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ในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของกําลังพลที่มีตอการบริหารจัดการ

ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 2) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 3) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 และ 4) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ตัวแทนกําลังพลชั้นสัญญาบัตร 
ชั้นประทวน และพลทหารของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 292 นาย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.70 และสถิติ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 
1) ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการบริหารของกําลังพลในหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5

โดยรวม อยูในระดับมาก ( = 2.91, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายปจจัย พบวา ดานการจัดคนเขาทํางาน
อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการจัดการองคการ ดานการ
อํานวยการหรือสั่งการ ดานการรายงาน และดานงบประมาณ ตามลําดับ 

2) ระดับผลการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 โดยรวมอยูในระดับมาก
( = 2.89, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ
ดานประสิทธิภาพ และดานประสิทธิผล ตามลําดับ

3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารมาที่ 5 พบวา ดานการบริหารงานมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.75) และดาน
ความพึงพอใจ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน (r = 0.78) ซึ่งทั้งสองปจจัยมีความสัมพันธทางบวก
กับผลการปฏิบัติงานในระดับสูง สวนดานประสิทธิผลมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง (r = 0.40) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4) แนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5
จังหวัดเชียงใหม คือ การใชการจัดการคนใหเหมาะสมกับงาน เพื่อใหองคการเกิดประสิทธิผล 
ตลอดจนกําลังพลเกิดความพึงพอใจ รวมถึงควรมีการวางแผนและการประสานงานกอนการทํางาน 
จึงจะทําใหสงผลดีตอการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) the level of opinion of 
military personnel on the management of the 5th Cavalry Regiment Task Force, 2) the level of 
military personnel performance of the 5th of the Cavalry Regiment Task Force, 3) the factors 
relating to the military personnel performance of the 5th Cavalry Regiment Task Force, 
and 4) propose approaches for improving the military personnel performance of the 5th 
Cavalry Regiment Task Force. The sample of the study was selected from officers,  
non-commissioned officers and privates in the 5th Cavalry Regiment Task Force, 
Chiangmai Province. It consisted of 292 respondents. The research tool for data 
collection was a rating scale questionnaire with a confidence level of 0.70 and the 
statistics for the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and Pearson’s product moment correlation coefficient.  
 The research results revealed that: 
 1) The opinions of the military personnel on the management of the 5th 
Cavalry Regiment Task Force were, overall, at a high level ( = 2.91, S.D. = 0.55). While 
considering each aspect individually, it was found that the factor of staffing was at the 
highest level followed by planning, coordinating, organizing, directing, reporting and 
budgeting, respectively. 
 2) The military personnel performance of the 5th Cavalry Regiment Task Force 
in overall, was at the high level ( = 2.89, S.D. = 0.51). While considering in each aspect 
individually, it was found that the factor of satisfaction was at the highest, followed 
by the factors of efficiency, and effectiveness, respectively.  
 3) The factors relating the military personnel performance in the 5th Cavalry 
Regiment Task Force was found that the aspect of management (r = 0.75) and the aspect 
of satisfaction (r = 0.78) related to the personnel performance in positive direction at 
the high level at the aspect of effectiveness was at the moderate level (r = 0.40) at 
the statistically significant level of 0.01.  



ค 

 4) The guidelines for improving the military personnel performance in the 5th 
Cavalry Regiment Task Force, Chiangmai Province, consisted of putting the right 
personnel on the right positions to increase the effectiveness and the satisfaction. There 
should be more planning and coordination prior to operations. All these things could 
help increase the operational efficiency. 
 
Keywords: Military Personnel, Cavalry Regiment 
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 การคนควาอิสระนี้ สามารถทําสําเร็จลุลวงไดดี ดวยความกรุณาจากบุคคลหลายทาน 
ซึ่งขาพเจาผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ที่มอบความรูทางดานวิชาการและการ
ปฏิบัติใหเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย ดร.นภาพร สิงหนวล ประธานกรรมการที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอชี้แนะในการแกไข และใหความชวยเหลือดวยความ
เอาใจใสจนคนควาอิสระนี้เสร็จเรียบรอยโดยสมบูรณ และขอขอบพระคุณ อาจารย พลโท ดร.ประสารโชค  
ธุวะนุติ ตลอดจนคณาจารยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกทานที่ไดใหความรูและกําลังใน
การศึกษาทุกวิชาที่ผานมา 

 ขอขอบพระคุณเจาของงานวิชาการตาง ๆ ที่ผูศึกษาไดอางถึง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ได
ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
เปนอยางดี 
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ชายแดนที่ 335 ทุกทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามจนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้
ไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ 
 ทายนี้ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
อยูในสากลโลก อันเปนที่พึ่งใหผูวิจัยมีสติปญญาในการจัดทําวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูเขียนขอให
เปนกตเวทิตาแดบิดา มารดา ครอบครัวของผูวิจัย ตลอดจนผูเขียนหนังสือ และบทความตาง ๆ ที่ให
ความรูแกผูวิจัยจนสามารถใหการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
อยางรวดเร็ว อันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนม        
สงผลกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งที่เกิดจากภัยคุกคาม
ภายนอกและภายใน เชน ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ปญหาความขัดแยงดานอาณาเขต         
ปญหาการลักลอบเขาเมืองของประชากรแฝง ปญหาการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของ
ประเทศมหาอํานาจ เปนตน ทําใหสถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบมาอยางตอเนื่อง โดยอาจเกิด
จากความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ จึงทําใหหนวยงานราชการและองคการตาง ๆ 
ตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8     
จนถึงฉบับที่ 12 ไดมุงเนนใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8    
(พ.ศ. 2540 - 2544) ไดใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของคน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการ     
เปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)     
มีการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับ       
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับ
ทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green 
and Happiness Society) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยังคงยึดหลักการปฏิบัติ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 ซึ่งเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติ   
ตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม มีภูมิคุมกันตอ     
การเปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดมุงใหปรับโครงสรางการพัฒนา
ประเทศสูสมดุล เพื่อใหสังคมมีความสุขอยางยั่งยืน และเปนศูนยกลางของอาเซียน (จักรภพ ศรมณี, 
2558, น. 10-35) ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เมื่อประเทศไทยเขาสูยุคโมเดล “ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0)” ที่มุงปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”  
ซึ่งสงผลใหการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือคน เปนหัวใจหลักของการกาวสู 
ประเทศไทย 4.0 อยางเต็มตัว จึงทําใหทรัพยากรมนุษยมีความจําเปนที่ตองมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตามไปกับสถานการณปจจุบันดวย เพื่อใหองคการและประเทศชาติสามารถเติบโตได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา, 2559, น. 13) 
 การเนนใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ องคการหรือหนวยงานตาง ๆ จึงมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Development) 
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ควบคูกันไป เพราะคนเปนเปาหมายสุดทายของการพัฒนา และเปนปจจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของ
การพัฒนาในทุกดาน สามารถนําพาองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได ซึ่งจะเห็นไดวา
ทรัพยากรมนุษยมีสวนสําคัญในการผลักดันใหองคการมีพัฒนาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ตลอดจนสงเสริมใหองคการประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะสถานการณปจจุบัน 
ที่แตละองคการตางก็ใหความสําคัญตองานทรัพยากรมนุษยเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดตระหนักถึงความสําคัญวา
งานนี้จะตองแทรกอยูในแทบทุกกิจกรรมขององคการ เพื่อสงเสริมและเปนหลักประกันวาทุกกิจกรรมของ
องคการจะสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูจัดการทุกคนตองใหความสําคัญตอทรัพยากร
มนุษยภายใตการดูแลของตน ดังคํากลาวที่ว า “ผูจัดการทุกคนเปนผูจัดการทรัพยากรมนุษย            
(Every Manager is Human Resource Management)” (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545, น. 14) 
 ทั้งนี้ ทรัพยากรมนุษยจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาองคการใหประสบผลสําเร็จจน
นําพาไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได ปจจุบันองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจของไทยตองพบเจอกับอุปสรรคปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษยที่แตกตางกันไป 
โดยในระบบราชการไทยไดเกิดปญหาที่หลากหลาย อาทิเชน ปญหากําลังคนภาครัฐไมมีคุณภาพ    
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค ยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ปญหาเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ปญหาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ปญหาโครงสรางสวนราชการที่ไมคลองตัว 
ปญหาคาตอบแทนและสวัสดิการที่ไมเหมาะสม เปนตน ซึ่งจากปญหาดังกลาวอาจเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความมั่นคงของระบบราชการไทยที่อยูในสถานะที่ไมมีเสถียรภาพ จนทําใหสงผลกระทบในหลายดาน 
ทั้งทางดานสังคม ดานการศึกษา และดานเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนสงผลกระทบตอ
ผูปฏิบัติงานหรือกําลังผลที่ปฏิบัติงานตามแนวเขตชายแดนประเทศเพื่อนบาน ที่เปนกําลังรักษาความ
มั่นคงของประเทศ เสียสละประโยชนสุขสวนตนเพื่อความผาสุกของประชาชนและความอยูรอดของชาติ 
เปนที่พึ่งพิงของเหลาอาณาประชาราษฎร และเปนกําลังรบในยามสงคราม โดยเฉพาะกําลังพลที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ครอบคลุมทองที่อําเภอเชียงดาว 
อําเภอเวียงแหง อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยมีภารกิจหลักอยู  
5 ประการ ไดแก การปองกันชายแดน การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การปองกันสกัดกั้น
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ซึ่งจากปญหาของระบบราชการไทยดังกลาวขางตน สงผลทําใหการบริหารบุคลากรใน
หนวยงานและการจัดการองคการเกิดอุปสรรคปญหาที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 ประการที่ 1 ปญหาดานการบริหารบุคคลที่มีจํานวนไมเพียงพอ และขาดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในพื้นที่แนวเขตชายแดน 
 ประการที่ 2 ปญหาดานการจัดองคการที่มีโครงสรางและสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอ 
การปฏิบัติงาน 
 ประการที่ 3 ปญหาดานความพรอมของงบประมาณ และทรัพยากรตาง ๆ มีไมเพียงพอ
สําหรับการบริหารจัดการ ทําใหเกิดความขัดแยง และความเหลื่อมล้ําภายในหนวยงาน 
 ประการที่ 4 ปญหาดานการประสานงาน ในพื้นท่ีแนวเขตชายแดน ซึ่งมีอุปกรณการสื่อสาร
ที่ไมเพียงพอ ประกอบกับพื้นที่ปฏิบัติการบางแหงความเจริญไมสามารถเขาไดอยางทั่วถึงได          
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และปจจุบันมักจะสื่อสารระหวางหนวยงานโดยผานทางโทรคมนาคม อาจทําใหเมื่อมีการเรงดวนการ
ปฏิบัติงานไมสามารถเขาถึงไดอยางเต็มที ่
 จากอุปสรรคปญหาที่สําคัญของการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่หนวยเฉพาะกิจ        
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ดังกลาวขางตน ไดสงผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวเขตชายแดนไทย - เมียนมาร เปนอยางมาก ซึ่งองคการจึงจําเปนที่จะตองนําปญหาเหลานี้ไป
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอองคการ สามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่กําหนดไวได เพื่อสรางความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนตอสังคมสวนรวมสูงสุด ดังนั้น การที่องคการจะสามารถพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความพึงพอใจตอองคการไดนั้น จําเปนตองทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานขององคการใหมากที่สุด โดยผูวิจัยในฐานะเปนขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําผลการศึกษาเสนอตอผูบังคับบัญชาไวเปน
แนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ชายแดนใหบรรลุผลสําเร็จ ตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย   
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกําลังพลที่มีตอการบริหารจัดการของหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับของผลการปฏิบัติงานของของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ   
ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่
ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี ้
 1.3.1 ตัวแปรอิสระ 
  ปจจัยการบริหารงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
ไดกําหนดกรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม   
โดยกําหนดตัวแปรอิสระศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร ของลูเธอร กูลิค และลินดัล เออรวิค 
(Luther Gulick & Lyndall Urwick อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2549) หรือที่เรียกวา “POSDCORB” 
จํานวน 7 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยงานหรือ 
การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ 
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 1.3.2 ตัวแปรตาม 
  ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ประการ ไดแก ประสิทธิผลขององคการ ประสิทธิภาพขององคการ และ
ความพึงพอใจของกําลังพล 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ศึกษาการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม ในดานการบริหาร จํานวน 7 ประการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ     
การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยงานหรือการสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ 
 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กําลังพลชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน และ
พลทหารในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งหมด 
1,075 นาย 

ผลการปฏิบัติงานของกําลังพล
ในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 

จังหวัดเชียงใหม 
1. ประสิทธิผลขององคการ 
2. ประสิทธิภาพขององคการ 
3. ความพึงพอใจของกําลังพล 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยการบริหารของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 

“POSDCORB” 7 ประการ 
1. การวางแผน 
2. การจัดองคการ 
3. การจัดคนเขาทํางาน 
4. การอํานวยงานหรือการสั่งการ 
5. การประสานงาน 
6. การรายงาน 
7. การงบประมาณ 
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  2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ตัวแทนกําลังพลชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน 
และพลทหารในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 292 นาย 
 1.5.3 ขอบเขตดานสถานที่ 
  ศึกษาเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
เทานั้น 
 1.5.4 ขอบเขตดานเวลา 
  ตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 
 
1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 1.6.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน หมายถึง เหตุอันเปนทางใหเกิดผลที่มี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 1.6.2 กําลังพล หมายถึง ขาราชการทหาร หรือขาราชการตํารวจประจํา หรือผูปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.6.3 กําลังพลชั้นสัญญาบัตร หมายถึง ขาราชการทหารประจําที่ไดรับการแตงตั้งชั้นยศ 
ตั้งแตรอยตรี - จอมพล หรือขาราชการตํารวจประจําที่ไดรับการแตงตั้งชั้นยศ ตั้งแตรอยตํารวจตรี - 
พลตํารวจเอก ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นท่ีของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.6.4 กําลังพลชั้นประทวน หมายถึง ขาราชการทหารประจําที่ไดรับการแตงตั้งชั้นยศ 
ตั้งแตสิบตรี – จาสิบเอก หรือขาราชการตํารวจประจําที่ไดรับการแตงตั้งชั้นยศ ตั้งแตสิบตํารวจตรี - 
ดาบตํารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นท่ีของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.6.5 พลทหาร หมายถึง ทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติ วาดวยการรับราชการ
ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.6.6 การวางแผน หมายถึง การกําหนดการปฏิบัติงานไวลวงหนาที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบาย 
 1.6.7 การจัดองคการ หมายถึง การกําหนดโครงสรางของหนวยงาน การแบงสวนงาน  
การจัดสายงานตําแหนงตาง ๆ การกําหนดอํานาจหนาที่ใหชัดเจน และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
 1.6.8 การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานดานบุคลากร ไดแก การจัดสรร
อัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผลการทํางาน 
และการใหพนจากงาน 
 1.6.9 การอํานวยงานหรือการสั่งการ หมายถึง ภาระหนาที่นับตั้งแตการตัดสินใจ  
การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบัญชาการ และควบคุมการปฏิบัติงาน 
 1.6.10 การประสานงาน หมายถึง การดําเนินการใหหนวยงานมีสัมพันธภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานสูเปาหมายเดียวกัน 
 1.6.11 การรายงาน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานแกผูบริหารและสมาชิกของ
หนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานนั้น ๆ 



6 

 1.6.12 การงบประมาณ หมายถึง แผนการทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายรับ รายจาย 
โดยการจัดทํางบประมาณบัญชี การใชจายเงิน การควบคุม และการตรวจสอบดานการเงิน 
 1.6.13 ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมาย 
หรือตามวัตถุประสงคตาง ๆ ที่องคการไดกําหนดไว 
 1.6.14 ประสิทธิภาพขององคการ หมายถึง การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานตาง ๆ  
ขององคการ โดยมุงหวังถึงผลสําเร็จ มีขอผิดพลาดในการทํางานนอยมาก และผลสําเร็จนั้นไดมาโดย
การใชทรัพยากรนอยที่สุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด รวดเร็ว และคุมคา  
 1.6.15 ความพึงพอใจของกําลังพล หมายถึง สภาวะจิตใจที่ปราศจากความเครียด 
เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ 
ของการปฏิบัติงาน เชน ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย การฝกอบรม สัมมนา การชวยเหลือจาก
ผูบังคับบัญชา การบริหารงานขององคกร เปนตน 
 
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1.7.1 ไดทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่
ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.7.2 ไดทราบถึงรูปแบบและระดับความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับผลการ
ปฏิบัติงานของ กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
 1.7.3 ไดทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ
ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 1.7.4 ไดทราบถึงแนวทางการปรับปรุงตลอดจนแนวทางการพัฒนาการการบริหารงาน 
อันจะมีสวนชวยในการสงเสริมการปฏิบัติงานของกําลังพลเพื่อใหผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตลอดจนสงผลใหกําลังพลทุกนายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 1.7.5 เปนประโยชนตอหนวยงาน องคการที่เกี่ยวของที่จะไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ในการพัฒนาการบริหารงานภายในองคการ เพื่อใหการปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ที่ตั้งไว  



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ   
ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพือ่กําหนดกรอบแนวคิดที่จะใชในการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
  2.1.1 ทฤษฎีการบริหารระบบราชการ ของ Max Weber 
  2.1.2 ทฤษฎีการจัดการ ของ Henry Fayol 
  2.1.3 ทฤษฎีการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ ของ Elton Mayo 
  2.1.4 ทฤษฎีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร ของ Frederick W.Taylor 
  2.1.5 ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
  2.2.1 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน 
  2.2.2 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 
  2.2.3 ปจจัยที่ใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  
  2.2.4 องคประกอบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2.2.5 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 2.3 สภาพท่ัวไปของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
  2.3.1 การจัดตั้งกองกําลังปองกันชายแดน 
  2.3.2 ภารกิจหลักของการปฏิบัติงาน 
  2.3.3 การจัดและการวางกําลังพล 
  2.3.4 ลักษณะการปฏิบัติงาน 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.1.1 ทฤษฎีการบริหารระบบราชการ ของ Max Weber 
  Max Weber (อางถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2558) นักสังคมวิทยาสมัยใหมที่มีความ
สนใจในระบบเศรษฐกิจและโครงสรางทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบราชการ ไดศึกษา
พัฒนาการของระบบทุนนิยมที่เกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมตอโครงสรางของ
องคการ และพบวาระบบราชการเปนพัฒนาการทางธรรมชาติอยางหนึ่ง คนทั่วไปมักมองระบบ
ราชการเปนสิ่งที่เชื่องชาและขาดประสิทธิภาพ (Red Tepe) เต็มไปดวยระบบของอํานาจและอิทธิพล
ภายใน ทําใหบุคคลภายนอกสามารถเขาไปประสานงานไดยาก แต Weber ไดมองวาระบบราชการ
เปนเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพอยางหนึ่ง สามารถใชเปนที่รวมองคการที่ซับซอน เชน 
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เปนที่รวมองคการตาง ๆ ของรัฐ หรือองคการทางธุรกิจหลายๆหนวยงานขึ้นเปนธุรกิจขนาดใหญ เปนตน 
ซึ่งระบบราชการที่ดีจะตองประกอบดวยปจจัย ดังนี้ 
  1) มีการแบงหนาที่กันทํางาน เพื่อใหทํางานในเฉพาะดาน และมีการบรรจุบุคคลเขา
ทํางานไดอยางเฉพาะดาน 
  2) มีการกําหนดสายการบังคับบัญชา และมีอํานาจหนาที่ของแตละสายการบังคับ
บัญชาอยางชัดเจน 
  3) มีการกําหนดสิทธิหนาที่ของตําแหนงตาง ๆ ในแตละสายการบังคับบัญชา เชน 
การจัดทําคูมือกรทํางาน (Job Description) 
  4) มีกระบวนการแกไขปญหาการทํางาน เชน ปญหาการทุจริตในการทํางาน ปญหา
ความลาชาของการทํางาน เปนตน 
  5) มีระบบความสัมพันธภายในที่เปนทางการและเปนการติดตอตามสายการบังคับบัญชา 
  6) มีระบบการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการแขงขัน เชน    
การสอบบรรจุ การสอบเลื่อนระดับ เปนตน 
  โดยปจจัยทั้ง 6 ประการดังกลาวขางตน เปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการขนาดใหญ 
และการศึกษาเพื่อจัดระบบของปจจัยเหลานี้ จะสงผลทําใหองคการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได    
ตามแนวความคิดของ Weber ทําใหสามารถพิจารณาโครงสรางขององคการไดเปนรูปสามเหลี่ยม    
ปรามิด (Pyramid) ซึ่ งมียอดแหลมเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีฐานกวางประกอบดวย
ผูใตบังคับบัญชาที่ทําหนาที่ลดหลั่นกันลงมาตามสายการบังคับบัญชา 
  แนวความคิดของ Weber ทําใหการศึกษาองคประกอบของระบบราชการหรือ
องคการขนาดใหญมีความสืบตอเนื่องกันมา จึงเรียกการศึกษาดังกลาววาเปนทฤษฎีองคการของ   
Max Weber หรือทฤษฎีองคการรูปสามเหลี่ยมปรามิด (Pyramid) ประกอบดวย 
  1) สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ระบบราชการจะตองมีสายการบังคับบัญชา
จากผูมีอํานาจสูงสุด หรือผูบังคับบัญชาในองคการไปยังผูมีอํานาจรองลงมา และตอเนื่องไปยังผูที่มี
อํานาจนอยที่สุด หรือผูใตบังคับบัญชาในองคการ ผูที่อยูในสายการบังคับบัญชาระดับสูงจะมีอํานาจ
ในการสั่งการผูที่อยูระดับต่ํากวา สายการบังคับบัญชาดังกลาว ทําใหองคการถูกพิจารณาวาโครงสราง
เปนรูปสามเหลี่ยมปรามิด 
  2) ตําแหนงและอํานาจหนาที่ (Position and Authority) พนักงานในระบบ
ราชการตองมีการระบุตําแหนง และมีอํานาจหนาที่ของตําแหนงตนไวอยางชัดเจน ซึ่งตําแหนงและ
อํานาจหนาที่ดังกลาวจะถูกบรรจุอยูตามชวงตางๆของสายการบังคับบัญชา ผูที่มีตําแหนงสูงสุดจะอยู
ในชวงการบังคับบัญชาที่สูง และมีอํานาจหนาที่ในการสั่งการไปยังผูที่มีตําแหนงต่ํากวาตามสายการ
บังคับบัญชาของตน การเขาไปติดตอกับระบบราชการโดยปกติจะตองติดตอกับผูที่ปฏิบัติงาน หรือผูที่
อยูในตําแหนงตามสายการบังคับบัญชาต่ําสุด การตัดสินใจที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน
ระดับต่ําสุดดังกลาว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา (ที่ระเบียบ
อนุญาตใหตัดสินใจได) โดยผูบังคับบัญชา หรือผูที่มีตําแหนงสูงสุดในสายการบังคับบัญชาจะเปนผูที่มี
อํานาจสูงสุดของการตัดสินใจ  
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  3) กฎระเบียบและขอบังคับที่แนนอนในการปฏิบัติงาน (Rule and Regulations) 
โดยกฎระเบียบและขอบังคับดังกลาวจะเปนตัวกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา 
การปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่ของตําแหนงตาง ๆ จะถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในระเบียบและขอบังคับ
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หากมีการปฏิบัติงานผิดขั้นตอน หรือผิดกฎเกณฑที่ระบุไวจะมีบทลงโทษ
กําหนดไวอยางชัดเจน ถึงความผิดในลักษณะตาง ๆ จึงถือเปนพื้นฐานของเหตุผลในการตัดสินปญหา
ในระบบราชการ การตัดสินปญหาจะอางเหตุผลโดยอาศัยกฎระเบียบเสมอ 
  4) การแบงงานตามความชํานาญเฉพาะดาน (Division of work) โดยในระบบ
ราชการจะมีการกระจายงานตางๆออกไป ตามลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งทําใหเกิดการบรรจุบุคคล
ตามความชํานาญเฉพาะดาน (Professional Qualities) และเกิดการรวมกลุมของบุคคลที่มีการ
ทํางานคลายกัน เชน เสมียน ธุรการ เจาหนาที่บริหาร เปนตน 
  5) มีระบบการคัดเลือกและการเลื่อนขั้น โดยอาศัยการแขงขันและความสามารถ 
(Selection and promotion base on competition and ability) ซึ่งบุคคลที่จะประสงคจะเขา
ทํางานในระบบราชการ หากมีการศึกษาที่ตรงตามเกณฑที่ระบุ จึงจะสามารถเขารับการคัดเลือกได 
โดยการแขงขันทดสอบความสามารถกับผูอื่น และเมื่อเขาทํางานแลว การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง
จะอาศัยการทดสอบ และการแสดงความสามารถเพ่ือแขงขันกับผูรวมงานคนอ่ืน 
  6) มีระบบการจูงใจ โดยการกําหนดอัตราเงินเดือน ตามอํานาจหนาที่และระยะเวลา
ในการทํางาน กลาวคือผูมีอํานาจหนาที่ หรืออยาในสายการบังคับบัญชาระดับสูงจะไดรับคาตอบแทน
ระดับสูง ซึ่งคาตอบแทนมิไดขึ้นอยูกับความสามารถในการทํางาน โดยพนักงานที่อยูในระดับเดียวกัน
ยอมจะไดรับคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน ถึงแมจะมีความสามารถที่แตกตางกันออกไป แตจะไดรับ
คาตอบแทนที่สูงขึ้น หากไดเลื่อนขึ้นไปอยูในสายการบังคับบัญชาระดับที่สูงขึ้น หรือมีอายุการทํางาน
ที่ยาวนานขึ้น 
  7) มีระบบความสัมพันธภายในองคการอยางเปนทางการ (Formal relationship) 
กลาวคือ บุคคลภายในระบบราชการจะตองมีความสัมพันธกันตามสายการบังคับบัญชา และตาม
อํานาจหนาที่ในการทํางานเทานั้น ระบบราชการตองการใหบุคคลมีความสัมพันธกันตามกฎเกณฑ
และระเบียบที่กําหนดไว ไมมีการติดตอกันเปนการสวนตัว หรือติดตอขามการสายบังคับบัญชา   
ระบบราชการตองการเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) โดยพนักงานในระบบ
ราชการจะตองมีผูบังคับบัญชา หรือรับคําสั่งการจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว รับคาจางในการ
ทํางานที่เดยีว และมีความสัมพันธตามแนวดิ่งของสายการบังคับบัญชา สวนความสัมพันธในแนวนอน
จะตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎเกณฑขององคการ 
  8) ใชเหตุผลเปนเครื่องตัดสินปญหา (Rationality) การแกไขปญหาของระบบ
ราชการ ตองใชเหตุผลเปนเครื่องตัดสิน และเหตุผลตามความหมายของระบบราชการ เปนเหตุผลที่มี
รากฐานมาจากกฎเกณฑ และระเบียบที่ไดกําหนดไว แมวาระเบียบอาจเปนสิ่งที่ลาสมัย หรือเปน     
สิ่งที่ผิด หากยังมิไดพิจารณายกเลิก การพิจารณาปญหาตางๆจะตองใชเหตุผลจากกฎเกณฑและ
ระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด 
  ทั้งนี้ การจัดรูปแบบขององคการและการบริหารระบบราชการ เปนวิธีการที่ทําให
การบริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถเชื่อไดวามนุษยควรทํางานตามขอบังคับที่ไดมี
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การกําหนดขึ้น โดยเงินเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และความขยัน 
ความสามารถ ความชํานาญในการทํางานเปนสิ่งที่ผูบริหารตองการ กลาวไดวา ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎี
ขององคการที่เปนทางการ (Formal Organization Theory) เนื่องจากพยายามที่จะกําหนดระบบตาง ๆ 
ภายในองคการใหชัดเจน และเกิดความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆในลักษณะที่เปนทางการ  
 2.1.2 ทฤษฎีการจัดการ ของ Henry Fayol 
  Henry Fayol (อางถึงใน เพ็ญศรี จันทรอินทร, 2549) ไดกําหนดหลักในการจัดการ 
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมขององคการประสบผลสําเร็จ โดยมีองคประกอบหรือหลักเกณฑทางการ
บริหาร 14 ขอ ดังนี้ 
  1) การแบงงานทํา (Division of work) เนนใหมีการแบงงานกันทํา ตามความถนัด
และความสามารถของสมาชิกในองคการ โดยการนําแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรมาใชประโยชนสูงสุด
จากแรงงาน 
  2) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) อํานาจ
หนาที่เปนสิทธิหรืออํานาจในการสั่งการอื่น ๆ สวนความรับผิดชอบเปนการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหเสร็จสิ้นตามตําแหนงตาง ๆ ที่มีหนาที่อยู การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบแกสมาชิกใน
องคการควรจะทําควบคูกันไป และควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการที่จะทําใหงานประสบ
ความสําเร็จดวย 
  3) ระเบียบวินัย (Discipline) เปนการเคารพในขอตกลง การเชื่อฟง และปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนขององคการ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหองคการดําเนินไปอยางราบรื่น การธํารงไว
ซึ่งระเบียบวินัยขึ้นอยูกับคุณภาพของผูนําในองคการดวย ดังนั้นจึงควรมีขอตกลงที่แนชัดและยุติธรรม 
  4) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) หลักการนี้จะเนนเฉพาะ
การใหผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ถาหากมีผูบังคับบัญชา
มากกวาหนึ่งคนจะสรางความตระหนักใจในการปฏิบัติงานและตองหาวิธีในการปฏิบัติที่เหมาะสมดวย 
  5) เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of direction) เปนการจัดงานที่มีจุดมุงหมาย
เหมือนกันเขาเปนกลุมเดียวกัน โดยใหอยูภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาคนเดียว (One head one 
plan) ฉะนั้น การที่องคการมีเอกภาพในการอํานวยการสามารถสรางความสําเร็จใหแกองคการและ
หนวยงานขนาดใหญเปนอยางด ี
  6) ประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม (Subordination of individual 
interest to the general interest) หลักการนี้มุงใหเกิดความปรองดองและประสานผลประโยชนใน
กรณีท่ีมีการขัดแยงระหวางบุคคลกับองคการ ซึ่งองคการจะไดรับการพิจารณาและใหความสําคัญเปน
อันดับแรกเสมอ 
  7) คาตอบแทน (Remuneration) ลูกจางควรไดรับผลตอบแทนจากการไดทํางาน
ใหองคการ ซึ่งนายจางควรมีการคํานึงถึงหลักความเหมาะสมและยุติธรรม จึงจะทําใหเกิดความพอใจ
ทั้งสองฝาย 
  8) การรวมอํานาจ (Centralization) การที่ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับตองฟงคําสั่ง
ผูบริหารเพียงคนเดียว ในการรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจได ตองเนนความเหมาะสมกับ
สถานการณ 
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  9) การจัดสายบังคับบัญชา (Scalar chain) เปนการจัดสายบังคับบัญชาจากระดับที่
สูงสุดไปสูระดับที่ต่ําสุด และในสายของอํานาจหนาที่ตองมีการเชื่อมโยงดานการติดตอสื่อสาร เพื่อให
การทํางานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  10) การจัดลําดับ (Order) การจัดการที่ดีควรมีการจัดลําดับตําแหนงและหนาที่ของ
ตําแหนงตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง 
  11) ความเสมอภาค (Equity) เปนการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม และ
ยังเปนความผสมผสานระหวางความเมตตาและความยุติธรรม ซึ่งจะทําใหลูกนองมีความเคารพเชื่อถือ
ในตัวผูบังคับบัญชา 
  12) ความมั่นคงในการทํางาน (Stability of tenure) การทํางานตองใชการเรียนรู 
ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายงานบอย เพราะจะทําใหคนงานรูสึกวาตนไมมีความมั่นคงในการ
ทํางาน ขาดความสามารถในการทํางานนั้น ๆ 
  13) ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Initiative) ควรใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดง
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน ซึ่งจะทําใหพวกเขาเกิดความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และสามารถสรางความมั่นคงแกองคการใหสัมพันธกัน 
  14) ความสามัคคี (Esprit de corps or union is strength) การมีมนุษยสัมพันธ
กันในองคการกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน อันจะสงผลตอความสําเร็จในองคการ ซึ่งผูบริหาร
ควรสนับสนุนใหบุคลากรในองคการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
  หลักเกณฑทางการบริหารเหลานี้จะครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ดังกลาวที่เหมาะสมกับ
การบริหารที่เนนหลักการ 3 ประการ (The three general themes) คือ ความมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน (Organizational efficiency) การคํานึงถึงบุคคล (The handing of people) และการ
กระทําที่เหมาะสมทางดานการจัดการ (Appropriate management action) 
 2.1.3 ทฤษฎีการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ ของ Elton Mayo 
  Elton Mayo (อางถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2558) เปนนักสังคมวิทยาที่ไดชื่อวาเปน 
“บิดาของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ หรือการจัดการแบบเนนพฤติกรรมศาสตร” ไดรวมกับ    
ฝายวิจัยของมหาวิทยาลัย Harvard ทดลองที่ Hawthorne โดยเปนการสังเกตปจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย 
และทดลองที่โรงงานของบริษัท Western Electric ไดใหความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะ
ทางกายภาพท่ีมีผลตอปริมาณการผลิตและการเพิ่มผลผลิต กําหนดปจจัยดานแสงสวาง การออกแบบ
ผังการทํางาน (Work layout) อัตราความเร็วในการทํางาน (Work pace) และปจจัยอื่น ๆ โดยแบง
การศึกษาออกเปน 3 เรื่อง ไดแก การศึกษาสภาพหองทํางาน (Room Studies) การสัมภาษณ 
(Interview Studies) และการสังเกตการณ (Observation Studies) ซึ่งสามารถแยกผลการศึกษา
ออกมาได ดังนี ้
  1) ปจจัยดานปทัสถานทางสังคม เปนตัวกําหนดปริมาณผลผลิตไมใชปจจัยดานกายภาพ 
  2) ความคิดท่ีวาคนเห็นแกตัว ตองการเงินคาตอบแทนมาก ๆ เปนการมองแคบ ๆ 
  3) พฤติกรรมของคนงานถูกกําหนดโดยความสัมพันธภายในกลุม สนับสนุนใหมีการ
ทําวิจัยดานผูนําตาง ๆ ผูนําตองเปดโอกาสใหคน ในองคการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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  ทั้งนี้ การทดลองดังกลาวของ Elton Mayo และเพื่อนรวมคณะ สามารถสรุปเปน
แนวความคิดทฤษฎีความสัมพันธ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1) แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก 
   1.1) การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
   1.2) ทฤษฎีสามมิติของความสัมพันธระหวางบุคคล 
   1.3) การสนับสนุนจากสังคม 
  2) ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก 
   2.1) รูจักและไววางใจผูอื่น 
   2.2) รูจักการติดตอบุคคลอยางตรงไปตรงมา 
   2.3) การยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
   2.4) การแกไขปญหาความขัดแยง 
  3) การสรางความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ไดแก 
   3.1) การทํางานมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 
   3.2) ใหอิสระในการคิดแกไขปญหาแกผูรวมงาน 
   3.3) ใหผูรวมงานเกิดศรัทธา 
   3.4) ใหรูจุดมุงหมายของงาน 
   3.5) ความสําเร็จของงานเปนของทุกคน 
   3.6) สรางความสัมพันธใหผูเขารวมงานเกิดความรักผูกพัน 
   3.7) มอบหมายงานที่เขาพอใจสนใจและอยากทํา 
   3.8) ใหมีการแบงปนผลประโยชนรวมกัน 
   3.9) ใหความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุม 
   3.10) การทํางานควรมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
   3.11) ใหเขามีความรูสึกรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน 
   3.12) สงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนา 
  4) การสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ไดแก 
   4.1) เมื่อเพื่อนพูดใหรับฟงอยางเต็มใจ 
   4.2) ใหความเปนกันเองและเปนมิตร 
   4.3) ยกยองชมเชยเพื่อนรวมงานดวยความจริงใจ 
   4.4) อยาแสดงวาตนเหนือกวาเพื่อนรวมงาน 
   4.5) มีความจริงใจเสมอตนเสมอปลาย 
   4.6) ใหความชวยเหลือเม่ือมีทุกขรอน 
   4.7) มีโอกาสในการพบประสังสรรคนอกเวลาทํางาน 
   4.8) ยิ้มแยมแจมใสและเปนมิตรกับเพื่อนรวมงาน 
   4.9) ไมโยนความผิดหรือซัดทอดความผิดใหกับเพ่ือนรวมงาน 
   4.10) ใจกวางและยอมรับความสามารถของเพ่ือนรวมงาน 
  5) การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลตามหลักพุทธธรรม 3 หมวด ไดแก 
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   5.1) ฆราวาสธรรม 4 (สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ) 
   5.2) สังคหวัตถุ 4 (ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมนัตตา) 
   5.3) พรหมวิหาร 4 เมตตา (กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
  6) การสรางทีม ไดแก 
   6.1) มีความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก 
   6.2) สมาชิกเขาใจบทบาทของตน 
   6.3) สมาชิกเขาใจในกติกา กฎระเบียบ 
   6.4) การติดตอสื่อสารที่ดี 
   6.5) มีการสนับสนุนระหวางสมาชิก 
   6.6) สมาชิกเขาใจกระบวนการทํางาน 
   6.7) สมาชิกมีความสามารถในการแกไขปญหาความขัดแยง 
   6.8) มีความรวมมือในการทํางาน 
   6.9) มีการเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถ 
   6.10) มีความรูสึกพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
  7) บทบาทของสมาชิกในทีม ไดแก 
   7.1) บทบาทของแตละคนในทีม 
   7.2) พฤติกรรมในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
   7.3) บทบาทของพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
  8) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 
   8.1) ความจําเปนตองมีความรับผิดชอบและผูกพัน 
   8.2) ความจําเปนในการพัฒนาทักษะ 
   8.3) ความจําเปนตองพัฒนาความเขาใจ 
   8.4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับทีมงาน 
  9) การสรางความสัมพันธในทีมงาน ไดแก 
   9.1) ใหเกิดความรับผิดชอบในทีม 
   9.2) ใหเกิดความรวมมือในการทํางานและปทัสถานสังคม 
   9.3) ใหเกิดความเขาใจในการเผยแพรขาวสาร 
   9.4) ใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
   9.5) มีการแขงกันในการบริหาร 
   9.6) ไมมีการแบงแยกศาสนา 
   9.7) ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ 
  10) แรงจูงใจในการทํางาน ไดแก 
   10.1) แรงจูงใจในการทํางานและบริหารงานบุคคล 
   10.2) ปจจัยของแรงจูงใจในการทํางาน 
   10.3) แรงจูงใจกับความตองการของบุคคล 
   10.4) ทฤษฎีแรงจูงใจตาง ๆ ที่นํามาประยุกตใช 
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  จากแนวความคิดทฤษฎีความสัมพันธดังกลาว สามารถสรุปไดวา ปทัสถานสังคม
(ขอตกลงเบื้องตนในการทํางาน) คนงานที่สามารถปรับตัวเขากับกฎเกณฑอยางไมเปนทางการของ
กลุมคนงานดวยกันจะมีความสบายใจและเพิ่มผลผลิตมากกวาคนงานที่ไมพยายามปฏิบัติหรือปรับตัว
เขากับกฎเกณฑที่กลุมปฏิบัติกัน ซึ่งกฎเกณฑเหลานี้ตกลงกันเองและยึดถือกันภายในกลุมและยัง
สงผลใหคนงานมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของพรรคพวก และกลุมพฤติกรรมของกลุมมีอิทธิพลจะ
สามารถจูงใจใหเปลี่ยนพฤติกรรมของแตละบุคคลได และมีอํานาจตอรองกับฝายบริหารโดยอาจจะ
เพิ่มผลผลิตหรือลดผลผลิตได ทั้งนี้ การใหรางวัลและการลงโทษ ของสังคมในหมูคนงานดวยกัน เชน 
การใหความเห็นอกเห็นใจ การใหความนับถือ ความจงรักภักดีซึ่งกันและกัน จะมีอิทธิพลตอคนงาน
มากกวาการที่ฝายบริหารจะใหรางวัลเปนผลตอบแทน ซึ่งการควบคุมบังคับบัญชาจะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ผูบังคับบัญชาตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีเชนกัน เปนแบบอยางที่ดี เพื่อเปนหนทางในการ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดงาย และการบริหารแบบประชาธิปไตยจะทําใหไดผลงานที่ดีมาก 
  Elton Mayo ไดใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางคนงานดวยกันเองหรือ
ระหวางกลุมของคนงานในอันที่จะเพิ่มผลผลิตในองคการ จะมีการติดตออยางเปดกวางระหวาง
หัวหนากับลูกนอง การใหโอกาสกับผูใตบังคับบัญชาเขามารวมตัดสินใจอยางเปนประชาธิปไตย     
การใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานทุกระดับและเอาใจใสดูแลเขา ใหความเปนกันเองกับเขามากกวา
คนงานยอมทําใหมีผลงานเพิ่มข้ึน และเชื่อวาหากไดนําวิธีการทางมนุษยสัมพันธไปใชใหถูกตอง จะทํา
ใหบรรยากาศในองคการอํานวยใหทุกฝายเขากันไดอยางดีท่ีสุด คนงานจะไดรับความพอใจสูงขึ้น และ
กําลังความสามารถทางการผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย ผลการทดลองนี้ จึงแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ความสําคัญของกลุมทางสังคมภายในองคการที่เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก 
“ความรูสึก” (sentiments) ที่เปนเรื่องราวทางจิตใจของคนงาน และความสัมพันธทางสังคมระหวาง
คนงานดวยกัน 
 2.1.4 ทฤษฎีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร ของ Frederick W. Taylor 
  Frederick W. Taylor (อางถึงใน กนกรัตน ไขศรี, 2556) ไดรับการยกยองวาเปน 
“บิดาของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร” และไดเสนอแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific 
management) ซึ่งเปนการบริหารที่ไมมีรูปแบบ อาศัยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตรเขามาชวยการ
สรางหลักการบริหารตองทําอยางเปนระบบ โดยมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
  1) พัฒนาหลักการแบบวิทยาศาสตรขึ้นมาใชเปนมาตรฐานในการทํางานแทนการ
ทํางานแบบความเคยชินที่ไมมีระบบงาน การวางมาตรฐาน (Standardization) ในการทํางานเปน   
สิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากการทํางานทุกอยางตองเขาสูระบบมาตรฐานไมวาจะ
เปนวิธีการทํางาน ปริมาณงานที่ทํา เวลาการทํางาน คาจาง คาตอบแทน ตองเปนมาตรฐานเดียวกันหมด 
โดยเนนเรื่อง “วิธีการทํางานที่ดีที่สุด” หรือ “One Best Way” หรือ “One Best Method” 
  2) ตองมีการคัดเลือกคนตามหลักการวิทยาศาสตร เพื่อใหไดคนที่เหมาะสมกับงาน
ผลประโยชนที่ดีที่สุดที่ฝายบริหารและฝายคนงานจะไดรับขึ้นอยูกับการทํางานของคนงาน 
เพราะฉะนั้นคนงานทุกคนตองทํางานใหมีผลผลิตสูงสุดเทาที่จะทําได หลักการคัดเลือกบุคคลเขามา
ทํางานตามหลักวิทยาศาสตรจําเปนตองพิจารณาทั้งดานความรูความสามารถและความกระตือรือรน
ในการทํางานเปนสําคัญดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเขามาทํางานตองไมมองเฉพาะจุดของการคัดเลือก
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เทานั้น ตองมองไปถึงอนาคตดวย ตองอาศัยขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ทักษะ ความรูความสามารถ
ความชํานาญงานที่บุคคลแสดงออกมาในขณะทําการทดสอบงาน หรือบุคลิกลักษณะไหวพริบ ความ
เฉลียวฉลาด ความกระตือรือรนในการทํางานที่สามารถสังเกตไดจากการสัมภาษณ 
  3) ตองพัฒนาบุคคลแตละคนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหทุกคนทํางานได
อยางถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรตองทําควบคูไปกับหลักการขอที่ 2 เมื่อรับบุคคลเขาทํางานแลว
ตองมีการฝกอบรม สอนงานใหแตละคนทํางานอยางถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการในการที่องคการ
กําหนดไวดวย เพื่อเปนการเตรียมตัวใหผูที่ทํางานสามารถทํางานที่องคการกําหนดไวไดอยางดีและมี
โอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ในอนาคตดวย แนวความคิดของ Taylor เกิดจากความเชื่อที่วา 
หัวหนางานแตละคนเปนผูนําที่มีความชํานาญทางการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นหัวหนางาน   
คนหนึ่งจึงไมสามารถกํากับควบคุมการทํางานทุกอยาง จึงไดเสนอใหจํากัดอํานาจหนาที่ของหัวหนา
งานแตละคนใหทํางานที่เขามีความชํานาญเพียงอยางเดียว 
  4) สรางความรวมมือในการทํางานอยางฉันทมิตรใหเกิดขึ้นในองคการ (Friendly 
Cooperation) โดยตางฝายตางตองเห็นใจซึ่งกันและกัน คือ ฝายบริหารตองมีความเห็นใจคนงาน 
โดยมอบหมายงานใหแกคนงานในปริมาณและมาตรฐานของงานที่จะใหคนงานทําในแตละวัน ควรมี
ปริมาณที่เหมาะสม ไมหนักเกินไป ฝายบริหารตองใหรางวัลพิเศษ แกคนงานที่ทํางานดีเดนและ
สอดคลองกับหลักวิทยาศาสตรดวย ฝายจัดการตองคอยเอาใจใสสอนคนงานใหทํางานในแตละ
ขั้นตอนของงานอยางถูกวิธี โดยจัดใหมีหัวหนางานคอยสอนงานดูแล แนะนําคนงานใหทํางานอยาง
ถูกตอง ประการสุดทาย คือ ฝายจัดการตองเปดโอกาสใหคนงานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ทํางานที่ทําและนําไปพิจารณาวิเคราะหทดลองตามหลักวิทยาศาสตร 
  จากการศึกษาหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตรนั้น พบวา มีทั้งขอดีและขอเสีย     
ซึ่งปรากฏดังนี้ 
  1) ขอดี 
   1.1) ทําใหนายจางและลูกจางมีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากขึ้นเนื่องจากทั้ง
สองฝายตางรูถึงภาระหนาที่ของตนเปนอยางดี โดยฝายบริหารมีหนาที่กําหนดหลักและวิธีการทํางาน
ขึ้นมาเพ่ือใหคนงานปฏิบัติตาม สวนฝายคนงานมีหนาที่ตองทํางานตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว
ใหไดอยางถูกตองและตองทํางานใหไดปริมาณและมีคุณภาพตามที่องคการกําหนดไว 
   1.2) ทําใหทุกงาน ทุกฝายไดทราบถึงปริมาณงานและมีคุณภาพงานของตน 
เพื่อใหเปนไปมาตรฐานขององคการ และกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันและกัน 
   1.3) ทําใหองคการไดรับผลผลิตสูง ขณะที่ฝายลูกจางไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้น
ตามผลผลิตที่ทําได โดยทั้งสองฝายไดพัฒนาผลิตภาพการผลิตใหกับองคการอยางเต็มที่ ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการมากขึ้น 
  2) ขอเสีย 
   2.1) หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตรมีแนวมุงวาผลสําเร็จของการดําเนินงาน
องคการอยูที่ผลผลิตและผลตอบแทนของลูกจาง โดยใชเงินเปนสิ่งจูงใจ สงผลใหคนพยายามทํางาน 
เพื่อใหไดคาจางสูงสุด แตไมไดคํานึงถึงความตองการทางดานจิตใจ ความตองการทางดานสังคมของ
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บุคคลที่ทํางานอยูในองคการ ซึ่งทุกคนตองทํางานตามหลักเกณฑขั้นตอนและวิธีการที่องคการกําหนด
ไวอยางเครงครัด 
   2.2) ทําใหเกิดการแขงขัน ชิงดีชิงเดนกันในการทํางาน เนื่องจากตองการได
คาจางสูงกวาคนอ่ืน จึงทําใหความสัมพันธระหวางคนที่ทํางานดวยกันถูกทําลาย และสงผลกระทบกับ
การทํางานรวมกันเปนทีม ความรักใคร สามัคคี สนิทสนมกลมเกลียว  
   2.3) หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตรไมมีการกําหนดถึงมาตรฐานทางดาน
แรงงานไว เชน สวัสดิการ สิทธิประโยชนตาง ๆ ทําใหเกิดการบริหารงานบุคคลที่ไมเปนระบบ จึงตอง
ใหหัวหนางานเปนผูควบคุมการทํางานทุกขั้นตอนอยางเครงครัด และใชวิธีการใหรางวัลกับคนงานที่
เชื่อฟงและทํางานไดดีตามหลักการที่กําหนดไว 
   2.4) หลักการบริหารแบบวิทยาศาสตรใหความสนใจกับเทคนิควิธีการทํางาน
มากเกินไป มีการแบงงานกันทําเฉพาะดานมากเกินไป เหมาะสมที่จะนําไปใชเฉพาะกับการทํางานที่
ตองทําซ้ํา ๆ กันเปนสวนใหญ เพราะระบบการทํางานแบบสายพานการผลิตไดมีการแบงงานออกเปน
ขั้นตอนตามกระบวนการของงานและมีการวางโปรแกรมใหคนงานทํางานดวยการใชแนวทางตาม
กลไกของเครื่องจักรกล เปนระบบการผลิตแบบที่ใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive Industrial) 
คนงานมีความรูต่ํา จึงตองสอนและติดตามควบคุมอยูตลอดเวลาโดยหัวหนางานที่มีความชํานาญ
เฉพาะดาน 
 2.1.5 ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick 
  Luther Gulick และ Lyndall Urwick (อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2549) เปนนักบริหาร    
ชาวอังกฤษ ไดศึกษาผลงานของ Fayol และอาศัยประสบการณในการทํางานบริหารมาหลายป    
และกอใหเกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักการทางการบริหารไว ดังนี้ 
  1) หลักเอกภาพ ในการบังคับบัญชา (Unity of command) คือ อํานาจที่จะ
ควบคุมสั่งการผูใตบังคับบัญชา เปนของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
  2) หลักการใชที่ปรึกษา (Use of staff) คือ ควรมีฝายงานดานวิชาการ ทําหนาที่ให
ความชวยเหลือและใหคําปรึกษาดานขอมูลแกผูปฏิบัติงาน 
  3) หลักการจัดแบงสวนงานในองคการ (Departmentation) คือ การจัดแบงสวน
งานจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงค กระบวนการของงาน บุคคล และสถานที ่
  4) หลักอํานาจและหนาที่ (Authority) คือ อํานาจหนาที่ตามตําแหนงงานจะ
สอดคลองกับระดับความรับผิดชอบตามตําแหนงงานนั้น 
  5) หลักชวงกวางของการบังคับบัญชา (Span of control) คือ จํานวนผูใตบังคับบัญชา 
ที่อยูภายใตบังคับบัญชาของหัวหนาคนหนึ่ง ๆ 
  6) หลักการบรรจุคนใหเหมาะสมกับโครงสรางองคการ (Fitting people to the 
organization structure) คอื การบรรจุคน ตองใหเหมาะกับลักษณะของงานตามโครงสรางขององคการ 
  นอกจากนี้ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ยังไดกําหนดหนาที่ในการบริการ
หรือกระบวนการบริหารไว 7 ประการ ซึ่งเปนหลักการที่นํามาใชในการบริหารงานในระบบราชการไทย 
หรือเรียกวา “POSDCORB” มีหลักการ ดังนี้ 
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  1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวิธีทางที่จะปฏิบัติงานไวลวงหนา 
ซึ่งเปนหนาที่สําคัญเบื้องตนที่ผูบริหารจําเปนตองมี โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค (Objective) 
แนวทางหรือกลยุทธ (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) ใหครอบคลุมทุกแงมุม จึงทําใหการ
วางแผนมีความสําคัญ ความจําเปนตอการบริหารงานทุกประเภท และเปนสิ่งที่ยอมรับกันวาการ
วางแผนเปนภารกิจหลักของนักบริหารที่จะตองปฏิบัติเปนอันดับแรกในกระบวนการบริหาร เนื่องจาก
เปนการกําหนดความตองการ การกระทํา วิธีปฏิบัติ และผลของการกระทําในอนาคต โดยใชหลัก
วิชาการ เหตุผล ตัวเลข ขอมูล รวมทั้งปญหาตาง ๆ มาประกอบกัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหบังเกิดผลและเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว 
  2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาที่ในการกําหนดจัดเตรียมจัด
ความสัมพันธ ของกิจกรรมตาง ๆ จัดระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ในหนวยงานองคการ เพื่อใหสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน หรือองคการอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปน
กระบวนการหนึ่งที่สามารถสรางความสัมพันธระหวางหนาที่การงานบุคคลและปจจัยทางกายภาพตาง ๆ 
ขององคการ 
  ศิริอร ขันธหัตถ (2536 อางถึงใน ปราชญา กลาผจญ, 2542) ไดกลาววา ในการจัด
องคการ ตองใชหลักการจัดองคการที่ดี ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก 1) วัตถุประสงคที่ตองระบุอยางชัดเจน  
2) ความชํานาญเฉพาะทาง ดูแลใหผูปฏิบัติหนาที่ที่ถนัดเพียงอยางเดียว 3) การประสานงาน การ
ติดตอสื่อสารตองชัดเจน และสามารถมองเห็นภาพไดอยางแนชัด 4) อํานาจหนาที่ มีการกําหนด
อํานาจหนาที่ของงานที่ชัดเจน 5) ความรับผิดชอบ เมื่อเปนผูบังคับบัญชาตองรับทั้งผิดและชอบ
ในทางที่ดี และตองมีการวางแผนที่ดี ไมใหเกิดความผิดพลาด 6) ความสมดุล ตองมีการมอบหมาย
งานทําอยางมีสมดุลกัน มีปริมาณใกลเคียงกัน และตองมอบอํานาจที่เหมาะสมดวย 7) ความตอเนื่อง 
ตองมีการดูแลปรับเปลี่ยนองคการใหเหมาะสมตามสมัยอยางตอเนื่อง 8) การติดตอโตตอบ ตองมีการ
สื่อสารหนวยงานระหวางกันและกันเสมอ จึงตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และมีระบบการ
ติดตอสื่อสารที่ดี 9) การควบคุมบังคับบัญชา ตองกําหนดขอบเขตการบังคับบัญชาเอาไว ปกติไมเกิน 
6 หนวยงานตอหัวหนา 1 คน 10) เอกภาพในการบังคับบัญชา ตองมีผูบังคับบัญชาที่สั่งการตนเอง
เพียงคนเดียวที่เรียกวา One Man One Boss 11) ขั้นตอนของสายบังคับบัญชา การสั่งงานตองสั่ง
ตามสายงานและตามลําดับขั้นตอนของการบังคับบัญชาดวย และ 12) การเลื่อนขั้นตําแหนง ตองให
ผูบังคับบัญชาชั้นตน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงทําการประเมินผลการปฏิบัติงานและความดี 
ความชอบใหผูปฏิบัติงานนั้น 
  ทั้งนี้ การจัดองคการ จึงเปนการแบงงานเปนกลุมตามลักษณะงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานและบรรลุตามเปาหมายรวมกันขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง ภาระหนาที่เกี่ยวกับการบริหารตัวบุคคล 
เริ่มดวยการเสาะหาคัดเลือกตัวบุคคลเขามาทํางานในองคการ และวางตัวบุคคลใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับลักษณะของงานตาง ๆ (Put the right man in the right job) การพัฒนา การเลื่อน 
การลดขั้น การใหพนจากตําแหนง การบํารุงขวัญและเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน        
เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดคนเขาทํางาน หรือการบริหารงานบุคคล
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เปรียบเสมือนหัวใจของการบริหาร จึงจะทําใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคและสงผลประโยชนตอ
องคการนั้น 
  4) การอํานวยงานหรือการสั่งการ (Directing) หมายถึง ภาระหนาที่ในการกํากับ
สั่งงาน และรูจักหลักวิธีในการชี้แนะ ควบคุมบังคับบัญชาใหการทํางานของผูอยูในบังคับบัญชาเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว ซึ่งการอํานวยงานเปนสวนหนึ่งของการบริหารที่ผูบริหารไดกําหนด
แนวทางใหบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน และดูแลควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนการกําหนดทิศทาง แนวทางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน มีการ
ดูแลซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันโดยการเชื่อมโยงของแตละฝายงาน ทําใหไมเกิดปญหาตอองคการ 
  5) การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การดําเนินการใหหนวยงานมี
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหวางกันเปนไปอยางสอดคลอง เชื่อมโยงระหวางกันและกัน โดยมี
การปฏิบัติงานกันอยางสมานฉันทเปนกลุมกอน ทั้งนี้ เพื่อใหงานบรรลุถึงวัตถุประสงคเดียวกัน  
มีผลงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งแตละองคการมีความจําเปนตองมี
การประสานงานกันอยางตอเนื่อง เพื่อใหงานตางๆเปนไปอยางมีระบบสอดคลองกันโดยไมเกิดความ
ซ้ําซอน ขัดแยง เหลื่อมล้ําในการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินงานไปไดอยางสมานฉันท มีประสิทธิภาพ 
เกิดความสมดุล และบรรลุเปาหมายไดในเวลาที่กําหนด 
  6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง ระบบการรายงานซึ่งหนวยงานมีหนาที่
รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประมวลสถิติของงาน หรือสอดสองดูแลสภาพของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน ซึ่งทุกองคการจําเปนตองมี เพื่อรายงานผลของการทํางานในแตละครั้ง
ใหกับผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารทราบถึงความเคลื่อนไหวอยูเสมอ และเก็บไวเปนหลักฐานขอมูลลาย
ลักษณอักษร ตลอดจนเปนการวางแผนการทํางานในครั้งตอไป เพื่อจะสามารถแกไขปรับปรุงได
ทันทวงท ี
  7) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนทางการเงินของรัฐบาลที่จัดทําขึ้น
เพื่อแสดงรายรับและรายจายที่รัฐบาลกําหนดจะจัดทําตามโครงการตาง ๆ ในปตอไป โดยแสดงวงเงิน
คาใชจายแตละโครงการ และวิถีทางหาเงินมาใชจายตามโครงการนั้น ซึ่งทุกองคการจําเปนตองมีการ
จัดทํางบประมาณรายรับรายจายตาง ๆ ทั้งหมด รวมทั้งการคาดการณลวงหนาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในอนาคต 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารจัดการ 
หมายถึง การทําใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันขององคกร  
ซึ่งการจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคกร การสรรหาบุคลากร การสั่งการและ 
การควบคุมองคกรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน การจัดการทรัพยากร
ประกอบดวย การใชงานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังชวยการบริหารใหกับองคกรตาง ๆ ใหเจริญรุงเรือง กลาวงาย ๆ คือ  
การบริหารจัดการ กระบวนการของกิจกรรมที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคกรโดย
อาศัยคนอื่นเปนผูทําใหสําเร็จซึ่งคือบุคลากรในองคกร ดังนั้นการบริหารจัดการองคกรจึงเปนเรื่อง
สําคัญสําหรับองคกร ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของตัวแปรนี้และเลือกนํามาประยุกตใชกับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยเลือกใชเครื่องมือสําหรับการวัดความไววางใจของ Luther Gulick และ 
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Lyndall Urwick ที่วัดหนาที่การบริหารจัดการ ไว 7 ประการ หรือเรียกวา “POSDCORB” ซึ่งเปน
หลักการที่นํามาใชในการบริหารงานในระบบราชการไทย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับ
การวิจัยในครั้งนี้ที่ศึกษากับกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5  
จังหวัดเชียงใหม 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
 ผลการปฏิบัติงาน เปนสิ่งที่องคการตั้งความคาดหวังที่ตองการการตอบสนองจากพนักงานทุกคน 
ใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนที่พึงพอใจของทุกฝายงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่
ออกมาอาจจะเทาเทียมหรือสูงกวาวัตถุประสงคเปาหมายที่องคการตั้งไวเพื่อเปนตัวบงชี้ถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน หากเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว เชน  
การเปรียบเทียบเปาหมาย วัตถุประสงค หรือเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของตนเองและผูรวมงาน 
ทั้งนี้ นักวิชาการไดใหความหมายและคําจํากัดความของคําวา “ผลการปฏิบัติงาน” ไวหลากหลาย 
ดังที่จะนําเสนอในหัวขอตอไปนี้  
 2.2.1 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน 
  โบวี (Bovee, 1993) ไดนิยามวา ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความพยายาม
ของบุคคล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 
  เมอรฟ และคลีวีแลนด (Murphy & Cleveland, 1991) ใหความหมายของคําวา 
ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทําของบุคคลที่มีตอหนาที่การงาน ตามบทบาทที่ไดรับ  
ซึ่งเก่ียวของกับสถานการณที่ตองเผชิญอยู 
  พิจิตรา ใชเอกปญญา (2551) ใหคําจํากัดความวา ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง
ผลลัพธที่เกิดจากการทํางาน แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพของบุคคลในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ 
  ไวน (White, 1991 อางถึงใน กัลยาณี สนธิสุวรรณ, 2542) ใหความหมายวา ผลการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของผลการผลิตที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคคล ของการประกอบ การผลิต หรืออาจอยูในรูปของเชิงคุณภาพ  
  ปราณี  ภักดีไพบูลยผล (2540) ไดใหความหมายวา ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง     
ผลการปฏิบัติหนาที่ในการทํางานตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายของบุคคล ที่แสดงใหเห็นถึงคุณคา
และความสามารถของบุคคลที่มีตอองคกร ซึ่งสามารถประเมินไดโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การทํางานที่กําหนดไว 
  จากความหมายของผลการปฏิบัติงานที่นักวิชาการหลายทานไดนิยามไวนั้น สรุปไดวา 
ผลการปฏิบัติงาน เปนผลที่เกิดจากการกระทําของบุคคล ที่ไดตอบสนองตอบทบาท หนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบ ซึ่งโดยสวนใหญองคกรจะตั้งเปาหมายของผลของการปฏิบัติงาน โดยให
บุคคลรับผิดชอบตามหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคกอใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการ โดยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน เนื่องมาจาก
ปจจัยตาง ๆ ที่อยูภายในตัวของบุคคลไมเหมือนกัน สงผลใหผลการปฏิบัติงานนั้นแตกตางกัน  
ซึ่งรายละเอียดผูวิจัยไดกลาวในหัวขอตอไป 
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 2.2.2 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน  
  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคคล เกิดจากหลากหลายปจจัย แนวคิดที่
เกี่ยวกับปจจัยที่ผลตอการปฏิบัติงานนั้น ไดมีการอธิบายไว ดังนี้  
  ชาริณี จันทรแสงศรี (2540, น. 12) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวา  
การที่ผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะดีหรือไมนั้น ผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการตอบสนองความ
ตองการทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Need) ซึ่งหากไดรับการตอบสนองแลว
ยอมสงผลถึงผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความตองการภายนอก ไดแก  
  1) รายไดหรือคาตอบแทน 
  2) ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  3) สภาพแวดลอมทางกายภาพ  
  4) ตําแหนงหนาที ่ 
  สวนความตองการภายใน ไดแก  
  1) ความตองการแสดงความจงรักภักด ีความเปนเพื่อนและความรักใคร  
  2) ความตองการมีสวนรวมในหมูคณะ  
  3) ความตองการในศักดิ์ศรีของตัวเอง  
  ประทุม ฤกษกลาง (2538, น. 32) ไดระบุวา Cumming & Schwab (1973) เสนอวา 
ปจจัยที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร เปนผลมาจากปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก  
การออกแบบงานการบริหารงาน เพื่อนรวมงาน การตอบแทน สภาพการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและ
การประเมินผลงาน ซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายการบริหารขององคกรนั้น ๆ สวนปจจัยบุคคล ไดแก 
ความสามารถของบุคคลนั้น และแรงจูงใจที่จะทํางานใหไดผลลัพธที่ตองการทั้งสองปจจัยจะชวยให
การปฏิบัติงานไดผลเปนที่นาพอใจ  
  ทั้งนี้ ไดสรุปแนวคิดของ Schermerhorn (2000) ไววาผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ขึ้นอยูกับ 
  1) คุณสมบัติสวนบุคคล ซึ่งขึ้นกับปจจัย ลักษณะชีวภาพ ความสามารถ และสภาพ
จิตใจ ของบุคคล  
  2) ความพยายามในการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3) การสนับสนุนขององคการซึ่งขึ้นอยูกับ ทรัพยากร เครื่องมือ โครงสรางและขนาด
ขององคกร เทคโนโลยี วัฒนธรรม การออกแบบการงาน กระบวนการกลุม ความสัมพันธระหวางบุคคล  
  พอตเตอร และลาเลอร (Porter & Lawler, 1975) อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไววา 
ปจจัยที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของบุคคล คือ  
  1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2) ความสามารถและทักษะของบุคคล 
  3) ความชัดเจนในบทบาทและการยอมรับในบทบาท  
  4) โอกาสในการปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคคล
ไดโดยการสรางแรงจูงใจ การมอบหมายงานที่ชัดเจน และจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ทําใหทราบวา ผลการปฏิบัติงาน
เกิดจากหลากหลายปจจัย โดยจําแนกได 2 สวนใหญ ๆ คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  
โดยองคกรจําเปนที่จะตองทราบวาบุคลากรในองคกรมีความตองการอยางไร เพื่อนํามาใชในการ
จัดการทรัพยกรบุคคล ตลอดจนการคาดการณผลการปฏิบัติงานเพื่อการวางแผนในอนาคต โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงประเด็นการศึกษาในเรื่องความสัมพันธของการบริหารการกับผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพล โดยประเด็นในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน จะไดกลาวเปนลําดับถัดไป   
 2.2.3 ประเด็นสําคัญในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  
  1) ประสิทธิผลขององคการ 
   การศึกษาประสิทธิผลขององคการมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการบริหาร
จั ดกา รองค ก า ร เป นอย า งม าก ในสถานการณที่ มี ก า ร เปลี่ ย น แปล งอย า งตลอด เ วล า  
ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายและคําจํากัดความไว ดังนี้ 
   ความหมายของประสิทธิผลขององคการ  
   โรเจอร (Rogers, 1995 อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2547) ไดใหคําจํากัดความวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสัมพันธระหวางผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธหรือผลที่ไดรับ (Outcome)  
   วิทยา ดานธํารงกูล (2546) ไดใหความหมายวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ในการเลือกเปาหมายที่เหมาะสมและบรรลุเปาหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่วาองคการสามารถ
สนองผูบริโภคสินคาหรือบริการที่เปนตองการหรือไม และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะทํามาก
นอยเพียงใด 
   อาภรณ ออนคง (2556) ใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การที่
องคการไดดําเนินงานใด ๆ โดยการใชทรัพยากรตาง ๆ จนเกิดผลสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตาง ๆ ที่กําหนดไว และสามารถจะสรุปความหมายตามทฤษฎีองคการได 3 ลักษณะ 
ไดแก 
   1) ความหมายที่ใชในแนวทางเปาหมาย (Goal - based Approach) เปนการ
พิจารณาวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
   2) ความหมายที่ใชแนวทางระบบ (System - based Approach) เปนการพิจารณาวา
องคการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนแกองคการและบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ 
   3) ความหมายที่ใชแนวทางกลุมผูที่เกี่ยวของ (Multiple - Constituencies 
Approach) เปนการพิจารณาวาองคการสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุมที่เกี่ยวของได 
   ความสําคัญของการวัดประสิทธิผล 
   ในศาสตรทางการบริหารและองคการ นับวาเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายวา  
การบริหารองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด องคการจะอยูรอดและมีความมั่นคงจะขันอยูกับ
ประสิทธิผลองคการจะลมสลายไปในที่สุด ดังนั้นจึงมีความสําคัญตอองคการ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ, 2537) 
   1) ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการ การจัดตั้งองคการยอมกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม 
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   2) ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนด การดําเนินงานในแตละ
กิจกรรมยอมตองมีการวางแผน กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจ
หนาที่การบริหารการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิผลของงาน 
   3) ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงค เปรียบเทียบผลงานที่ดําเนินการไดตาม
แผนงานกับวัตถุประสงคขององคการที่คาดหวัง ถาผลงานบรรลุผลตาวัตถุประสงคและความคาดหวัง
ขององคการ แสดงวาองคการมีประสิทธิผล  
   แนวทางการศึกษาประสิทธิผลขององคการ 
   คาเมรอน และเวทเทน (Cameron & Whetten, 1983, p. 4) กลาววา ในเชิงทฤษฎีนั้น 
ธรรมชาติขององคการมักตั้งอยูบนฐานความคิดเกี่ยวกับ ประสิทธิผลขององคการ กลาวคือ ทุกทฤษฎี
องคการมีแนวคิดพื้นฐานปจจัยตาง ๆ ที่เปนเกณฑชี้วัด ประสิทธิผลขององคการ ดังนั้นแนวทาง
การศึกษาความมีประสิทธิผลจึงตองใหความสนใจกับเกณฑ (Criterion) ที่ใชในการประเมิน ในการศึกษา
พบวา ในระยะแรกรูปแบบการวัด ประสิทธิผลขององคการมักใชเพียงเกณฑใดเกณฑหนึ่งเพียงเกณฑเดียว 
แนวความคิดประเภทนี้จึงถูกเรียกวา การวัดประสิทธิผลเชิงเดี่ยว (Univariate Effectiveness Measure) 
เพื่อแสวงหาเกณฑที่เหมาะสมที่สุด (Ultimate Criterion) ในการประเมินความสําเร็จขององคการ 
   การใชตัวแปรหรือเกณฑเพียงตัวเดียวเพื่อวัดประสิทธิผลไดกอใหเกิดปญหาหลาย 
ประการ กลาวคือ เกณฑแตละเกณฑยงัไมสามารถยอมรับไดวากวางขวางเพียงพอที่จะวัด 
ประสิทธิผลขององคการทั้งหมดไดขณะเดียวกันแมจะนําเกณฑเหลานี้มาใชรวมกัน ก็ยังไมอาจ 
อธิบายไดวาการวัดนั้นมีความถูกตอง เนื่องจากแตละเกณฑก็มีมุมมองหรือแนวคิดแตกตางกันไป  
การนํามาจัดเปนหมวดหมูอาจยิ่งทํา ใหเกิดความสับสนมากขึ้น อีกทั้งยังสงผลตอวิธีการวัด หรือ 
แมแตปญหาความตอเนื่องของคุณลักษณะตัวแปรมีความใกลเคียงกันมากจนแทบแยกกันไมออก เชน 
เกณฑบางเกณฑอาจเปนไดทั้งเปาหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) การเลือกใชความหมายใด เปน
เกณฑวัดประสิทธิผลขององคการจึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจใหคุณคา (Value Judgment) ของแตละบุคคล 
   จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหการวัดประสิทธิผลขององคการลพังเพียงเกณฑ
เดียวจึง ไมเปนที่นิยมอีกตอไป นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งจึงเสนอใหใชเกณฑหลายเกณฑเปนเครื่องมือวัด 
ประสิทธิผล (Multivariate Effectiveness Measures) ดวยการสรางตัวแบบ (Model) จากฐานคติ
หรือ สมมติฐาน (Hypothesis) ที่กําหนดขึ้นแลวนําไปทดสอบเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มี
ตอประสิทธิผลขององคการ 
   ประสิทธิผลขององคการ สามารถสรุปไดวา เปนความสามารถขององคการในการ
บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซึ่งทั้งทรัพยากรและ
วัสดุอุปกรณและไมสรางความเครียดแกบุคคลในองคการ และบุคคลในองคการเกิดความพึงพอใจใน
งานทุกคน มีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการและรับผิดชอบตอปญหา
หรือขอยุงยากที่เกิดขึ้น และองคการสวนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อดํารงอยูตอไปได       
โดยการดําเนินการหลักใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายไดมีอยู 4 ประการ ประกอบดวย 1) ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (Integration) 2) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
(Adaptability) 3) การปรับตัวขององคการให สอดคลองกับสังคม (Social relevance) และ 4) ผลผลิต
ขององคการ (Productivity) 
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  2) ประสิทธิภาพในการทํางาน 
   ความหมายของประสิทธิภาพในการทํางาน  
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่มนุษยชวยเปลี่ยนแปลง
ปจจัยนําเขาทรัพยากรตาง ๆ ใหเปนปจจัยสงออก เชน สินคาและการบริการใหเกิดประโยชนแกมนุษย 
องคกร สังคม และประเทศชาติ การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนก็เพื่อบงชี้ถึงประสิทธิภาพ 
ในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นผลการปฏิบัติงานจึงถือเปนเรื่องเดียวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลาวคือ เมื่อผลการปฏิบัติงานดียอมถือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
แตหากผลการปฏิบัติงานไมดีถือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาง ๆ ซี่งประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการผลิตผลลัพธที่ตองการดวยการใชพลังงาน เวลา วัสดุ หรือปจจัยอื่น ๆ ต่ําที่สุด 
หรือเปนความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) และผลที่ออกมา (Output) เพื่อสรางใหเกิด
ตนทุนสําหรับทรัพยากรต่ําสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน ปริญ ลักษิตานนท และสมชาย หิรัญกิตต,ิ 2547) 
   พิทยา บวรวัฒนา (2552) ไดมองในเรื่องของคาใชจายที่ตองเสียไป ประสิทธิภาพ
หมายถึง อัตราสวนที่สะทอนใหเห็นการเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานหนึ่งหนวยตอคาใชจายที่
ตองเสียไปสําหรับการปฏิบัติงานหนึ่งหนวยนั้น ๆ 
   สมพงศ เกษมสิน (2551) อธิบายวา ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง การดําเนินงานให
เปนไปตามท่ีคาดหมายไวหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การทํางานที่ตองใหไดรับประโยชนสูงสุด และการ
ที่จะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพหรือไม ก็พิจารณาไดจากผลงาน  
   สมพิศ สุขแสน (2554) ที่กลาววา การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทํางานนั้นตองมี
องคประกอบ 2 สวนหลักคือ ผูที่ทํางานกับโครงสรางการทํางาน สําหรับในเรื่องของคนทํางานจะตอง
มีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
   ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยอมเกิดจากปจจัยหลากหลายที่สงผลทําให
การปฏิบัติงานของบุคคลเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพขององคการ  
ดังประกอบดวย 
   บีคเกอร และนูฮาเซอร (Becker & Neuhauser, 1975 อางถึงใน ชุมศักดิ์ ชุมนุม, 
2541) ไดกลาววา ประสิทธิภาพขององคการนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คนเงิน วัสดุ
อุปกรณที่เปนปจจัยนําเขาและผลผลิตขององคการ ยังมีปจจัยประกอบอีก ไดแก 
   1) หากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการมีความซับซอนต่ํา หรือมีความ
แนนอน มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององคการอยางละเอียด ถี่ถวน ชัดเจน จะนําไปสู
ความมีประสิทธิภาพขององคการมากกวาองคการที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานยุงยากซับซอนสูง 
หรือมีความไมแนนอน 
   2) การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนจะเพิ่มผลการทํางานที่มองเห็นได มีผลทํา
ใหประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นดวย 
   3) ผลการทํางานที่มองเห็นไดสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
   4) หากพิจารณาควบคูกัน จะแสดงใหเห็นวาการกําหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
และผลการทํางานที่มองเห็นไดมีความสัมพันธมากขึ้นตอประสิทธิภาพมากกวาตัวแปรแตละตัวตามลําพัง 
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   การสามารถมองเห็นผลของการทํางานองคการได มีความสัมพันธกับความมี
ประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งองคการสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติ และทรัพยากรที่เปน
ประโยชนตอการบรรลุเปาหมายได 
   บุคลิกของบุคคลและหลักการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
   1) ความฉับไว หมายถึง การใชเวลาไดอยางดีที่สุด รวดเร็ว ไมทํางานลาชา  
นั่นคือคนที่มีประสิทธิภาพ ควรทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรับบริการยอม
ตองการความรวดเร็ว ดังนั้นผูใหบริการจะตองสรางวัฒนธรรมการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop Service)  
   2) ความถูกตองแมนยํา หมายถึง การผิดพลาดในงานนอย มีความแมนยําใน
กฎระเบียบขอมูล ตัวเลข หรือสถิติตาง ๆ ไมเลินเลอจนทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร  
   3) ความรู หมายถึง การมีองคความรูในงานดี รูจักศึกษาหาความรูในเรื่องงานที่
ทําอยูตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง 
องคกร ผูอื่น อินเทอรเน็ต เปนตน และสามารถนําความรูนั้นมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น  
   4) ประสบการณ หมายถึง การรอบรู หรือรูรอบดานจากการไดเห็น ไดสัมผัส  
ไดลงมือปฏิบัติบอย ๆ มิใชมีความรูดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว การเปนผูมีประสบการณในการ
ทํางานสูงจะทํางานผิดพลาดนอย สมควรที่องคกรจะตองรักษาบุคคลเหลานี้ใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด 
เพราะคนเหลานี้จะทําใหองคกรพัฒนาไดเร็ว 
   5) ความคิดสรางสรรค หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ มาใชในองคกร เชน  
คิดระบบการใหบริการที่ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม การบริหารงานแบบเชิงรุก 
เปนตน คนที่มีประสิทธิภาพจึงเปนคนที่ชอบคิด หรือ เกงคิด หรือมองไปขางหนาตลอดเวลา ไมใชคน
ที่ชอบทํางานตามคําสั่งและจะตองไมทํางานประจําวันเหมือนกับหุนยนต 
   แฮรี ฮารีตัน (Harring Emerson, 1931) ที่ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพและไดรับการยกยอง กลาวขวัญกันอยางมาก จํานวน 12 ประการ ดังนี้ 
   1) ทําความเขาใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานใหกระจาง 
   2) ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 
   3) คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณถูกตอง 
   4) รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
   5) ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 
   6) การทํางานตองเชื่อถือได มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ และมีการลงทะเบียน
ไวเปนหลักฐาน 
   7) งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง 
   8) งานสําเร็จทันเวลา 
   9) ผลงานไดมาตรฐาน 
   10) การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 
   11) กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนงานได 
   12) ใหบําเหน็จรางวัลแกงานที่ด ี
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   องคประกอบในการพิจารณาประสิทธิภาพ  
   ปเตอรซัน และโพรแมน (Peterson & Plowman, 1989) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การทํางานโดยสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ขอ ซึ่งประกอบดวย 
   1) คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูง คือผูผลิตและผูใชไดประโยชน
คุมคาและมีความพึงพอใจผลการทํางาน มีความถูกตอง ไดมาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มี
คุณภาพ ควรกอเกิดประโยชนตอองคกรและสรางความพึงพอใจของลูกคา หรือผูมารับบริการ 
   2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของ
หนวยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติไดมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กําหนดในแผนงานหรือเปาหมายที่บริษัท
วางไว และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายที่กําหนด 
   3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตอง
ตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานใหสะดวก รวดเร็วขึ้น  
   4) คาใชจายในการดําเนินงาน (Costs) คาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมด
จะตองเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะตองลงทุนนอยและใหไดผลกําไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติ
ของคาใชจาย หรือตนทุนการผลิต ไดแก การใชทรัพยากรดานการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู
อยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด  
   นอกจากนี้ Simon (1960) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพวา หากพิจารณา
งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลผลิต (Output) 
ที่ไดรับออกมา ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา และหากเปนการบริหาร
ราชการและองคการของรัฐควรบวกกับความพึงพอใจของผูบริหาร (Satisfaction) เขาไปดวย 
สามารถเขียนเปนสูตร ไดดังนี้ 
    E = (O – I) + S 
   โดย E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
    O = Output คือ ผลผลิตที่ไดรับออกมา 
    I = Input คือ ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใชไป 
    S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
   ดังนั้น ประสิทธิภาพการในทํางานของบุคคลในองคการ เปนสิ่งที่องคการ 
ตลอดจนผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารมีความตองการเปนอยางมาก เพื่อใหการบริหารไดรับผลดี 
ประหยัดคาใชจาย ประหยัดตนทุน และสามารถลดคาใชจายทางดานวัตถุบุคลากรลง และสงผลให
การทํางานเสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลังงานนอยที่สุด ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
เปนบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถใชกลวิธีหรือเทคนิคการทํางานที่จะสราง
ผลงานไดมาก เปนผลงานที่มีคุณภาพเปนที่นาพอใจโดยสิ้นเปลือง ตนทุน คาใชจาย พลังงาน  
และเวลานอยที่สุด เมื่อองคการดําเนินการไดจนบรรลุวัตถุประสงคนอกจากจะเปนผลดีตอองคการ
แลวยังเปนผลดีตอบุคคลากร สงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการที่ตนปฏิบัติซึ่งจะสงผลให
บุคลากรอยากอยูกับองคการตอเนื่องตอไป  
  3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
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   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เกี่ยวของกับความรูสึก ความคิดเห็นและอารมณ 
ที่พึงพอใจ สบายใจตองาน และผูบังคับบัญชา อันมีผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการ 
และไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจไวหลากหลาย ดังเชน 
   อํานาจ บุญประเสริฐ (2542) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
หรือเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ หรือเปนความรูสึกที่เปนไปในทางบวก ซึ่งเปนผลให
บุคคลปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาใหแกงาน 
พยายามตั้งใจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานที่ทํา และมี
ความพึงพอใจเมื่องานนั้นมีผลประโยชนตอบแทนความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการไดรับการตอบสนอง  
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
   เกรียงไกร เจริญพานิช (2541) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกหรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติอันเนื่องมาจากปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆ 
ในการทํางาน เชน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมการทํางาน และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน 
   มอรซ (Morse, 1938) ใหความหมายวา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง 
ทุกสิ่ง ทุกอยางท่ีสามารถลดความตึงเครียดของผูปฏิบัติงานใหนอยลงได หากมีความตึงเครียดมากจะ
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได และความตึงเครียดมีผลมาจากความตองการของมนุษย 
เมื่อมนุษยมีความตองการมากมักจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง แตหากไดรับการตอบสนอง ความตึงเครียด
จะลดนอยลงหรือหมดไป ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได 
   สาลินี ภวายน (2540) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจ แสดงใหเห็นวาบุคคลพอใจจะ
กระทําสิ่งใด ๆ ที่มีความสุข และหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งที่ไดรับความทุกขหรือความลําบาก  
ซึ่งสามารถแบงความพึงพอใจไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
   ประเภทที่ 1 ความพอใจดานจิตวิทยา เปนทรรศนะของความพอใจ ซึ่งมนุษย
พยายามแสวงหาความสุขสวนตน หรือหลีกเลี่ยงความทุกขใด 
   ประเภทที่ 2 ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง เปนทรรศนะของความพอใจ ซึ่งมนุษย
พยายามแสวงหาความสุขสวนตน แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขจะตองเปนไปตามธรรมชาติ
ของมนุษยเสมอ 
   ประเภทที่ 3 ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม เปนทรรศนะที่ถือวามนุษยแสวงหา
ความสุขเพื่อประโยชนของมวลมนุษย หรือสังคมที่ตนเองเปนสมาชิกอยูและจะเปนผูรับประโยชนนี้  
ผูหนึ่งดวย 
   การวัดความพึงพอใจในการทํางาน 
   อารี เพชรผุด (2543, น. 56) ไดกลาวถึง การวัดความพึงพอใจในการทํางานไว ดังนี้  
   1) ประโยชนของการวัดความพึงพอใจ  
    องคการตางใหความสําคัญกับความพึงพอใจของบุคลลากรที่มีตอองคการ 
โดยวัตถุประสงคของการวัดความพึงพอใจในการทํางาน มีดังนี ้ 
    1.1) เพื่อจะไดทราบถึงสาเหตุของความพอใจและไมพอใจในการทํางาน  
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    1.2) เพื่อจะไดทราบถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน  
กับผลงานที่ออกมา  
    1.3) เพื่อจะไดเรียนรูถึงสภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่กอใหเกิดความพึงพอใจ 
และไมพึงพอใจในการทํางาน  
    1.4) เพื่อจะไดทราบถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน  
กับการฝกอบรม การขาดงานหยุดงานบอย ๆ การเปลี่ยนงาน การลาออกและปญหาอื่น ๆ อยางไรก็ตาม 
ปญหาที่นาสนใจมากที่ผูบริหารสวนมากอยากจะทราบก็คือ เหตุผลจากขอที่หนึ่งและขอที่สาม  
เปนสวนใหญ ซึ่งบางองคกรเห็นวาเปนเปาหมายสําคัญ ที่จะตองทําใหมอยางสมบูรณแบบทีเดียว  
   2) แบบวัดความพึงพอใจในการทํางาน  
    ในหนวยงานตาง ๆ ไดใหความสนใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานมาก 
นักจิตวิทยาไดสรางแบบวัดความพึงพอใจในการ ทํางานตามนิยามที่วัดและวัตถุประสงคของการวัด 
ไดแบงแบบวัดเปนหลายลักษณะดังนี้   
    2.1) การแบงแบบวัดที่เปนลักษณะขอความที่ถาม มี 2 ลักษณะ คือ  
     - แบบสํารวจปรนัย เปนแบบวัดที่เปนคําถามและคําตอบท่ีใหเลือกตอบ
โดยที่ผูตอบไดตอบตามที่ตนเองมีความคิดเห็นและความรูสึก เปนขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหดวย
วิธีเชิงปริมาณ  
     - แบบสํารวจเชิงพรรณนา เปนแบบสอบถามที่ผูตอบตอบ ดวยคําพูด
และขอเขียนของตนเอง เปนแบบสัมภาษณหรือคําถามปลายเปดใหผูตอบตอบโดยอิสระ เปนขอมูลที่
ไดเชิงคุณภาพ  
    2.2) แบบวัดความพึงพอใจในการทํางาน ยังสามารถแบงไดตามคุณลักษณะ
ของงานเปน 2 ลักษณะ คือ  
     - แบบวัดความพึงพอใจในการทํางานโดยทั่วไปเปนแบบวัด ที่วัดความ
พึงพอใจในการทํางานของบุคคลที่มีความสุขอยูกับงานโดยสวนรวม  
     - แบบวัดความพึงพอใจในการทํางานเฉพาะดาน เปนการศึกษาถึง
ความรูสึกชอบพอและความพึงพอใจของบุคคลที่มีตองานเฉพาะดาน เชน รายได ความมั่นคง  
มิตรสัมพันธ ผูบังคับบัญชา และความกาวหนา เปนตน  
    จากขอความขางตน แสดงใหเห็นวาความพึงพอใจในการทํางาน สามารถ
แสดงใหเห็นถึงความรูสึกของบุคคลในองคการที่มีตอเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และองคการ และ
อาจกอใหเกิดผลดีทางสถานภาพสังคม สามารถปรับบุคลิกภาพของตนใหเขากับสภาพสังคม  
ทั้งภายในและภายนอกองคการได ดังนั้น เมื่อบุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกองคการได ตลอดจนสามารถตอบสนองความจําเปนพื้นฐานได ยอมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน สงผลทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจในการทํางานและสามารถทํางานไดอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานและบรรลุเปาหมายขององคการทั้งในดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการไดอยางชัดเจน 
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 2.2.4 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  “ผลการปฏิบัติงาน” เปนผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ 
โดยแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถชี้ ให เห็นถึงประสิทธิผลขององคการ 
ประสิทธิภาพขององคการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่กําหนดใหเปนเกณฑ
มาตรฐานตั้งไวสําหรับองคการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานและองคการสามารถมองเห็นและทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานของตน โดยมีองคประกอบของการวัดผลการปฏิบัติงาน ไดแก การวิเคราะหงาน มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) การวิเคราะหงาน (Job Analysis) คือ อธิบายรายละเอียดของงาน เปาหมายที่
ตองการ คุณลักษณะของบุคคล รวมทั้งทรัพยากรที่ตองการสาหรับงาน วิธีการจะตองมีการวิเคราะห
พิจารณาใหเห็นถึงชนิดของงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และทักษะความชํานาญเฉพาะอยางตาง ๆ ที่จําเปนตอง
มีรวมทั้งแบบของสไตลการทางาน หรือแงมุมการพิจารณาที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะนํามาใชดวย
ความสามารถในดานการทํางานอาจไดมาจากความสามารถอุดมคติหลักของธุรกิจ โมเดลความสามารถ
ของธุรกิจที่มีการประยุกตใชการวิเคราะห พฤติกรรมดวยเทคนิค (Behavioral Interviews, BEIs) การวิเคราะห
ดวยเทคนิค Function Analysis (FA) หรือซื้อจากบริษัทที่ปรึกษา (Cascio, 1991, p. 77) 
  2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) คือ การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม โดยระบุถึงรายละเอียด ระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (เชน  
ดีเลิศ ดี พอใช ไมพอใช) อยางชัดเจนวามีผลการทํางานอยางไร มาตรฐานการปฏิบัติงานทําใหการ
ประเมินมีมาตรฐานเทาเทียมกัน  
   อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชณุกร (2540) ไดกลาววา มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หมายถึง เกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเครื่องมือที่แสดงถึงระดับ
ของผลการปฏิบัติงานที่ตองการ เพื่อเปนหลักประกันขององคการจะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
การรวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการจะทําใหมองเห็นความสามารถขององคการ จึงทําให
มาตรฐานการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานและเปนสิ่งที่ทาทายของผูปฏิบัติงานเพื่อ
แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง การกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานบางอยางขึ้นมา เพื่อนําผล
การปฏิบัติงานของแตละบุคคลมาเปรียบเทียบจะทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานสูงกวา หรือต่ํากวา 
หรือพอดีกับมาตรฐานที่กําหนดไว โดยผลที่ไดยอมนําไปสูแนวทางการดําเนินการตามวัตถุประสงคที่
องคการตั้งไว ไมวาจะนําไปประกอบการตัดสินใจของการบริหารงานบุคคลหรือการพัฒนาบุคคล 
   บีซ (Beach, 1980) ไดอธิบายวา ในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
เพื่อชวยใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสามารถทราบถึงความมุงหวังในการปฏิบัติงานอยาง
ถูกตอง ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ประกอบดวย 1) ตองเปนเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติได คือ เปนเกณฑ
ที่แสดงถึงระดับของผลงานที่นาพอใจ ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปสามารถจะปฏิบัติได ไมควรกําหนดเกณฑไว
สูงหรือต่ําเกินไป 2) ตองสอดคลองกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ไมใชกําหนดหลักเกณฑที่นอกเหนือจากความ
ตองการของลักษณะงานนั้น ๆ 3) ตองมีความยืดหยุน พรอมที่จะปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ  
ที่เปลี่ยนไป และ 4) ตองกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะ
ไดรับทราบโดยทั่วกัน และเพ่ือใหปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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   การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด ไมอยูในระดับที่สูงหรือต่ํา
จนเกินไป ตลอดจนเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลและองคการอีกดวย ทั้งนี้ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตองมีการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อนํามาเปนตัวกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน และเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคตตอไปได 
  3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เปนขั้นตอนที่จะ
สรุปวาบุคคลผูถูกประเมิน มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับใด การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีองคประกอบ
หลักอยูจํานวน 21 ประการ ไดแก ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความสนใจในงาน ความคิดริเริ่ม ความรู
ในงาน ความรวมมือ ประสบการณในงาน ความสามารถในการติดตอกับผูอื่น การตัดสินใจ อุปนิสัยใน
การทํางาน ความเปนอิสระในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางานทัศนคติตองาน ความสัมพันธ
กับลูกคา การปรับตัว ความสามารถในการอบรมผูอื่น ความรูในดานเทคนิค ความรับผิดชอบ ทักษะ
ในดานชาง ทัศนคติในการเรียนรู และศักยภาพในการเปนผูนํา 
   องคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอยูหลายประการดวยกัน ขึ้นอยู
กับการเลือกใชของแตละองคการ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเลือกใชที่เหมาะสมกับลักษณะงานในแตละ
ตําแหนง จึงใหตองคํานึงถึงรายละเอียดลักษณะงานของแตละตําแหนง (Job Description) ที่อธิบาย
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบของงานและเนนความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) เงื่อนไขของงานแตละชนิดและความสัมพันธระหวางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนของงานในแตละตําแหนง    
จึงจะทําใหสามารถกําหนดองคประกอบที่จะนํามาใชเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงานได สําหรับขั้นตอนนี้     
มกีระบวนการยอย 2 ประการ คือ  
   3.1) การสังเกต คือ การคนหา รวบรวมสิ่งที่พบจากการสังเกต และทบทวน
เกี่ยวกับพฤติกรรมและเหตุการณตาง ๆ  
   3.2) การประเมินตัดสิน คือ การแยกแยะ วิเคราะหและประเมินคาจากขอมูลที่
ไดรับจากการสังเกต  
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ภาพที ่2.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ที่มา: Cascio (1991, p. 77) 
 
  4) การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน 
   เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองมีการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานดวย 
เพื่อใหทราบถึงเหตุผลที่แนชัด ตลอดจนมูลเหตุตาง ๆ ที่เปนผลใหแสดงถึงผลการปฏิบัติงานออกมาได 
โดยสามารถแยกการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานได 3 แนวทาง ดังนี้ 
   แนวทางที่ 1 ผลการปฏิบัติงานดีเกินกวามาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งในกรณีนี้ 
ผูบังคับบัญชายอมเกิดความพอใจและมีความตองการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหไดผลเกินกวา
มาตรฐานที่กําหนดไวอยางเสมอ ผลการปฏิบัติงานระดับนี้ สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ เกินกวา
มาตรฐานเล็กนอยและเกินกวามาตรฐานมาก หรือเรียกวา ดีมาก และ ดีเลิศ โดยในกรณีนี้
ผูบังคับบัญชาตองพยายามใหผูใตบังคับบัญชารักษาระดับผลการปฏิบัติงานนี้เอาไว และสงเสริมให
เขาปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นไป 
   แนวทางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานมีคาพอดีกับมาตรฐานที่กําหนดไว กลาวคือ มีการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายในหนาที่และความรับผิดชอบของตนไดพอดีกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
หรือไมสูง ไมต่ํากวามาตรฐานนั่นเอง หรือเปนที่นาพอใจ หรือเรียกวาอยูในระดับปานกลางหรือดี  
ซึ่งปกติแลว ผูบังคับบัญชายอมคาดหวังใหผูใตบังคับบัญชาของตนทุกคนตองปฏิบัติตามใหได
มาตรฐานที่กําหนดไวอยูแลว จึงจะสามารถปฏิบัติงานตอไปได มิเชนนั้นตองหามาตรการตาง ๆ เพื่อ
นํามาแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น และใหไดผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
   แนวทางที่ 3 ผลการปฏิบัติงานมีคาต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด หรือไมสามารถ
ปฏิบัติงานของตนตามหนาที่และความรับผิดชอบใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งสามารถแบงออกได 
2 ระดับ คือ ต่ํากวามาตรฐานเพียงเล็กนอย ที่เรียกวา เกือบพอใจ หรือ เกือบดี และต่ํากวามาตรฐานมาก 
ทีเ่รียกวา ใชไมได หรือไมพอใจ โดยในกรณีนี้ ผูบังคับบัญชาจําเปนตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน
เพื่อใหผูบังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นจนไดมาตรฐาน  

การวิเคราะหงาน 
อธิบายรายละเอียดของงาน 

คุณลักษณะของบุคคลที่ตองการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แสดงรายละเอียดมาตรฐาน ของงาน

ในแตละระดับ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัดสินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

วาอยูในระดับใด 
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   ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ตองอาศัยประสิทธิผลของ
องคการ ประสิทธิภาพในการทํางาน และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน จึงจะสามารถนําพาให
องคการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวได 
 2.2.5 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ในการบริหารงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคมากกวาเพื่อจาย
คาตอบแทน แกพนักงานเพราะผลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความคุมคาตอการพัฒนา
งานและคุณคาตอการบริหาร (ดนัย เทียนพุฒ, 2541) ดังนี้  
  1) ใชเปนเครื่องมือในการสรรหาทรัพยากรของหนวยงานอยางเปนธรรม  
  2) สรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอพนักงานที่มีผลงานที่ไดมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน  
  3) รักษาความเปนธรรมภายใน ทั้งในดานการบริหารเงินเดือน คาตอบแทน และ
การบริหารงานบุคคล กลาวคือสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานวาใหความสําคัญกับผลงานหรือความสําคัญกับพฤติกรรม  
  4) ใชเปนเครื่องมือสอนงานและพัฒนาบุคลากร กลาวคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร  
  5) ใชเปนเครื่องมือใหพนักงานยึดถือระเบียบ ขอบังคับรวมกันอยางเทาเทียม  
  6) ใหพนักงานไดทราบถึงความรูความสามารถของตนเองในสายตาของ
ผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ  
  7) เปนการทดสอบความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา  
  8) ชวยวิเคราะหปญหาขององคกรในดานตาง ๆ ที่องคกรจะตองพัฒนาพนักงานให
ไดตามวัตถุประสงคขององคกร  
  9) ใชเปนขอมูลในการปองกันปญหาทางการบริหาร เพื่อใหเกิดความยุติธรรมภายใน
องคกร  
  ผลจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานขางตนผูวิจัยสรุปไดวา 
ผลการปฏิบัติงานเปนผลลัพธที่เกิดจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคคลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ  
ซึ่งสามารถประเมินไดโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว การวัดผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคนก็เพื่อบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน ดังนั้นผลการปฏิบัติงานจึงถือเปนเรื่องเดียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการ
ปฏิบัติงานของแตละบุคคลจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพไดนั้น ตองประกอบดวยความสามารถ ความชํานาญ 
และสิ่งจูงใจใหปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย โดยประเมินผลของประสิทธิภาพนั้นไดจากคุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน เวลา และคาใชจายในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดประสิทธิภาพ
การทํางานสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการจะทําใหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการ ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของตัวแปรนี้และเลือกนํามาประยุกตใชกับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยไดศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่
ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานดังกลาวขางตนเปนอยางมาก ที่ประกอบไปดวยประสิทธิผล 
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ประสิทธิภาพขององคการ และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถแยกออกไดดังนี้ 
  1) ประสิทธิผลขององคการ ผูวิจัยจะศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
ที่มีภารกิจหลักในการดูแลปองกันชายแดนปราบปรามยาเสพติด ปองกันแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย รักษาความมั่นคงภายในประเทศในเขตชายแดน และการรักษาความสงบเรียบรอย
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการของกําลังพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงผลควบคูใหเกิด
ประสิทธิผลตอองคการ 
  2) ประสิทธิภาพขององคการ ผูวิจัยจะศึกษาถึงปจจัยที่ความสัมพันธและสงผลตอ
การใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดของหนวยงาน เชน น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น อาวุธปน เครื่องมือ
สื่อสาร เปนตน เพื่อใหเกิดความประหยัด หรือคุมคา (ประหยัดตนทุน ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และมีคุณภาพ 
  3) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน ผูวิจัยจะศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธและ
สงผลใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 
2.3 สภาพทั่วไปของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
 2.3.1 การจัดตั้งกองกําลังปองกันชายแดน 
  กองบัญชาการกองทัพไทย ไดจัดตั้งกองกําลังปองกันชายแดน จํานวน 8 กองกําลัง      
ซึ่งประกอบดวย กองกําลังของกองทัพบก จํานวน 7 กองกําลัง และกองกําลังของกองทัพเรือ  
เหลานาวิกโยธิน 1 กองกําลัง  
  ในพื้นที่ภาคเหนือ ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
แผนงาน ปองกันชายแดนประจําป รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 8 จังหวัด ทั้งประเทศเมียนมารและ
ประเทศลาว ความยาวตามแนวชายแดนรวม 2,062 กิโลเมตร โดยมีการจัดกําลังและกําหนดพื้นที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) กองกําลังนเรศวร รับผิดชอบการจัดโดย กองพลทหารราบที่  4 มีที่ตั้ ง 
กองบัญชาการ อยูที่คายวชิรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดตาก รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนดาน
จังหวัดตาก และจังหวัดแมฮองสอน รวมความยาว 1,029 กิโลเมตร 
  2) กองกําลังผาเมือง รับผิดชอบการจัดโดย กองพลทหารมาที่ 1 มีที่ตั้งกองบัญชาการ 
อยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบพื้นที่ 24 อําเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
พะเยา นาน อุตรดิตถ และพิษณุโลก รวมความยาว 933 กิโลเมตร แบงเปนดานประเทศเมียนมาร 
349 กิโลเมตร และดานประเทศลาว 584 กิโลเมตร (แยกเปนพื้นที่ทางบก 777 กิโลเมตร และทางน้ํา 
156 กิโลเมตร) 
  ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ มีอาณาเขตติดตอ คือ ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศเมียนมาร 
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังนเรศวร ทิศตะวันออก  
ติดกับ ประเทศลาว ทิศใตเปนพื้นที่ตอนในของจังหวัดชายแดน  สภาพพื้นที่เปนปาภูเขาประมาณ  
รอยละ 75 และเปนพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ รอยละ 25 มีเทือกเขาที่สําคัญ ดานประเทศเมียนมาร 
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ไดแก เทือกเขาแดนลาวและเทือกเขาผีปนน้ํา ดานประเทศลาว มีเทือกเขาหลวงพระบาง โดยมีพื้นที่
สูงสุด คือ ดอยผาหมปก สูงจากระดับน้ําทะเล 2,285 เมตร มีแมน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ํากก แมน้ําสาย 
แมน้ํารวก และแมน้ําโขง ซึ่งลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนปาเบญจพรรณสลับกับปาดิบชื้นบนพื้นที่สูง 
ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีบุคคลบนพื้นที่สูงหลายชนเผาประกอบดวย  
ไทยใหญ อาขา อีกอ จีนฮอ มง มูเซอ ลั๊วะ ลื้อ เปนตน 
 2.3.2 ภารกจิหลักในการปฏิบัติงาน 
  กองกําลังผาเมือง ควบคุมและอํานวยการยุทธตอกําลังปองกันชายแดนไทย - เมียนมาร 
และไทย - ลาว ตั้งแตเขตติดตอ กองกําลังนเรศวร อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน กับ อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม จนถึงเขตติดตอ ศูนยปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 (ศปก.ทภ.2) อําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก กับ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย โดยกองกําลังผาเมือง จะปฏิบัติภารกิจใน 4 แผนงานหลัก 
ประกอบดวย 
  1) แผนงานปองกันชายแดน 
  2) แผนงานสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด 
  3) แผนงานปองกันสกัดก้ันแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
  4) แผนงานรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งอยูในบทบาทของ กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 3 สวนแยก 2 (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 
 2.3.3 การจัดและการวางกําลังพล 
  การจัดและการวางกําลังพล มาจากกองพลทหารมาที่ 1 และกองพลทหารมาที่ 2 
รักษาพระองค โดยมีหนวยรองหลัก ประกอบดวย หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 3 และหนวยเฉพาะ
กิจกรมทหารมาที่ 5 นอกจากนี้หนวยยังไดรับมอบกําลัง จากตํารวจตระเวนชายแดน หนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขงเขตเชียงราย และหนวยทหารพราน ใหขึ้นควบคุมทางยุทธการ 
และมีหนวยสนับสนุนอื่น ๆ จํานวน 15 หนวย ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 แสดงแผนผังการจัดกําลังของกองกําลังผาเมือง  
ที่มา: กองบังคับการควบคุมที่ 1 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5. (2558). รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558. น. 16. 
 
  จากภาพดังกลาวขางตน การจัดกําลังของกองกําลังผาเมือง สามารถแบงมอบพื้นที่
รับผิดชอบใหกับหนวยรอง วางกําลัง ดังนี้ 
  1) พื้นที่จั งหวัดเชียงใหม รับผิดชอบโดยหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่  5  
(4 กองรอยทหารมา 5 กองรอยทหารพราน และ 2 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน) 
  2) พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา รับผิดชอบโดย หนวยเฉพาะกิจ      
กรมทหารมาที่ 3 (3 กองรอยทหารมา 8 กองรอยทหารพราน และ 2 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน) 
  3) พื้นที่จังหวัดนานตอนบน รับผิดชอบโดย หนวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32        
(6 กองรอยทหารพราน) พื้นที่จังหวัดนานตอนลาง รับผิดชอบโดย หนวยเฉพาะกิจตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 32 (1 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน) 
  4) พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบชอบโดย หนวยเฉพาะกิจ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 (4 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน) 
  5) พื้นที่ตามลําแมน้ําโขง  รับผิดชอบโดย หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอย    
ตามลําแมน้ําโขงเขตเชียงราย รับผิดชอบพื้นที่ ตั้งแตบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน     
ถึงบริเวณแกงผาได อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
  กองกําลังผาเมือง วางกําลังควบคุมภูมิประเทศสําคัญตามแนวชายแดน โดยจัดตั้ง
ฐานปฏิบัติการ จํานวน 161 ฐาน จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น จํานวน 85 จุด ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยมี จุดผานแดนถาวร จํานวน 8 จุด (จังหวัดเชียงราย 5, นาน 1, อุตรดิตถ 1) จุดผอน
ปรนการคา จํานวน 18 จุด (จังหวัดเชียงใหม 1, เชียงราย 9, พะเยา 1, นาน 4, อุตรดิตถ 3) และชองทาง
ธรรมชาติ/ทาขาม จํานวน 170 จุด  
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  สําหรับการจัดในสวนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สวนแยก 2 
(กอ.รมน. ภาค 3 สย. 2) ประกอบดวย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สวนแยก 2 
และชุดปฏิบัติการ จํานวน 22 ชุด (ชปส.ฯ จํานวน 19 ชุด, ชปข.ฯ จํานวน 3 ชุด) 
 2.3.4 ลักษณะการปฏิบัติงาน 
  หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 ตั้งอยูกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 
(คายพิชิตปรีชากร) ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่รับผิดชอบติดแนวชายแดน
ประเทศไทย – เมียนมาร ครอบคลุมทองที่อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ 
และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5   
สามารถแบงออกเปน จํานวน 5 ดาน ดังนี้ 
  1) ดานการปองกันชายแดน มีการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 3 ประการ ของ
กองทัพบก ดังนี้ 
   1.1) การเฝาตรวจและปองกันชายแดน การจัดตั้งฐานปฏิบัติการตามแนว
ชายแดน โดยใชกําลังพลตามฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน ลาดตระเวน เฝาตรวจซุมโจมตี      
เพื่อปองกันการรุกล้ําอธิปไตย การลักลอบลําเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายตาง ๆ รวมถึงมีการ
ประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
การขาวของหนวย ซึ่งการจัดกําลังในการปฏิบัติภารกิจนี้ไดแบงกําลังออกเปน 4 สวน คือ  
    - สวนปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน/เฝาตรวจ พิสูจนทราบ ซุมโจมตี จัดตั้งจุด
ตรวจ/สกัดกั้น เปนกําลังเคลื่อนไหว ปฏิบัติภารกิจภายนอกฐานปฏิบัติการ   
    - สวนเตรียมพรอมดําเนินการฝกทบทวนและเปนกองหนุนของหนวย  
    - สวนออมกําลัง พักผอนภายในฐานปฏิบัติการ และระวังปองกันฐาน และ  
    - สวนที่ลาพักตามวงรอบ  
    โดยภารกิจดานการปองกันชายแดนมีการปฏิบัติที่สําคัญที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
    - การจัดตั้งฐานปฏิบัติการและการจัดตั้งจุดตรวจการณ ใชกําลังจัดตั้งเปน
ฐานปฏิบัติการเพ่ือควบคุมภูมิประเทศสําคัญตาง ๆ  
    - การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น เปนการจัดกําลังปฏิบัติภารกิจตั้งดานตรวจ
ตามเสนทางคมนาคมที่สําคัญ อาจจะเปนการตั้งจุดตรวจ/สกัดกั้นถาวร 24 ชั่วโมง รวมกับเจาหนาที่
ตํารวจ และสวนราชการอื่น ๆ หรือจะเปนการตั้งจุดตรวจ/สกัดกั้นไมประจําที่ ตั้งดานลอยตาม
สถานการณ ดานการขาวของหนวย หรือตามความริเริ่มของหนวย  
    - การลาดตระเวนเฝาตรวจและพิสูจนทราบ เปนการจัดกําลังของหนวย
ออกไปลาดตระเวนตามพื้นที่ที่สําคัญที่ไมสามารถตรวจการณจากฐานปฏิบัติการได หรือพื้นที่ที่ฝาย
เราตองการทราบ เชน การลาดตระเวนตรวจชองทางเขา - ออก ตามแนวชายแดน การลาดตระเวน
พิสูจนทราบเสนทางลําเลียงยาเสพติด เปนตน 
    - การซุมโจมตี เปนการจัดกําลังของหนวยออกไปซุมโจมตี เพื่อมุงตอการ
ปะทะกบักองกําลังหรือกลุมขบวนการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆ เชน กลุมขบวนการคายาเสพติด เปนตน 
    - การปดลอม/ตรวจคน เปนการจัดกําลังของหนวย หรืออาจเปนการสนธิ
กําลังกับหนวยราชการอ่ืน ๆ เพื่อเขาปดลอม และตรวจคนเปาหมายที่หนวยตองการจับกุม โดยตองมี
หมายคน และสําหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก จะใชเมื่อจําเปนเทานั้น 
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   1.2) การจัดระเบียบพื้นที่และแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน แบงการ
ปฏิบัติงานออกได ดังนี้ 
    - การจัดเตรียม/สรางที่ตรวจการณ จุดเฝาตรวจ จุดตานทาน ที่มั่น ระบบเครื่อง     
กีดขวาง และเสนทางยุทธวิธีในพื้นที่รับผิดชอบ เพ่ือใหเกื้อกูลตอการเฝาตรวจและปองกันชายแดน 
    - ดํารงการฝก จัดระบบ และควบคุมการใชกําลังประชาชน เพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการปองกันตนเอง การเฝาตรวจ/ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และแจงเตือนขาวสารที่เปน
ประโยชนตอทางราชการ 
    - ดําเนินงานกิจการพลเรือน และพัฒนากําลังในระบบตอสูเบ็ดเสร็จ พัฒนา      
เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
    - การเตรียมกําลังประจําถิ่นในการระวังปองกัน และควบคุมความเสียหาย
พื้นที่/สถานที่สําคัญ และเตรียมกําลังประชาชนในการควบคุมจัดระเบียบ และดูแลความปลอดภัย
ใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่สวนหลัง ตามแผนปองกันประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   1.3) การประสานความร วมมือกับประเทศเพื่อนบาน  เพื่ อ เสริมสร า ง
ความสัมพันธอันดี รวมมือและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ โดยใชกลไกระหวางประเทศใน
ระดับทองถิ่น และหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง ซึ่งกําหนดใหมีการพัฒนา
ความสัมพันธ ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดจนการจัดกําลังลาดตระเวนแนวชายแดน
รวมกันกับทหารประเทศเมียนมาร และคงดํารงการติดตอ การสานสัมพันธกับผูบังคับหนวยของทหาร
เมียนมารอยางเสมอ 
  2) ดานการสกัดกั้นยาเสพติด กองกําลังผาเมือง ใชกําลังจากฐานปฏิบัติการตาม 
แนวชายแดน ดําเนินการลาดตระเวน เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอมตรวจคน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น 
และเปดยุทธการในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยแบงการปฏิบัติออกเปน 4 ประการ ดังนี้ 
   2.1) การดําเนินการดานการขาว เปนการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนเขตประเทศ
เพื่อนบาน แสวงความรวมมือกับฝายเมียนมาร เพื่อรวมมือในการปราบปรามยาเสพติดในเขตเมียนมาร 
   2.2) การสกัดกั้นตามแนวชายแดน เปนการปฏิบัติในพื้นที่ตามแนวชายแดนใน
เขตไทย ดําเนินการโดยใชการปฏิบัติในการจัดตั้งจุดเฝาตรวจ ลาดตระเวน พิสูจนทราบ ซุมโจมตี  
การสรางเครื่องกีดขวาง และปดลอม/ตรวจคน รวมทั้งการจัดกําลังรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงาน ณ จุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนการคาตาง ๆ 
   2.3) การจัดตั้งชุมชนเขมแข็ง เปนการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในหมูบานตามแนวชายแดน โดยการดําเนินการจะใชกระบวนการชุมชนเขมแข็ง รวมทั้งปญหา
ความมั่นคงอื่น ๆ การจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อสงเสริมความรูใน 4 เรื่อง ไดแก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด แรงงานตางดาว และการอนุรักษปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   2.4) การสกัดกั้นบนเสนทางคมนาคม เปนการปฏิบัติในพื้นที่จากชายแดนเขาสู
พื้นที่ภายใน ดําเนินการโดยใชการจัดกําลังรวมระหวางกําลังของหนวยทหาร ฝายปกครอง และ
ตํารวจจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น เพื่อสกัดกั้นกลุมขบวนการ ซึ่งจะใชเปนเสนทางลําเลียง ยาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายตาง ๆ 
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  3) ดานการสกัดกั้นผูลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยสาเหตุมาจาก
สภาพทางดานการสูรบ ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของประเทศเพื่อนบาน ประกอบ
กับความตองการแรงงานราคาถูกของผูประกอบการในเขตไทย และยังลักลอบเขามา เพื่อขายแรงงาน
ในพื้นที่ตามแนวชายแดน แตเปนเพียงสวนนอยเทานั้น การลักลอบเขามาจะเปนรายบุคคล ไมมีการ
ดําเนินการเปนขบวนการแตอยางใด โดยลักษณะของผูลักลอบเขาเมืองในพื้นที่รับผิดชอบของ     
กองบังคับการควบคุมที่ 1 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 มี 3 ลักษณะ ไดแก เขามาในลักษณะ   
ไปเชา - เย็นกลับ เพื่อทําการเกษตรกรรม  เขามาอยูกับญาติพี่นองในหมูบานตามแนวชายแดน      
ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาประชากรแฝง และเขามารับจางทํางานกับนายจางในพื้นที่ตอนใน ซึ่งจะทําให
เกิดปญหาแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย และในการปฏิบัติงานดานการสกัดกั้นผูลักลอบหลบหนีเขา
เมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถเกิดไดจากการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันชายแดนนั่นเอง เชน            
การลาดตระเวน เฝาตรวจ การจัดตั้งจุดตรวจ/สกัดกั้น ตามเสนทางคมนาคม หรือการปดลอม/     
ตรวจคน  
  4) ดานแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน. ภาค 3 สย.2) ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 4 ประการ ดังนี้ 
   4.1) ดําเนินการตามโครงการฝกอบรมจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะ 
ยาเสพติด และโครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ในพื้นที่อําเภอ
ชายแดนและพ้ืนที่คาบเก่ียว  
   4.2) ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง ในพื้นที่อําเภอชายแดนและ
อําเภอคาบเกี่ยว โดยบูรณาการและประสานงานกับสวนที่เก่ียวของ 
   4.3) บูรณาการ แผนงาน โครงการ ดานความมั่นคงในพื้นที่อําเภอชายแดนและ
อําเภอคาบเกี่ยว รวมกับสวนราชการที่เก่ียวของใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
   4.4) สรางระบบเชื่อมโยงเครือขายขาวภาคประชาชน ใหสามารถรายงานขาวที่
เกี่ยวของกับภัยดานความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5) ดานการรักษาความสงบเรียบรอย การปฏิบัติงานตามภารกิจรักษาความสงบ
เรียบรอย สามารถแบงออกไดเปน 7 ประการ ดังนี้ 
   5.1) การปฏิบัติตอเปาหมายบุคคล และการติดตามกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรม
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ 
   5.2) การติดตามเฝาระวังสื่อโทรทัศน โทรคมนาคม ระบบการติดตอสื่อสาร           
สถานีวิทยุชุมชน และสื่อออนไลน 
   5.3) การควบคุมระบบคมนาคม การจัดตั้งดานตรวจจุดตรวจ เพื่อสกัดกั้น        
การกระทําผิดกฎหมายและสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 
   5.4) การควบคุมการเคลื่อนไหวการชุมนุม บังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุม
สถานการณการชุมนุมตอตานการปฏิบัติของเจาหนาที่ และการบริหารงานแผนดิน 
   5.5) การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
   5.6) การปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) 
   5.7) การปฏิบัติตามนโยบายของผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย 
(ผบ.กกล.รส.) 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  เพ็ญศรี เมณเสน (2550) ไดศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานสายงานการเงิน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา  
  1) ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายงานการเงิน บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากด (มหาชน) ดานการมีสวนรวมในการบริหารงาน ดานความมีอิสระในการทํางาน 
ดานโอกาสความกาวหนา ดานความสําคัญของงาน ดานการพิจารณาผลตอบแทน ดานความรูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญตอองคกร และดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนอง พนักงานมีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนดานความทาทายของงาน พนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
  2) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายงานการเงิน บริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ดานความผูกพันที่เปนสวนหนึ่งขององคกร ดานความตองการที่จะปฏิบัติงานใน
องคกรตอไป และดานความจงรักภักดีตอองคกรพนักงานมีความผูกพันอยูในระดับมาก 
  3) พนักงานที่มีระดับตําแหนงแตกตางกัน มีปจจัยที่มีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายการเงิน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีความแตกตางกัน 
  4) พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน ระดับตําแหนง 
และระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายการเงินบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน 
  5) ปจจัยที่มีความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานสายงานการเงินในระดับต่ําถึงระดับต่ํามาก 
  ปยะบุตร มิ่งประเสริฐ (2552) ไดศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท คูราโม (ไทยแลนด) จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สวนบุคคลของพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 16-25 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกวา 2 - 5 ป เปนพนักงานในตําแหนงระดับปฏิบัติการ และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 6,151-8,100 บาท โดยในภาพรวมพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน ไดแก ดานปจจัยสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ดานการ
จายคาตอบแทนพนักงาน ดานปริมาณงาน ดานคุณภาพ และดานผลผลิต ซึ่งพนักงานที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือนแตกตางกันมีระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเฉลี่ยแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และระดับ
ความคิดเห็นดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของพนักงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลางกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที ่.01 
  พันธิตรา ศรีหมื่นไว (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการคร ู
โดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคล การรับรูความสามารถในตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูการ
สนับสนุนจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ระดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูโดยรวมอยูในระดับดี และพบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน สัมพันธกับ
การรับรูความสามารถในตนเอง และสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0 .05 ตลอดจนการรับรู การสนับสนุนจากสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธ 
เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน   
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  รุงอรุณ  เถื่อนใหญ (2553) ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอลาดหลุมแกวมีกระบวนการบริหาร 
POSDCORB ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก ผลการหาความสัมพันธ พบวา กระบวนการบริหาร POSDCORB 
ทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอลาดหลุมแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ : กรณีศึกษา เฉพาะกรณีของ
บุคลากรสวนกลาง ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคล ดานความผูกพันกับหนวยงาน ดานการทํางานเปนทีม และดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน อยูในระดับดีมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
การทํางานอยูในระดับดีที่สุด มีระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ดานความขยันหมั่นเพียร ความ
รับผิดชอบและเอาใจใสในงาน และความซื่อสัตยและภักดีตอองคกรอยูในระดับสูง ปจจัยในการ
ปฏิบัติงานดานบุคคลของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความสัมพันธกับ 
ระดับประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยในการปฏิบัติงานดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานองบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไมมี
ความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยใน
การปฏิบัติงานดานความผูกพันกับหนวยงานของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไมมีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปจจัยในการปฏิบัติงาน ดานการทํางานเปนทีมของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปจจัยในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มีความสัมพันธกับ ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  ณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการวิจัยพบวา 
1) ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานจํานวน 1 ดาน คือ ปจจัยดานลักษณะงาน โดย
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในประเด็นลักษณะงานที่รับผิดชอบตรงกับความรู
ความสามารถสูงสุด 2) ปจจัยค้ําจุนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานจํานวน 4 ดาน คือ ปจจัย
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นในประเด็นการไดรับการสนับสนุนในทุก ๆ
ดานจากผูบังคับบัญชาสูงสุด ปจจัยดานความมั่นคงในงาน มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความ
เชื่อมั่นตออนาคตขององคกรสูงสุด ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร มีระดับความคิดเห็นในประเด็น
ความภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคกรนี้สูงสุด และปจจัยดานความเปนอยูสวนตัว มีระดับความคิดเห็น
ในประเด็นงานที่ไดรับมอบหมายสงผลตอการดําเนินชีวิตสูงสุด 
  กรุณา ภูมะลิ และคนอื่น ๆ (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการบริหาร
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียน
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ขนาดเล็กในภาคตะวันออกในระดับมาก และผลการพยากรณพบวาปจจัยการบริหารสามารถทํานาย
ประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 70.60  
  สิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานของ
ชมรมผูสูงอายุตําบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานของชมรมเปนไปตาม 
POSDCoRB ประกอบดวย 7 ขั้นตอน สงผลใหการดําเนินงานของชมรมประสบบความสําเร็จ  
  หัสรินทร ดอนดี (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
มาตรฐานสากล จังหวัดลําปาง โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ระดับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครู โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันระดับสูงในทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
  อิศยา พัฒนภักดี (2558) ศึกษาปจจัยและกระบวนการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลตอ
ระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติก ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาในมุม
ผูประกอบการ พบวา กระบวนการบริหารจัดการโรงแรมบูติก ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมบูติก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
  ปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย ทองโชติ (2560) ศึกษากระบวนการบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎธานี ผลการวิจัยพบวา 
ความสัมพันธระหวางกระบวนการบริหารกับประสิทธิผล มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง 
ทุกดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  อานนท สุขสมนึก (2552) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
สายการผลิต และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นิเด็ค อิเล็คโทรนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก  
พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสายการผลิตในระดับมาก และระดับความคิดเห็น
ตอการบริหารจัดการ มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
  อิศเรศร ไชยะ (2553) ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในสถาบันการพลศึกษา
โดยรวมและเปนรายดาน เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย  
ดานการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ดานการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
สถาบันการพลศึกษาโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันการพลศึกษา อยูในระดับคอนขางสูง 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  เซมมอล (Sammons, 1995 อางถึงใน สุริยน เพ็งธรรม, 2553) ไดศึกษาคุณลักษณะของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล โดยศึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ในระดับประถมศึกษาและระดับ
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มัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผล ไดแก   
ภาวะผูนํา เปาหมายรวมกัน สอนและเรียนอยางตั้งใจ มีความคาดหวังสูง เปนตน 
  แกลรก (Klerk, 2001 อางถึงใน กัญญารัตน เฟองศิริวัฒนกุล, 2554) ไดศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขมาทํางานเพื่อสังคมหรือชุมชน ซึ่ง
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นนาจะเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในสวนใหญ เนื่องจากเปนการกําหนดตนเองใหเกิด
แรงจูงใจที่เกี่ยวของกับการกําหนดเจตคติอยางชัดเจน และเปนการกําหนดเปาหมายของการกระทํา 
ดังนั้น ปริมาณของแรงจูงใจกับการกําหนดตนเองจึงมีผลกับความคิด ความรูสึก และการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล อันเก่ียวของกับการเกิดแรงจูงใจของบุคคลซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความตองการ
ที่จะแสวงหาความพึงพอใจเปนสําคัญ 
  บอยด (Boyd, 1994 อางถึงใน อุษณีย สงเสริมพงษ, 2545) ไดศึกษา การรับรูของ
ครูดานระดับชั้นสังคม สถานภาพทางสังคม ศักดิ์ศรีแหงอาชีพมีผลตอระดับขวัญหรือไม ผลการศึกษา
พบวา สถานะทางสังคม ศักดิ์ศรีแหงอาชีพมีผลโดยตรงเปนอยางมากตอขวัญกําลังใจของครู และ
พบวา ผลตอขวัญกําลังใจของครูทั้งในระยะยาวและระยะสั้น คือ ระดับความคิดรวบยอดของผูบริหาร
และครู ความคาดหวังของผูบริหารการศึกษาตอสิ่งที่สอแสดงถึงการติดตอระหวางครูกับผูเรียน  
การปรับโครงสรางของโรงเรียนเพื่อใหครูและนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอน การทําให
ครูมีการยอมรับความกาวหนาในอาชีพหรือระบบคุณธรรม และการมีความมั่นคงตลอดชีพ 
  บรุค (Brook, 1971) ไดศึกษา ขวัญของสมาชิกในคณะวิชาของวิทยาลัยชุมชนใน 
รัฐไรโลนาเหนือ ผลการศึกษาพบวาสมาชิกของคณะวิชาที่มีประสบการณในการสอน 4 ป หรือนอยกวานั้น  
มีขวัญสูงกวาสมาชิกในคณะวิชาอื่น ๆ และสมาชิกของคณะวิชาที่มีการศึกษาต่ํา มีขวัญสูงกวาสมาชิก
คณะวิชาอื่น ๆ ในปจจัยที่สงผลตอขวัญดานการติดตอสื่อสารกับการบริหารโอกาสแหงความกาวหนา
ในวิชาชีพ การพบปะสังสรรคของคณะวิชา การไดรับประโยชนอยางเพียงพอ การบริหารอัตรา
เงินเดือน และสมาชิกของคณะวิชาที่มีอายุมากกวาสมาชิกคณะวิชาอื่น มีขวัญสูงกวาสมาชิกที่มีนอยกวา
ในดานการติดตอสื่อสารกับการบริหารโอกาสแหงความกาวหนาในวิชาชีพ 
  เจสสิ และกานตทาวิส (Jaiseri & Kantasewi, 2009) ไดศึกษาบทบาทของการเปน
ผูนําของคริสเตียนและแนวทางกระบวนการบริหารของสมาคม ธุรกิจคริสเตียนไทย ผลการศึกษาพบวา  
มี 5 ปจจัยที่เปนแนวทางในกระบวนการบริหาร สมาคมธุรกิจคริสเตียนใหมีความสําเร็จ คือ การจัดทํา
งบประมาณในแตละงานตาม ความจําเปนและมีความเหมาะสม การประเมิน มีการประเมินการ
ทํางานดวยความโปรงใส การวางแผน มีการปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันอยูเสมอ และการประสานงาน การจัดระเบียบการทํางานและความสัมพันธตาง ๆ ใหฝายตาง ๆ 
ปฏิบัติงานโดยเปนไปอยางราบรื่น บรรลุเปาหมายขององคการ 
  จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอผลการ
ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
ดานการสื่อสาร การไดรับโอกาสกาวหนาในอาชีพ เปนตน ซึ่งสวนใหญเกิดจากปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และสงผลทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคคลนั้น ๆ ในองคการ 



 

บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม     
ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกุลมตัวอยาง 
 3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.4 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 3.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 3.8 สถิติที่ใชในการวิจัย   
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กําลังพลชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน และ 
พลทหาร ในพืน้ที่ปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จํานวนทั้งหมด 1,075 นาย 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก กําลังพลชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน และพลทหาร 
ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จํานวน 292 นาย ประกอบดวย กองบังคับการ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5, กองบังคับการควบคุมที่ 1 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 กองบังคับ
การควบคุมที่ 2 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 334 และ
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 335 โดยประชากรกลุมตัวอยาง ผูศึกษาใชการคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน 5 % โดยใชสูตรสัดสวน
ของ Taro Yamane (Yamane, 1973, p. 1088) 
  จากสูตรวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ในกรณีที่มีประชากรแนนอน  
โดยใชสูตรสัดสวนของ Taro Yamane ดังนี้ 

 
   n  =          N 
            1 + N (e) 2 

  
 โดย  n  คือ  ขนาดตัวอยางที่คํานวณได 
   N คือ จํานวนประชากรที่ทราบคา 
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   e คือ คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (กําหนดระดับความ 
                                          คลาดเคลื่อนเทากับ 5 % จะใชคา 0.05) 
 
  แทนคา   n =          1,075 
                 1 + 1,075 (0.05) 2 

        =          1,075 
                        3.6875 

     =  291.53 
  เพราะฉะนั้น ขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 292 ตัวอยาง 
 3.1.3 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) เปนการเลือกกลุม
ตัวอยาง ซึ่งแบงจํานวนประชากรออกเปน 13 กลุม โดยคํานึงถึงสัดสวนองคประกอบของประชากร  
 

จากสูตร    n1  =          nN1 

                         N 

  โดย  n1  คือ  จํานวนตัวอยางท่ีจะสุมตัวอยางในแตละกลุม 
   n คือ ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
   N1 คือ จํานวนประชากรในแตละกลุม 
                      N คือ  จํานวนประชากรทั้งหมด 

สามารถแสดงขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาได ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
 

ลําดับ
ที ่

หนวยงาน 
จํานวนประชากร 

(นาย) 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 
(นาย) 

1 กองบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรม 
ทหารมาที่ 5 
1.1 ชั้นสัญญาบัตร 
1.2 ชั้นประทวน 
1.3 พลทหาร 

 
 

25 
84 
50 

 
 
8 
24 
14 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ลําดับ
ที ่

หนวยงาน 
จํานวนประชากร 

(นาย) 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 
(นาย) 

2 กองบังคับการควบคุมที่ 1 หนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5  
2.1 ชั้นสัญญาบัตร 
2.2 ชั้นประทวน 
2.3 พลทหาร 

 
 

16 
154 
182 

 
 
4 
42 
49 

3 กองบังคับการควบคุมท่ี 2 หนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5  
3.1 ชั้นสัญญาบัตร 
3.2 ชั้นประทวน 
3.3 พลทหาร 

 
   

16 
154 
182 

 
 
4 
42 
49 

4 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 334 
4.1 ชั้นสัญญาบัตร 
4.2 ชั้นประทวน 

 
5 

101 

 
1 
27 

5 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 335 
5.1 ชั้นสัญญาบัตร 
5.2 ชั้นประทวน 

 
5 

101 

 
1 
27 

รวมทั้งหมด 1,075 292 

 
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ 
  ปจจัยการบริหารงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
ไดกําหนดกรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม   
โดยกําหนดตัวแปรอิสระศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร ของลูเธอร และเออรวิค (Luther & 
Urwick อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2549) หรือที่เรียกวา “POSDCORB” จํานวน 7 ประการ ไดแก 
การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยงาน หรือการสั่งการ การประสานงาน  
การรายงาน และการงบประมาณ 
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 3.2.2 ตัวแปรตาม 
  ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ประการ ไดแก ประสิทธิผลขององคการ ประสิทธิภาพขององคการ และ
ความพึงพอใจของกําลังพล 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู วิ จั ยใช เครื่ องมือในเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จํานวน 3 สวน ดังนี้ 
 3.3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา     
ชั้นยศ และรายได มีลักษณะเปนแบบเลือกคําตอบ 
 3.3.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร “POSDCORB” ของหนวยเฉพาะกิจ  
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 7 ประการ ไดแก  
  1) การวางแผน   
  2) การจัดองคการ   
  3) การจัดคนเขาทํางาน   
  4) การอํานวยงานหรือการสั่งการ   
  5) การประสานงาน   
  6) การรายงาน   
  7) การงบประมาณ 
  สําหรับสวนที่ 2 มีลักษณะเปนขอคําถามแบบใหคะแนน (Rating scale) ตามแนว
ของลิเคอรท ซึ่งมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
   4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
   2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
   1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
  เกณฑในการแปลคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกําลังพลตอปจจัยการบริหารของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยได ดังนี ้
   1.00 – 1.75  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอการบริหารระดับนอยที่สุด  
   1.76 – 2.50  หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหารระดับนอย  
   2.51 – 3.25  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอการบริหารระดับมาก  
   3.26 – 4.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นตอการบริหารระดับมากที่สุด 
 3.3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ      
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
  สําหรับสวนที่ 3 มีลักษณะเปนขอคําถามแบบใหคะแนน (Rating scale) ตามแนว
ของลิเคอรท ซึ่งมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
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   4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
   3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
   2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย 
   1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
  เกณฑในการแปลคาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยได ดังนี ้
   1.00 – 1.75  หมายถึง  มผีลการปฏิบัติงานระดับนอยที่สุด  
   1.76 – 2.50  หมายถึง มผีลการปฏิบัติงานระดับนอย  
   2.51 – 3.25  หมายถึง  มผีลการปฏิบัติงานระดับระดับมาก  
   3.26 – 4.00  หมายถึง  มผีลการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด 
 
3.4 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอน 
ดังตอไปนี้  
 3.4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ วิธีการ เอกสารงานวิจัย และตําราที่เกี่ยวของปจจัยที่
มคีวามสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 
 3.4.2 กําหนดประเด็นและขอบเขตของการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา 
 3.4.3 สรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
 3.4.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษา และผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของเนื้อหาใหครอบคลุมและเหมาะสม 
 3.4.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําใหสมบูรณและถูกตอง 
 
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยจึงทําการ
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) ดังตอไปนี ้
 3.5.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย   
ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา การใชภาษา และความเที่ยงตรง
ดานโครงสรางเพื่อใหไดแบบสอบถามท่ีสามารถใหคําตอบตอการศึกษาครั้งนีไ้ด 
 3.5.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข
สมบูรณแลวมาทดลอง (Try out) กับกลุมตัวอยาง (Pre-test) จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient: α) ตามวิธีของ Cronbach เพื่อพิจารณาคาความ
เชื่อมั่นวาสูงพอหรือไม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจดังนั้นหากคา α มากกวาและ
เทากับ 0.7 แสดงวา คําถามในแบบสอบถามสามารถวัดคาตัวแปรหลักในการวิจัยอยูในระดับความ
เชื่อมั่นที่สูง สามารถนําแบบสอบถามดังกลาวนี้ไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริงตอไป  
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(กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) ซึ่งจากการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
พบวา 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารของหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
มีคา α =  0.962 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน หนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีคา α = 0.845 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 นั้น แสดงวาแบบสอบถามมี
ความเชื่อมั่นสูงสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงได 
 
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 3.6.1 ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังประชากรกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแทนกําลังพล      
ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน และพลทหาร ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จํานวน 292 นาย โดยเก็บขอมูล ดังนี้ 
  1) ปจจัยการบริหาร POSDCORB จํานวน 7 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ 
การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยงานหรือการสั่ งการ การประสานงาน การรายงาน และ
การงบประมาณ 
  2) ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม 
 3.6.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากประชากรกลุมตัวอยาง 
 3.6.3 นําแบบสอบถามท้ังหมด มาตรวจสอบและใหคะแนนตามหลักเกณฑที่กําหนด 
 
3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการทําการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 3.7.1 ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับจากประชากรกลุมตัวอยางให
สมบูรณและครบถวน 
 3.7.2 ใหคะแนนแบบสอบถามแตละดานตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 
 3.7.3 เตรียมลงรหัสขอมูลจากแบบสอบถามแตละชุด และตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 
3.8 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ  
โดยประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  
 3.8.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.8.2 สถิติเชิงอนุมาณ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient: r) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร ซึ่งรูปแบบความสัมพันธจะมีทั้ง
ทิศทางเดียวกัน และทิศทางตรงกันขาม (-) โดยเกณฑการแปรผล (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544, น. 316) มดีังนี้ 
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  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.71-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง  
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.31-0.70 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01-0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันต่ํา 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน  



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะหขอมูล 

 
 การศึกษา “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม” โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกําลังพลในพื้นที่
ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 292 นาย ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษา ดังนี้    
 4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม 
 4.3 ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม 
 4.4 การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 
4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงอาย ุ
 

ชวงอายุ จํานวน (นาย) รอยละ 

ต่ํากวา 21 ป  27 9.25 
ระหวาง 21 – 30 ป 129 44.18 
ระหวาง 31 – 40 ป 92 31.50 
ระหวาง 41 – 50 ป 32 10.96 
ระหวาง 51 – 60 ป 12 4.11 

รวม 292 100 
  
 จากตารางที่ 4.1 พบวา ประชากรที่ศึกษา ไดแก กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีชวงอายุระหวาง 21-30 ป มากที่สุด รอยละ 44.18 รองลงมา 
ชวงอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 31.50 ระหวาง 41-50 ป รอยละ 10.96 ต่ํากวา 21 ป รอยละ 9.25 และ
ชวงอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 4.11 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชั้นยศ 
 

ชั้นยศ จํานวน (นาย) รอยละ 
ชั้นสัญญาบัตร 
(รอยตรี – จอมพล หรือรอยตํารวจตรี – พลตํารวจเอก) 

18 6.16 

ชั้นประทวน 
(สิบตรี – จาสิบเอก หรือสิบตํารวจตรี – ดาบตํารวจ) 

162 55.48 

พลทหาร 112 38.36 
รวม 292 100 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบวา ประชากรที่ศึกษา ไดแก กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม อยูในชั้นประทวน (ยศสิบตรี – จาสิบเอก หรือสิบตํารวจตรี - 
ดาบตํารวจ) มากที่สุด รอยละ 55.48 รองลงมาเปนพลทหาร รอยละ 38.36 และนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
(ยศรอยตรี – จอมพล หรือรอยตํารวจตรี – พลตํารวจเอก) นอยที่สุด รอยละ 6.16 
 
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน  จํานวน (นาย) รอยละ 

8,000 – 10,000 บาท 112 38.35 
10,000 -15,000 บาท 94 32.20 
16,000 – 20,000 บาท 68 23.29 
20,000 บาท ขึ้นไป 18 6.16 

รวม 292 100 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา ประชากรที่ศึกษา ไดแก กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีรายไดตอเดือนระหวาง 8,000 - 10,000 บาท มากที่สุด 
รอยละ 38.35 รองลงมาระหวาง 10,000 – 15,000 บาท รอยละ 32.20 ระหวาง 16,000 – 20,000 บาท 
และ 20,000 บาทขึ้นไป รอยละ 6.16 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  จํานวน (นาย) รอยละ 
ประถมศึกษา 14 4.80 
มัธยมศึกษาตอนตน หรือ ปวช. 56 19.18 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. 116 39.72 
ปริญญาตรี 97 33.22 
สูงกวาปริญญาตรี 9 3.08 

รวม 292 100 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบวา ประชากรที่ศึกษา ไดแก กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย
เฉพาะกจิกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มากที่สุด รอยละ 39.72 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 33.22 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 19.18 ระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 4.80 และระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 3.08 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ  จํานวน (นาย) รอยละ 
โสด 72 24.66 
สมรส 163 55.82 
แยกกันอยู 57 19.52 

รวม 292 100 
  
 จากตารางที่ 4.5 พบวา ประชากรที่ศึกษา ไดแก กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีสถานภาพสมรสมากที่สุด รอยละ 55.82 รองลงมา 
สถานภาพโสด รอยละ 24.66 และสถานภาพแยกกันอยู รอยละ 19.52 นอยที่สุด 
 
4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 การวิเคราะหปจจัยดานการบริหาร POSDCORB จํานวน 7 ประการ ของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม โดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีผลการวิเคราะห 
ดังตารางตอไปนี ้
 
 
 



52 

ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยการบริหารของหนวยเฉพาะ
กิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 

 

ปจจัยการบริหาร   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. ดานการวางแผน 2.94 0.594 มาก 2 
2. ดานการจัดองคการ 2.91 0.581 มาก 4 
3. ดานการจัดคนเขาทํางาน 2.97 0.579 มาก 1 
4. ดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ 2.89 0.645 มาก 5 
5. ดานการประสานงาน 2.93 0.712 มาก 3 
6. ดานการรายงาน 2.86 0.693 มาก 6 
7. ดานการงบประมาณ 2.83 0.692 มาก 7 

รวม 2.91 0.546 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.6 ปจจัยดานการบริหาร พบวา กําลังพลของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 2.91, S.D. = 0.546) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารในระดับมากทุกดาน  
โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานการจัดคนเขาทํางาน ( = 2.97, S.D. = 0.579) ดานการ
วางแผน ( = 2.94, S.D. = 0.594) ดานการประสานงาน ( = 2.93, S.D. = 0.712) ดานการจัด
องคการ ( = 2.91, S.D. = 0.581) ดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ ( = 2.89, S.D. = 0.645) 
ดานการรายงาน ( = 2.86, S.D. = 0.693) และดานการงบประมาณ ( = 2.83, S.D. =0.692) 
 
 4.2.1 ดานการวางแผน 
 
ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยการบริหารดานการวางแผน

ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 

ดานการวางแผน   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว
ลวงหนา  

2.98 0.810 มาก 3 

2. บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบ มีความรู
ความเขาใจในการวางแผน 

2.78 0.811 มาก 2 

3. แผนงานขององคการมีความยืดหยุน 
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ  

3.01 0.795 มาก 5 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ) 
 

ดานการวางแผน   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

4. การวางแผนงานครอบคลุมทุกแงมุม 2.87 0.797 มาก 4 
5. มีการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และ
แนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน 

3.04 0.805 มาก 1 

รวม 2.94 0.594 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.7 ปจจัยการบริหารดานการวางแผน พบวา กําลังพลหนวยเฉพาะกิจ        
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารดานการวางแผน อยูในระดับมาก 
( = 2.94, S.D. = 0.594) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการ
บริหารดานการวางแผนในระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ มีการกําหนดทิศทาง 
กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน ( = 3.04, S.D. = 0.805) แผนงานขององคการมีความ
ยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ ( = 3.01, S.D. = 0.795) มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานไวลวงหนา ( = 2.98, S.D. = 0.810) การวางแผนงานครอบคลุมทุกแงมุม  ( = 2.87, 
S.D. = 0.797) และบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบ มีความรูความเขาใจในการวางแผน ( = 2.78, 
S.D. =0.811)   
 
 4.2.2 ดานการจัดองคการ 
 
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยการบริหารดานการจัด

องคการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
 

ดานการจัดองคการ   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. การมอบหมายงานในแตละฝาย/กอง 
ตรงตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
กฎหมาย  

3.00 0.711 มาก 2 

2. มีการแบงบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบใหแกบุคลากรตามลักษณะ
งานอยางชัดเจน  

2.93 0.781 มาก 3 

3. องคการมีสภาพแวดลอมที่ดีและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

3.00 0.758 มาก 1 

4. การจัดแบงหนวยงานภายในองคการที่
ครอบคลุมภารกิจอยางชัดเจน 

2.88 0.849 มาก 4 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ)  
 

ดานการจัดองคการ   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

5. การจัดองคการในภาพรวมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

2.76 0.907 มาก 5 

รวม 2.91 0.581 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.8 ปจจัยการบริหารดานการจัดองคการ พบวา กําลังพลหนวยเฉพาะกิจ    
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =2.91, S.D. = 0.581) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารดานการจัดองคการในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ องคการมีสภาพแวดลอมที่ดีและเปนระเบียบเรียบรอย 
( = 3.00, S.D. = 0.758) การมอบหมายงานในแตละฝาย/กองตรงตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
กฎหมาย ( = 3.00, S.D. = 0.711) มีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหแกบุคลากรตาม
ลักษณะงานอยางชัดเจน ( = 2.93, S.D. = 0.781) การจัดแบงหนวยงานภายในองคการที่
ครอบคลุมภารกิจอยางชัดเจน ( = 2.88, S.D. = 0.849) และการจัดองคการในภาพรวมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ( = 2.76, S.D. = 0.907)  
 
 4.2.3 ดานการจัดคนเขาทํางาน 
 
ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยการบริหารดานการจัดคน 

เขาทํางานของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 

ดานการจัดคนเขาทํางาน   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานตรงตาม
ความรูความสามารถ  

2.95 0.844 มาก 4 

2. บุคลากรมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณ
งาน   

2.89 0.842 มาก 6 

3. มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกบุคลากร 

3.01 0.727 มาก 3 

4. มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง  

2.90 0.862 มาก 5 

5. มีการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงเปน
ประจําทุกป 

3.03 0.665 มาก 2 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ) 
 

ดานการจัดคนเขาทํางาน   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

6. มีสวัสดิการแกบุคลากรเพ่ือการดํารง
รักษาบุคลากรไวในองคการ 

3.06 0.676 มาก 1 

รวม 2.97 0.579 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.9 ปจจัยการบริหารดานการจัดคนเขาทํางาน พบวา กําลังพลหนวยเฉพาะกิจ  
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 2.97, S.D. = 0.579) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารดานการจัดองคการใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ มีสวัสดิการแกบุคลากรเพื่อการดํารงรักษาบุคลากร
ไวในองคการ ( = 3.06, S.D. = 0.676) มีการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงเปนประจําทุกป ( = 3.03, 
S.D. = 0.665) และมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร ( = 3.01, S.D. = 0.727)     
การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานตรงตามความรูความสามารถ ( = 2.95, S.D. = 0.844) มีการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ( = 2.90, S.D. = 0.862) และบุคลากรมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน 
( = 2.89, S.D. = 0.842)   
 
 4.2.4 ดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ 
 
ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยการบริหารดานการอํานวย

งานหรือการสั่งการของหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 

ดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. ผูบังคับบัญชามีทักษะในการวินิจฉัย 
สั่งการ  

2.95 0.765 มาก 1 

2. ผูบังคับบัญชามีทกัษะในการควบคุม
งาน  

2.89 0.812 มาก 3 

3. ผูบังคับบัญชามีศิลปะในการ
บริหารงาน  

2.85 0.851 มาก 5 

4. ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดี 2.87 0.799 มาก 4 
5. การบริหารงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคแผนงาน ทิศทาง และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

2.90 0.831 มาก 2 

รวม 2.89 0.645 มาก  
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 จากตารางที่ 4.10 ปจจัยการบริหารดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ พบวา กําลังพลมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 2.89, S.D. = 0.645) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมี
ความคิดเห็นตอการบริหารดานการอํานวยงานหรือการสั่งการในระดับมากทุกขอ โดยเรียงตาม  
ลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ ผูบังคับบัญชามีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ ( = 2.95, S.D. = 0.765) การบริหารงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคแผนงาน ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว ( = 2.90, S.D. = 0.831) 
ผูบังคับบัญชามีทักษะในการควบคุมงาน ( = 2.89, S.D. = 0.812) ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดี 
( = 2.87, S.D. = 0.799) และผูบังคับบัญชามีศิลปะในการบริหารงาน ( = 2.85, S.D. = 0.851) 
 
 4.2.5 ดานการประสานงาน 
 
ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยการบริหารดานการ

ประสานงานของหนวยเฉพาะกจิ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
 

ดานการประสานงาน   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. ไดรับความรวมมือในการติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน  

2.97 0.803 มาก 1 

2. ไดรับความรวมมือในการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก  

2.89 0.795 มาก 2 

รวม 2.93 0.712 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.11 ปจจัยการบริหารดานการประสานงาน พบวา กําลังพลของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารดานการประสานงาน อยูใน
ระดับมาก ( = 2.93, S.D. = 0.712) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีความคิดเห็นใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ไดรับความรวมมือในการติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานภายใน ( = 2.97, S.D. = 0.803) และไดรับความรวมมือในการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ( = 2.89, S.D. = 0.795) 
 
 4.2.6  ดานการรายงาน 
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ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยการบริหารดานการ
รายงานของหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  

 

ดานการรายงาน    S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน  2.82 0.876 มาก 4 
2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบอยางตอเนื่อง  

2.80 0.842 มาก 5 

3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง 

2.83 0.885 มาก 3 

4. มีการรวบรวมและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  

2.99 0.857 มาก 1 

5. มีการจัดทําศูนยขอมูลขาวสารที่
สามารถตอบสนองความตองการบุคลากร 

2.88 0.782 มาก 2 

รวม 2.86 0.693 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.12 ปจจัยการบริหารดานการรายงาน พบวา กําลังพลหนวยเฉพาะกิจ     
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 2.86, S.D. = 0.693)       
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารดานการรายงานในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ มีการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
( = 2.99, S.D. = 0.857) มีการจัดทําศูนยขอมูลขาวสารที่สามารถตอบสนองความตองการบุคลากร  
( = 2.88, S.D. = 0.782) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง 
( = 2.83, S.D. = 0.885) มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ( = 2.82, S.D. = 0.876) และมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยางตอเนื่อง ( = 2.80, S.D. = 0.842)  
  
 4.2.7 ดานงบประมาณ 
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ตารางที่ 4.13 คาเฉลี่ ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของปจจัยการบริหารดาน
การงบประมาณของหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  

 

ดานการงบประมาณ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. มีการเตรียมการที่ดีในการดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณ 

2.80 0.845 มาก 4 

2. มีความรวดเร็วในการเบิกจาย
งบประมาณ  

2.83 0.807 มาก 3 

3. มีการใชจายงบประมาณที่เหมาะสม  2.80 0.801 มาก 5 
4. การใชจายงบประมาณขององคการ
เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวทุกป  

2.88 0.807 มาก 1 

5. การเบิกจายเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

2.84 0.844 มาก 2 

รวม 2.83 0.692 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.13 ปจจัยการบริหารดานการงบประมาณ พบวา กําลังพลของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นตออยูในระดับมาก ( = 2.83, S.D. = 0.692)    
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารดานการงบประมาณใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ การใชจายงบประมาณขององคการเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไวทุกป ( = 2.88, S.D. = 0.807) การเบิกจายเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย  
ที่เกี่ยวของ ( = 2.84, S.D. = 0.844) มีความรวดเร็วในการเบิกจายงบประมาณ ( = 2.83, S.D. = 0.807) 
มีการเตรียมการที่ดีในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ( = 2.80, S.D. = 0.845) และมีการใช
จายงบประมาณที่เหมาะสม ( = 2.80, S.D. = 0.801) 
 
4.3 ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม 
 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ       
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม โดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีผลการวิเคราะห 
ดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.14 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการปฏิบัติงานของกําลังพลใน
พืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 

 
ผลการปฏิบัติงาน    S.D. ระดับการปฏิบัติงาน ลําดับที่ 

1. ดานประสิทธิผล 2.86 0.629 มาก 3 
2. ดานประสิทธภิาพ 2.91 0.600 มาก 2 
3. ดานความพึงพอใจ 2.92 0.672 มาก 1 

รวม 2.89 0.510 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.14 ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย   
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม พบวา กําลังพลมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก 
( = 2.89, S.D. = 0.510) เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา กําลังพลมผีลการปฏิบัติงานในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้  ดานความพึงพอใจ ( = 2.92, S.D. = 0.672)  
ดานประสิทธิภาพ ( = 2.91, S.D. = 0.600) และดานประสิทธิผล ( = 2.86, S.D. = 0.629) 
 
 4.3.1 ดานประสิทธิผล 
 
ตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิผล

ของกําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
  

ดานประสิทธิผล    S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ 

1. ทานสามารถทํางานไดบรรลุผล
สัมฤทธิ์ มีคุณภาพตามเกณฑหรือ
เปาหมายของงานที่กําหนด 

2.88 0.750 มาก 1 

2. ทานมั่นใจวาผลการปฏิบัติงานที่
เปนอยูในปจจุบันมีระดับคุณภาพดีขึ้น
จากปที่ผานมาอยางชัดเจน 

2.85 0.817 มาก 2 

3. ผูบังคับบัญชายอมรับในผลการ
ปฏิบัติงานของทานอยางสม่ําเสมอ  

2.85 0.766 มาก 3 

รวม 2.86 0.629 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.15 ของผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิผล ของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ
ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม พบวา กําลังพลมีผลการปฏิบัติงานอยูใน   
ระดับมาก ( = 2.86, S.D. = 0.629) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีผลการปฏิบัติงาน
ดานประสิทธิผลในระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ สามารถทํางานไดบรรลุผล
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สัมฤทธิ์ มีคุณภาพตามเกณฑหรือเปาหมายของงานที่กําหนด ( = 2.88, S.D. = 0.750)  มั่นใจวา
ผลการปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบันมีระดับคุณภาพดีขึ้นจากปที่ผานมาอยางชัดเจน ( = 2.85, 
S.D. = 0.817) และผูบังคับบัญชายอมรับในผลการปฏิบัติงานของทานอยางสม่ําเสมอ ( = 2.85, 
S.D. = 0.766) 
 
 4.3.2 ดานประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิภาพ

ของกําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 

ดานประสิทธภิาพ   S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ 

1. ทานสามารถทํางานไดปริมาณงาน
ตามที่หนวยงานกําหนด  

2.90 0.810 มาก 3 

2. ทานสามารถปฏิบัติงานไดแลวเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด  

2.96 0.756 มาก 1 

3. ทานทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีขอผิดพลาดนอยมาก   

2.84 0.818 มาก 4 

4. ทานใชทรัพยากรขององคกรในการ
ปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา 

2.94 0.788 มาก 2 

รวม 2.91 0.600 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.16 ผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิภาพของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม พบวา กําลังพลมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
( = 2.91, S.D. = 0.600) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิภาพ
ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ สามารถปฏิบัติงานไดแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
( = 2.96, S.D. = 0.756) ใชทรัพยากรขององคกรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา ( = 2.94, 
S.D. = 0.788) สามารถทํางานไดปริมาณงานตามที่หนวยงานกําหนด ( =2.90, S.D. =0.810) และ
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีขอผิดพลาดนอยมาก ( = 2.84, S.D. = 0.818) 
 
 4.3.3 ดานความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 4.17 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ของกําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  

 

ดานความพึงพอใจ   S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ 

1. ทานพึงพอใจตอภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย  

2.88 0.829 มาก 3 

2. ทานพึงพอใจเมื่อไดรับการสนับสนุน
พัฒนาทักษะ เชน การฝกอบรม สัมมนา   

2.80 0.877 มาก 4 

3. ทานพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา การ
ชวยเหลือในการทํางานจากผูบังคับบัญชา 

2.98 0.804 มาก 2 

4. ทานพึงพอใจตอการบริหารของหนวย
เฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  

2.99 0.808 มาก 1 

รวม 2.92 0.672 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม พบวา กําลังพลมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
( = 2.92, S.D. = 0.672) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กําลังพลมีผลการปฏิบัติงานดานความ   
พึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ พึงพอใจตอการบริหารของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ( = 2.99, S.D. = 0.808) พึงพอใจตอการใหคําปรึกษาการ
ชวยเหลือในการทํางานจากผูบังคับบัญชา ( = 2.98, S.D. = 0.804) พึงพอใจตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
( = 2.88, S.D. = 0.829) และพึงพอใจเมื่อไดรับการสนับสนุนพัฒนาทักษะ เชน การฝกอบรม  
สัมมนา ( =2.80, S.D. =0.877) 
 
4.4 การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม    
โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)       
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลการวิเคราะหแยกตามสมมติฐานไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิผล 
ของกําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
 
 
 



62 

ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับผลการปฏิบัติงานดาน
ประสิทธิผลของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม  

                    

ปจจัยดานการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิผล 

สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธเพียรสัน (r) 

Sig. 

1. การวางแผน 0.301** 0.000 
2. การจัดองคการ 0.342** 0.000 
3. การจัดคนเขาทํางาน 0.350** 0.000 
4. การอํานวยงานหรือการสั่งการ 0.261** 0.000 
5. การประสานงาน 0.285** 0.000 
6. การรายงาน 0.363** 0.000 
7. งบประมาณ 0.434** 0.000 

ภาพรวม 0.394** 0.000 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงาน   
ดานประสิทธิผลของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม      
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.394 หมายถึง มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลาง ดังนั้น แสดงวาปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานประสิทธิผลของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม นั่นคือ หากหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีการบริหาร 
“POSDCORB” ที่ดีจะทําใหกําลังพลมีผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงาน
ดานประสิทธิผลของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม     
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
ดังนี้ งบประมาณ การรายงาน การจัดคนเขาทํางาน การจัดองคการ การวางแผน การประสานงาน 
และการอํานวยงานหรือการสั่งการ ซึ่งความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงบวก 
 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิภาพ 
ของกําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
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ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับผลการปฏิบัติงานดาน
ประสิทธิภาพของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม  

 

ปจจัยดานการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิภาพ 

สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธเพียรสัน (r) 

Sig. 

1. การวางแผน 0.647** 0.000 
2. การจัดองคการ 0.641** 0.000 
3. การจัดคนเขาทํางาน 0.608** 0.000 
4. การอํานวยงานหรือการสั่งการ 0.592** 0.000 
5. การประสานงาน 0.602** 0.000 
6. การรายงาน 0.704** 0.000 
7. งบประมาณ 0.655** 0.000 

ภาพรวม 0.750** 0.000 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.19 พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงาน    
ดานประสิทธิภาพของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม    
ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.750 หมายถึง มีความสัมพันธกัน
ในระดับสูง ดังนั้น แสดงวาปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดาน
ประสิทธิภาพของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
นั่นคือ หากหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีการบริหาร “POSDCORB” ที่ดีจะทํา
ใหกําลังพลมผีลการปฏิบัติงานดานประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงาน
ดานประสิทธิภาพของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม   
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
ดังนี้ การรายงาน งบประมาณ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน 
การอํานวยงานหรือการสั่งการ ซึ่งความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงบวก 
 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ของกําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับผลการปฏิบัติงานดาน
ความพึงพอใจของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม  

 

ปจจัยดานการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจ 
สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธเพียรสัน (r) 
Sig. 

1. การวางแผน 0.651** 0.000 
2. การจัดองคการ 0.617** 0.000 
3. การจัดคนเขาทํางาน 0.647** 0.000 
4. การอํานวยงานหรือการสั่งการ 0.636** 0.000 
5. การประสานงาน 0.643** 0.000 
6. การรายงาน 0.722** 0.000 
7. งบประมาณ 0.717** 0.000 

ภาพรวม 0.783** 0.000 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงานดาน
ความพึงพอใจของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.783 หมายถึง มีความสัมพันธกัน
ในระดับสูง ดังนั้นแสดงวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดาน
ความพึงพอใจของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
นั่นคือ หากหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหมมีการบริหาร “POSDCORB” ที่ดีจะทํา
ใหกําลังพลมีผลการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลตอผลการปฏิบัติงานดาน
ความพึงพอใจของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
ดังน้ี การรายงาน งบประมาณ การวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน การอํานวยงานหรือ
การสั่งการ และการจัดองคการ ซึ่งความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงบวก 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของ      
กําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือ กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 292 นาย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ขอมูลทั่วไป 
  ผลการศึกษาพบวา กําลังพลสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 21 – 30 ป รอยละ 44.18  
อยูในชั้นประทวน (ยศสิบตรี – จาสิบเอก หรือสิบตํารวจตรี – ดาบตํารวจ) รอยละ 55.48 มีรายไดตอ
เดือนระหวาง 8,000 - 10,000 บาท รอยละ 38.35 จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 39.72 และสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 
55.82 
 5.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม  
  ผลการศึกษาพบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารของหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กําลังพลมี
ความคิดเห็นตอปจจัยดานการบริหารตามแนวคิดกระบวนการบริหาร ของลูเธอร และเออรวิค 
(Luther & Urwick) หรือที่เรียกวา “POSDCORB” ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการจัด
องคการ ดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ ดานการรายงาน และดานการงบประมาณ ตามลําดับ  
 5.1.3 ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม  
  ผลการศึกษาพบวา กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม มีผลการปฏิบัติงาน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กําลังพล
มีผลการปฏิบัติงานในระดับมากทุกดาน โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความ
พึงพอใจ ดานประสิทธิภาพ และดานประสิทธิผล ตามลําดับ  
 5.1.4 การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
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  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” ประกอบดวย
ดานการงบประมาณ ดานการรายงาน ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการจัดองคการ ดานการวางแผน  
ดานการประสานงาน และดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับ
ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” ที่
สงผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลในระดับปานกลาง ดานประสิทธิภาพระดับสูง และ
ดานความพึงพอใจของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
ในระดับสูง 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 5.2.1 ความคิดเห็นตอการบริหาร  
  ผลการศึกษาพบวา กําลังพลมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารของหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กําลังพลมี
ความคิดเห็นตอปจจัยดานการบริหารในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ดังนี้ ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการจัดองคการ ดานการอํานวยงาน
หรือการสั่งการ ดานการรายงาน และดานการงบประมาณ ตามลําดับ หมายความวา กรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม มีการบริหารงานที่ดีและเหมาะสมและสงเสริมการปฏิบัติงานของกําลังไดเปนอยางดี
ทั้งในดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการจัดองคการ ดานการ
อํานวยงานหรือการสั่งการ ดานการรายงาน และดานการงบประมาณ โดยผลการวิจัยสอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของรุงอรุณ  เถื่อนใหญ (2553) ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  
ผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอลาดหลุมแกวมีกระบวนการบริหาร 
POSDCORB ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับหัสรินทร ดอนดี (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยการ
บริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัย
การบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน มาตรฐานสากล จังหวัดลําปาง โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับอานนท สุขสมนึก (2552) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการสายการผลิต และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นิเด็ค อิเล็คโทรนิกส 
(ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
สายการผลิตในระดับมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับกรุณา ภูมะลิ และคนอื่น ๆ (2557) 
ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาปจจัยการบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกในระดับมาก  
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 5.2.2 ระดับผลการปฏิบัติงาน 
  ผลการศึกษาพบวา กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กําลังพลมี
ผลการปฏิบัติงานในระดับมากทุกดาน โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความ
พึงพอใจ ดานประสิทธิภาพ และดานประสิทธิผล ตามลําดับ หมายความวา ผลการปฏิบัติงานของ
กําลังพลเมื่อพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานที่กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดไว พบวา 
กําลังพลไดปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ไดรับเปนผลมาจากหลากหลายปจจัย ดังที่นักวิชาการ 3 ทาน ซึ่งมีแนวคิดที่
คลายคลึ่งกัน โดยชาริณ ีจันทรแสงศรี (2540, น. 12) ไดอธิบายวา การที่ผลการปฏิบัติงานของบุคคล
จะดีหรือไมนั้น ผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการตอบสนองความตองการทั้งภายในและภายนอก 
(Internal and External Need) ซึ่งหากไดรับการตอบสนองแลวยอมสงผลถึงผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ Cumming & Schwab (1973) อธิบายวา ปจจัยที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในองคกร เปนผลมาจากปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก การออกแบบงานการบริหารงาน เพื่อนรวมงาน 
การตอบแทน สภาพการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและการประเมินผลงาน ซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายการ
บริหารขององคกรนั้น ๆ สวนปจจัยบุคคลไดแก ความสามารถของบุคคลนั้นและแรงจูงใจที่จะทํางาน
ใหไดผลลัพธที่ตองการทั้งสองปจจัยจะชวยใหการปฏิบัติงานไดผลเปนที่นาพอใจ และ Porter & 
Lawler (1975) อธิบายวา ปจจัยที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของบุคคล คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถและทักษะของบุคคล ความชัดเจนในบทบาทและการยอมรับในบทบาท โอกาสในการปฏิบัติงาน 
และผูบริหารสามารถสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลไดโดยการสรางแรงจูงใจ การมอบหมายงานที่
ชัดเจน และจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงสรุปไดวาการที่กําลังพลจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุผลนั้น เปนผลมาจากการไดรับปจจัยเกื้อหนุนที่เหมาะสม จนเปนแรงผลักให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
ผลการวิจัยที่ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของกรุณา ภูมะลิ และคนอื่น ๆ 
(2557) ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกในระดับมาก หัสรินทร ดอนดี 
(2560) ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 
ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
 5.2.3 ความสัมพันธระหวางการบริหารตอผลการปฏิบัติงาน  
  ผลการผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” 
ประกอบดวย ดานการงบประมาณ ดานการรายงาน ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการจัดองคการ 
ดานการวางแผน ดานการประสานงาน และดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ มีความสัมพันธเชิงบวก 
ในระดับสูงกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยการบริหาร 
“POSDCORB” ที่สงผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลในระดับปานกลาง ดาน
ประสิทธิภาพระดับสูง และดานความพึงพอใจของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรม
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ทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ในระดับสูง หมายความวา การบริหารที่ดีของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม สงผลใหผลการปฏิบัติงานของกําลังพลตอบสนองในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูงดวย ซึ่งเปนปจจัยสาเหตุที่สงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จอีกดวย  
ดังผลการวิจัยของ Jaiseri & Kantasewi (2009) ไดศึกษาบทบาทของการเปนผูนําของคริสเตียนและ
แนวทางกระบวนการบริหารของสมาคม ธุรกิจคริสเตียนไทย ผลการศึกษา พบวา มี 5 ปจจัยที่เปน
แนวทางในกระบวนการบริหาร สมาคมธุรกิจคริสเตียนใหมีความสําเร็จ คือ การจัดทํางบประมาณใน
แตละงานตามความจําเปนและมีความเหมาะสม การวางแผน มีการปรับแผนการดําเนินงานให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ และการประสานงาน การจัดระเบียบการทํางานและ
ความสัมพันธตาง ๆ ใหฝายตาง ๆ ปฏิบัติงานโดยเปนไปอยางราบรื่น บรรลุเปาหมายขององคการ 
นอกจักนี้ยังสอดคลอกับสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ของชมรมผูสูงอายุตําบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานของชมรมเปนไป
ตาม POSDCoRB ประกอบดวย 7 ขั้นตอน สงผลใหการดําเนินงานของชมรมประสบความสําเร็จ 
 5.2.4 ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของ
กําลังพลในพืน้ที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ในดานประสิทธิผล
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีการกําหนด
ทิศทาง กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจนและไดวางแผนไวลวงหนา โดยมีการแบงบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบใหแกบุคลากรตามลักษณะงานอยางชัดเจนและเหมาะสม รวมถึงในหนวยงาน
มีผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนํา มีทักษะ มีความรู ความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งกําลังพลมีความ
คิดเห็นตอการบริหารในประเด็นดังกลาวในระดับมากถึงมากที่สุด จึงสงผลทําใหผลการปฏิบัติงานของ
กําลังพลเกิดประสิทธิผลมีคุณภาพงานที่ดีตรงตามเปาหมายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของนักวิจัยหลายทาน โดย ปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย ทองโชติ (2560) ศึกษากระบวนการบริหาร
ที่สงผลตอประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎธานี ผลการวิจัย
พบวา ความสัมพันธระหวางกระบวนการบริหารกับประสิทธิผล มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยของรุงอรุณ  เถื่อนใหญ (2553) 
ศึกษาเรื่องกระบวนการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา กระบวนการบริการ 
POSDCORB ทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอลาดหลุมแกว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตอมาพันธิตรา ศรีหมื่นไว 
(2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการครูพบวา การสนับสนุนจาก
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดานหัสรินทร ดอนดี (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 35 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันระดับสูงในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.01 และนอกจากนี้ผลการวิจัยในเชิงทนายอิทธิพลโดย กรุณา ภูมะลิ และคนอื่น ๆ (2557) 
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ศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ผลการ
พยากรณพบวา ปจจัยการบริหารสามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 70.60  
 5.2.5 ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของ
กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ในดานประสิทธิภาพ
ระดับสูง เนื่องจากหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีการใชจายงบประมาณที่
เหมาะสม โดยการใชจายงบประมาณขององคการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวทุกป และในการ
ปฏิบัติงานไดรับความรวมมือในการติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
ความรูความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษยของผูบังคับบัญชา ประกอบกับกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม ที่สามารถจัดสรรกําลังพลมากเพียงพอตอการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหการปฏิบัติงาน
ของกําลังพลมีประสิทธิภาพเสร็จตามเวลาที่กําหนดเพราะมีจํานวนบุคลากรในองคกรเพียงพอในการ
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีขอผิดพลาดนอยมากเนื่องจากประสบการณในการทํางานและการไดรับการ
สนับดานความรูความสามารถของกกําลังพล เชน การอบรม สัมมนา และยังสามารถใชทรัพยากรของ
องคกรในการปฏิบัติงานไดอยางประหยัดและคุมคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรสุดา ดุสิตรัตนกุล 
(2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ : กรณีศึกษา เฉพาะกรณีของบุคลากรสวนกลาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยในการ
ปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานองบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไมมีความสัมพันธกับระดับสูงประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทางดานปยะบุตร มิ่งประเสริฐ (2552) ไดศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท คูราโม (ไทยแลนด) จํากัด ผลการศึกษาพบวา ระดับความ
คิดเห็นดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และระดับความคิดเห็นดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
ของพนักงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางกับระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ปยะบุตร มิ่งประเสริฐ (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท คูราโม (ไทยแลนด) จํากัด 
ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และระดับความคิดเห็น
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของพนักงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลางกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.01 
 5.2.6 ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของ
กําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ในดานความพึงพอใจ
ระดับสูง เนื่องจากหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม มีสวัสดิการแกบุคลากรเพื่อการ
ดํารงรักษาบุคลากรไวในองคการ มีการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงเปนประจําทุกป การเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร องคการมีสภาพแวดลอมที่ดีและเปนระเบียบเรียบรอย ในขณะที่การ
บริหารงานมีการวางแผนที่ดี มีความชัดเจน ประกอบกับการมีผูบังคับบัญชาที่ดี มีความสามารถ  
จึงทําใหกําลังพลมีแรงจูงใจในการทํางานสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหาร 
ที่ดีของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม นั้นชวยใหกําลังพลมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงไกร เจริญพานิช (2541) ที่กลาววา ความพึงพอใจในการ
ทํางาน หมายถึง ความรูสึกหรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากปจจัยหรือ
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องคประกอบตาง ๆ  ในการทํางาน เชน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมการทํางาน และผลประโยชนตอบแทนอื่น  ๆ
ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม จะสงผลใหเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน ผลการวิจัยที่พบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พันธิตรา ศรีหมื่นไว 
(2553) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการครู โดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคล  
การรับรูความสามารถในตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรู การสนับสนุนจากสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ผลการศึกษาพบวา การรับรูการสนับสนุนจากสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอานนท สุขสมนึก (2552) 
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็นในการบริหารจัดการสายการผลิต และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นิเด็ค อิเล็คโทรนิกส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อิศเรศร ไชยะ (2553) 
ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา อยูในระดับคอนขางสูง 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
  จากการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหาร “POSDCORB” สงผลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
ดังนั้น เพื่อใหกําลังพลมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร 
“POSDCORB” เพื่อใหกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม เปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
  1) ดานการวางแผน หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ควรมีการ
กําหนดทิศทาง กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติอยางที่ชัดเจน โดยบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบในการ
วางแผนกลยุทธควรมีความรู ความเขาใจในการวางแผนเปนอยางดี และแผนงานขององคการที่
กําหนดไวควรมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณในปจจุบัน 
  2) ด านการจัดองคการ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่  5  จั งหวั ดเชี ยงใหม  
ควรมอบหมายงานในแตละฝาย/กองใหตรงตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย โดยมีการแบง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหแกกําลังพลตามลักษณะงานและตามหนวยงานอยางชัดเจน 
  3) ดานการจัดคนเขาทํางาน เนื่องจากกําลังพลของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม ตองปฏิบัติงานตามแนวเขตชายแดน เพื่อดูแลความสงบเรียบรอยใหกับประเทศ  
ซึ่งบางครั้งในการทํางานอาจมีความสี่ยงตอชีวิต จากการปะทะขบวน การลักลอบลําเลียงยาเสพติด
หรือสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงควรเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับกําลังพลอยาง
ตอเนื่อง โดยการชื่นชมในการปฏิบัติหนาที่ การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงอยางเปนประจําทุกปแก   
ผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งควรมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบใหแก
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กําลังพลภายในองคการที่แนนอน เหมาะสม และเปนธรรม โดยการวางมาตรการ และสรางเครื่องมือ
สําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน เชน การจัดใหมีการประเมินผลงานเพื่อประโยชนในการ  
เลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน โดยพิจารณาจากเหมาะสม และความรูความสามารถของกําลังพล นอกจากนี้ 
ควรมีการเพิ่มสวัสดิการแกกําลังพล เชน การมอบทุนการศึกษาแกบุตรของกําลังพลที่มี ผลการเรียนดี
เพื่อลดภาระคาใชจายของกําลังพลและครอบครัว ตลอดจนเปนสงเสริมการศึกษาใหแกเยาวชนไดเปน
อยางดี รวมถึงการเพิ่มการเบิกจายสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัว หรือเบี้ยเลี้ยง
ที่นอกเหนือจากเงินเดือน เปนตน ในขณะเดียวกันจํานวนกําลังพลในแตละหนวยงานควรมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย 
  4) ดานการอํานวยงานหรือการสั่งการ ผูบังคับบัญชาควรมีรูความสามารถในการ
การบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคแผนงาน ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว    
มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการและทักษะในการควบคุมกําลังพล ในขณะเดียวกันผูบังคับบัญชาสามารถ
ใหกําลังพลไดเขาพบปะหารือ ปรึกษา รับคําแนะนํา และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งปญหา
ภายในและภายนอกองคกร 
  5) ดานการประสานงาน กําลังพลทุกหนวยงานควรใหความรวมมือในการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เปนไปอยางสอดคลองกันเพื่อใหงานบรรลุถึง
วัตถุประสงคเดียวกัน มีผลงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และกําลังพลทุกนาย
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหงานตาง ๆ เปนไปอยางมีระบบสอดคลองกันโดย
ไมเกิดความซ้ําซอน ขัดแยง เหลื่อมล้ําในการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินงานไปไดอยางสมานฉันท  
มีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล และบรรลุเปาหมายไดในเวลาที่กําหนด 
  6) ดานการรายงาน ในการบริหารงานหรือการทําโครงการตาง ๆ ควรมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง และควรมีการ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําป นอกจากนี้ควรมีการจัดทําศูนยขอมูลขาวสารที่ชวยประชาสัมพันธ
ขาวสารของหนวยงานใหกําลังพลทราบ ทั้งนี้เพื่อรายงานผลของการทํางานในแตละครั้งใหกับ
ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารทราบถึงความเคลื่อนไหวอยู เสมอ และเก็บไวเปนหลักฐานขอมูล 
ลายลักษณอักษร ตลอดจนเปนการวางแผนการทํางานในครั้งตอไป เพื่อจะสามารถแกไขปรับปรุงได
ทันทวงทนีอกจากนี้ยังชวยลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย  
  7) ดานงบประมาณ เพื่อให ไดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด       
หนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ควรมีการใชจายงบประมาณขององคการเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไวทุกป โดยงบประมาณที่ใชจายควรมีความเหมาะสมกับสถานการณ และ
เปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1) ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนกําลังพลในหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม และเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นที่
ตองมกีารศึกษากับผูปฏิบัติงานในองคกรอื่น ๆ ตามแนวเขตชายแดนของประเทศไทย เชน หนวยงาน
ของกรมสรรพากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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เปนตน และนํามาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ ซึ่งจะทําใหสามารถแกไขปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแตละพ้ืนที่ตามแนวเขตชายแดนไดอยางเหมาะสม 
  2) ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลของกําลังพล
ในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม เชน แรงจูงใจ ทัศนคติ 
ปจจัยดานพฤติกรรม เปนตน 
  3) ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม ที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม เชน ความมั่นใจในการปฏิบัติงานปองกันประเทศ เปนตน 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ 

ของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น และจะเก็บรักษาไวเปน
ความลับ จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดตอบคําถามตามความเปนจริง ที่ตรงกับความรูสึก
และความคดิเห็นของทานมากที่สุด โดยทานไมตองแจงชื่อใหทราบ 
 2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  สวนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล 
  สวนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร “POSDCORB” ของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
  สวนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ
หนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
 
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
 
1. ปจจุบันทานมีอายุระหวาง 
  ต่ํากวา 21 ป  21 – 30 ป 
  31 – 40 ป  41 – 50 ป 
  51 – 60 ป 
2. ชั้นยศ 
  ชั้นสัญญาบัตร (ยศรอยตรี – จอมพล หรือรอยตํารวจตรี – พลตํารวจเอก)  
  ชั้นประทวน (ยศสิบตรี – จาสิบเอก หรือสิบตํารวจตรี – ดาบตํารวจ) 
  พลทหาร 
3. รายไดตอเดือน 
  8,000 – 10,000 บาท  10,000 -15,000 บาท 
  16,000 – 20,000 บาท  20,000 บาทขึ้นไป 
4. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน/ ปวช. 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวส.  ปริญญาตรี 
  สูงกวาปริญญาตรี 
5. สถานภาพ  
  โสด  สมรส 
  แยกกันอยู 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารของหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่สุด 
  โดย  4 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
   3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก 
   2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย 
   1 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด 
 

ปจจัยการบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 2 1 
1. การวางแผน     

1.1 มีการวางแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนา      
1.2 บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบ  
มีความรูความเขาใจในการวางแผน  

    

1.3 แผนงานขององคการมีความยืดหยุน 
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ  

    

1.4 การวางแผนงานครอบคลุมทุกแงมุม     
1.5 มีการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแนวทาง

ปฏิบัติอยางชัดเจน 
    

2. การจัดองคการ     
2.1 การมอบหมายงานในแตละฝาย/กอง      

ตรงตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  
    

2.2 มีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
ใหแกบุคลากรตามลักษณะงานอยางชัดเจน  

    

2.3 การจัดแบงหนวยงานภายในองคการที่
ครอบคลุมภารกิจอยางชัดเจน 

    

2.4 การจัดองคการในภาพรวมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

    

3. การจัดคนเขาทํางาน     
3.1 การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงาน ตรงตาม

ความรูความสามารถ  
    

3.2 บุคลากรมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน       
3.3 มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร     
3.4 มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง      
3.5 มีการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงเปนประจํา

ทุกป 
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ปจจัยการบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 2 1 
3.6 มีสวัสดิการแกบุคลากรเพ่ือการดํารงรักษา

บุคลากรไวในองคการ 
    

4. การอํานวยงานหรือการสั่งการ      
4.1 ผูบังคับบัญชามีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ      
4.2 ผูบังคับบัญชามีทักษะในการควบคุมงาน      
4.3 ผูบังคับบัญชามีศิลปะในการบริหารงาน      
4.4 ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดี     
4.5 การบริหารงานเปนไปตามวตัถุประสงค แผนงาน 

ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
    

5. การประสานงาน     
5.1 ไดรับความรวมมือในการติดตอประสานงาน

ระหวางหนวยงานภายใน  
    

5.2 ไดรับความรวมมือในการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานภายนอก  

    

6. การรายงาน     
6.1 มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน      
6.2 มีการรายงานผลการปฏิบัตงิานใหผูบังคับบัญชา

ทราบอยางตอเนื่อง 
    

6.3 มีการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป  

    

6.4 มีการจัดทําศูนยขอมูลขาวสารที่สามารถ
ตอบสนองความตองการบุคลากร 

    

7. ดานการงบประมาณ     
7.1 มีการเตรียมการที่ดีในการดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ 
    

7.2 มีความรวดเร็วในการเบิกจายงบประมาณ      
7.3 มีการใชจายงบประมาณที่เหมาะสม      
7.4 การใชจายงบประมาณขององคการเปนไป

ตามแผนงานที่กําหนดไวทุกป  
    

7.5 การเบิกจายเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
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สวนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่สุด 
  โดย 4 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
   3 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานมาก 
   2 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานนอย 
   1 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ระดับการปฏิบัติงาน 

4 3 2 1 
1. ดานประสิทธิผล      

1.1 ทานสามารถทํางานไดบรรลุผลสัมฤทธิ์  
มคีุณภาพตามเกณฑหรือเปาหมายของงานที่กําหนด 

    

1.2 ทานมัน่ใจวาผลการปฏิบัติงานที่เปนอยูใน
ปจจุบันมีระดับคุณภาพดีขึ้นจากปที่ผานมาอยาง
ชัดเจน 

    

2. ดานประสิทธิภาพ     
2.1 ทานสามารถทํางานไดปริมาณงานตามที่

หนวยงานกําหนด  
    

2.2 ทานสามารถปฏิบัติงานไดแลวเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด  

    

2.3 ทานทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ขอผิดพลาดนอยมาก 

    

2.4 ทานใชทรัพยากรขององคกรในการปฏิบัติงาน
อยางประหยัด 

    

3. ดานความพึงพอใจ     
3.1 ทานพึงพอใจตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย      
3.2 ทานพึงพอใจเมื่อไดรับการสนับสนุนพัฒนา

ทักษะ เชน การฝกอบรม สัมมนา 
    

3.3 ทานพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา  
การชวยเหลือในการทํางานจากผูบังคับบัญชา 

    

3.4 ทานพึงพอใจตอการบริหารของหนวยเฉพาะกิจ 
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม  
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ขอแสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางยิ่ง 
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability Statistics) 

 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
จังหวัดเชียงใหม 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.962 33 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b1.1 93.200 309.407 0.717 0.960 
b1.2 93.233 308.875 0.666 0.960 
b1.3 93.633 305.344 0.739 0.960 
b1.4 93.600 315.421 0.520 0.961 
b1.5 93.300 314.424 0.459 0.962 
b2.1 93.467 319.499 0.427 0.962 
b2.2 93.633 311.620 0.627 0.961 
b2.3 93.167 317.178 0.460 0.961 
b2.4 93.400 307.559 0.554 0.961 
b2.5 93.700 305.183 0.643 0.960 
b3.1 93.433 306.254 0.693 0.960 
b3.2 93.367 307.551 0.762 0.960 
b3.3 93.333 311.195 0.688 0.960 
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 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b3.4 93.433 310.461 0.580 0.961 
b3.5 93.167 313.868 0.611 0.961 
b3.6 92.900 319.886 0.342 0.962 
b4.1 93.367 307.413 0.681 0.960 
b4.2 93.200 309.683 0.706 0.960 
b4.3 93.167 301.178 0.762 0.960 
b4.4 93.400 304.317 0.775 0.959 
b4.5 93.467 302.189 0.721 0.960 
b5.1 93.333 305.126 0.782 0.959 
b5.2 93.367 308.999 0.705 0.960 
b6.1 93.633 304.930 0.589 0.961 
b6.2 93.633 307.344 0.561 0.961 
b6.3 93.433 311.978 0.526 0.961 
b6.4 93.167 306.144 0.734 0.960 
b6.5 93.300 308.355 0.646 0.960 
b7.1 93.400 301.490 0.764 0.960 
b7.2 93.367 309.964 0.626 0.960 
b7.3 93.400 307.145 0.714 0.960 
b7.4 93.433 305.151 0.731 0.960 
b7.5 93.567 301.082 0.790 0.959 

 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารมาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.845 11 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
c1.1 27.633 32.585 0.354 0.845 
c1.2 27.833 30.557 0.506 0.834 
c1.3 27.600 33.214 0.258 0.854 
c2.1 27.667 30.644 0.588 0.827 
c2.2 27.467 31.292 0.468 0.837 
c2.3 27.833 30.695 0.579 0.827 
c2.4 27.633 30.171 0.656 0.822 
c3.1 27.867 29.292 0.701 0.817 
c3.2 27.667 29.609 0.637 0.822 
c3.3 27.767 32.599 0.434 0.839 
c3.4 27.700 29.803 0.640 0.822 

 



ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล พันตรี ภูวดล  พลเสน 
วัน เดือน ป ที่เกิด 25 กุมภาพันธ 2527 
สถานที่เกิด  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อยูปจจุบัน 48/9 หมูที่ 4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมือง  

จังหวัดสระบุรี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2550-2552 
พ.ศ. 2552-2558 
พ.ศ. 2558-2560 
 
พ.ศ. 2560-2561 
พ.ศ. 2561-ปจจุบัน 

 
ผูบังคับหมวดทหารมา กองพันทหารมาที่ 23 รักษาพระองค 
ผูบังคับกองรอยทหารมา กองพันทหารมาที่ 23 รักษาพระองค 
นายทหารยุทธการและการฝก กองพันทหารมาที่ 23  
รักษาพระองค 
นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
นายทหารยุทธการและการฝก กรมทหารมาที่ 5 รักษาพระองค 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน นายทหารยุทธการและการฝก กรมทหารมาที่ 5 รักษาพระองค 
ที่ทํางานปจจุบัน กรมทหารมาที่ 5 รักษาพระองค  
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