรวัดควรมีคOาเขLาใกลL 1 มาตรวัดที่

ความเที่ยงมีคOาตั้งแตO 0.70 ขึ้นไปถือวOาอยูOในเกณฑ1ยอมรับ

ไดL 

 

ตัวอยvางการใช�โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหb

สัมประสิทธิ์แอลฟา   

จากขLอมูลในตัวอยOางที่  2  และใชLคำส่ังและ

หนLาจอรOวมกันกับคOาความสอดคลLองของขLอคําถาม (Item 

Total Correlation)  ห รื อ คO า อ ำ น า จ จ ำ แ น ก แ บ บ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ1เพียร1สัน 

สรุปไดLวOา  การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม

มาตรประมาณคOาเป�นการตรวจสอบเพื่อใหLมีหลักประกัน

วOาขLอมูลที่รวบรวมมาไดLมีความนOาเช่ือถือ  มีความคลาด

เคล่ือนต่ำ  กระบวนการวิเคราะห1คุณภาพเครื่องมือวัดทั้ง

ฉบับไดLแกOความตรงและความเที่ยง สำหรับการวิเคราะห1

ความตรงโดยใชLหลักเหตุผลเป�นการวิเคราะห1โดยใชLดุลย

พินิจของผูL เช่ียวชาญ  ขณะเดียวกันยังมีกระบวนการ

วิเคราะห1ความตรงและความเที่ ยงโดยใชLห ลักการ

วิเคราะห1เชิงประจักษ1หรือการวิเคราะห1เชิงสถิติ  เป�น

กระบวนการที่ตLองอาศัยขLอมูลการตอบของผูLสอบ  ซ่ึง

สามารถวิเคราะห1 โดยใชLโปรแกรมที่พัฒนาเพื่ อการ

วิเคราะห1คุณภาพของเครื่องมือโดยตรงหรือโปรแกรม

สำเร็จรูป ในการวิเคราะห1 ขL อ มูลท างสั งคมศาสตร1

 

 

 

 

 

            k - 1                    ST
 2 
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การศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
วัชระ  ณรงคbฤทธิเดช* 

 

บทคัดยvอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค1เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) 

เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายไดL

เฉล่ียตOอเดือน สถานภาพสมรส ประเภทของบุคลากร และอายุการทำงาน และ3) เพื่อศึกษาแนวทางในการสรLางความสุขในการทำงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง กลุOมตัวอยOาง คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนทั้งส้ิน 352 

คน และผูLใหLสัมภาษณ1จำนวน 22 คน วิเคราะห1ขLอมูลโดยใชLสถิติการวิเคราะห1หาคOา ความถี่ คOารLอยละ คOาเฉล่ีย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคOาที และการวิเคราะห1ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห1เน้ือหา ซ่ึงผลการวิจัยสรุปไดLดังน้ี 

 ผลการวิจัย พบวOา 

  1. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความสุขในการทำงาน โดยภาพรวมอยูOระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป�นรายดLานพบวOา มีความสุขในการทำงานอยูOในระดับมากทุกดLาน เรียงอันดับ ไดLแกO  ดLานการรูLจักผOอนคลาย ดLานการพัฒนาความรูL 

ดLานการมีสุขภาพดี ดLานการมีครอบครัวดี ดLานการมีน้ำใจเอ้ือเฟ©ªอเผ่ือแผO ดLานการมีคุณธรรมประจำใจ ดLานมีสังคมที่มีความสุข และดLาน

เศรษฐกิจการเงินด ี

  2. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีเพศ อายุ รายไดLเฉล่ียตOอเดือน สถานภาพสมรส ประเภทของ

บุคลากร และอายุการทำงาน แตกตOางกัน มีความสุขในการทำงานโดยรวม แตกตOางกัน อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สOวน

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีระดับการการศึกษาแตกตOางกัน มีความสุขในการทำงานโดยภาพรวม ไมOแตกตOางกัน 

  3. แนวทางในการสรLางความสุขในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สรุปไดLดังน้ี (1) หนOวยงานควร

สOงเสริมสรLางสุขภาพการใหLแข็งแรงแกOบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากรมี

ความสัมพันธ1ที่ดีตOอกัน (3) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากรความผOอนคลายลดความเครียดจากการทำงาน (4) หนOวยงานควรปลูกฝfง

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนOวยงาน (5) หนOวยงานควรมีการ

สOงเสริมใหLบุคลากรรูLจักเก็บออม รูLจักใชLจOาย (6) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากรศึกษาหาความรูLเพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน (7) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากรไดLอยูOกับครอบครัวในวันหยุด ทำกิจกรรมรOวมกันในวันหยุด เพื่อสรLาง

ความสัมพันธ1ที่ดีแกOครอบครัว (8) หนOวยงานความสOงเสริมใหLบุคลากรมีความรักและสามัคคีกัน เอ้ือเฟ©ªอแบOงปfน ไมOเอาเปรียบผูLคน      

รอบขLาง 

 

 

คำสำคัญ: ความสุขในการทำงาน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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Abstract 
 

 In this thesis, the researcher objectives (1) study the workplace happiness of selected academic 

support personnel at Ramkhamhaeng University (RU). (2) compares the workplace happiness of these 

personnel as classified by gender, age, educational qualifications, average monthly income, marital status, 

personnel type, and length of employment. Finally, furthermore, the researcher proffers (3) find 

guidelines conducive to creating workplace happiness for these personnel. The sample population 

consisted of 352 academic support personnel at RU and 22 informants. The research instruments were a 

five-rating scale questionnaire eliciting data concerning the workplace happiness of the academic support 

personnel at RU tested for quality with its reliability level couched at 0.194 in addition to an interview 

form eliciting data appertaining to guidelines for creating workplace happiness for these personnel.  

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 

frequency, percentage, mean (M), and standard deviation. A t test technique, the one–way analysis of 

variance (ANOVA) and content analysis technique were also employed by the researcher.  

 Findings are as follows:  

1. The personnel under study exhibited workplace happiness overall at a high level. When 

considered in each aspect, it was found that workplace happiness was at a high level in all aspects in the 

following descending order. These were relaxation; knowledge development; good health; good family; 

generosity; morality; happy social relationships; and good economic benefits.  

2. The personnel under investigation who differed in gender, age, M monthly income, marital 

status, personnel type, and length of employment exhibited concomitant differences in workplace 

happiness overall at the statistically significant level of .05. However, the personnel who differed in 

educational qualifications did not evince parallel differences in workplace happiness overall.  

3. In conclusion on the basis of the research carried out in this investigation, the researcher proffers 

guidelines conducive to creating workplace happiness of the personnel under study as follows: (1) Work 

units should promote the fostering of good health by providing morning aerobics prior to work, so that 

personnel will feel energetic and alert during work. (2) Work units should encourage personnel to have 

good relationship by working in teams, talking with one another when there are problems, and assisting 

one another. (3) Work units should encourage personnel to relax and relieve stress at work by resting, 

taking naps, having days off, and traveling. (4) Work units should instill morality, ethics, professional 

ethical conduct, discipline, and strive to maintain personnel discipline at work. (5) Work units should 

encourage personnel to save and to know how to govern expenditures by applying the philosophy of the 

sufficiency economy to one’s own life. (6) Work units should encourage personnel to study for self–

development at all times for the sake of augmenting work efficiency. (7) Work units should encourage 

personnel to be with their families on holidays and to engage in activities together on holidays in order to 

foster good family relationships. (8) Work units should encourage personnel to show love and embrace 

harmonious relationships, to share, and not to take advantage of people around them. 
 

Keywords: Happiness at work, Support staff Ramkhamhaeng Universit 
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บทนำ 

การทำงานมีความสำคัญตOอชีวิตมนุษย1เป�นอยOาง

ยิ่ง อาจกลOาวไดLวOาการทำงานเป�นสOวนหน่ึงของชีวิตที่

ปฏิบัติมากกวOากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยOางยิ่งในสังคม  

ปfจจุบันซ่ึงเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลLอม วิทยาศาสตร1และ

เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอยOางรวดเร็ว ส่ิงเหลOาน้ีสOงผลใหL

ปfญหาและสถานการณ1ตOาง ๆ มีความสลับซับซLอนมากขึ้น

ตามลำดับ คาดกันวOามนุษย1ไดLใชLเวลาถึงหน่ึงในสามของ

ชีวิตเป�นอยOางนLอยอยูOในโรงงานหรือสำนักงาน และยังเช่ือ

วOาในอนาคตอันใกลLน้ี มนุษย1จำเป�นตLองใชLเวลาของชีวิต

เก่ียวขLองกับการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก ซ่ึงการทำงานเป�นส่ิง

ที่ใหLประสบการณ1ที่มีคุณคOาตOอชีวิตมนุษย1 เพราะเป�น

โอกาสที่ทำใหLเกิดการพบปะสังสรรค1ระหวOางผูLใชLแรงงาน

กับบุคคลอ่ืน ๆ กับสถานที่ ขั้นตอนและเรื่องราวตOาง ๆ 

ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผูLเก่ียวขLอง ดังน้ันการ

ทำงานจึงเป�นการเป³ดโอกาสใหLแสดงออกถึงเชาว1 ปfญญา 

ความคิดริเริ่มสรLางสรรค1 อันจะนำมาซ่ึงเกียรติภูมิและ

ความพึงพอใจในชีวิต  ถLาหากวOาเวลาสOวนมากของชีวิตใน

การทำงานน้ี มนุษย1ไดLอยูOกับส่ิงที่ตนเองพอใจ ก็จะชOวยใหL

มีสภาพจิตใจและอารมณ1ที่จะสOงเสริมใหLเกิดสภาพการ

ทำงานที่ดี ซ่ึงยOอมถือไดLวOามีความสุขที่ทำงาน และจะ

สOงผลตOอชีวิตโดยสOวนรวมของบุคคลผูLน้ันใหLเป�นสุขอันเป�น

เป�าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศดLานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย1 (จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร, 2556)  

การวัดดัชนีความสุขโลก (Happiness Planet 

Index -- HPI) ใชLความพึงพอใจในชีวิต เป�นองค1ประกอบ

หน่ึงของดัชนีความสุขโลก ไดLช้ีใหLเห็นวOา ความสุขของ

ประชาชนเกิดขึ้นไดL โดยไมOจำเป�นตLองบริโภคทรัพยากร

จนเกินพอดี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เป�นฉบับแรก โดยมุOง

หมายใหLประชาชนเป�นศูนย1กลางของการพัฒนา และใชL

เศรษฐกิจเป�นเครื่องมือชOวยพัฒนาใหLคนมีความสุขและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในแผนพัฒนาฯ ฉบับปfจจุบันซ่ึง

เป�นฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)ไดLจัดใหLความสุขเป�น

จุดหมายหน่ึงของการพัฒนา โดยตLองการพัฒนาประเทศ

ไปสูOสังคมที่มีความสุขอยOางยั่งยืน โดยศูนย1สรLางเสริมสุข

ภ า วะ อ งค1 ก ร  (happy workplace) ภ าย ใตL ส ำ นั ก

สนับสนุนสุขภาวะองค1กร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรLางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดLสรLางแนวทางการสรLางสุขใน

ที่ทำงานขึ้น เป�นความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ที่ตอบสนอง

ความตLองการของมนุษย1หลายมิติ อาทิ (1) ดLานการมี

สุ ข ภ า พ ดี  (Happy body) (2 ) ดL า น ก า ร มี น้ ำ ใ จ

เอ้ือเฟ©ªอเผ่ือแผO (Happy heart) (3) ดLานการรูL จักผOอน

คลาย (Happy relax) (4) ดLานการมีคุณธรรมประจำใจ 

(Happy Soul) (5 ) ดLาน เศรษฐ กิจการเงินดี  (Happy 

money) (6 ) ดL านการพัฒ นาความรูL  (Happy brain)      

(7) ดLานการมีครอบครัวดี (Happy family) และ (8) ดLาน

สังคมที่ มีความสุข (Happy society) เป�นตัวช้ีวัด การ

สรLาง “ความสุขมวลรวมของการทำงาน” ในทุก ๆ องค1กร 

เพื่อนำมาประมวลรวมกันสะทLอนความอยูOดีมีสุขและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน (ชาญวิทย1 วสันต1ธนารัตน1 

และธีร1ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกLว, 2559, หนLา 10) 

ความสุขจึงเป�นส่ิงที่ทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะ

ความสุขในการทำงานเน่ืองจากในเวลาหน่ึงวันของคน

สOวนใหญOน้ันอยูOกับการทำงานมากที่สุด หากบุคคลหน่ึงใน

องค1กรทำงานอยOางไมOมีความสุข ก็จะสOงผลตOอบรรยากาศ

ในที่ทำงานไดL หากทุกคนในองค1กรตOางก็ไมOมีความสุขใน

การทำงาน สภาพบรรยากาศในที่ทำงานก็จะตึงเครียด 

ตOางคนตOางไมOสนใจกัน ความรOวมมือระหวOางกันก็ยากที่จะ

เกิดขึ้นอยOางสมบู รณ1  เกิดความขัดแยLงงOายขึ้น การ

ดำเนินงานขององค1กรก็ยากที่จะเป�นไปในทิศทางเดียวกัน 

ส่ิงเหลOาน้ีลLวนทำใหLเกิดภาวะความเครียด ความกดดัน

มากขึ้น และบั่นทอนสุขภาพจิตมากขึ้นเทOาน้ัน สOงผลใหL

เกิดอาการเจ็บปe วยของสุขภาพกายตามมา ท ำใหL

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานลดลง หาก

การเจ็บปeวยน้ันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ องค1กรอาจ

สูญ เสี ย ท รั พ ย ากร บุ ค ค ล ที่ ม าก ดL วย ค วาม รูL แ ล ะ

ความสามารถไปอยOางนOาเสียดาย แตOในทางกลับกัน ถLาทุก

คนในองค1กรตOางมีความสุขในการทำงาน ก็จะพบกับ

บรรยากาศที่ดี ในที่ทำงาน เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 

มิตรภาพที่ดี ความรOวมมือรOวมใจกันในการทำงาน เกิด

ความคิดสรLางสรรค1 เกิดพลังในทิศทางบวก เกิดความรูLสึก
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อยากมาทำงาน ผลการดำเนินงานยOอมเป�นไปอยOางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความผูกพันในงาน 

ลด อัตราการออกจากงาน ซ่ึงทรัพ ยากรบุคคลเป� น

ทรัพยากรที่ทรงคุณคOาที่สุดในองค1กรและเป�นทรัพยากรที่

สำคัญในการขับเคล่ือนองค1กรใหLกLาวไปขLางหนLาไปใน

ทิศทางที่องค1กรตLองการ องค1กรจึงหลีกเล่ียงไมOไดLที่จะตLอง

ทำใหLทรัพยากรบุคคลมีความสุขในการทำงานและพรLอม

จะทำงาน เน่ืองจากบุคลากรที่มีความสุข ยOอมจะสOงผลใหL

การทำงานเป� นไป ในทิ ศท างที่ ดี  การปฏิบั ติ งานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล 

และณกมล จันทร1สม, 2557, หนLา 696)   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป�นมหาวิทยาลัยแบบ

ตลาดวิชา มีวัตถุประสงค1ในการจัดตั้งเพื่อแกLไขปfญหาการ

ขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

เพราะมหาวิทยาลัยตOางๆ มีสถานที่เรียนจำกัด ไมOสามารถ

รับผูLที่ จะ เขLาศึกษาตOอในระดับอุดมศึกษาไดLทั้ งหมด 

เน่ืองจากมีผูLที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแลLวไมOมี

โอกาสไดLศึกษาตOอเป³ดโอกาสใหLบุคคลที่ประสงค1จะเขLา

เรียนตOอในมหาวิทยาลัยไดLเขLารับการ ศึกษาอยOางทั่วถึง 

เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะแกOผูLประกอบอาชีพและขยายโอกาส

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพของประชาชนทั่วไป 

โดยเป³ดรับสมัครนักศึกษาโดยไมOจำกัดจำนวนและไมOมีการ

สอบคัดเลือก มีการจัดการเรียนการสอนแตOไมOบังคับใหLมา

เขLาช้ันเรียน ซ่ึงการบริการดLานการศึกษาจะมีคุณภาพไดL

น้ัน จำเป�นตLองใหLความสำคัญตOอความสุขในการทำงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน เพราะอาจจะสOงผลกระทบตOอ

การดำเนินงานขององค1กรในอนาคตไดL (มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, 2561)  

ผูL วิ จั ย จึ งสน ใจศึ กษาวิ จัย เรื่ อ ง ก ารศึ กษา

ความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อใหLทราบถึงปfจจัยที่สOงผลใหL

บุคลากรสายสนับสนุน มีความสุขในการทำงาน และ

สามารถนำขLอมูลที่ไดLรับจากการวิจัยมาวางแผนกลยุทธ1

ดLานบุคลากรใหLเกิดประโยชน1สูงสุดแกOองค1กร ซ่ึงบุคลากร

จะไดLรับการตอบสนองในดLานตOาง ๆ ที่ตรงจุดมากขึ้นและ

มีความสุขในการทำงานมากขึ้น ทำใหLบุคลากรที่มีความรูL

ความสามารถอยากรOวมงานกับองค1กร บริหารจัดการใหL

บุคลากรสายสนับสนุนมีความสุข สามารถทำงานไดLอยOาง

มีประสิทธิภาพ สรLางคนที่ดีไปพัฒนาประเทศชาติใหL

เจริญกLาวหนLาตOอไป 

 

วัตถุประสงคb 

         1. เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดLเฉล่ียตOอเดือน 

สถานภาพสมรส ประเภทของบุคลากร และอายุการ

ทำงาน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสรLางความสุขใน

การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่มีสถานภาพทั่วไป ไดLแกO เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดL เฉล่ียตOอเดือน สถานภาพสมรส ประเภทของ

บุคลากร และอายุการทำงาน มีระดับความสุขในการ

ทำงานแตกตOางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพสvวนบุคคล 

ของบุคลากร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. รายไดLเฉลีย่ตOอเดือน 

5. สถานภาพสมรส 

6. ประเภทของ.   

บุคลากร 

7. อายุการทำงาน 

ความสุขในการทำงาน 

ของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

1. ดLานการมีสุขภาพ  

2. ดLานการมีน้ำใจเอื้อเฟ©ªอเผื่อแผO  

3. ดLานการรูLจักผOอนคลาย  

4. ดLานการมีคุณธรรมประจำใจ  

5. ดLานมีเศรษฐกิจการเงินดี  

6. ดLานการพัฒนาความรูL  

7. ดLานการมีครอบครัวดี  

8. ดLานสงัคมที่มีความสุข  



               ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY             

                             Vol 9 No.2 April 2016-September 2016 

 

 

71 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุvมตัวอยvาง 

 กลุO ม ตั วอยO าง คื อ  บุ คล ากรส าย สนับส นุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใชLวิธีการกำหนดขนาดของกลุOม

ตัวอยOางโดยวิธีการคำนวณจากสูตรของ Yamane (1973) 

ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และกำหนดความคลาดเคล่ือน 

เทOากับ 0.05 จำนวน 352 คน และผูLใหLขLอมูลสัมภาษณ1 

จำนวน 22 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการทำงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป�นแบบ

มาตราสOวนประมาณคOา 5 ระดับ  มีคOาความเช่ือม่ันตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161) เทOากับ 0.914 

และแบบสัมภาษณ1เก่ียวกับแนวทางในการสรLางความสุขใน

การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

 การวิเคราะหbข�อมูล 

ผูLวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ1ของแบบสอบถาม

และทำการวิเคราะห1ขLอมูลโดยใชLคอมพิวเตอร1โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติดังน้ี  

1. วิเคราะห1ขLอมูลเก่ียวกับปfจจัยสOวนบุคคลของ

กลุOมตัวอยOางของผูLตอบแบบสอบถาม ไดLแกO เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดLตOอเดือน สถานภาพสมรส ประเภท

ของบุคลากร และอายุการทำงาน วิเคราะห1 โดยหา

คOาความถี่และรLอยละ 

2. การวิเคราะห1ขLอมูลเก่ียวกับความสุขในการ

ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ไดLแกO (1) ดLานการมีสุขภาพดี (Happy body) 

(2) ดLานการมีน้ำใจเอ้ือเฟ©ªอเผ่ือแผO (Happy heart) (3) 

ดLานการรูLจักผOอนคลาย (Happy relax) (4) ดLานการมี

คุณธรรมประจำใจ (Happy soul) (5) ดLานมีเศรษฐกิจ

การเงินดี (Happy money) (6) ดLานการพัฒนาความรูL  

(Happy brain) (7 ) ดL าน การ มี ค รอบ ค รั วดี  (Happy 

family) และ (8) ดLานสังคมที่มีความสุข (Happy society)

โดยใชLการคำนวณหาคOาเฉ ล่ีย ( ) และคOาเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน (SD)   

3. เปรียบ เทียบความสุขในการทำงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตาม

ปfจจัยสOวนบุคคลที่แตกตOางกัน ใชLสถิติ t-test กรณีทดสอบ

ความแตกตOางของคOาเฉล่ียประชากรเทOากับ 2 กลุOม และ

สถิติการวิเคราะห1ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) ในกรณีทดสอบความแตกตO างของคO าเฉ ล่ีย

ประชากรมากกวOา 2 กลุOม ถLาพบความแตกตOางอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติ จะนำมาเปรียบเทียบเป�นรายคูOโดยใชL

วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD 

4. การวิเคราะห1ขLอมูล วิเคราะห1ขLอมูลแนวทาง

ในการสรLางความสุขในการทำงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการวิเคราะห1

เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปความถีเ่พื่อจัดลำดับ

ความสำคัญ 

 

ผลการวิจัย 

คOาเฉล่ีย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความ สุข ในการท ำงานของบุ คลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป�นรายดLาน  
 

 ความสุขในการทำงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 

 

S.D. 

ระดับ

ความสุข 

1 ดLานการมีสุขภาพดี 3.71 0.51 มาก 

2 ดLานการมีน้ำใจ

เอ้ือเฟ©ªอเผ่ือแผO 

 

3.69 

 

0.60 

 

มาก 

3 ดLานการรูLจักผOอนคลาย 3.94 0.63 มาก 

4 ดLานการมีคุณธรรมประจำใจ 3.65 0.66 มาก 

5 ดLานเศรษฐกิจการเงินดี 3.55 0.70 มาก 

6 ดLานการพัฒนาความรูL 3.76 0.61 มาก 

7 ดLานการมีครอบครัวดี 3.71 0.52 มาก 

8 ดLานสังคมที่มีความสุข 3.62 0.54 มาก 

 รวม 3.70 0.43 มาก 
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จากต ารางพ บวO า  บุ ค ล ากรสายสนับ สนุ น 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีระดับความสุขในการทำงาน 

โดยภาพรวมอยูOในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป�นรายดLาน พบวOา ทุกดLานมีระดับ

ความสุขในการทำงาน อยูOในระดับมากทุกดLานเรียงตามลำดับ

คOาเฉล่ียสูงสุดคือ ดLานการรูLจักผOอนคลาย รองลงมาคือ ดLาน

การพัฒนาความรูL  ดLานการมีสุขภาพดี ดLานการมีครอบครัวดี 

ดLานการมีน้ำใจเอ้ือเฟ©ªอเผ่ือแผO ดLานการมีคุณธรรมประจำใจ 

ดLานสังคมที่มีความสุข และดLานมีเศรษฐกิจการเงินด ี
 

สรุป 

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีความสุขในการทำงานโดยภาพรวมและรายดLาน อยูOใน

ระดับมาก  การเปรียบเทียบบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีเพศ อายุ รายไดLเฉล่ียตOอเดือน 

สถานภาพสมรส ประเภทของบุคลากร และอายุการทำงาน 

แตกตOางกัน มีความสุขในการทำงานโดยรวม แตกตOางกัน 

สOวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มี

ระดับการการศึกษาแตกตOางกัน มีความสุขในการทำงาน

โดยภาพรวม ไมOแตกตOางกัน 

แนวทางในการสรLางความสุขในการทำงานของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สรุปไดLดังน้ี (1) หนOวยงาน

ควรสOงเสริมสรLางสุขภาพการใหLแข็งแรง เชOน กิจกรรมแอโรบิค

ยามเชL ากO อนเริ่ ม งาน ท ำใหL บุ คลากรเกิ ดความรูL สึ ก

กระปรี้กระเปรOา มีความตื่นตัวในระหวOางการปฏิบัติงาน 

(2) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากรมีความสัมพันธ1ที่ดีตOอกัน 

การทำงานเป�นทีม มีการพูดคุยกันเม่ือมีปfญหา มีการ

ชOวยเหลือซ่ึงกันและกัน (3) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากร

ความผOอนคลายลดความเครียดจากการทำงาน เชOน การ

พักผOอน การนอนหลับ การหยุดงาน การไปทOองเที่ ยว 

(4) หนOวยงานควรปลูกฝfงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน 

วิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติ งานของ

บุคลากรในหนOวยงาน (5) หนOวยงานควรมีการสOงเสริมใหL

บุคลากรรูL จักเก็บออม รูL จักใชLจOาย โดยการนำเศรษฐกิจ

พอเพี ยงมาใชLประยุกต1 ใชL ในการดำรงชี วิตของตนเอง 

(6) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากรศึกษาหาความรูLเพื่อ

พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

(7) หนOวยงานควรสOงเสริมใหLบุคลากรไดLอยูOกับครอบครัวใน

วันหยุด ทำกิจกรรมรOวมกันในวันหยุด เพื่อสรLางความสัมพันธ1

ที่ดีแกOครอบครัว (8) หนOวยงานความสOงเสริมใหLบุคลากรมี

ความรักและสามัคคีกัน เอ้ือเฟ©ªอแบOงปfน ไมOเปรียบผูLคนรอบขLาง 
 

ข�อเสนอแนะ 

1) ควรมีการศึกษาความสุขในการทำงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการใหLมีความสุขในการทำงาน 

และเป�นแนวทางการสรLางความสุขในการทำงานของ

มหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐ และเอกชนตOอไป 

2) ควรศึกษาปfจจัยที่เก่ียวขLองกับความสุขในการ

ทำงานขององค1กรตOาง ๆ เพื่อใชLหาแนวการพัฒนาความสุข

ในการทำงานของบุคลากรตOอไป 

3) ควรศึกษาประเด็นการสรLางความสุขในการ

ทำงานที่เหมาะสมกับบริบทขององค1กรทั้งในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ และเอกชน 
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การศึกษาความต�องการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

ชณวรรต  ศรีลาคำ* 

 

บทคัดยvอ 

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค1เพื่อ (1) ศึกษาความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (2) เปรียบเทียบความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 

4.0  จำแนกตามปfจจัยสOวนบุคคล ไดLแกO เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและ ประเภทบุคลากร และ (3) 

ศึกษาแนวทางในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุOมตัวอยOางที่ใชLในการวิจัยครั้งน้ีคือ บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 353 คน เครื่องมือที่ใชLในการวิจัย คือ แบบสอบถามความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีคOาความเช่ือม่ัน เทOากับ 0.99  วิเคราะห1ขLอมูล

โดยการหาความถี่ รLอยละ คOาเฉล่ีย คOาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคOาที การวิเคราะห1ความแปรปรวนทางเดียว One-way 

ANOVA และทำการทดสอบความแตกตOางกันเป�นรายคูOโดยวิธีของ LSD 

 ผลการวิจัยสรุปไดLดังน้ี 

 1. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 ของ โดยภาพรวม และรายดLาน ไดLแกO ดLานความรูLในการปฏิบัติงาน ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน  ดLานทักษะ

ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และ ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน อยูOในระดับมาก ตามลำดับ 

 2. บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีเพศ อายุ และประเภทบุคลากรตOางกัน มีความตLองการในการ

พัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 แตกตOางกันอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สOวนบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีระดับการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานตOางกัน มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ไมOแตกตOางกัน 

 3. แนวทางในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผูLบริหารไดLเสนอแนวทาง ดังน้ี (1) ดLานความรูLในการปฏิบัติงาน  บุคลากรควรเรียนรูLจากงานที่ปฏิบัติใหLเกิดความเช่ียวชาญ 

โดยศึกษาจากเทคโนโลยีหรืออินเตอร1เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน1ตOาง ๆ (2)  ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน  

บุคลากรควรมีทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย (3)ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน การนำระบบสารสนเทศมา

ใหLในการปฏิบัติงานลดจำนวนเอกสาร และขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหLกระชับ เนLนความรวดเร็ว สะดวกในการปฏิบัติงาน 

และ (4) ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  ควรสOงเสริมใหLมีการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  

และควรมีการเตรียมความพรLอมในดLานความรูLใหLกับบุคลากรในการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาตนเอง   ประเทศไทย 4.0   บุคลากรสายสนับสนุน 

 

* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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Abstract 

 

In this thesis, the researcher studies (1) the needs for self - development according to Thailand 

4.0 of support staff Ramkhamhaeng University. The researcher also compares (2) the need for self-

development of these personnel as classified by the demographical characteristics of gender, age, 

education, Operation time, and type of person. Finally, the researcher studies (3) guidelines proposed for 

the self - development according to Thailand 4.0 of these personnel. 

The sample population consisted of 353 personnel at Ramkhamhaeng University. 

As an instrument of research, the researcher utilized a questionnaire in order to elicit gender did 

not evince concomitant differences overall in respect to the needs for self - development according to 

Thailand 4.0. The reliability of the questionnaire was established as being at the 0.99 level. An interview 

form was employed by the researcher as a second instrument of research for gathering relevant data. 

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. A t test technique, the one-way analysis of variance 

(ANOVA) technique, and the last significant different (LSD) multiple comparison method were additionally 

employed by the researcher. 

   Findings are follows: 

 1. The support staff ramkhamhaeng university. there is the needs for self - development 

according to thailand 4.0. Creative thinking in the workplace. expertise in operations and information 

technology in operations. at the high level, respectively. 

 2. Support staff at Ramkhamhaeng University with different sex, age, and personnel. There was a 

statistically significant difference at the 0.05 level among the support personnel of Ramkhamhaeng 

University. There are different levels of education and working time. There is no need for self-

development according to Thailand 4.0.  

 3. Guidelines for self-development according to Thailand 4.0 of Support Staff, Ramkhamhaeng 

University The management has proposed the following approaches: (1) Knowledge of the operation. 

Personnel should learn from practical work. By study of technology or the Internet or social media online. 

(2) Expertise in the workplace. Personnel should have a variety of skills. (3) Creative thinking in the 

workplace. The use of information systems to reduce the number of documents. And steps in the work to 

tighten. Focus on speed (4) Information technology in the operation. Encourage more use of information 

technology in the workplace. And should be prepared in the knowledge of the personnel in the use of 

information technology. 

 

 

Keywords: Self - development   Thailand 4.0    Support staff 
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บทนำ 

ประเทศไทยซ่ึงอยูOในกลุOมประเทศกำลังพัฒนา ไดL

กำหนดยุทธศาสตร1เพื่อพัฒนาประเทศในดLานเศรษฐกิจ

อยOางตOอเน่ือง โดยเริ่มตLนดLวยโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่

เนLนภาคการเกษตรเป�นห ลัก จากน้ันพัฒนาสูO โมเดล 

“ประเทศไทย 2.0” ที่ เนLนอุตสาหกรรมเบา และกLาวสูO

โมเดลปfจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เนLนอุตสาหกรรม

หนัก ทั้งน้ีประเทศไทยตLองเผชิญอุปสรรคตOาง ๆที่สOงผลใหL

การพัฒนาประเทศไมOเป�นไปยุทธศาสตร1ที่กำหนดไวL  ดังน้ัน

รัฐบาลภายใตLการนำของนายกรัฐมนตรี จำเป�นตLองสรLาง

โมเดลใหมOขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไปสูO

โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่  เนLนในเรื่องการพัฒนาสูO 

ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ดLวยการสรLาง ความเขLมแข็ง

จากภายในขับเค ล่ือนตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพี ยงผOานกลไก ป ระชารัฐ  และการปรับ เป ล่ียน

โครงสรLางเศรษฐกิจ ไปสูO  เศรษฐกิจที่ขับ เค ล่ือนดLวย

นวัตกรรม  จากนโยบายดังกลO าวองค1 กรตOาง ๆ  นำ

ยุทธศาสตร1มาปรับใชLเพื่อใหLสอดคลLองกับยุทธศาสตร1

ดังกลOาวโดยการสรLางนวัตกรรมใหLเกิดขึ้นภายในองค1กร 

(ทีมเศรษฐกิจ, 2559) 

บุคลากรถือเป�นสินทรัพย1ที่สนับสนุนการสรLาง

ศักยภาพในการแขOงขันใหLกับธุรกิจ ดังน้ันการมุOงบรรลุ

เป�าหมายองค1กรจะตLองเกิดความมีสOวนรOวมของพนักงาน

ทุกระดับ ซ่ึงจะเกิดการพัฒนาศักยภาพในระยะยาว อาจ

กลOาวไดLวOาเป�นการพัฒนาใหLบุคคลในองค1กรมีความรูL ความ

เขLาใจ มีทักษะ ทัศนคติ ตOองานที่ ไดLรับมอบหมาย  โดย

บุคลากรเองตLองมีคุณสมบัติแตกตOางจากเดิมหลายประการ 

ไดLแกO บุคลากรจะมีความสามารถทำงานไดLหลายอยOางไมOใชO

เป�น ผูLชำนาญ เฉพาะดL าน แตOตL องมีความรูL  ความคิด

สรLางสรรค1 เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของตนเอง  

การพัฒนาตนเองในดLานคุณลักษณะที่จำเป�นเพื่อเป�น

พื้นฐานในการพัฒนาตนเอง น้ัน บุคคลจะตLองมีความรูLสึก

วOาตนเองมีเป�าหมายในชีวิต บุคคลจะพัฒนาตนเองใหLมี

เป�าหมายในชีวิตมีอนาคต มีความมุOงหวัง โดยเช่ือวOาตนเอง

สามารถพัฒนาไดL  จึง มีความตL องการปรับป รุงและ

เป ล่ียนแปลงวิถี ชีวิตใหLดีขึ้น ชี วิตจะสดใสไมO เฉื่ อยชา 

(กุญชรี คLาขาย, อLางถึงใน ปราณี  รามสูต และจำรัส ดLวง

สุวรรณ, 2555, หนLา 174) 

 นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เนLนใหLบุคลากรมี

ศักยภาพทั้ งดL านความรูL  ความสามารถ ทักษะ และ

ความคิดสรLางสรรค1ทำใหLเกิดนวัตกรรมขึ้นในองค1กร  ซ่ึง

การพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพน้ันจำเป�นตLองเริ่มจากการ

พัฒนาตนเอง ซ่ึงการพัฒนาตนเองมีหลากหลายวิธี โดย

สO วน ใหญO เป� นการเรีย นรูL ดL วยตน เอง (self-directed 

learning) เป�นหลักและในปfจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความเจริญกLาวหนLา การเขLาถึงขLอมูลขOาวสารมีความ

หลากหลายและทั่วถึง เทคโนโลยีจึงเป�นชOองทางในการ

อำนวยความสะดวกในการเรียนรูLของตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น 

จากความเป�นมาและความสำคัญของปfญหา

ดังกลOาวผูLวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความตLองการใน

การพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อผล

จากการวิจัยจะเป�นแนวทางในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ เป�นแนวทางใน

การพัฒนาตนเองในองค1กรอ่ืนตOอไป 

 

วัตถุประสงคb 

1. เพื่อศึกษาความตLองการในการพัฒนาตนเอง

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จำแนกตามปfจจัยสOวน

บุคคล ไดLแกO เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานและ ประเภทบุคลากร 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 

 

สมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่มีสถานภาพสOวนบุคคล ไดLแกO เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานและ ประเภทบุคลากรที่แตกตOาง
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กัน มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 แตกตOางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุvมตัวอยvาง 

 ประชากรที่ใชLในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2,929 

คน  กำหนดขนาดของกลุOมตัวอยOางโดยการวิธีการสุOมแบบ

ช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ไดLกลุOมตัวอยOาง

จำนวน 353 คน และผูLใหLสัมภาษณ1 จำนวน 22 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 แบบสอบถามความตLองการในการพัฒนาตนเอง

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป�นแบบมาตราสOวนประมาณคOา 

5 ระดับ และแบบสัมภาษณ1แบบมีโครงสรLาง คุณภาพของ

เครื่องมือมีคOาความเช่ือม่ัน 0.99 

 การวิเคราะหbข�อมูล 

 1. ขLอมูลเก่ียวกับสถานภาพสOวนบุคคลไดLแกO 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ

ประเภทบุคลากรใชLวิธีคำนวณ ความถี่ และรLอยละ 

2. ขLอมูลเก่ียวกับความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหงใชL วิธีคำนวณหา

คOาเฉล่ีย (mean) และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซ่ึง

กำหนดเกณฑ1 การแปลความหมายของคOาเฉล่ีย ดังน้ี 

 

    

 

คOาเฉล่ีย  ความหมาย 

4.50 - 5.00 มีความตLองการพัฒนาตนเองมากที่สุด 

3.50 - 4.49 มีความตLองการพัฒนาตนเองมาก 

2.50 - 3.49 มีความตLองการพัฒนาตนเองปานกลาง 

 

   คOาเฉล่ีย  ความหมาย 

1.50 - 2.49 มีความตLองการพัฒนาตนเองนLอย 

1.00 - 1.49 มีความตLองการพัฒนาตนเองนLอยที่สุด  

3. เปรียบเทียบความตLองการพัฒนาตนเอง 

กรณีเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุOมใชLสถิติ t test และกรณี

ตัวแปรมากกวOา 2 กลุOมขึ้นไปใชLสถิติวิเคราะห1ทางเดียว 

(one-way ANOVA) และถLาพบความแตกตOางอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะนำไปเปรียบเทียบเป�น

รายคูOตามวิธีของ LSD (Least Significant Difference) 

 4. วิเคราะห1หาแนวทางการสรLางความสุขในการ

ทำงานของบุ คล ากรสายสนับสนุน  มห าวิทยาลั ย

รามคำแหง โดยใชLการวิเคราะห1เน้ือหา และการแจกแจง

ความถี่เพื่อจัดลำดับความสำคัญ 

 

ผลการวิเคราะหbข�อมูล 

1 . บุ ค ล ากรส าย ส นั บส นุ นมห า วิท ย า ลั ย

รามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยูOในระดับมาก 

( = 4.12) เม่ือพิจารณาเป�นรายดLาน พบวOา บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความตLองการในการ

ตัวแปรอิสระ 

 1. เพศ   

 2. อายุ 

 3 ระดับการศึกษา 

 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 5. ประเภทบุคลากร 

ตัวแปรตาม 

ความตLองการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

 1. ดLานความรูLในการปฏิบัติงาน 

 2. ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

 3. ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน 

 4. ดLานเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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พัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อยูOในระดับ

มากทุกดL าน เรีย งลำดับ  ไดL แกO  ดL านความรูL ในการ

ปฏิบัติงาน  ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน 

ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และดLาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาเป�น

รายดLานพบวOา  

  1 .1  บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ดLานความรูLในการปฏิบัติงาน 

ภาพรวมอยูO ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขLอพบวOา 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ

ตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

อยูOในระดับมากทุกขLอ โดยขLอที่มีคOาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับ

แรก ไดLแกO การเพิ่มพูนความรูLเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติเพื่อ

เพิ่ มประสิทธิภาพในการทำงาน การเพิ่มพูนความรูL

เก่ียวกับงานที่ ไดLรับผิดชอบหรืองานที่ไดLรับมอบหมาย 

การเพิ่มพูนความรูLเก่ียวกับการวางแผนในการปฏิบัติงานที่

มีสOวนเก่ียวขLองกับทOาน   สOวนที่มีคOาเฉล่ียต่ำที่สุด ไดLแกO 

การเพิ่มพูนความรูLเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงในการ

ปฏิบัติงาน  

 1 .4 บุ คล ากรสายสนับสนุนมห าวิทยาลั ย

รามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ดLานทักษะความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงานภาพรวมอยูOในระดับมาก  

เม่ื อพิ จารณ ารายขL อพบวO าบุ ค ลากรสายสนับส นุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อยูOในระดับมากทุกขLอ 

โดยขLอที่มีคOาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก ไดLแกO การเพิ่มพูน

ทักษะการเขียนหนังสือราชการ การเพิ่มพูนทักษะการคิด

วิเคราะห1งานในหนLาที่ที่รับผิดชอบหรือสามารถจัดการ

ขLอมูลไดLอยOางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มพูนทักษะการ

วางแผนอยOางเป�นระบบเพื่อนำมาใชLในการตัดสินใจในการ

เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  สOวนที่มีคOาเฉล่ีย

ต่ำที่สุด ไดLแกO การเพิ่มพูนทักษะการสอนงาน/นิเทศงาน

เพื่อสอนงานพนักงานใหมO  

 1 .2 บุ ค ล ากรส าย สนั บส นุนมห าวิท ยา ลั ย

รามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการ

ปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูOในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขLอ

พบวOา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี

ความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 อยูO ในระดับมากทุกขLอ โดยขLอที่ มีคOาเฉล่ียสูงสุด 3 

ลำดับแรก ไดLแกO การเพิ่มพูนทักษะการคิดริเริ่มในการ

ปฏิบัติงานใหมOๆ การพัฒนาการคิดคLนนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน ตLองการเพิ่มพูนทักษะการคิด

อยOางมีจุดมุOงหมายสOวนที่ มีคOาเฉล่ียต่ำที่ สุด ไดLแกO การ

เพิ่มพูนทักษะการคิดในการจัดหมวดหมูOของขLอมูล/องค1

ความรูLเพื่อการประยุกต1ใชLในการปฏิบัติงาน 

 1.3 บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศ

ไทย 4.0 ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ภาพรวมอยูO ในระดับมาก เม่ือพิ จารณารายขLอพบวOา 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ

ตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

อยูOในระดับมากทุกขLอ โดยขLอที่มีคOาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับ

แรก ไดLแกO การเพิ่มทักษะเก่ียวกับระบบสารสนเทศตOาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน เชOน ระบบเทียบโอน

หนOวยกิต ระบบตรวจการสำเร็จการศึกษา ระบบสอบ

ซ้ำซLอน ระบบงานสารบรรณ ระบบตารางสอนออนไลน1 

ระบบงานอาคารสถานที่ ระบบการเงิน และระบบบุคลากร 

การเพิ่มทักษะในการใชLอินเตอร1เน็ตในการปฏิบัติงาน การ

เพิ่มทักษะการใชL คลาวด1คอมพิวติ้งเพื่อเก็บขLอมูลและ

ความรูL เชOน Google Drive สOวนที่มีคOาเฉล่ียต่ำที่สุด ไดLแกO 

การเพิ่มทักษะเก่ียวกับการใชLอุปกรณ1อ่ืน ๆ    ในสำนักงาน 

เชOน เครื่องถOายเอกสาร เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ1  

 2. ผลการเปรียบเทียบความตLองการในการ

พัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0ของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจำแนกตาม

สถานภาพสOวนบุคคล ไดLแกO เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประเภทของบุคลากร 

   2 .1 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีเพศตOางกัน มีความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม และราย

ดL าน ไดL แกO  ดL านความรูL ในการปฏิบั ติ งานและดL าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานแตกตOางกันอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สOวนดLานทักษะความ
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เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และดLานความคิดสรLางสรรค1ใน

การปฏิบัติงานไมOแตกตOางกัน 

  2 .2 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีอายุตOางกันมีความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม และราย

ดLาน ไดLแกOดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและ

ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน แตกตOางกันอยOาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สOวนดLานความรูLในการ

ปฏิบัติงาน และดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ไมOแตกตOางกัน 

  2 .3 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีระดับการศึกษาตOางกันมีความตLองการใน

การพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย

ภาพรวม และรายดLาน ไดLแกOดLานความรูLในการปฏิบัติงาน 

ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน ดLานความคิด

สรLางสรรค1ในการปฏิบัตงิาน และดLานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานไมOแตกตOางกัน 

  2 .4 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตOางกันมีความ

ตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

โดยภาพรวม และรายดLาน ไดLแกO ดLานความรูL ในการ

ปฏิบัติงาน ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

ดLานความคิดสรLางสรรค1 ในการปฏิบัติ งาน และดLาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานไมOแตกตOางกัน 

  2 .5 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีประเภทบุคลากรตOางกันมีความตLองการใน

การพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย

ภาพรวม และรายดLาน ไดLแกOดLานทักษะความเช่ียวชาญใน

การปฏิบั ติ งานและดL านความคิดสรLางสรรค1 ในการ

ปฏิบั ติ งาน ดLานความรูL ในการปฏิบั ติ งาน และดL าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน แตกตOางกันอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3. ผูLบริหารเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังน้ี  (1) ดLานความรูL ในการ

ปฏิบัติงาน โดยขLอที่ มีความถี่สูงสุด 3 ลำดับแรก ไดLแกO 

บุคลากรควรเรียนรูLจากงานที่ปฏิบัติใหLเกิดความเช่ียวชาญ 

การศึกษาความรูLจากเทคโนโลยีหรืออินเตอร1เน็ตหรือส่ือ

สังคมออนไลน1ตOาง ๆ และผูLบริหารมหาวิทยาลัยควรใหL

ความสำคัญกับการเรียนรูLของบุคคลากรสายสนับสนุน

มากกวOาน้ี (2) ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

โดยขLอที่มีความถี่สูงสุด 3 ลำดับแรก ไดLแกO บุคลากรควรมี

ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย  ควรฝ¹กฝนการ

เรียนรูLจากผูLที่มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และควร

ฝ¹กฝนตนเองใหL เกิดความชำนาญในงานและเกิดการ

ถOายทอดความรูLแกOคนรุOนใหมO (3) ดLานความคิดสรLางสรรค1

ในการปฏิบัติงาน โดยขLอที่ มีความถี่สูงสุด 3 ลำดับแรก 

ไดLแกO การนำระบบสารสนเทศมาใหLในการปฏิบัติงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการลดจำนวนเอกสาร 

และขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหLกระชับ เนLนความรวดเร็ว 

สะดวกในการปฏิบัติงาน และการสรLางวัฒนธรรมองค1กรใน

การเอ้ือตOอการคิดสรLางสรรค1 การยอมรับ แนวคิด วิธีการ

ใหมO ๆ (4) ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

โดยขLอที่มีความถี่สูงสุด 3 ลำดับแรก ไดLแกO การสOงเสริมใหL

มีการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

การเตรียมความพรLอมใหLกับบุคลากรในการใหLเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการใชLส่ือสังคมออนไลน1เพื่อประโยชน1ใน

การปฏิบัติงาน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผูLวิจัยนำเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค1

การวิจัยดังน้ี  

1. ผลการศึกษาระดับความตLองการพัฒนาตนเอง

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความตLองการในการพัฒนาตนเอง

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยูOในระดับมาก

เม่ือพิจารณาเป�นรายดLาน พบวOา บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อยูOในระดับมาก 4 

ดLาน คือ ดLานความรูLในการปฏิบัติงาน  ดLานความคิด

สรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน  ดLานทักษะความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงาน และดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลไดLกำหนดนโยบายเพื่อ

ขั บ เค ล่ื อ น ป ระ เท ศ ใหL เจ ริ ญ กL า วห นL า  ใน ฐ าน ะ ที่

มหา วิทยาลัยรามคำแห งเป� นหนO วยงานของรัฐ  จึ ง

จำเป�นตLองมีการปรับตัว ตอบสนองตOอนโยบายของรัฐบาล 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยเป�นองค1กรที่ มี ขีดความสามารถ สูง 

บุคลากรสายสนับสนุนจึงตระตระหนักและเล็งเห็นถึง
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ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ในดLานตOาง ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพขีดความสามารถของตนเอง ใหLมีความรูL  

ทักษะความเช่ียวชาญที่มากขึ้นในการปฏิบัติงาน การ

พัฒนาตนเองยังเป�นปfจจัยหน่ึงนำไปสูOความสำเร็จในการ

เจริญกLาวหนLา ความม่ันคงในอาชีพ สอดคลLองกับ ป³ยะดา 

พิศาลบุตรและคณะ (2559, หนLา316 -318)  ที่กลOาววOา 

ขีดความสามารถขององค1การขึ้นอยูO กับสมรรถนะ ของ

บุคลากร และความสามารถในการตอบสนองตOอการผลิต

หรือใหLบริการขององค1การน้ัน สมรรถนะของบุคลากรแตO

ละคนอาจจะติดตัวมาตั้งแตOเกิดหรือเป�นพรสวรรค1 อาจจะ

เกิดจากประสบการณ1การทำงานและอาจเกิดจากการ

พัฒนาขึ้นภายหลัง จากการฝ¹กอบรมหรือการศึกษาเพิ่มเติม 

ทั้งน้ีสมรรถนะของบุคลากรที่กำหนดขึ้นจากวิสัยทัศน1 พันธ

กิจและเป�าหมายขององค1การ เพื่อสะทLอนความตLองการ

ขององค1การที่มีตOอบุคลากรทุกคนในเรื่องความรูL ทักษะ 

ประสบการณ1 ของบุคลากร เชOน การศึกษาคLนควLาและ

เรียนรูLอยOางตOอเน่ือง ความสามารถ ในการแกLปfญหา การมี

ความคิดริเริ่มและการพัฒนานวัตกรรม ความมุOงม่ันในการ

ผลิตและการใหLบริการลูกคLา ความสามารถในการทำงาน

เป�นทีม ความสามารถในการส่ือสารและการมีมนุษย1

สัมพันธ1 สมรรถนะหลักน้ีบุคลากรทุกคนขององค1การ 

จะตLองรับรูL และนำไปปฏิบั ติ เพื่ อใหL องค1การประสบ

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน1และเป�าหมายที่กำหนดไวL และ

สอดคลLองกับงานวิจัยของ พรศักดิ์ ทรัพย1สมบัติ (2560) ซ่ึง

ไดLศึกษา ความตLองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

พบวOา ความตLองการพัฒนาตนเองเก่ียวกับเน้ือหาในการ

พัฒนาตนเองมีความตLองการ ดLานทักษะมนุษย1สัมพันธ1 

ดLานเทคนิคการปฏิบัติงาน และดLานทักษะความคิด อยูOใน

ระดับมาก ตามลำดับ ผลการวิจัยที่คLนพบครั้งน้ีสามารถ

อภิปรายผลเป�นรายดLาน ไดLดังน้ี 

  1 .1 ดL านความรูL ในการปฏิ บั ติ งาน พบวOา 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ

ตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ภาพรวมอยูO ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขLอ พบวOา 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ

ตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

อยูOในระดับมากทุกขLอ โดยขLอที่มีคOาเฉล่ีย 3 อันดับแรก 

ไดLแกO การเพิ่มพูนความรูLเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน การเพิ่มพูนความรูLเก่ียวกับงาน

ที่ไดLรับผิดชอบหรืองานที่ไดLรับมอบหมาย และการเพิ่มพูน

ความรูLเก่ียวกับการวางแผนในการปฏิบัติงานที่ มีสOวน

เก่ียวขLอง ทั้ ง น้ี เน่ืองจากในยุคของการเป ล่ียนแปลง 

บุ คลากรสายสนับสนุนมห าวิทยาลัยรามคำแหงจึง

จำเป�นตLองมีความกระตือรือรLนในการพัฒนาตนเอง เพื่อ

เพิ่มศักยภาพ มูลคOาเพิ่มใหLกับตนเอง ในเรื่องที่เก่ียวขLองกับ

ความรูLที่จำเป�นในการปฏิบัติงาน ทั้งความรูLในงานที่ไดLรับ

มอบหมายหรืองานที่เก่ียวขLอง ซ่ึงทำใหLเกิดความรูLจริง รูL

อยOางชัดเจน ถูกตLอง และเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหLบรรลุเป�าหมายที่วางไวL 

และตามที่องค1กรคาดหวังไวL ความรูLจึงมีการเปล่ียนแปลง

ตามการศึ กษาคLนควLา วิ จัย ที่ ท ำใหL เกิดความรูL ใหมO

ตลอด เวลา ซ่ึ งรวมถึ งงานที่ มี ความ ซับซL อน ไปดL วย  

สอดคลLองกับ เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร (2551)ซ่ึงไดLกลOาววOา 

การพิจารณาความจำเป�นเบื้องตLนที่บุคคลจะตLองมีเพื่อการ

ทำงาน  ความรูLกับความซับซLอนของงาน โลกของการ

ทำงานที่ตLองอาศัยความรูLมากขึ้นและความรูLในฐานะปfจจัย

ซ่ึงทำใหLองค1กรเอกชน  เอาชนะคูOแขOงในการตลาดไดL  

ความรูLจักมีความสำคัญตOอการทำงานมากนLอยเพียงใด

ขึ้นอยูOกับระดับความซับซLอนของงาน ดังน้ันบุคคลตLอง

พัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทำงานเพื่อยกระดับความรูLและ

ความเช่ียวชาญในอาชีพของตนเพื่อความสำเร็จ ความรูLจึง

มีความสำคัญตOอการปฏิบัติงานที่เริ่มจากตัวบุคคล ที่ มี

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดLอยOางมีประสิทธิภาพและ

สOงผลตOอองค1กรมีความเจริญกLาวหนLาที่สามารถแขOงขันกับ

องค1กรอ่ืน ๆ ไดL ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลLองกับผลงานวิจัย

ของ จินดาภา บุญโนนแตL (2551)  ศึกษาความตLองการใน

การพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาขอนแกOน ผลการศึกษาพบวOา ความตLองการ

พัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูO ในระดับมากไดLแกO ความ

ตLองการพัฒนาตนเองดLานความรูLความเขLาใจในวิชาชีพ   

  1 .2  ดL าน ทั กษ ะ ค วาม เช่ี ย วช าญ ใน ก าร

ปฏิบัติงาน พบวOา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ภาพรวมอยูOในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขLอพบวOา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง มีความตLองการในการพัฒนาตนเองตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยูOในระดับมากทุก
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ขLอ โดยขLอที่ มีคOาเฉล่ีย 3 อันดับแรก ไดLแกO การเพิ่มพูน

ทักษะการเขียนหนังสือราชการ การเพิ่มพูนทักษะการคิด

วิเคราะห1งานในหนLาที่ที่รับผิดชอบหรือสามารถจัดการ

ขLอมูลไดLอยOางมีประสิทธิภาพ และ การเพิ่มพูนทักษะการ

วางแผนอยOางเป�นระบบเพื่อนำมาใชLในการตัดสินใจในการ

เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี เน่ืองจาก

การปฏิบัติงานที่ มีความหลากหลายในปfจจุบัน ทำใหL

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญเก่ียวกับทักษะดLานตOาง ๆ ที่จำเป�นในการเพิ่ม

ความรูLจากการเรียนรูL วิเคราะห1และสังเคราะห1แลLวนำ

สารสนเทศไปใชLในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตLองเกิดจากการส่ังสม

และฝ¹กฝนจนเกิดความชำนาญ   เช่ียวชาญ  ประสบการณ1 

ในการปฏิบัติงานใหLมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

ทักษะที่เก่ียวกับการวิเคราะห1 การนำทักษะไปใชLในการ

ปฏิบัติงานใหL เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคลLองกับ 

แนวความคิดของ สุพรรษา จิตต1 ม่ันและกรรณิการ1  

ธรรมสรากูร (2559, หนLา 290) ซ่ึงไดLกลOาววOา ทักษะเป�น

สOวนหน่ึงของขีดความสามารถที่ตLองมีในบุคลากรเพื่อที่จะ

แส ด ง ใหL เห็ น ถึ งส ม ร ร ถ น ะ ข อ งต น เอ ง น้ั น  ซ่ึ ง ขี ด

ความสามารถน้ันประกอบดLวย ความรูL ทักษะ คOานิยมทาง

วิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ โดยที่ขีดความสามารถ

เหลOาน้ีจะเป�นเครื่องบOงช้ีถึงศักยภาพที่สามารถนำไปใชLใน

สภาพแวดลLอมที่แตกตOางกันไดL เม่ือมีทักษะที่เหมาะสมแลLว

จะชOวยใหL ไดL เปรียบกวOาคนอ่ืนในการทำงานและเป�น

ประโยชน1ตOอวิชาชีพดLวย ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีเป�นไปตาม

แนวทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ รุOงนภา แจLงรุOงเรือง 

(2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความตLองการในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรองค1กรปกคลองสOวนทLองถิ่นในเขตจังหวัด

ระยอง พบวOา บุคลากรองค1กรปกคลองสOวนทLองถิ่นในเขต

จังหวัดระยอง มีความตLองการในการพัฒนาตนเอง ดLาน

ความรูLและทักษะที่เก่ียวขLองในหนLาที่มากที่สุด 

   1.3 ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน 

พบวOา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี

ความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 ภาพรวมอยูOในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขLอพบวOา 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ

ตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

อยูOในระดับมากทุกขLอ ขLอที่มีคOาเฉล่ีย 3 อันดับแรก ไดLแกO 

การเพิ่มพูนทักษะการคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานใหมO ๆ  

การพัฒนาการคิดคLนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงาน และตLองการเพิ่มพูนทักษะการคิดอยOางมี

จุดมุOงหมาย เน่ืองจากการปฏิบัติงานในปfจจุบันตLองอาศัย

ความคิดสรLางสรรค1ของบุคลากรเป�นหลัก บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงใหLความสำคัญกับริเริ่ม

สรLางสรรค1 ทำใหLเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ใหLเกิด

แนวทาง วิธีการใหมOๆที่นำมาปรับใชLหรือประยุกต1ใชLกับการ

ปฏิบั ติ งานของตนเองเพื่ อลดขั้ นตอน กระบวนการ 

ปรับเปล่ียนและนำมาซ่ึงผลลัพธ1ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป�น

แนวทางหน่ึงในการพัฒนาองค1กรใหLเจริญกLาวหนLาและการ

ปรับตัวขององค1กรตOอนโยบายของรัฐบาล สอดคลLองกับ

ประจักษ1 ปฏิทัศน1  (2559, หนLา 81 ) กลOาววOา ความคิด

สรLางสรรค1 เป� นหั วใจห ลั กสำคัญ ของค วามประสบ

ความสำเร็จในการแขOงขันและการเติบโตอยOางม่ันคง

สำหรับองค1กรเพราะความคิดสรLางสรรค1คืออาวุธสำคัญใน

การรบในสมรภูมิทาง ในการเปล่ียนความคิดใหLเป�นสินคLา   

และบริการ องค1การตOาง ๆ  ในปfจจุบันจึงพยายามคLนหา

พ นัก งานที่ น อกจากจะ เกO งดี แลL วยั งตL องมีค วามคิ ด

สรLางสรรค1ดLวย เพราะพนักงานที่มีความคิดสรLางสรรค1 คือ

กุญแจสำคัญของการเบิกนวัตกรรมทางดLานเทคโนโลยีที่ทำ

ใหL เกิดอุตสาหกรรมใหมO ซ่ึงผลสOงผลดีตOอการยกระดับ

ความสามารถในการแขOงขันกับองค1กรและประเทศชาติ  

สอดคลLองกับงานวิจัยของ บี แจLป�อม (2556) ซ่ึงศึกษา

ความตL องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวOา 

ความตLองการในการพัฒนาตนเอง 5 ดLาน คือ ดLานการ

พัฒนาความคิดสรLางสรรค1 ดLานทักษะการวิเคราะห1ขLอมูล 

ดLานการทำงานเป�นทีมดLานการส่ือสารและดLานการแบOงปfน

และแลกเปล่ียนความรูLของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบวOาความตLองการในการ

พัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูOในระดับมาก  

  1.4 ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

พบวOา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี

ความตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 ภาพรวมอยูOในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขLอพบวOา 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ

ตLองการในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

อยูOในระดับมากทุกขLอ คือ การเพิ่มทักษะเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศตOาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน เชOน 
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ระบบเทียบโอนหนOวยกิต ระบบตรวจการสำเร็จการศึกษา 

ระบบสอบซ้ำซLอน ระบบงานสารบรรณ ระบบตารางสอน

ออนไลน1 ระบบงานอาคารสถานที่  ระบบการเงิน และ

ระบบบุคลากร การเพิ่มทักษะในการใชLอินเตอร1เน็ตในการ

ปฏิบัติงาน และการเพิ่มทักษะการใชL คลาวด1คอมพิวติ้งเพื่อ

เก็บขLอมูลและความรูL  เชOน  Google Drive  เน่ืองจาก

ปfจจุบันเป�นยุคของโลกไรLพรมแดน ซ่ึงเทคโนโลยีเขLามามี

บทบาทสำคัญทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการ

ปฏิบัติงานอยOางหลีกเล่ียงไมOไดL บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหงตระหนักถึงการใชLเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยใชLเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการ

สืบคLนขLอมูล หาความรูLและนำมาประยุกต1 ปรับใชLกับการ

ปฏิบัติงานใหLมีประสิทธิภาพสูงสุด  และยังใชLเทคโนโลยีใน

การเอ้ืออำนวยตOอการปฏิบัติงานใหLสะดวก รวดเร็ว และ

งOายตOอการใชLงาน นำไปสูOการเป�นองค1กรแหOงยุคไอที  

สอดคลLองกับ พชระ พลอยทับทิม และนันทรัตน1 เจริญกุล 

(2558, หนLา 190) การแขOงขันทางปfญญาโดยการใชLขLอมูล

ขOาวสารความรูLใหมOๆ ที่ทันสมัยมากขึ้นน้ัน บุคคลที่มีความ

เช่ียวชาญในการแสวงหาความรูL  การปรับประยุกต1ใชL

เครื่องมือในการการแสวงหาความรูLในรูปแบบตOาง ๆ ยOอมมี

ขLอไดLเปรียบในการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีสานสนเทศ เป�น

เครื่องมืออยOางหน่ึงที่ชOวยเสริมประสิทธิภาพในการแสวงหา

ความรูLเพื่อนำไปประยุกต1ใชLกับการประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลLองกับ ชัยณรงค1 สิริพรปรีดา (2550) 

ศึกษาความตLองการพัฒนาตนเองดLานการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พบวOา 

ความตLองการพัฒนาตนเองดLานการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1โดยรวมและราย

ดLานไดLแกO ดLานเทคโนโลยี อยูOในระดับมาก  

3. ผลการการเปรียบเทียบความตLองการในการ

พัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประเภทของ

บุคลากรแตกตOางกันพบวOา 

  3 .1 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีเพศตOางกัน มีความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม และราย

ดL าน ไดL แกO  ดL านความรูL ในการปฏิบั ติ งานและดL าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานแตกตOางกันอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป�นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไวL ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพศหญิงสOวนใหญOมีความตLองการใน

การพัฒนาศักยภาพตนเองใหLสูงขึ้นเพื่อความกLาวหนLาใน

อาชีพมากกวOาเพศชายที่พอใจในหนLาที่ที่ปฏิบัติไมOคOอยจะ

ยอมรับการมีเง่ือนไขใหLปฏิบัติตัวยุOงยากมากกวOาเพศหญิง 

เพศหญิงจึงมีความตLองการในการพัฒนาตนเองใหLเป�น

บุคคลที่มีศักยภาพตามที่องค1กรตLองการ จึงมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่

แตกตOางจากเพศชาย สอดคลLองกับผลการวิจัยของ ลาวัลย1 

จันทราทิตย1 (2553) ซ่ึงศึกษา เรื่อง การพัฒนาตนเองของ

นักศึกษากลุOมอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวOา นักศึกษากลุOม

อาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่ มี เพศตO างกัน  มีก ารพัฒ นาตน เองในดL านความรูL

ความสามารถ พื้นฐานทั่วไป แตกตOางกันอยOางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05  

  3 .2 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีอายุตOางกันมีความตLองการในการพัฒนา

ตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวม และราย

ดLาน ไดLแกO ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน

และดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน แตกตOางกัน

อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงเป�นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไวL เน่ืองจากบุคลากรที่มีต่ำกวOา 25 ปYน้ันมี

ประสบการณ1ในการปฏิบัติงานนLอยกวOาบุคลากรในชOวงอายุ

ที่มากกวOา  ซ่ึงบุคลากรที่อายุนLอยกวOา 25 ปY จำเป�นตLอง

เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเป�นฐานใหLเกิดความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ1การในการทำงานที่มากยิ่งขึ้น 

และชOวยในการคิดสรLางสรรค1เพิ่มขึ้น บุคลกรที่มีอายุต่ำกวOา 

25 ปYจึงมีตLองการในการพัฒนาตนเองแตกตOางกับบุคลากร

ที่ มี ชO วงอายุที่ มากกวOา 25  ปY  ที่ มี อายุ มากกวOาและ

ประสบการณ1มากกวOาจึงมีความตLองการในการพัฒนา

ตนเองนLอยกวOา  สอดคลLองกับผลงานวิจัยของ รุOงนภา แจLง

รุOงเรือง (2550)  ศึกษาความตLองการในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรองค1กรปกคลองสOวนทLองถิ่นในเขตจังหวัด

ระยอง ผลการวิจัยพบวOา บุคลากรองค1กรปกคลองสOวน

ทLองถิ่นในเขตจังหวัดระยองที่มีอายุตOางกันมีความตLองการ

พัฒนาตนเองตOางกันอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
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  3 .3 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีระดับการศึกษาตOางกันมีความตLองการใน

การพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย

ภาพรวม และรายดLาน ไดLแกOดLานความรูLในการปฏิบัติงาน 

ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน ดLานความคิด

สรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน และดLานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานไมOแตกตOางกัน ซ่ึงไมOเป�นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไวL เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดหนLาที่

ของบุคลากรในตำแหนOงงานตOาง ๆ ที่ชัดเจนตรงกับวุฒิ

การศึกษาของตำแหนOงงานน้ัน ๆ บุคลากรที่ มีระดับ

การศึกษาตOางกันจึงมีความตLองการที่จะพัฒนาตนเองใน

การใชLเพิ่มพูนความรูL การหาประสบการณ1ที่ รวมถึงบรูณา

การความคิดตOาง ๆ มาประกอบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ไมOแตกตOางกัน ซ่ึงเป�นไป

ในแนวทางเดียวกับ กับ พูลศิริ พรหมกูล (2555) ซ่ึงศึกษา

ความตLองการใชLทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศการ พบวOา บุคลากรที่ มีวุฒิ  

ตOางกันมีความตLองการใชLทรัพยากรสารสนเทศของสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมไมO

แตกตOางกัน 

  3 .4 บุ คลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานตOางกันมีความตLองการ

ในการพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย

ภาพรวม และรายดLาน ไดLแกOดLานความรูLในการปฏิบัติงาน 

ดLานทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน ดLานความคิด

สรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน และดLานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานไมOแตกตOางกัน ซ่ึงไมOเป�นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไวL  เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีวิสัยทัศน1ใหL

บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองใหLมีศักยภาพสูง 

เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบใหLมีประสิทธิภาพ และมีการ

อบรมบุคลากรทุกระดับใหLมีความรูLความเขLาใจที่ตรงกัน 

และสามารถปฏิบัติงานไดLอยOางถูกตLอง ทั้งน้ีมหาวิทยาลัย

รามคำแหงสOงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูLระหวOางผูLที่เริ่ม

ปฏิบัติงานและผูLที่ปฏิบัติงานมานาน สOงผลบุคลากรที่มี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตOางกันใหLความตLองการในการ

พัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ไมOตOางกัน  ซ่ึง

เป�นไปในทางแนวเดียวกันกับ  เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 

และคณะ (2560) ที่ วิจัยเรื่องความคิดสรLางสรรค1ของ

บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ผลการวิจัยพบวOา  การเปรียบเทียบความแตกตOางของ

ความคิดสรLางสรรค1ของบุคคล โดยพิจารณาจำแนกตาม

คุณสมบัติสOวนบุคคล พบวOา บุคลากรที่ มีประสบการณ1

ทำงาน มีความคิดสรLางสรรค1ของบุคคลไมOแตกตOางกัน 

  3.5  บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ที่มีประเภทบุคลากรตOางกันมีความตLองการใน

การพัฒนาตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย

ภาพรวม และรายดLาน ไดLแกOดLานทักษะความเช่ียวชาญใน

การปฏิบั ติ งานและดL านความคิดสรLางสรรค1 ในการ

ปฏิบั ติ งาน ดLานความรูL ในการปฏิบั ติ งาน และดL าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน แตกตOางกันอยOางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป�นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไวL  ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรที่เป�นลูกจLางช่ัวคราวมีความ

ม่ันคงในหนLาที่การงานนLอยกวOาบุคลากรประเภทอ่ืน จึงมี

ความตLองการในการพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญกLาวหนLา

ในอาชีพ โดยบุคลากรจำเป�นตLองมีความรูL ความสามารถ

เพียงพอตOอความตLองการของมหาวิทยาลัยในการบรรจุ 

ปรับเปล่ียนตำแหนOงใหLมีความม่ันคงมากยิ่งขึ้น เป�นไปใน

แนวทางเดียว ทศพร พีสะระ (2554) ซ่ึงศึกษาความ

ตLองการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวOา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิที่มีสายการปฏิบัติงานตOางกันมีความตLองการพัฒนา

ตนเองโดยภาพรวมแตกตOางกันอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05  

4. แนวทางในการพัฒนาตนเองตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ดังน้ี 

  4.1 ดLานความรูLในการปฏิบัติงาน  ประเด็นที่มี

ความถี่มากที่สุด ไดLแกO บุคลากรควรเรียนรูLจากงานที่ปฏิบัติ

ใหLเกิดความเช่ียวชาญ   

  4 .2  ดL าน ทั กษ ะ ค วาม เช่ี ย วช าญ ใน การ

ปฏิบัติงาน ประเด็นที่ มีความถี่มากที่สุด ไดLแกO บุคลากร

ควรมีทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย   

  4.3 ดLานความคิดสรLางสรรค1ในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ มี ความถี่ มากที่ สุ ด  ไดL แกO   การนำระบบ

สารสนเทศมาใหLในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 
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  4.4 ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน

ประเด็นที่มีความถี่มากที่สุด ไดLแกO  การสOงเสริมใหLมีการใชL

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  
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