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53603735: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
คําสําคัญ: การนําความรูไปใช ประสิทธิผล และทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช  
 ภคมน เหมือนอวม: การศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :รองศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ มีทรัพย
หลาก.  156 หนา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อวัดการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช และทําการเปรียบเทียบการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พรอมทั้งศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชของผูรับ
ทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลท่ีรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ที่จบหลักสูตร ตั้งแตป 2549-2554  จํานวน 255 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติ หาคารอยละ คาเฉลี่ยการทดสอบดวยคาที ( t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–
Way-ANOVA)และนํามาทดสอบรายคูโดยวิธีของ Seheffé พรอมทั้ง วิเคราะหระดับความสัมพันธ
โดยใชคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
ผลการวิจัยพบวา  ผูรับทุนมีระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใช ในภาพรวมอยูในระดับสูง  โดยพบวา ดานการสั่งการ/อํานวยการและดาน
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีระดับการนําความรูไปใชอยูในระดับสูง 2. การเปรียบเทียบการ
นําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ผลการวิจัย
พบวา ผูรับทุนที่มีประเภทการขอรับทุนตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ดาน
การวางแผนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนบุคคลอ่ืนๆ โดยรวม
ไมแตกตางกัน 3. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราชผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลกับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผู รับทุน มีความสัมพันธเชิงบวกและแปรผันตาม สวน
ความสัมพันธระหวาง ผูรับทุนกับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอแลฝกอบรม
ไปใชใหเกิดประสิทธิผล พบวา มีความสัมพันธกันเชิงบวกและแปรผันตาม 
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The purpose of this thesis is to measure graduated Siriraj Development 
Scholarship students’ knowledge implementations and compare their implementation with 
classified personal factors as well as factors related to their implementation.The sample group 
are 255 scholarship staffs of Faculty of Medicine, Siriraj Hospital graduated during 2549-2554 
B.E. . Research method is questionnaire and  with rating scaleand data analysis is calculated 
by statistic, T-test , One-Way-ANOVA and Scheffe’s test  along with relationship analysis by 
Pearson correlation coefficient. 
 

The study finds that 
1.The degree of knowledge and experience Implementation of Siriraj Development 

Scholarship studentsare totally respectively high,specifically, in direction and self-
development ability.  

2. The comparison between Siriraj Development Scholarship students’ knowledge  
implementation with classified personal factors is that different student has significant 
statistical different degree (0.5) in their  knowledge and experience implementation in 
planning while other factors is totally indifferent. 

3. To study factors related to Siriraj Development Scholarship students’ knowledge 
implementation finds that personal factors and their  knowledge and experience 
implementation have positive relation and variation as well as the relationship between 
students and their implementation effectiveness is founded both of all factors have positive 
relation and variation.  
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การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก  
รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ มีทรัพยหลาก  ผูควบคุมงานวิจัย ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําสั่งสอนท่ี
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อาจารย ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ และ รองศาสตราจารย สมนึก แตงเจริญ คณะกรรมการสอบ 
ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ การสนับสนุนใหคําปรึกษาและแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย นายแพทยอนุพันธ ตันติวงศ และผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
ที่ใหคําแนะนําคําปรึกษาเปนอยางดีและชวยเหลือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี 
ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่ใหเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาตอในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณทุกๆ กําลังใจและความชวยเหลือท่ีไดรับจาก เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ บุคลากร
สังกัดฝายทรัพยากรบุคคลทุกทาน และสุดทายขอขอบคุณครอบครัวผูที่เปนกําลังสําคัญในการทํา
วิจัยครั้งน้ี  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
จากสภาพเศรษฐกิจและบริบทสังคมของทุกประเทศท่ัวโลกในยุคปจจุบัน เปนท่ียอมรับ

โดยท่ัวไปวา ทุกประเทศตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วอยูตลอดเวลา ซึ่งทรัพยากรมนุษย
เปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงปจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งจําเปนที่รัฐจะตองตระหนักถึง การเสริมสรางคุณภาพ
ของพลเมืองใหมีความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพ การศึกษาจึงเปนสิ่ง
สําคัญ และมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ อันจะเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ นั้น  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ระบุถึงทิศ
ทางการพัฒนาประเทศโดยกําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานการเสริมสรางทุนของประเทศท้ังทุนทางสังคม 
ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง  ยึด  “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา”  และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสู 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ดังน้ันยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูง
กับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทายท่ีจะไดรับผลประโยชนและ
ผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสูเปาประสงคที่ตองการ  
จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุล  ทั้งจิตใจ  รางก าย  ความรูและทักษะ
ความสามารถ  เพื่อใหเพียบพรอมทั้งดาน “คุณธรรม” และ  “ความรู” ซึ ่งจะนําไปสูการคิด
วิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง  ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม”  
ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทนขยันหม่ันเพียร อันจะเปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหคน
พรอมเผชิญตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม อยูในครอบครัวที่อบอุนและสังคมที่สงบสันติสุข  
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ทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนกุญแจสิ่งสําคัญ สําหรับการทํางานในองคการท้ังในภาครัฐ
หรือเอกชน ประกอบกับนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศคือ การสงเสริมสนับสนุนดานการ
จัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้นองคการตาง ๆ จึงมาใหความสําคัญและความสนใจกับ
การพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหกับบุคลากรของ
ตนเอง โดยองคการจะไดผลประโยชนในแงของผลผลิตเพิ่มข้ึน บุคลากรมีคุณภาพ จึงสงผลให
องคการมีการเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น 

ดังน้ัน การใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือและเปนกระบวนการอยางตอเน่ืองท่ีจะชวยให
บุคลากรมีความเจริญงอกงามปรับตัวได ดําเนินชีวิตดี และมีความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีพึงประสงค 
บุคลากรจะเรียนรูได คิดได ทําได และแกปญหาไดเพราะไดรับการศึกษาซึ่งอาจเปนการศึกษาท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติในวิถีชีวิต การทํางานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาในระบบ
โรงเรียนตลอดจนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในและตางประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรของ
องคกร การใหการศึกษาอาจทําโดยการใหทุน และหรืออนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาในหลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรระยะกลาง และการใหศึกษาในระดับปริญญา และหลังปริญญา การใหการศึกษา
จึงเปนการลงทุนที่สําคัญขององคกรและตัวบุคลากรเอง(ศุภชัย ยาวะประภาษ 2535:182-183) 

การศึกษาจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาตนเอง และเปนการศึกษาที่มีจุดมุงหมายท่ี
จะพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แนวคิดวิธีการปฏิบัติเฉพาะสาขาเพื่อเสริมสรางศักยภาพ 
บุคลิกภาพและประสบการณใหมๆ  ดังน้ันเม่ือขาราชการมีความสนใจท่ีจะศึกษาตอในระดับที่
สูงข้ึน นับเปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เพราะ
บุคคลเหลาน้ีจะมีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาหนวยงาน  และในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาของ
รัฐและเอกชนเพิ่มข้ึนจํานวนมาก ทั้งภาคปกติและสมทบเปนการเปดโอกาสใหผูที่ตองการแสวงหา
ความรู และประสบการณ สามารถเลือกเขาศึกษาตอไดตามความตองการหรือสามารถศึกษาตอ
ควบคูไปกับการทํางานในภาครัฐ หนวยงานตางๆ ไดสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสศึกษาตอ
เพิ่มเติมไดโดยไดรับเงินไปดวย ซึ่งนับวาเปนโอกาสดีสําหรับบุคลากรและหนวยงานน้ันๆ (สมศรี 
สุขเกษม, 2536:18) 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนสถาบันการแพทยชั้นเลิศและเปนศูนยกลางของ
ประเทศในการใหการดูแลรักษาผูปวยและเปนแหลงการเรียนรูทางการแพทย และการนํา
เทคโนโลยีและวิธีการใหม ๆ มาใชในการดูแลผูปวยเปนองคกรที่พัฒนาไปสู Excellence center 

ทางการรักษาและการบริการ การสงเสริมการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญในการนําความรูความสามารถ
จากการศึกษามาใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองพรอมทั้งพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ จน
ทําใหเกิดเจริญกาวหนาย่ิงข้ึนและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตรศิริราช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 

พยาบาล ซึ่งแผนยุทธศาสตรของคณะมีทั้งหมด 6 ขอ แตผูวิจัยเลือกมา 2 ขอท่ีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการ เพื่อเปนผูนําดาน
การรักษา พยาบาลระดับตติยภูมิ มีความเปนเลิศดานการบริการโดยเนนความปลอดภัยคุณภาพท่ี
เปนเลิศ และมีการใหบริการสุขภาพที่คุมคามุงพัฒนาศูนยกลางทางการแพทย สรางความเปนพล
วัตรของความเปนเลิศ สรางนวัตกรรมบริการช้ีนํามาตรฐานดานการดูแลรักษาพยาบาลแกสังคม
และเปนที่ยอมรับในคุณภาพการรักษาพยาบาลผูปวยในระดับภูมิภาคเอเชีย 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารจัดการมุงสูความเปนเลิศ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรตางๆ ของ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะ ฯ จึงไดกําหนดเปาหมายในการบริหารจัดการมุงสูความเปน
เลิศในดานระบบการคลังการเงิน การงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ การพัฒนาทักษะ
และวิชาชีพ สรางสรรคบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการคนควาวิจัย การสรางวัฒนธรรม
องคกร การสรางความผูกพันเพื่อสรรหา พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง การนํา
แนวคิด Total Quality Management (TQM) มาใชเพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศรวมท้ังการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการขอมูลและคลังขอมูลเพ่ือเอ้ือตอการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพในดานการเรียน การสอน การวิจัย การบริการโรงพยาบาลและการบริหารจัดการ 

การพัฒนาบุคลากรเปนภาระหนาท่ีที่สําคัญที่สุดอยางหน่ึงขององคกร  เพราะนอกจาก
จะทําใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ เพียงพอที่จะทําใหงานในหนาท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือตามท่ีกําลังจะไดรับมอบหมาย เนื่องจากการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงงานแลว ยัง
ทําใหเกิดความรัก ความผูกพันกับองคการ อันจะเปนบันไดไปสูความจงรักภักดี (Royalty) ซึ่งเปน
สิ่งที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการรักษาบุคลากรอยูกับองคกรตอไป และทางดานตัวพนักงานเองการ
ฝกอบรมหรือการศึกษาตอจะชวยใหเขาเกิดความม่ันใจในการทํางานมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังเปน
พื้นฐานของความรูความสามารถท่ีจะทําใหเขาสรางประสบการณพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตไปดวย
ความกาวหนาและมีอนาคตที่ดีตอไป(ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2548:28) 

นอกจากน้ี วิเชียร วิทยอุดม (2550:11) กลาววา หลักการเบ้ืองตนในการพัฒนาบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ จะตองมีการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับปญหาความตองการและความจําเปนในการ
พัฒนาในระดับตางๆ ทั้งในดานระดับบุคคล องคกร และระดับชาติ เพื่อใหสามารถกําหนด
เปาหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคลองที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีวิธีการและ
มาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และยังตองมีบุคคลที่มีความรู ความสามารถดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหคําแนะนําปรึกษา หรือการดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจะตองมีการประเมินติดตามผลการพัฒนา เพื่อทบทวนประโยชนตาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัตถุประสงค และความคุมคาของการพัฒนา การฝกอบรมและการศึกษาตอยังเปนการลงทุนอยาง
หนึ่งขององคการ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จึงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนา
บุคลากรใหมีความเปนเลิศท้ังในดานการเรียนรูจากภายนอกและภายใน  หนวยงาน จึงไดจัดต้ัง 
กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ีเปน
ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการหรือสายบริหารธุรการ หรือ
ลูกจางประจํา โดยใหทุนสนับสนุนบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  เพื่อการพัฒนา 
ความรู ความสามารถ และในปจจุบันมีผูขอรับทุนเพื่อการศึกษา และฝกอบรม มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน
ทุกป โดยนับตั้งแต 2549 จนถึงปจจุบัน มีดังตารางที่ 1 

ตารางที่  1     จํานวนผูขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ตั้งแตป 2549 – 2554 

ป 
จํานวนผูขอรับทุน 

รวม 
ศึกษาตอ ฝกอบรม 

2549 77 2 79 

2550 19 71 90 
2551 63 29 92 
2552 55 46 101 

2553 78 52 130 

2554 76 50 126 

รวม 368 250 618 

ที่มา: จากฐานขอมูลระบบกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ณ เดือนตุลาคม 2554 

อยางไรก็ตาม แมวาผูขอรับทุนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป แตในขณะเดียวกันผลสําเร็จของ
ผูรับทุนที่ทางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดกําหนดวัตถุประสงคไว คือ กองทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราชเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความสามารถในสายงานท่ีปฏิบัติอยู  อีกท้ังมี
โอกาสท่ีจะแสดงผลงานและความสามารถใหปรากฏ  ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวสงผลใหเกิดการ
พัฒนาตนเอง การพัฒนางานและองคการ ตอไป 
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อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ที่สงผลตอการพัฒนา
ยังไมสามารถสรุปไดวา ผูรับทุนสามารถนําความรูไปใชใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดมากนอย
เพียงใด ดังน้ันผูวิจัยในฐานะปฏิบัติงานตําแหนง ผูชวยเลขานุการกองทุนฯ จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวา ผูจบหลักสูตร สามารถนําความรูไปใชในดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการ
สั่งการ/อํานวยการ และดานงบประมาณไดหรือไม และพบวากรณีดังกลาวยังไมมีผูทําการวิจัยใน
เร่ืองน้ีประกอบกับหนวยงานใหการสนับสนุนและคณะกรรมการกองทุนเห็นวาการทําวิจัยในเร่ือง
นี้เปนประโยชนในการพัฒนาระบบงานของกองทุน เพราะผูวิจัยมีความเห็นวาปจจัยภายนอกเปน
ปจจัยที่อาจสงผลตอการนําความรูไปใชใหมีประสิทธิผลของผูจบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก และฝกอบรมระยะสั้น นั้นไมมีความแตกตางกันอยางไรในเร่ืองของระดับ
การศึกษา แตปจจัยท่ีสงผลตอการนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิผลนั้น คือ  ปจจัยสวนบุคคล
ของผูจบหลักสูตร ซึ่งที่วาไมมีความแตกตางกันทางดานปจจัยภายนอก ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดเลือก
ศึกษาเฉพาะผูรับทุนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   เน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีนาสนใจวาผูรับทุน
ไดนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคการใหทุนหรือไมอยางไร  
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
1. เพ่ือวัดระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
2. เพื่อเปรียบเทียบการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอ

และฝกอบรมไปใชของผูรับทุน แตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

3. ผู รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช  มีความสัมพันธกับการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
เพื่อใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการ

วิจัยไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานประชากร 

                  ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราชโดยศึกษาเฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลที่รับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อการศึกษาตอและฝกอบรม โดยจบหลักสูตร ตั้งแตป 2549-2554       
(1 ตุลาคม 2549 ถึง30 กันยายน 2554) จํานวน 386 คน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

ตารางที่  2  จํานวนผูขอรับทุนที่สําเร็จการหลักสูตร แบงตามประเภทการขอรับทุน 

ประเภทการขอรับทุน จํานวนผูจบหลักสูตร 
ศึกษาตอ 200 

ฝกอบรม 186 

รวม 386 

ที่มา: จากฐานขอมูลระบบกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ณ เดือนตุลาคม 2554    
 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
                  การศึกษาน้ีเปนการศึกษาการนําความรูไปใช ให เกิดประสิทธิผลของผู รับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราชท่ีจบหลักสูตร โดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช โดยใชตัวแปรในการศึกษา ดังนี ้

  ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรท่ีศึกษา อันไดแก 

          1.1 ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล 

1.1.1 เพศ 

1.1.2 อายุ 
1.1.3 วุฒิการศึกษาเดิม 

1.1.4 อัตราเงินเดือน 

1.1.5 อายุงาน 
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1.1.6 หนวยงานที่สังกัด 

1.1.7 ประเภทการจาง 

1.1.8 ตําแหนง 
1.1.9 ประเภทการขอรับทุน 

1.1.10 จํานวนปที่ศึกษา 
1.1.11 เกรดเฉลี่ย 

                       1.2 การนําความรูไปใชของผูรับทุนที่จบหลักสูตร  
1.2.1 ดานการวางแผน 

1.2.2 ดานการประสานงาน 

1.2.3 ดานการสั่งการ/อํานวยการ 

1.2.4 ดานงบประมาณ 
                   2. ตัวแปรตาม ประสิทธิผลของการนําความรูไปใช ประกอบดวย ความพึงพอใจในงาน 
ความสามารถในการบริหารจัดการ ความสามารถดานการพัฒนาตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช 

1. ดานการวางแผน (Planning)  

2. ดานการประสานงาน (Coordinating) 

3. ดานการสั่งการ/อํานวยการ (Directing) 

4. ดานงบประมาณ (Budgeting) 

ประสิทธิผลของการนําความรูไปใช 
 

1. ความพึงพอใจในงาน 

2. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

3. ความสามารถในการบริหารจัดการ 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษาเดิม 

4. อัตราเงินเดือน 

5. อายุงาน 

6. หนวยงานที่สังกัด 

7. ประเภทการจาง 

8. ตําแหนง 

9. ประเภทการขอรับทุน 

10. ระยะเวลาที่ศึกษา/ฝกอบรมจนจบหลักสูตร 

11. เกรดเฉล่ีย (GPA) 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัย
ไดกําหนดปจจัยสวนบุคคลไว 11 ปจจัย แตในสวนของการการหาคาความสัมพันธผูวิจัยไดเลือก
ปจจัยสวนบุคคล 3 ปจจัยทําการศึกษา อันไดแก ประเภทการขอรับทุน ระยะเวลาที่ศึกษาจนจบ
หลักสูตร และเกรดเฉลี่ย   เนื่องจากการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยตองการทราบถึงความสัมพันธของการให
ทุนแตละประเภทวามีระดับการนําความรูไปใชแตกตางกันหรือไม รวมท้ังระยะเวลาที่ศึกษาจนจบ
หลักสูตรและเกรดเฉลี่ย วาผูรับทุนมีการนําความรูไปใชแตกตางกันหรือไม จึงเปนสาเหตุที่ทําให
ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ 3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานกองทุนซึ่งผลการวิจัยสามารถนําพัฒนาวิธีการ
พิจารณาใหทุนกับบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  สวนที่ 2 การนําความรูไปใชของผูรับ
ทุนไดศึกษาจาก หลักการบริหาร “POSDCORB” 7 ตัว ของกูลิกและ เออรวิก ( Gulick และ Urwick )  
สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกทําการศึกษาหลักการบริหารของของกูลิกและเออรวิก ( Gulick และ Urwick ) 4 

ตัว อันไดแก ดานการวางแผน (Planning) ดานการประสานงาน (Coordinating) ดานการสั่งการ/
อํานวยการ (Directing) ดานงบประมาณ ( Budgeting) นั้น เนื่องจากมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชและ  สวนที่ 3  ประสิทธิผลของการนําความรูไปใช ผูวิจัยไดใชทฤษฎี
ดังน้ี ความพึงพอใจในงาน ใชทฤษฎีของ Frederick Herzberg  ดานความสามารถในการพัฒนา
ตนเองใชทฤษฎีของ Boydell และดานความสามารถในการบริหารจัดการ ใชทฤษฎีของ Fayol ซึ่ง
ทฤษฎีดังกลาวมีความสอดคลองกับสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษาเน่ืองจากผูวิจัยตองการนําผลการวิจัยมา
พัฒนาระบบงานของกองทุนตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การนําความรูไปใช หมายถึง ระดับการนําความรูจากการศึกษาตอและฝกอบรมมาใชใน
การพัฒนาโดยกําหนดตัววัดระดับ ไว  4 ดาน อันไดแก ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดาน
การสั่งการ/อํานวยการและดานงบประมาณ 

ประสิทธิผล  หมายถึง  ประสิทธิผลของการนําความรูไปใชของผูรับทุนท่ีจบหลักสูตร 
โดยกําหนดตัววัดระดับประสิทธิผลมี 3 ดาน อันไดแก ความพึงพอใจในงาน  ความสามารถในการ
บริหารจัดการ  ความสามารถดานการพัฒนาตนเอง  

 กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช  หมายถึง กองทุนที่จัดต้ังเพ่ือบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการหรือ
สายบริหารธุรการ หรือลูกจางประจํามีจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรู
ความสามารถในสายงานท่ีปฏิบัติอยู อีกท้ังมีโอกาสท่ีจะแสดงผลงานและความสามารถใหปรากฏ 
โดยใหทุนสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือดูงาน ในสถาบันที่มี
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ชื่อเสียงในประเทศหรือตางประเทศ ใหทุนสนับสนุนการเสนอผลงานและเขารวมประชุมทาง
วิชาการในระดับตางๆ สงเสริม/สนับสนุนใหมีการพัฒนากลุมบุคลากร รวมทั้งใหมีผูเชี่ยวชาญมา
ฝกอบรมบุคลากรของคณะฯ 

ผู รับทุน  หมายถึง  ผู รับทุนพระราชทานพัฒนาศิ ริราช  ซึ่ ง เปนบุคลากรคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลทุกประเภทการจาง ยกเวน ตําแหนงอาจารย แพทยประจําบาน และที่
ปรึกษาท่ีไมไดบรรจุในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ทุน หมายถึง เงินทุนท่ีไดรับจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการเพื่อการศึกษาตอ 
ฝกอบรม ดูงาน ประชุมและนําเสนอผลงาน ทั้งในและตางประเทศ 

ระดับการศึกษาเดิม หมายถึง ระดับการศึกษาเดิมกอนสมัครขอรับทุน อันไดแก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เฉพาะทาง)ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

อัตราเงินเดือน หมายถึง เงินเดือนที่บุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดรับ
เปนรายเดือน 

หนวยงานที่สังกัด หมายถึง หนวยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล อัน
ไดแก สํานักงานคณบดี    ภาควิชา    ศูนยสถานและโรงเรียน   และโรงพยาบาลศิริราช 

ประเภทการจาง หมายถึง ประเภทการจางของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล อัน
ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอก
งบ ขาราชการ ลูกจางประจําเงินงบประมาณ  ลูกจางประจําเงินนอกงบ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เกรดเฉลี่ย  คือ ผลการเรียนสะสมของผูรับทุนในทุกรายวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตรของ
แตละชวงชั้นการเรียน  ที่นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย เพื่อแสดงภาพรวมของผลการเรียนตลอด
หลักสูตรของผูรับทุน วาอยูในระดับใด  ซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นระดับความรู ความสามารถและ
ความสนใจทางการศึกษาในภาพรวมของผูรับทุน แตละคน  

จบหลักสูตร หมายถึง ผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และฝกอบรม โดยไดรับปริญญาหรือใบประกาศนียบัตร และไดรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช 

การศึกษาตอ หมายถึง การท่ีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานไดเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมใน
สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหไดรับคุณวุฒิที่สูงข้ึนโดยไดรับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช 

 



11 
 

 

การฝกอบรม  หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานและเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือรองรับนวัตกรรมใหม ๆ โดยไดรับทุน
พระราชทานพัฒนาศิรริาช 

การวางแผน หมายถึง ความพยายามที่เปนระบบ เพื่อการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนาลดความไมแนนอน  และ ปญหาความ
ยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทําใหเกิดการยอมรับในแนวความคิดใหมๆ  

การประสานงาน หมายถึง ความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให
เกิดความคิดความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา  และกิจกรรมท่ีตอง
กระทําใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทําใหเกิดความสับสน ขัดแยงหรือเล่ือมล้ํากัน 

การสั่งการ/การอํานวยการ หมายถึง การกระตุน จูงใจ ใหมีการอุทิศตนเพ่ือการรวมแรง
รวมใจกับสมาชิกอ่ืนๆในองคการ เพื่อการงานบรรลุเปาหมายขององคการและเปนที่ยอมรับใน
องคการ 

 งบประมาณ  หมายถึง การวางแผนการที่คาดวาจะตองจาย โดยการคิดลวงหนาและไม
คิดลวงหนา  ซึ่ง ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการควบคุมตนทุนโครงการ ตลอดจนแผนงานตั้งแตใน
ระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการองคการ และใชเปนเคร่ืองมือของการบริหาร ทําใหมี
ประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงิน งบประมาณจึงเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการวางแผน กําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจ นอกจากน้ียังสามารถนํางบประมาณไปใช
ในการควบคุมแผนงานก็จะชวยใหการบริหาร สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานไดอยางดี  

การพัฒนาตนเอง  หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลแตละคนนํามาใชในการเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถ และทักษะของตนเอง เพื่อใหความสามารถดีขึ้น การพัฒนาตนเองเปนเร่ืองท่ีบุคคล
แตละบุคคลตองกระทําดวยตัวเอง  ซึ่งการพัฒนาตนเองสามารถพัฒนาไดจาก  การแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณการทํางานกับเพื่อนรวมงาน การศึกษาคนควาจากหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาการ การศึกษาตอหรือการฝกอบรมในหลักสูตร เพื่อเปนการเตรียมความกาวหนาในสายงาน
ตอไป โดยกําหนดตัววัดระดับ ไว 3 ดาน อันไดแก พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะ และพัฒนาทัศนคติตองานและองคการ 

ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เปนการแสดงความรูสึกพอใจในงานท่ีทําและเต็มใจที่
จะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  โดยไดรับการยอมรับจากผู รับบริการ 
ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานโดยการแสดงความรูสึกออกมา  โดยกําหนดตัววัดระดับ ไว 4 ดาน อัน
ไดแก ความสําเร็จในงาน  ความกาวหนา ความสัมพันธระหวางบุคคล และ การนิเทศงาน  
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การบริหารจัดการ  หมายถึง  การกําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร  โดยกําหนดตัววัดระดับ ไว 3 
ดาน อันไดแก ดานจัดการกระบวนการทํางาน ดานมนุษยสัมพันธ และดานสังคม  
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชของผู รับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช 

3. ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ(Review of Literature) 

 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของท่ี
นาจะเปนประโยชนตอการศึกษา ดังนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนําความรูไปใช 
1.1 ความหมายของความรู 
1.2 ระดับของความรู 
1.3 การจัดการความรู 
1.4 ปจจัยที่มีผลตอการนําความรูทางการศึกษามาใช 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

2.2 แนวคิดประสิทธิผลการนําความรูทางการศึกษามาใช 
2.3 ระดับประสิทธิผล 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

3.2 ความสําคัญของความพึงพอใจในงาน 

3.3 องคประกอบของความพึงพอใจในงาน 

3.4 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน 

3.5 การเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน 

3.6 ประโยชนของความพึงพอใจในงาน 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

4.1 ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

4.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

4.4 กระบวนการในการพัฒนาตน
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

5.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

5.2 ความสําคัญของการบริหารจัดการ 

5.3 แนวคิดดานบริหารจัดการ 
5.4 บทบาทของการบริหารจัดการ 

5.5 คุณคาของการบริหาร 
6. ความเปนมากองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

6.1 แนวคิดการจัดต้ังกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

6.2 นโยบาย 

6.3 ประเภทการขอทุน 

6.4 เปาหมายกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
                7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนําความรูไปใช 
1.1 ความหมายของความรู 
จอหน ฮอสเปอร (John Hospers)  (อางถึงใน มาโนช เวชพันธ, 2532:15-16) นับเปนข้ัน

แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะโดยการนึกได มองเห็น ไดยิน 
หรือ ไดฟง ความรูนี้ เปนหน่ึงในข้ันตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคําจํากัดความหรือ
ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และมาตรฐานเปนตน ซึ่งอาจ
กลาวไดวา ความรูเปนเร่ืองของการจําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดท่ีซับซอน
หรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุนี้ การจําไดจึงถือวาเปน กระบวนการท่ีสําคัญ
ในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใชใน
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีไดใชความคิดและความสามารถทาง
สมองมากข้ึนเปนลําดับ สวนความเขาใจ (Comprehension) นั้น จอหน ฮอสเปอร (John Hospers) 
ชี้ใหเห็นวาเปน  ขั้นตอนตอมาจากความรู โดยเปนข้ันตอนท่ีจะตองใชความสามารถของสมองและ
ทักษะในชั้นที่สูงข้ึน จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา 
ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ โดยมักเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ แลว 
อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยิน หรือเขียน แลวแสดงออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการ
แปลความหมายตางๆ  
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บลูม (Bloom, 1956:62-197 อางถึงใน อักษร สวัสดี, 2542:26-28) ไดใหความหมายของ
ความรูวาหมายถึง เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต างๆ รวมถึง
กระบวนของโครงการ วัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยา
ของความจํา อันเปนกระบวนการท่ีเชื่อมโยงเก่ียวกับการจัดระเบียบ และอีกความหมาย คือ  การ
เรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําท่ี
เร่ิมจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึงความจําในสิ่งท่ียุงยากซับซอนและมีความสัมพันธ
ระหวางกัน 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( อางถึงใน อักษร สวัสดี, 2542: 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรู เปน
พฤติกรรมขั้นตนท่ีผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น 
ไดยิน จําได ความรูในช้ันน้ีไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ 
โครงสรางและวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน “การแปล” 
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารน้ัน ๆ โดยใชคําพูดของตนเอง และ 
“การใหความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึงความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น 

พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547:21) กลาววา ความรู (Knowledge) เปนกระบวนการของ
การขัดเกลา เลือกใช และบูรณาการ การใชสารสนเทศเหลาน้ันจนเกิดเปนความรูใหม (New 

Knowledge) ความรูใหมจึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรูและประสบการณเดิมผนวกกับความรู
ใหมที่ไดรับ  ความรูดังกลาวเปนสิ่งท่ีอยูภายในบุคคลเปนความรูที่ไมปรากฏชัดเจน  (Tacit 
Knowledge) หากเม่ือความรูเหลาน้ันไดถูกถายทอดออกมาในรูปของการเขียนที่เปนลายลักษณ
อักษรความรูนั้นก็จะกลายเปนความรูที่ปรากฏชัดแจง (Explicit Knowledge)  ความรูดังกลาวจะมี
คุณคา ปรากฏเม่ือนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจ(Decision Making) 

ยืน  ภูวรรณ (2006:1-2) ไดใหนิยามคําวา ความรู (Knowledge)  วาเปนสิ่งท่ียากจะ
กําหนดขอบเขตของความหมาย  แตถาเราเร่ิมจากคําวา “ขอมูล”หรือ “ขอเท็จจริง” สิ่งท่ีไดคือความ
จริงตางๆ ที่ปรากฏขึ้น การดําเนินการตางๆ ทําใหเกิดขอมูล เชน เมื่อมีการซื้อสินคาก็มีการจด
บันทึกหลักฐาน เชนการออกใบเสร็จ ใบสั่งของ เอกสารกํากับ เปนรายการแสดงการดําเนินการ สิ่ง
เหลาน้ีเรียกวาขอมูล ขอมูลจึงเปนเร่ืองของขอเท็จจริงท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย  เกิดจาก
ปรากฏการณธรรมชาติ เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองดําเนินการในระดับสวนตัว ระดับการทํางาน
รวมกัน และระดับกลุมองคกร ตลอดจนระดับสังคมและชุมชนตาง ๆ  
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อนุชา  เทวราชสมบูรณ(2549:16) ไดศึกษาความรู (Knowledge)  หมายถึง สิ่งท่ีสั่งสมมา
จากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ
ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมากจากประสบการณ สิ่งไดมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือ
การปฏิบัติขององควิชาในแตสาขา จึงเปนกระบวนการที่ดําเนินรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคการ 
หรือหนวยงานยอยขององคการ เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีกวาเดิม มี
เปาหมายในการพัฒนางานและพัฒนาคน โดยใชความรูและการจัดความรูเปนเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  ความรูเปนสิ่งที่ยากจะกําหนด ความเปนพฤติกรรมขั้นตนท่ีสั่ง
สมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ ในรูปแบบการบูรณาการและถือวาเปน
สิ่งที่จําเปนของมนุษย ที่มนุษยตองขวนขวาย หาความรูเพิ่มเติมเพื่อการกําหนดมาตรฐานของตนเอง 

1.2 ระดับความรู 
บลูม (Bloom, 1956:62-197 อางถึงในอักษร สวัสดี ,2542:26-28)  ระดับความรู แบงเปน

ระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรูในข้ันตํ่าไปสูระดับของความรูในระดับ
ที่สูงขึ้นไป โดย บลูม และคณะ ไดแจกแจงรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้ 

1.  ความรู หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด วัตถุ และ
ปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําท่ีเร่ิมจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึงความจําในสิ่งท่ี
ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน 

2. ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถทาง
สติปญญาในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดง
พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการ
ขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (knowledge) 

ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาท่ีแปลก
ใหมของเร่ืองนั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีการกับความคิดรวบยอดมา
ผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะท่ีสูงกวาความเขาใจ และ
การนําไปปรับใช  โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่ง ท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอย  ที่มี
ความสัมพันธกัน รวมท้ังการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอย
นั้นสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง 

5.  การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ 
หรือสวนใหญ ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเร่ืองราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของ
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การเปนกระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของเร่ืองตาง ๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางรูปแบบหรือ
โครงสรางท่ียังไมชัดเจนขึ้นมากอนอันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายใน
ขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให 

6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด 
คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ 
(criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนท่ีสูงสุดของพุทธิ
ลักษณะ (characteristics of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การ
วิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพ่ือทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

จิตรา วสุวานิช (อางถึงใน พิชญาณิศา วุฒิศิร,ิ 2542:12) กลาววา ระดับความรูแบงเปน 4 
ระดับ ดังนี้ 

1. ความรูระดับต่ํา ไดแก ความรูอันเกิดจากการเดา หรือภาพลวงตาทางประสาท
สัมผัส 

2. ความรูระดับธรรมดา ไดแก ความรูทางประสาทสัมผัส หรือความเชื่อที่สูงกวาแต
ยังไมแนนอนเปนเพียงข้ันอาจเปนไปได 

3. ระดับสมมติฐาน ไดแก ความรูที่เกิดจากความคิดหรือความเขาใจซึ่งไมไดเกิด
ประสาทสัมผัส เชน ความรูทางคณิตศาสตร ความรูขั้นนี้ ถือวา เปนขั้นสมมติฐานเพราะเกิดจาก
คานิยมและสมมติฐานท่ีไมไดพิสูจน 

4. ระดับเหตุผล ไดแก ความรูตรรกวิทยา เปนความรูที่ทําใหมองเห็นรูปหรือมโน
ภาพวาเปนเอกภาพ 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  ระดับความรูมีหลายระดับซึ่งแตละระดับมีความแตกตางกัน 
อันไดแกความเขาใจหรือความคิดรวบยอด การนําไปปรับใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินผล ซึ่งแตละระดับตองมีกระบวนการในการดําเนินการซึ่งตองเปนไปตามแผนการจัดระดับ
ความรูโดยคํานึงถึงความสําคัญวาควรจะกระทําสิ่งใดกอน ตามระดับแนวความรู 

1.3 กระบวนการจัดการความรู 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิด

พัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยู
ในรูปแบบใด อยูที่ใคร 
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2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจาก
ภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน 
ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ
สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีที่เปนความรูชัดแจง 
(Explicit Knowledge) อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เปน
ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและ
นวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู 
เปนตน 

7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรู
จากสรางองคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียน
ตอไปอยางตอเน่ือง 

1.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการนําความรูทางการศึกษามาใช 
INPUT คือทรัพยากรการบริหาร (Management resources) อันไดแก 4 M’s 

ประกอบดวย คน(Man) เงิน(Money) วัตถุดิบ(Material) และวิธีการ/จัดการ(Method /Management) 

ถูกนําเขาในระบบเพื่อการประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและพัฒนากาวหนาไปพรอมกับ
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการท่ีเติบโตและพัฒนาข้ึนไปอยางรวดเร็วทําใหทรัพยากรเพียง 4 
ประการเร่ิมไมเพียงพอสําหรับเปาหมาย จึงไดเพิ่มข้ึนอีก 2 M’s เปน 6 M’s ไดแก เคร่ืองจักรกล        
( Machine ) และ การตลาด ( Market ) ในขณะเดียวกันการทํางานท่ีมองเห็นถึงความสําคัญ หรือ
คุณคาของจิตใจของผูปฏิบัติงานมีมากข้ึน โดยใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของคนงานมากข้ึน จึงเพ่ิมขวัญและกําลังใจ ( Morale ) เขาไปเปน 7 M’s และเมื่อโลกกาวเขาสูยุค
โลกาภิวัตน ( Globalization ) ระบบการสื่อสารไรพรหมแดนท่ีติดตอเช่ือมโยงกันเปนระบบ
เครือขายครอบคลุมทั่วโลกทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วใครไมรูหรือไมมีขอมูลยอมเสียเปรียบใน
เชิงธุรกิจ จึงไดเพิ่ม ขอมูลขาวสาร(Message) เขาไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต รวมเปน 8 M’s  
ซึ่งทรัพยากรเหลาน้ีจะเพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ ไมสิ้นสุดตราบเทาท่ีระบบอุตสาหกรรมการผลิตการจัด
จําหนายและการบริการยังคงพัฒนาและกาวไปไมหยุดยั้ง 
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การ Management รวมกันและไดเปลี่ยนหนาท่ีทางการจัดการจากตัว D (Directing) เปน 
L ( Leading ) พัฒนาดานแนวคิดดังกลาวยังคงกาวตอไปไมหยุดย้ัง บางทีในยุคหนาเราอาจเห็น
หนาท่ีการจัดการที่เหลืออักษรเพียงตัวเดียวหรือสองตัวเทาน้ันก็เปนได ดังน้ันอาจสรุปหนาท่ีหรือ
กิจกรรมข้ันพื้นฐานทางการจัดการไดวาเปนเคร่ืองมือที่ ใชในกระบวนการ (Process) แปรรูป
ทรัพยากรที่นําเขาใหเปนผลผลิตตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการตอไป 

PROCESS คือ หนาท่ีหรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานท่ีตองกระทํา ในปจจุบันยึดถือหนาท่ี 4 
ประการ ซึ่ง พยอม วงศสารศรี (2534: 29-31) ไดใหความหมายการจัดการ คือกระบวนการนํา
ทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหารคือ 

1. การวางแผน (Planning) เปนข้ันตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและพิจารณาถึง
วิธีการท่ีควรปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ดังน้ันผูบริหารจึงตองตัดสินใจวาบริษัทมี
วัตถุประสงคอะไรในอนาคตและจะตองดําเนินการอยางไรเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
นั้น ลักษณะการวางแผนมีดังนี้ 

1.1 การดําเนินการตรวจสอบตัวเองเพ่ือกําหนดสถานภาพในปจจุบันขององคการ 

1.2 การสํารวจสภาพแวดลอม 

1.3 การกําหนดวัตถุประสงค 
1.4 การพยากรณสถานการณในอนาคต 

1.5 การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนในการใชทรัพยากร 

1.6 การประเมินแนวทางปฏิบัติงานที่วางไว 
1.7 การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการ

ควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

1.8 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเปนไปอยางท่ัวถึง 

2. การจัดองคการ (Organizing) เปนข้ันตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใชใน
การทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการทํางานน้ันหรือเปนการจัดแบงงานและจัดสรรทรัพยากร
สําหรับงาน เพื่อใหงานเหลานั้นสําเร็จ การจัดองคการประกอบดวย 

2.1 การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกนําไปดําเนินการ 

2.2 การกระจายงานออกเปนหนาที่ 
2.3 การรวมหนาที่ตางๆ เขาเปนตําแหนงงาน 

2.4 การอธิบายสิ่งที่จําเปนหรือความตองการของตําแหนงงาน 

2.5 การรวมตําแหนงตางๆเปนหนวยงานที่มีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม 
และสามารถบริหารจัดการได 
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2.6 การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ 
2.7 การทบทวนและปรับโครงสรางขององคการเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลง 

และผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

2.8 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดองคการเปนไปอยางท่ัวถึง 

2.9 การกําหนดความจําเปนของทรัพยากรมนุษย 
2.10 การสรรหาผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ 

2.11 การคัดเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา 
2.12 การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตางๆ 

2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย เมื่อ
สถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

2.14 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเขาทํางานเปนไปอยาง 

ทั่วถึง 

3. การนํา (Leading) เปนข้ันตอนในการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนและชักนํา
ความพยายามของพนักงานใหบรรลุเปาหมายองคการซึ่งเก่ียวของกับการใชความพยายามของ
ผูจัดการท่ีจะกระตุนใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางานสูง ดังน้ันการนําจะชวยใหงานบรรลุผล
สําเร็จ เสริมสรางขวัญและจูงใจผูใตบังคับบัญชา การนําประกอบดวย 

3.1 การติดตอสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงคใหแกผูใตบังคับบัญชาไดทราบ 

3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานตางๆ 

3.3 การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

3.4 การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน 

3.5 การยกยองสรรเสริญและการตําหนิติเตียนอยางยุติธรรมและถูกตอง
เหมาะสม 

3.6 การจัดการสภาพแวดลอมมากระตุนการจูงใจ โดยการติดตอสื่อสารเพื่อ
สํารวจความตองการและสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

3.7 การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเปนผูนํา เมื่อสถานการณ
เปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

3.8 การติดตอสื่อสารโดยท่ัวทุกแหงในกระบวนการของภาวะความเปนผูนํา 
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4. การควบคุม (Controlling) เปนการติดตามผลการทํางานและการแกไขปรับปรุงใน
สิ่งท่ีจําเปน หรือเปนขั้นตอนของการวัดผล การทํางานและดําเนินการแกไข เพื่อใหบรรลุผลที่
ตองการการควบคุม ประกอบดวย  

4.1 การกําหนดมาตรฐาน 

4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 

4.3 การแกไขความบกพรอง 

4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ
ของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

4.5 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเปนไปอยางท่ัวถึง 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
จุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีหลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัด
องคการ การนําและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบท่ีจะใหมีการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตอมาในป 1937 กูลิกและเออรวิก ( Gulick และ Urwick ) เปนนักทฤษฎีที่อยูในกลุม
การศึกษาการจัดการตามหลักการบริหาร ไดเสนอหลักท่ีเกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งคนที่เปนผูบริหาร
จะตองทํามีหนาที่สําคัญอยู 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่ง
การ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ  หรือเรียกสั้นๆวา “POSDCORB” ซึ่ง
ประกอบดวย รายละเอียดดังตอไปนี้  (พิมลจรรย  นามวัฒน, 2544:22) 

1. การวางแผน (P = Planning) เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวาหนาท่ีที่สําคัญของ
ผูบริหาร คือ การวางแผน (Planning) และการกําหนดนโยบาย (Policy) นอกจากน้ีผูบริหารในยุค
ปจจุบันมุงที่จะบริหารองคการสูความเปนเลิศจะตองใหความสนใจในเร่ืองของการวางแนวทางใน
การปฏิบัติ และกระบวนการทํางานภายในองคการเพ่ือบรรลุเปาหมาย และนโยบายท่ีวางไว 
ตลอดจนตองใชความสามารถในการบริหารกระบวนการทํางาน (Process Management) อยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบทบาทที่สําคัญอยางย่ิงของผูบริหารในยุคปจจุบันคือการบริหารผลงาน
ขององคการ (Performance Management) กลาวคือ ในขณะที่วางแผนงานผูบริหารท่ีมีความ
รอบคอบจะตองคิดดวยวาจะวัดผลงานหรือความสําเร็จของแผนนั้นอยางไรโดยการกําหนดดัชนีวัด
ความสําเร็จของงาน (Performance Measurement) ไวลวงหนาดวย และใชเคร่ืองมือดังกลาว
ประเมินความสําเร็จของงาน 

2. (Organizing) เพื่อใหมีหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของ
องคการซึ่งผูบริหารจะตองตระหนักถึงวัตถุประสงคขององคการ (Objective Awareness) เปนหลัก 
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ทั้งน้ีเพื่อจะไดจัดแบงหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน และวัตถุประสงคของหนวยงาน
เหลาน้ัน นอกจากนี้สิ่งท่ีองคการสมัยใหมจะขาดไมไดเลยก็คือระบบขอมูลเพื่อการปฏิบัติการ 
(Operation Information System) ซึ่งเปนหนาท่ีที่ผูบริหารตองจัดการใหมีขึ้น และนําไปใชในการ
ตัดสินใจ 

3. การจัดพนักงาน (S = Staffing) บทบาทหนาท่ีของผูบริหารระดับสูงในยุคปจจุบัน
นอกเหนือจากการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถแลว ผูบริหาร
ควรมีบทบาทในการเปนผูนําในการสรางคนในองคการของตนใหมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีตอ
องคการซึ่งในปจจุบันองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กําลังใหความสนใจในเร่ืองของทัศนคติ
เปนอยางมากโดยการสรางกลไกท่ีจะหลอหลอมความคิด และพฤติกรรมของพนักงานใหเปนไป
ในทางท่ีองคการคาดหวัง คือการสรางวัฒนธรรมองคการ (Shaping Corporate Culture) ซึ่งก็เปน
บทบาทท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของผูบริหารโดยการแสดงวิสัยทัศน (Vision) และเปนผูนําในการ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคการเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกพนักงาน นอกจากน้ีผูบริหารเองก็ควร
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูนําท่ีเปนสัญลักษณ (Symbol Leader) ที่ดีขององคการเพราะผูบริหาร
ระดับสูงจะถือเปนตัวแทน (Representative) ขององคการ 

4. การออกคําสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปใหผูใตบังคับบัญชา หลังจากน้ันตอง
ใชภาวะของการเปนผูนําในการกระตุนจูงใจคนใหยอมรับในผูบริหาร  ยอมทุมเทชีวิตจิตใจความรู
ความสามารถทํางานอยางเต็มที่เพ่ือความสําเร็จขององคการ   

5. การประสานงาน (Coordinating) คือ หนาท่ีในการประสานกับหนวยยอยตางๆ ที่
มีอยูในองคการใหทํางานสอดคลอง    และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการประสานงานน้ันอาจทํา
ไดโดยการจัดต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองงาน การจัดโครงสรางองคการใหมีความชัดเจน การใช
วิธีการงบประมาณ เปนตน 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting)   คือ การรายงานความกาวหนา ปญหา
อุปสรรค ตลอดจนขาวสารตาง ๆ ขององคการใหทุกฝายไดทราบ เพื่อประโยชนในการติดตามการ
แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการทํางาน 

7. การงบประมาณ (Budgeting) คือ หนาที่ที่เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
บัญชีการใชจายเงินและการตรวจสอบควบคุมดานการเงิน การบัญชีของหนวยงานนั่นเอง โดยปกติ
แลวงบประมาณ ถือวาเปนแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมโครงการตางๆ ที่องคการจะ
ปฏิบัติจัดทําในระยะเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว  โดยใหมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ
ทํางาน 
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OUTPUT คือเปาหมาย ( Goals ) หรือ วัตถุประสงค ( Objectives ) ขององคการ ที่นํา
ออกมาจากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนที่สอง เปาหมายขององคการสามารถแบงไดเปน 2 

ประเภทดวยกัน คือ องคการท่ีมีเปาหมายท่ีมุงแสวงหากําไร ( Profit ) และองคการท่ีมีเปาหมายไม
มุงแสวงหากําไร  ( Non – profit ) หรืออาจแบงเปนองคการที่วัตถุประสงคเพื่อการผลิตสินคา กับ
องคการที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการ ( Services ) ก็ได 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา หลักการบริหาร ถือเปนหนาท่ีที่สําคัญของผูบริหารและทุกคน
ในองคการ   การวางแผนเปนการตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร และใครเปนคนทํา 
การจัดองคการเปนวิธีการ หรือ กระบวนการที่ผูนําประสานกับบุคลากรและทรัพยากรดานอ่ืน ๆ 
ขององคการผานทางโครงสรางงานท่ีเปนทางการ และความสัมพันธเชิงอํานาจ เพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน สําหรับการนํา คือ การกระตุนใหบุคลากรกระทํากิจกรรมต าง ๆ 
ตามท่ีตองการ ซึ่งจําเปนจะตองมีการจูงใจ และชี้นําผูใตบังคับบัญชา มีการสื่อสารที่ชัดเจน 
ตลอดจนมีการบริหารความเปลี่ยนแปลง และความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีการควบคุม
นั้น เปนกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานจริง โดยนําผลน้ันไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว ซึ่งการวัดผลดังกลาวมุงใหความสนใจไปที่การเบ่ียงเบนและการริเร่ิมมาตรการแกไข 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 
ประสิทธิผล เปนเร่ืองท่ีอยูความสนใจและเปนท่ีวิพากษวิจารณกันมากท้ังในแวดวง

วิชาการและแวดวงวิชาชีพ อีกทั้งยังเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวคิดเร่ืองประสิทธิผล คือ 
ตัวการท่ีจะเปนเคร่ืองตัดสินใจขั้นสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไม
เพียงใด 

2.1 ความหมายและแนวคิดของประสิทธิผล (Effectiveness) 

สมพงษ  เกษมสิน (2514:31) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึงการพิจารณาผลของการ
ทํางานท่ีสําเร็จลุลวงดังประสงคหรือที่คาดหวังไวเปนหลัก และความสําเร็จของงานอยางมี
ประสิทธิผลนั้น อาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีประหยัดหรือมีประสิทธิภาพก็ไดเพราะประสิทธิภาพ
เปนเร่ืองของการทํางานใหไดผลสูงสุด สวนประสิทธิผลเปนเร่ืองของการนําเอาผลงานท่ีสําเร็จดังท่ี
คาดไวมาพิจารณา ซึ่งจากความหมายดังกลาวจะเห็นวา เนนการเปรียบเทียบระหวางผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลงานที่คาดหวังไวนั่นเอง นอกน้ีนัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมี
ประสิทธิผลอาจไมไดหมายความตองมีประสิทธิภาพดวย 

 



24 
 

 

อรุณ  รักธรรม(2525:12) ประสิทธิผล  หมายถึง  ความสามารถขององคการที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 4 ประการ คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (integration) 

การปรับตัวของ องคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (adaptability) การปรับตัวขององคการให 
สอดคลองกับสังคม (social relevance) และผลผลิตขององคการ (productivity)  

จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2529: 254) กลาววา ประสิทธิผลคือการพิจารณาวาผลงานของ
นโยบายน้ันบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเพียงไร ประสิทธิผลเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการใชหลักเหตุผล
ทางเทคนิควิชาการ (Technical Rationality) 

ภรณี มหานนท (2529: 2) ประสิทธิผล คือ ตัวการที่จะเปนเคร่ืองมือตัดสินในขั้นสุดทาย
วาการบริหารและองคการ ประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด อยางไรก็ตาม คําวาประสิทธิผลยังมี
ความแตกตาง กันอยูในความเขาใจของนักวิชาการตางสาขากัน สําหรับนักเศรษฐศาสตรหรือนัก 
วิเคราะหทางการเงิน ประสิทธิผลขององคการ (Organization Effectiveness) มีความหมายอยาง
เดียวกันกับผลกําไร (Profit) หรือผลประโยชนจากการลงทุน (Return On Investment) สําหรับ
ผูจัดการฝายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือ ปริมาณของผลผลิตท่ีเปนสินคาหรือ
บริการ สําหรับนักวิทยาศาสตรการวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจํานวนสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ หรือ ผลผลิตใหมๆ ขององคการ และสําหรับนักสังคมศาสตร ประสิทธิผลมักหมายความถึง
คุณภาพของชีวิตการทํางาน  

เอนก ณ นคร (อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534:322) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง การท่ีดําเนินโครงการหรืองานอยางหน่ึง อยางใดแลว และปรากฏวาผล
เกิดข้ึน (Outcomes) หรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดที่เปนเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว มีการใช 
ทรัพยากร (Resources) หรือ ปจจัยนําเขา (Inputs) มากนอยเพียงใด ถาใชทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา
มาดําเนินการในโครงการหรืองานใดนอยที่สุด และผลท่ีเกิดข้ึนสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  

สุพจน ทรายแกว (2545:18) ประสิทธิผล หมายถึง การทํากิจกรรมการดําเนินงานของ
องคกรสามารถสราง ผลงานไดสอดรับกับเปาหมาย/วัตถุประสงค ที่กําหนดไวลวงหนา ทั้งในสวน
ของผลผลิต และผลลัพธ เปนกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 
กอใหเกิด ผลผลิต ผลลัพธ ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่กําหนดลวงหนาไวมากนอยเพียงใด การมี
ประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวของกับผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานเปนกระบวนการ วัดผลงานท่ี
เนนดานปจจัยนําออก  
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ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ผลสําเร็จที่บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ซึ่งผลสําเร็จอาจ
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกจนมุงไปสูการเกิด
ประสิทธิผล ฉะนั้น จากวัตถุประสงคของกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช จึงกลาวไดวา 
ประสิทธิผลของการนําความรูไปใชของผูรับทุนจะตองตอบสนองตามวัตถุประสงคอยางเกิด
คุณภาพ ดวย 

2.2 แนวคิดประสิทธิผลในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการจดจําและนําเอาหลักการ เทคนิค 
แนวคิด ทฤษฎีมาใชในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ เชน การนําปรากฏการณตาง ๆ มา
อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร เปนตน  ซึ่งหากนําความรูตาง ๆ ไปใชแลวก็สามารถกอใหเกิดผลสําเร็จ
ในการทํางานได สําหรับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   คือ ผลสําเร็จอันเปนผลเนื่องมาจากการ 
ปฏิบัตงิานตามโครงการ หรือแผนงานน้ันตามวัตถุประสงคขององคการที่ไดตั้งไวหรือ ไดคาดหวัง
ไว โดยหากนํามาศึกษาแลวจะพบวาประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลสําเร็จที่ เกิดข้ึนแลว ตัวเราคิดหรือ
วางแผนท่ีจะประกอบกิจการใดแลวสามารถทํากิจการนั้นให สําเร็จไดตามที่คิดหรือวางไวเรียกวา 
การทํางานน้ันมีประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหมในการจัดกิจการงาน จะเร่ิมตนที่การต้ังจุด
สําเร็จของงาน คือ ในการวางแผนงาน นั้น  ณ  จุดเร่ิมตนของงานจะมีการต้ังเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคกันวาผลสําเร็จวัดจากท่ีเรา (เอนก ณ นคร,2538:7-8 อางถึงใน เจริญ เจษฎาวัลย , 
2527:42-43) 

Gibson และคณะ (เอนก ณ นคร, อางถึงใน ภรณี  มหานนท, 2529:13) เสนอวา วิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการพยายาม สรางประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใหเกิดข้ึนในองคการ คือ การใช
แนวความคิดพ้ืน ฐานในทฤษฎีระบบเขามาเปนเคร่ืองมืออธิบายแนวความคิดเร่ืองประสิทธิผล 
ทฤษฎี ระบบจะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมขององคการท้ังภายในและภายนอก การวิเคราะห 
ภายในองคกรก็จะชวยใหเชาใจวาคนภายในองคการปฏิบัติงานเปนสวนบุคคล และเปน สวนรวม
อยางไร และ ทําไม สวนการวิเคราะหภายนอกองคกรก็จะชวยใหเขาใจการ กระทําขององคกรซึ่ง
สัมพันธกับองคกรอ่ืนๆ ทั้งน้ี ผูบริหารองคกรจะตองรับผิดชอบกับ การจัดการกับพฤติกรรม
องคการท้ังภายในและภายนอกองคกร (เอนก ณ นคร,อางถึงใน ภรณี มหานนท,2529:3)การใช
ทฤษฎีระบบเปนแนวทางในการวัดประสิทธิผลขององคการ (Systematic Criteria of Organizational 

Effectives) ตั้งอยูบนความคิดท่ีวาองคการเปนระบบสังคมท่ีมีชีวิต (Living Social System) ซึ่งมีขอ
เรียกรอง (Requirements) หรือความตองการ บางอยางท่ีอยูในสภาพแวดลอม หรือ สถานการณที่
องคการจะตองสนองตอบเพ่ือที่จะอยูรอด เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผลตอไป  
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บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (อางถึงใน กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ , 2542:40)  การ
นําไปใช (Application) เปนความสามารถในการจดจําและนําเอาหลักการเทคนิคแนวคิด ทฤษฎีมา
ใชในการแกปญหาในสถานการณตาง  ๆ  เชนการนําปรากฏการณตาง ๆ มาอธิบายในเชิง
วิทยาศาสตรเปนตน ในการนําความรูวิชาชีพไปใชนั้นจะเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งหาก
นําความรูตาง ๆ ไปใชแลวก็สามารถกอใหเกิดผลสําเร็จในการทํางานได สําหรับประสิทธิผลของ
การทํางานนั้น สามารถวัดได 8 ลักษณะดังนี้ 

1. รายได 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (อางถึงใน กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ , 2542:40) ในการ

ประกอบอาชีพของบุคคลนั้นสิ่งท่ีมุงหวัง คือ ความตองการมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตองการรายไดที่
สมํ่าเสมอ และตองการสถานะทางเศรษฐกิจ จากรายงานการวิจัย พบวา รายไดมีความสัมพันธกับ
การคงอยูในอาชีพ มีความพอใจกับรายไดในการประกอบอาชีพนั้นๆ จึงทําใหคงอยูกับอาชีพนั้น
ตอไป 

2. ความสามารถปรับระบบปฏิบัติงานใหเขากับวิทยาศาสตรสมัยใหม 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (ม.ป.ป:321) ในการทํางานในปจจุบันนี้ จะเห็นไดวามี

การประดิษฐคิดวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อไปจําหนายใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมมีทั้ง เคร่ืองจักร เคร่ืองกล อุปกรณผลิตหลัก อุปกรณเสริมการผลิต 
อุปกรณที่ชวยทํางานงาย ฯลฯ วิธีการทํางานและระบบการทํางานก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ดังนั้นความรู การเรียนรู วิเคราะห พิจารณาเพ่ือที่จะทําใหตนเองน้ันเปนบุคคลที่มีความสามารถใน
การในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณใหม ๆ เพื่อใชในการผลิตหรือบริการ  

3. ความสามารถในการจัดการเชิงธุรกิจ 

ประภาศรี อมรสิน (อางถึงใน กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ , 2542:41)  กลาววา
กิจกรรมทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ( The basic business activity ) มีองคประกอบ 3 ประการคือ 

3.1 กิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเปนกิจกรรมในการเอาสินคา และบริการจากแหลง
บริโภคใหตรงตออรรถประโยชนแหงเวลา สถานที่ และความตองการใชผลิตภัณฑ 

3.2 กิจกรรมทางการเงินเพ่ือนํามาลงทุนในการผลิต และจัดจําหนวยใหถึงมือ
ผูบริโภค 

3.3 กิจกรรมทางการผลิต เปนหัวใจของธุรกิจที่จะตองผลิตสินคา และบริการให
ตรง กับความตองการของผูบริโภค การควบคุมมาตรฐานการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ การวิจัยและประดิษฐคิดคน ฯลฯ ก็เปนกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญ 
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4. ความสามารถคิดริเร่ิมงานใหมๆและแกปญหาในอาชีพ 

ปราโมทย เจนการ (อางถึงใน กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ, 2542:41)  ไดศึกษา
คุณลักษณะองคประกอบเชิงมนุษยของผูประกอบการ พบวา คุณลักษณะของผูประกอบการจะมี
ความสามารถในการคิดคนประดิษฐ ซึ่งสอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  ไดสรุปวาบุคคลริเร่ิม
ตนธุรกิจและประสบความสําเร็จจะมีลักษณะมีความคิดริเร่ิม 

5. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

วัชรี ทรัพยมี (อางถึงใน กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ, 2542:41) ไดพัฒนาทฤษฎี
พัฒนาการดานอาชีพ โดยมีหลักการวา พัฒนาการดานอาชีพเปนกระบวนการที่ตอเนื่องและมีการ
เปลี่ยนแปลงได  เนื่องจากความสนใจในอาชีพ ความสามารถของบุคคล สภาพการณที่บุคคล
ดํารงชีวิตและทํางาน ความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอตนเองเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และประสบการณ 
ดังนั้นการเลือกและปรับตัวในอาชีพจึงเปนกระบวนการตอเน่ือง 

6. ความสามารถในการชวยเหลือสังคม 

สถิติ นิยมญาติ (อางถึงใน กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ , 2542:41-42) จากการที่
ผูเรียนจบวิชาชีพระยะสั้นไปแลวไดนําความรูไปใชใหเปนประโยชนกับตนเอง ครอบครัวและ
นอกจากนั้นยังสามารถชวยเหลือญาติพี่นอง เพื่อนบาน และชุมชน ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จที่
เกี่ยวของกับความผูกพันกับทางจิตใจ ของการรวมกันทางสังคมจะตองมีการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันซึ่งสอดคลองกัน ซึ่งกลาวไดวาถึงการกระทําที่มีลักษณะเปนการใหรางวัล โดยกลาววา คําวา ให
รางวัล ในท่ีนี้ไมไดหมายถึง การใหสิ่งของหรือเงินทางแตประการใด แตหมายถึง การสรางความ
พอใจ ความสบายใจ ความถูกใจหรือลักษณะอ่ืน ๆ ทํานอง  นั้นใหเกิดข้ึน ฉะน้ัน การนําความรู
วิชาชีพไปชวยเหลือกับเพื่อนบานและสังคมในชุมชน ก็สามารถกลาวไดวา เปนการสรางความ
ผูกพันทางจิตใจ และทําใหเกิดความรักเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 

7. ความสามารถในการพัฒนางาน 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ ( อางถึงใน พิมล สิงหอุไร, 2550:51) เปน
องคประกอบสําคัญที่จะทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายมีความสําเร็จการที่จะเพิ่มขีดความสามารถใน
งาน หรือปรับปรุงขีดความสามารถในงาน ผูปฏิบัติงานตองคํานึงถึงหลักการสําคัญ คือรูตําแหนง
งาน รูหนาท่ีงาน มีความรับผิดชอบ รูวัตถุประสงคของงานหรือหนาท่ี รูเทคนิควิธีการปฏิบัติง าน 
ทําการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง และพัฒนาตนเองในเร่ืองงาน 

8. การไดรับการยอมรับ 

อธิคม อ่ิมสมุทร ( อางถึงใน จิราวรรณ อยูเกษม , 2543:21) การยอมรับวาเปน 
พฤติกรรมดานบุคคล ในการรับเอาสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ตนเห็นเปนสิ่งท่ีดีกวาท้ังรูปธรรมและนามธรรม
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ไปปฏิบัติดวยความพอใจและการยอมรับจะเกิดข้ึนไดโดยผานข้ันตอนการเรียนรูและไดทดลองมา
ขั้นหน่ึงแลว โดยระยะเวลาการตัดสินใจรับเอาสิ่งนั้นอาจใชเวลานาน 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  การนําความรูไปใชสามารถดําเนินการไดหลายวิธีที่นําไปสู
ประสิทธิผลของการทํางาน อันไดแก 1. รายได ซึ่งเปนที่บุคคลตองการเพื่อสรางความม่ันคงตอ
สถานะทางเศรษฐกิจที่จะเปนสิ่งสําคัญที่ตองใชในการดําเนินชีวิต 2. ความสามารถในการเขาสู
นวัตกรรมใหม เปนการนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหมมาใชในการพัฒนาองคการเพ่ือให
ระบบงานมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 3. ความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ ไมวาจะเปนทางการตลาด 
การลงทุนและการผลิต เปนตน 4. ความริเร่ิมงานใหมและการแกปญหาในอาชีพ เปนองคประกอบ
ที่สําคัญของบุคคลเปนการคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาพัฒนาองคการและตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของงานและองคการดวย 5. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันใน
การพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยพัฒนาปรับตัวใหเปนไปตามเวลาและประสบการณเปนตน 
6. ความสามารถในการชวยเหลือสังคม เปนการนําความรู ความสามารถไปใชใหเกิดประโยชน
ใหกับสังคมและประเทศชาติ 7. ความสามารถในการพัฒนางาน เปนความสําเร็จการที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถในงาน 8. การยอมรับ เปนการยอมรับในสิ่งท่ีดีทั้งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม โดย
เปนที่ยอมรับของทุกคน เปนตน 

2.3 ระดับประสิทธิผล 

เร็ดดิน (Reddin, 1970:277 อางถึงใน สุเนตร ทัศณศร , 2546:15) ไดแบงระดับของ
ประสิทธิผลไว 3 ระดับ คือ ระดับองคการ ระดับหนวยงาน  และระดับการจัดการหรือบุคคล ดังนี้ 

1. ประสิทธิผลระดับองคการ กําหนดโดยทีมงานหรือคณะบุคคลเปนประสิทธิผลที่
เกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดท้ังเร่ืองผลประโยชนตอบแทน ความสามารถในการทํากําไร ตําแหนงใน
การแขงขัน การเติบโตและการขยายตัวขององคการ ผลิตภาพ ความยืดหยุน ตําแหนงการพัฒนา
บุคลากรความสัมพันธกับบุคลากร ความรับผิดชอบตอสาธารณะ และความสัมพันธกับรัฐบาล 

2. ประสิทธิผลระดับหนวยงาน เปนประสิทธิผลหนวยงานในระดับยอยขององคการ
โดยเปนตัวเชื่อมระหวางผลกําไร ผลผลิต หรือความตองการดานบริการ  ซึ่งสามารถทําให
ผลประโยชนเกิดขึ้นแกองคการใหญในทางรวม 

3. ประสิทธิผลระดับการจัดการหรือบุคคล เปนประสิทธิผลที่เกี่ยวกับผลประโยชน
ที่เกิดจากตําแหนงในการบริหารของผูบริหารระดับการจัดการโดยตรง 

กอรบพูลอส (Georgopoulos, 1972:25 อางถึงใน สุเนตร ทัศณศร, 2546:15) ไดเสนอวา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการและประสิทธิผลขององคการยังขึ้นอยูกับ 
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1. ระดับความมากนอยของประสิทธิภาพทางสังคมซึ่งประสิทธิภาพของสังคมมี
ความหมายวา เปนกลุมและสมาชิกตาง ๆ ที่หลากหลายและเขาใจในงานของตนเอง เขาใจปญหา
และความตองการ 

2. ระดับของงานท่ีคาดหวังไวมีความสัมพันธกันกับทัศนคติ การจูงใจ และคานิยมท่ี
สัมพันธกับงาน 

3. ระดับการมีปฏิสัมพันธภายในกลุมเปนปจเจกบุคคลที่แสดงให เห็นการ
แลกเปลี่ยนกันอยางไมเปนทางการ ความนาไววางใจ และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ระดับที่สมาชิกพอใจในความสําคัญของความตองการและเปาหมายของบุคคล
ภายในระบบมากกวาภายนอกระบบ รวมไปถึงการมีสวนรวมบทบาททางวิชาชีพและสถานภาพท่ี
เห็นพองกัน 

ทั้งหมดน้ีจะเปนตัวรวมและสงเสริมองคการใหมีความสัมพันธกันกับพฤติกรรมท่ีอยู
บนพื้นฐานของการมีวินัยในตนเอง การควบคุมตนเอง การมีระเบียบในตนเองในกิจกรรมของแต
ละคน และการมีการจูงใจที่จะไมเห็นประโยชนตนเองภายในองคการ 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลในนําความรูไปใช เกิดจากการกําหนดจุดเร่ิมตน
และเปาหมายท่ีดี เพื่อเปนเคร่ืองมือกําหนดมาตรฐานในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งหากมอง
กับ การศึกษาหรือการฝกอบรม ก็ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาเพื่อใหไปถึงเปาหมายท่ีกําหนด
ไว  โดยใชเกณฑหรือตัวชี้วัดในเร่ืองของความพึงพอใจและการบริหารจัดการ เปนสิ่งท่ีกําหนดเพื่อ
ประเมินถึงผลสําเร็จของงาน 

 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน  

ความพึงพอใจในการทํางาน เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานและสงผลตอความสําเร็จของโครงการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ  องคการใดก็
ตามหากบุคคลในองคการไมมีความพึงพอใจในการทํางานก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลงานและ
การปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพของงานลดลง เมื่อมีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหา
อาชญากรรมและปญหาทางวินัยอีกดวย และในทางตรงกันขาม หากบุคลากรในองคการมีความพึง
พอใจในงานแลวยอมกอใหเกิดความผูกพัน กระตือรือรน มุงม่ันทุมเทความรูความสามารถของตน
อยางเต็มท่ีเพื่อความสําเร็จของงาน ซึ่งโดยท่ัวไปแลวในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจผูศึกษา
มักจะใหความสนใจและศึกษาใน 2 มิติ คือ ความพึงพอใจของผูใหบริการและความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  
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3.1 ความหมายของความพึงพอใจในงาน       
ความพึงพอใจในงาน ไดรับความสนใจและวิพากษวิจารณถึงความสําคัญที่มีตอระบบ

บริหารบุคคลมาก และไดรับความสนใจศึกษาอยางกวางขวางในปจจุบัน นักวิชาการไดให
ความหมายของความพึงพอใจในงานไวมากมายซึ่งสวนใหญมีความคลายคลึงกันแตมีรายละเอียด
บางสวนแตกตางกัน ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงนําเสนอนิยามความพึงพอใจในงาน ซึ่งพอจะสรุป
ไดดังนี ้

กิลเมอร (Gilmer, B.vou H. ,1967: 254-255) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลของ
ทัศนคติตาง ๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงานและมีความสัมพันธกับลักษณะงานรวมถึง
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจดังกลาวน้ันไดแก ความรูสึก ความสําเร็จในงานและ
การไดรับการยกยอง 

Silmer (1984:30 อางถึงใน ประภาภรณ สุรปภา, 2544:9) กลาวไววา ความพึงพอใจเปน
ระดับขั้นตอนความรูสึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มีลักษณะตาง ๆ ของงานรวมท้ังงานท่ี
ไดรับมอบหมาย  การจัดระบบงานและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

กิตติ ปรีดีดิลก (2529:25 อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:13) กลาววา ความพึงพอใจ
ในงาน หมายถึง ความรูสึกที่ชอบหรือพอใจท่ีมีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจตาง ๆ ของงาน และ
ผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองความตองการของเขาได 

อารวียและคณะ (Arvey,et al.,1989:12 อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:13)   ไดศึกษา
องคประกอบของความพึงพอใจในงานในรูปแบบความพึงพอใจทั่วไป (General satisfaction) และ
ใหนิยามวาความพึงพอใจ ทั่วไปแยกเปน 2 องคประกอบ คือ ความพึงพอใจภายใน (Intrinsic 

satisfaction)และความพึงพอใจภายนอก (Extrinsic satisfaction) ทั้งน้ีเพราะอารวียและคณะเช่ือวา
ลักษณะความพึงพอใจในงานของบุคคลข้ึนอยูกับลักษณะภูมิหลังของบุคคลสวนหนึ่ง และขึ้นอยู
กับลักษณะงานท่ีทําอีกสวนหน่ึง ดวยเหตุนี้ในชีวิตจริงจึงพบบุคคลบางคนท่ีมีความพึงพอใจในงาน
คอนขางคงท่ีไมวาจะลักษณะใด แนวคิดของอารวียและคณะสอดคลองกับแนวคิดของแฮคแมน
และโอลตแฮม (Hackman and Oldham, 1980:99 อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:13)  ซึ่งใหคํา
นิยามความพึงพอใจในงานแยกเปน 2 องคประกอบองคประกอบแรก คือ ความพึงพอใจในดาน
บริบท (Context satisfaction) ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอความมั่นคง (Sccurity) คาตอบแทน (Pay) 
ผูรวมงาน(Coworker) และการนิเทศ(Supervision) สวนองคประกอบท่ีสอง คือ ความพึงพอใจดาน
ความรูสึก (Affective satisfaction)ไดแก ความพึงพอใจที่เปนแรงจูงใจเก่ียวกับงาน(Internal work 

motivation) ความรูสึกพึงพอใจเม่ือมีความกาวหนาในการทํางาน (Growth satisfaction)และ
ความรูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับงานท่ัว ๆ ไป (General satisfaction ) 
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2532:24 อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:14) กลาววา ความ
พึงพอใจในงาน คือความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่
เกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปนความพึงพอใจท่ีทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
กระตือรือรน และมีความมุงม่ันที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการทํางาน อัน
จะเปนผลตอความสําเร็จและเปาหมายขององคการ  

อารมณ เฟองฟู (2536 : 52) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีกระตุนให
บุคคลปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว เปนทัศนคติหรือความรูสึกท่ีดีตองานท่ี
ตนปฏิบัติ ทั้งน้ีเปนผลมาจากปจจัยหลายดานท้ังสภาพแวดลอมภายนอก  เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน บรรยากาศในการทํางาน ฯลฯ และสภาพแวดลอมภายใน เชน บุคลิกภาพสวนตัวนิสัย เปน
ตน เปนผลทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกรัก เต็มใจหรือมีความผูกพันกับงาน และพรอมที่จะทํางานให
บรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 

สเตาสและเซเลส (Strauss and Sayles, อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:12)  กลาววา 
ความ   พึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกพอใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการคนจะรูสึกพอใจในงานเมื่องานน้ันใหผลประโยชนตอบแทนท้ังทางดาน
วัตถุและทางดานจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของเขาได 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจในการทํางานหมายถึง ทัศนคติในทางบวกของ
ผูรับทุนที่มีตองานท่ีทําอยู และมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานน้ี
เกิดข้ึนจากหลายองคประกอบ หากบุคคลมีความพึงพอใจมากก็จะเสียสละ มุงม่ัน และอุทิศตนใน
การทํางานจนบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการที่ไดวางไว 

3.2 ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน 

การท่ีผูบริหารขององคการตาง ๆ รวมท้ังนักวิชาการดานการบริหารงานหลายทานได
ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในองคการของตนก็เพราะวาเห็น
ความสําคัญและผลกระทบท่ีมีตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเร่ืองน้ี  เดวิส (Davis, อางถึงใน 
วรนารถ แสงมณี, 2547:12-1) กลาวถึง ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางานวา 

1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

2. สรางความซื่อสัตยภักดีใหมีตอองคการ 

3. เสริมสรางวินัยที่ดี อันจะทําใหมีการปฏิบัติตามกฎ ขอบงัคับและคําสั่ง 

4. ทําใหองคการเปนองคการที่แข็งแกรง สามารถฟนฝาอุปสรรคในยามคับขันได 
5. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจที่ดีตอองคการยิ่งขึ้น 

6. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมในกิจกรรมตาง ๆ 
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7. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อม่ันตอองคการของตนเอง 

จากความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการมีผลตอความสําเร็จขององคการเปนอยางย่ิงรวมท้ังทํา
ใหผูรับทุนมีความสุขอีกดวย นอกจากนี้ความพึงพอใจดังกลาวยังเปนเคร่ืองหมายแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการทํางานอีกดวย 

3.3 องคประกอบของความพึงพอใจในการทํางาน 

จะเห็นวานอกจากจะเก่ียวของกับความตองการของมนุษยแลว  ความพึงพอใจในการ
ทํางานยังเก่ียวของกับปจจัยตาง ๆ อีกหลายประการ ซึ่ง อังคณา ขันทะ (2546 : 25) กลาวสรุปวา 
ความพึงพอใจในการทํางานประกอบดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ลักษณะเฉพาะตัวหรือคุณสมบัติสวนบุคคล  เชน ความตองการ ความสนใจ 

คานิยม ฯลฯ 

2. ลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวของกันงานโดยตรง  เชน ความยากงายของ
งานความ นาสนใจของงาน ความสําคัญของงาน ฯลฯ 

3. องคประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคล เงื่อนไข บรรยากาศ หรือสภาพการ
ทํางาน 

นอกจากน้ันคอรแมน (Koman) ไดจําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงาน (ปรียาพร วงศ
อนุตรโรจน, 2547: 122 อางอิงจาก  Korman, 1977. Organization Behavior.unpaged) แบงออกเปน 

2 กลุม คือ 

1. ทฤษฎีการสนองความตองการ (Need Fulfillment Theory) กลุมน้ีถือวาความพึง
พอใจในการทํางานเกิดจากความตองการสวนบุคคล ที่มีความสัมพันธตอผลที่ไดรับจากงานกับการ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล 

2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม (Reference-Group Theory) ความพึงใจในการทํางานมี
ความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะของงาน ตามความปรารถนาของกลุมซึ่งสมาชิกในกลุมใช
เปนแนวทางในการประเมินผลงานของตน 

สวนมัมฟอรด (Mumford) ไดจําแนกแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ออกเปน 5 กลุม (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2547:123) ไดแก 

1. กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา (The Psychological Need School) กลุมน้ี
ไดแก มาสโลว (Maslow) เฮอรซเบิรก (Herzberg) ลิเคิรท (Likert) โดยมองความพึงพอใจในการ
ทํางานเกิดจากความตองการของบุคคลท่ีตองการความสําเร็จของงาน และความตองการยอมรับจาก
ผูอ่ืน 
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2. กลุมภาวะผูนํา (Leadership School) มองความพึงพอใจในการทํางานจากรูปแบบ
และการปฏิบัติของผูนําท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชากลุมน้ีไดแก  เบลค (Blake) มูตัน (Mouton) และฟด
เลอร (Fiedler) 

3. กลุมความพยายามตอรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เปนกลุมท่ีมอง
ความ    พึงพอใจในการทํางานจากรายได เงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน กลุมนี้ไดแก กลุมบริการ
ธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ 

4. กลุมอุดมการณการจัดการ (Management Ideology School) มองความพึงพอใจ
งานจากพฤติกรรมการบริหารงานขององคการไดแก  โครซิเออรและโกลเนอร (Crozier and 

Gouldner) 

5. กลุมเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and JobDesign) ความ
พึงพอใจเกิดจากเน้ือหาของตัวงาน กลุมแนวคิดน้ีมาจากสถาบันทาวิสตอกของมหาวิทยาลัย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

นอกจากน้ัน มัมฟอรด (Mumford) ยังแสดงแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
วาในการศึกษาควรจะนําเอาแนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาแลวรวมเขาดวยกันดวยความพึงพอใจในการ
ทํางานมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ และปจจัยเหลานี้สามารถใชเปนเคร่ืองมือบงช้ีปญหาท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานได (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2547:124-129) ซึ่งปจจัยดังกลาว
มี 3 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึงคุณลักษณะสวนตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน  เชน
ประสบการณ เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทํางาน เชาวปญญา การศึกษา 
บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการทํางาน ความสนใจในงาน 

2. ปจจัยดานงาน เชน ลักษณะงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของ
หนวยงาน ความหางไกลของบาน และท่ีทํางาน สภาพทางภูมิศาสตร โครงสรางของงาน 

3. ปจจัยดานการจัดการ เชน ความม่ันคงในงาน รายรับ ผลประโยชน โอกาส 
ความกาวหนา อํานาจตามตําแหนงหนาท่ี สภาพการทํางาน เพื่อนรวมงาน ความรับผิดชอบงานการ
นิเทศงานสําหรับพนักงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร ความเขาใจกัน
ระหวางผูบริหารและพนักงาน 

จากปจจัยดังกลาวมาขางตนลวนแลวเปนสิ่งสําคัญที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานท้ังในดานบวกและดานลบ ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารจะตองหาวิธีกระตุนชักนําหรือ
ปลุกเราใหบุคคลในองคการใหแสดงออกถึงพฤติกรรมในการทํางานไดอยางถูกตอง  เหมาะสมอัน
จะนําไปสูการรวมมือรวมใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ความ
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สัมฤทธิ์ผลดังกลาวจะบังเกิดข้ึนก็ตอเมื่อผูบริหารองคการเขาใจถึงความตองการของมนุษยและ
สามารถเลือกใชวิธีการจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความม่ันใจ  และเกิดความรูสึกท่ีจะอุทิศตนเพ่ืองาน
อยางถูกตอง 

ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอเฮอรซเบอรก ( Herzberg ,s Two – Factors Theory) 
เพื่อประกอบการศึกษา ดังนี ้ (สมยศ นาวีการ,  2540:148-150) 

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ไดเสนอทฤษฎีองคประกอบคู (Hertzberg’s 
Two Factor Theory) ซึ่งสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบในงาน
ของแตละบุคคล กลาวคือ 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 

ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหคนชอบและรักงาน
ปฏิบัติ เปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ  ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปจจัยที่สามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลไดดวยกัน ไดแก 

1.1 ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การ
รูจักปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้น เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ 

1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไม
วาจากผูบังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ
หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สอ ใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหน่ึงอยาง
ใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี ไมมีการตรวจหรือ
ควบคุมอยางใกลชิด 

1.5 ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของบุคคลใน
องคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 
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2. ปจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor) 

ปจจัยค้ําจุนหรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยที่จะคํ้าจุนให
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลใน
องคการ  บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ไดแก 

2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงาน
นั้น ๆ เปนที่พอใจของบุคลากรในการทํางาน 

2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การท่ี
บุคคลไดรับการ แตงต้ังเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถ
ไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 

2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
หมายถึง การติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางาน
รวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี 

2.4 สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของ
สังคมที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหาร
องคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ 

2.6 สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง 
อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือเค ร่ืองมือตาง ๆ 
อีกดวย 

2.7 ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่
ไดรับจากงานในหนาที่ของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม 

2.8 ความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความ
มั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 

2.9 วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา Herzberg ไดใหความเขาใจวา  การท่ีจะสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานน้ันควรพัฒนาหรือเพิ่มคุณคาของงาน (Job enrichment) มากกวาการขยายเนื้องาน (Job 

enlargement) โดยใหเนื้องานมีทาทาย ใหความเปนอิสระในการทํางาน  จากท่ีไดรวบรวบแนวคิด
ของ เฮอรซเบอรก  ผูวิจัยพบวามีความเกี่ยวของกับการทํางานใหเกิดประสิทธิผล ในเร่ืองของความ
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พึงพอใจในการทํางาน โดยใช ความสําเร็จในงาน ความกาวหนาความสัมพันธระหวางบุคคล และ
การนิเทศงาน มาเปนตัวกําหนดวัดระดับของความพึงพอใจในการทํางานของผูรับทุน 

3.4 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน 

เดวิส ( Devis, อางถึงใน สุพจน สุขสบาย , 2547:20) เช่ือวาความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก กลาวคือ ถาบุคลากรมีความพึงพอใจในงานในระดับสูงยอม
นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดน้ีผูบริหารสวนใหญจะมุงท่ีจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานโดยการจัดหาองคประกอบตาง ๆ เชน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
ผลประโยชนตอบแทนท่ียุติธรรมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน และเปนแรงกระตุน
ใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี แนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นในภาพที่ 2 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 

ที่มา :  ธรินธร สรรพกิจกําจร (อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:20) 

 สวนอีกแนวความคิดหน่ึงเปนผลจากการศึกษาและวิจัยโดยใชแนวความคิดแรกเปน
แนวทางพบวา ความพึงพอใจไมไดมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน ซึ่ง ลอเลอร (Lorler, อางถึง
ใน สุพจน สุขสบาย, 2547:20) พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในทางบวกอยูในระดับตํ่า คือ ผูปฏิบัติงานท่ีดีจะมีความพึงพอใจมากกวาผูปฏิบัติงานไมดีเพียง
เล็กนอยเทานั้น ซึ่งความสัมพันธดังกลาวสามารถสรุปไดดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน 
ที่มา : ธรินธร สรรพกิจกําจร (อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:20) 

รับรูเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนที่

ผลตอบแทน ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน 

ผลตอบแทนภายใน 

ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

ผลตอบแทน
ภายนอก 

ผลการปฏิบัติงาน 
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นอกจากน้ี ความสัมพันธระหวางบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานน้ันไมได
หมายถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับกลุมสมาชิกในสังคมท่ีรวมเปนสังคมของหมูมวลสมาชิก 
บุญชวย ศิริเกษ (อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:21) ไดศึกษาความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางความ
พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Employee satisfaction) กับการปฏิบัติงานสรุปเปนแนวทางในการศึกษา
ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน (satisfaction performance)  
การทดลองท่ีฮอรธอรน (Hawthrne Studies)  ซึ่งไดทําการศึกษาโดย เอลตัน เมโย

(George Elton Mayo) และคนอ่ืน เมื่อประมาณป ค.ศ.1927-1932 มีแนวความคิดสําคัญที่เปน
พื้นฐานของการศึกษาทดลองดวยความเชื่อที่วา  ความพึงพอใจจะนําไปสูการปฏิบัติงาน 
(satisfaction lead to performance) กลาวคือ เม่ือพนักงานถูกทําใหเกิดความพึงพอใจดวยงานที่ทําจะ
เปนผลใหพวกเขาตั้งใจปฏิบัติงาน โดยใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี ทําใหผลผลิตหรือผลงานสูง
ตัวอยางเชน การทําใหพนักงานมีความสุข การทําใหมีขวัญและกําลังใจสูง และการจูงใจคนทํางาน
ตามแนวคิดของเฮอรซเบอรก เปนตน 

2. การปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ (performance satisfaction)  
การเคล่ือนไหวทางมนุษยสัมพันธ ไดกลาวอางขึ้นมาวา ความพึงพอใจในระดับสูง

จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานท่ีมีผลงานในระดับสูง แตทัศนคติทางตรงกันขามไดปรากฏออกมาใน
เวลาตอมา คือ ทัศนะที่วา ผลการปฏิบัติงานนําไปสู ความพึงพอใจ  (performance lead to 

satisfaction) ไดมีผูทําการศึกษาตามแนวคิดดังกลาว คือ ลองแมน ดับเบิ้ลยู พอตเตอร และคณะ       
( poster,et al,.1968 อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:21) ซึ่งเนนความสําคัญของพลังความพยายาม 
(effort) และการปฏิบัติงาน (performance) วาตางก็เปนตนเหตุหรือเปนท่ีมาของความพึงพอใจใน
งาน แตอยางไรก็ตาม ความสัมพันธอันน้ีก็ถูกอิทธิพลโดยรางวัลตอบแทน (Rewards) และการรับรู
เกี่ยวกับความเสมอภาคของรางวัลตอบแทน แตการเช่ือมโยงดังกลาวน้ีจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อพนักงาน
ไดรับรูรางวัลตอบแทนภายใน ( Intrinsic rewards) ที่ไดมาจากการปฏิบัติงานท่ีดีนั้น จะตองเปน
สถานการณที่พนักงานไดรับการยอมรับวาปฏิบัติงานท่ีทาทาย แตตองใชทักษะท่ีสําคัญนั้นให
ประสบความสําเร็จได รางวัลตอบแทนภายนอก ( Extrinsic rewards) จะถูกดําเนินการโดยองคการ 
เชน สิ่งตอบแทนที่เปนเงิน การเลื่อนตําแหนง การยกยองชมเชยที่เปนทางการ เมื่อองคการทําให
ผลตอบแทนภายนอกขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงาน พนักงานเม่ือมีผลการปฏิบัติงานท่ีดียอมไดรับ
รางวัลสูงกวาพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีไมดี พนักงานจะมีความพึงพอใจตอเมื่อเขาไดรูวาตน
ไดรับรางวัลตอบแทนนั้นอยางยุติธรรมหรือเสมอภาค เมื่อผลการปฏิบัติงานนําไปสูผลการตอบ
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แทนท่ีถูกรับรูวา มีความเสมอภาคแลว พนักงานจะไดรับการตอบสนองความพอใจในระดับสูง 
ดังนั้น การปฏิบัติงานจึงนําไปสูความพอใจได  

3.5 การเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน 

ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองคการมีผลตอความสําเร็จของงานและ
องคการรวมทั้งทําใหผูที่ทํางานมีความสุขดวย ดังนั้นฝายบริหารถึงแมวาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ปจจัยเกี่ยวกับบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา บุคลิกภาพ แตก็สามารถจัดและสรรหา รวมท้ังบรรจุ
บุคลากรใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งควรพิจารณาดานปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลท่ีมีสวนทําให
เกิดความพึงพอใจในการทํางานดวย (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2547:132) มีแนวทางดังนี้ 

1. การเลือกสถานท่ีตั้งของหนวยงาน การขยายสาขาของหนวยงานควรคํานึงถึง
ความพึงพอใจในการทํางานดวย 

2. การจัดบรรยากาศของหนวยงาน ใหเหมาะสมกับการทํางาน บรรยากาศแจมใส
ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน มีการติดตอสื่อสารอยางเปดเผย มีอิสระในการทํางาน 

3. การจัดการและการบริหาร เปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางานความม่ันคง การจัดสวัสดิการในการทํางาน การใหบริการตาง ๆ ที่พึงไดรับ การหารายได
และคาจาง คาตอบแทน การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง เพื่อนรวมงานเปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึง หัวหนา
งานมีความเปนประชาธิปไตย มีความสัมพันธกับบุคคลภายนอกและภายในเปนอยางดีเปนสิ่ง
สําคัญที่จะเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานย่ิงข้ึนไปวิธีการดังกลาวมาน้ีลวนแลวเปนวิธีการท่ีสราง
ความพึงพอใจใหกับบุคลากรในหนวยงานใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได  และท่ีสําคัญ
ผูบริหารจะตองมีบทบาทเอาใจใสและสนับสนุนกิจกรรมเหลาน้ีอยางเต็มท่ี  ถึงจะสามารถสราง
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคการขึ้นได 

กิลเมอร (Gilmer, 1967: 380-384) กลาวโดยสรุปวา ความพึงพอใจในการทํางานตาม
โครงการของผูปฏิบัติงาน มีองคประกอบของความพึงพอใจในการทํางาน 10 ประการคือ 

1. ความม่ันคงปลอดภัย (Security) ทั้งในดานการทํางานและความม่ันคงของ
หนวยงานความตองการน้ีจะเพิ่มขึ้นตามอายุ 

2. โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการทํางาน (Opportunity for Advancement) การมี
โอกาสไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  โดยสวนใหญแลวผูชาย
จะมีความตองการสูงกวาผูหญิง แตความตองการจะลดลงเม่ืออายุมากข้ึน 

3. สถานที่ทํางานและการจัดการ (Company and Management) เปนความพึงพอใจ
ตอสถานที่ทํางาน ขนาดขององคการ ชื่อเสียง รายได การดําเนินงานขององคการ องคประกอบน้ีผูที่
มีอายุมากจะมีความตองการสูงกวาผูที่อายุนอย 
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4. คาจาง (Wage) คือ การท่ีผูทํางานมีความรูสึกพอใจในคาจางท่ีไดรับ และรูสึกวา
ไดรับความเปนธรรมเก่ียวกับคาตอบแทนท่ีไดรับ 

5. ลักษณะของงานท่ีทํา (Intrinsic Aspect of the Job) คือ การท่ีบุคคลไดทํางานตรง
กับความรูความสามารถ และความตองการของผูทํางาน 

6. การควบคุมดูแล (Command) คือ ระบบความสัมพันธตามโครงสรางการ
บริหารงานตามสายงานตาง ๆ ขององคการที่ชัดเจนและลักษณะการบริหารงานของผูบังคับบัญชาท่ี
มีเหตุผลและยุติธรรม 

7. ลักษณะทางสังคม (Social Aspect of the Job) คือ ความตองการเปนสวนหน่ึงของ
สังคมหรือการใหสังคมยอมรับตน องคประกอบนี้มีความสัมพันธกับอายุและระดับงาน 

8. การติดตอสั่งการ (Communication) คือ การติดตอสื่อสารกันทุกรูปแบบท้ังภายใน
และภายนอกองคการ มีความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจนและเปดเผย 

9. สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศ
ในการทํางาน ไดแก อุณหภูมิ แสงสวาง ความสะอาด หองน้ํา จํานวนชั่วโมงในการทํางาน ฯลฯ 

10. ผลประโยชนตอบแทน (Benefits) หมายถึง สิ่งตอบแทนตาง ๆ ที่ไดรับ เชน 

บําเหน็จ บํานาญตอบแทนเมื่อออกจากงาน สวัสดิการตาง ๆ คารักษาพยาบาล วันหยุด วันพักผอน 

ที่พักอาศัย รถรับสง ฯลฯ 

จากองคประกอบของความพึงพอใจในการทํางานตามโครงการของผูปฏิบัติงาน
ดังกลาวผูวิจัย สามารถสรุปไดวา องคประกอบท่ีเกิดขึ้นภายในบุคคล ไดแก การมีชื่อเสียง เกียรติยศ 

การมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน การยอมรับนับถือการไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ความม่ันคงใน
การทํางาน สวนองคประกอบท่ีเกิดข้ึนภายนอกบุคคล ไดแก เงินเดือน คาจางสิ่งของเคร่ืองใช สิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานยอมตองประกอบดวยองคประกอบ
ที่เกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคล เพื่อตอบสนองความตองการของตน ซึ่งบุคคลจะเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยขึ้นอยูกับองคประกอบตามท่ีไดกลาวมาแลวเปนสําคัญ 

3.6 ประโยชนของความพึงพอใจในงาน 

ความพึงพอใจมีประโยชนอยางมากสําหรับการบริหารองคการเพราะเปนกระบวนการ
และเทคนิคในการสรางแรงจูงใจ เปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาท่ีที่
ไดรับผิดชอบดวยความศรัทธาและเต็มใจเพ่ือผลสําเร็จ มีผูกระทําการศึกษาเก่ียวกับประโยชนของ
ความพึงพอใจไวหลายทาน ดังนี้ 

สุรินทร แกวฟอง (2542:11อางถึงใน สุพจน สุขสบาย, 2547:21) ไดศึกษาความพึงพอใจ
และกลาวถึงประโยชนของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจในองคการเปนหนาท่ีของผูบริหาร 
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ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางานท่ีจําเปนตองสรางสรรคและจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนปจจัยในการบริหาร
ขององคการ และเพ่ือใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคขององคการ ตลอดจน
ตอบสนองความตองการของคนในองคการใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแยก
ไดดังนี ้

1. สรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกแตละบุคคลในองคการ และแกหมูคณะเปน
การสรางพลังรวมกันของกลุม  

2. สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 

3. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกคนในองคการ 

4. ชวยเสริมสรางใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ 

5. ชวยใหการควบคุมงานดําเนินไปดวยความราบรื่น อยูในกรอบแหงระเบียบวินัย มี
ศีลธรรมอันดี ลดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 

6. เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกในองคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจการตาง ๆ 
ในองคการ เปนการสรางความกาวหนาแกองคการและสมาชิกในองคการ 

7. ทําใหเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในองคการท่ีตนปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความ
สบายกายและสุขใจในการทํางาน สงเสริมสุขภาพอนามัยใหกับคนในองคการ เพราะรางกาย
แข็งแรงจะอยูกับกลัวใจที่เปนสุข 

8. ลดความขัดแยงของคนในองคการ มีความสมัครสมานสามัคคีถือเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

9. หนวยงานหรืองคการมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง เปนประโยชนเกื้อหนุน
กันทุกๆ ฝาย 

จากการศึกษาของ ศรีวารตา และคณะ ( Srivarta,et al.,1977:23 อางถึงใน สุพจน สุข
สบาย, 2547:21) ไดรวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจถึง 2,000 เร่ือง และไดสรุปสิ่งท่ีพบ
จากผลงานวิจัยความพึงพอใจในการทํางานมี 5 ประการ คือ 

1. แรงจูงใจภายในท่ีมีตอการปฏิบัติงานมีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจ
ในการทํางาน และมีความสัมพันธในทางลบกับการเปลี่ยนงานและการขาดงาน   

2. ความเปนอิสระของงานมีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน (Job Performance) 

3. รูปแบบของผูบังคับบัญชาท่ีเปนประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกกับความ
พึงพอใจในการทํางาน แตอาจจะสัมพันธไดทั้งทางบวกและทางลบกับการปฏิบัติงาน 
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4. รูปแบบของผูบังคับบัญชาที่สนับสนุนผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความ พึงพอใจในการทํางาน 

5. บรรยากาศขององคการซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการสนับสนุน การติดตอประสาน
สัมพันธกันอยางเปดเผย การมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ทํางานและสวนมากมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานดวย 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะกระตุนใหบุคลากร
ปฏิบัติงานในหนาท่ีที่ไดรับผิดชอบ  โดยสงผลสําเร็จงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยตาม
วัตถุประสงคขององคการ ตลอดจนตอบสนองความตองการของคนในองคการใหมีขวัญและ
กําลงัใจในการปฏิบัติงาน 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 

ความตองการของบุคคลใดในการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีการเพิ่มพูนความรูทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ ไปตามวัตถุประสงคของแตละบุคคล รวมทั้งความสามารถดํารงตน
อยูไดในทางสังคม หรือประสบความสําเร็จในชีวิต หนาท่ีการงาน ควรมีแนวคิดเก่ียวกับความ
ตองการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

4.1 ความหมายการพัฒนาตนเอง 

ปจจุบันโลกเจริญกาวหนามาก รวมท้ังไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนา
ตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญที่บุคคลตองพยายามปรับปรุงพัฒนาตนเองใหกาวทันกับความเปลี่ยนแปลง
นั้น 

กรกนก วงศพันธุเศรษฐ (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:20-21) ไดกลาววา การพัฒนา
ตนเอง หมายถึงการขยายขอบเขตความสามารถในการใชความรู ความสามารถของบุคคลไดอยาง
เต็มท่ี การประยุกตใชความรูและประสบการณที่ไดรับมาเพ่ือแกปญหาหรือหาขอยุติปญหาใน
สถานการณใหมๆทท่ีแตกตางออกไปในเร่ืองนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:21) ได
สรุปวา การพัฒนาตนเองหรือหนวยงานจัดใหบุคลากรไดพัฒนาความสามารถในการทํางานดวย
ตนเอง ซึ่งในการพัฒนาความสามารถในการทํางานดวยตนเองน้ีเปน วิธีหนึ่งที่จะชวยใหบุคลากรได
พัฒนาความสามารถในการทํางานไดเปนอยางดี 

การพัฒนาความสามารถในการศึกษา หรือการทํางานดวยตนเอง เปนวิธีหนึ่งท่ีชวยให
บุคคลไดพัฒนาความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของตนเอง ซึ่ง สุวัฒน วัฒนวงศ 
(อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:21) สรุปไววา การพัฒนาตนเอง หรือการสอนใจตนเองในการ
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สรางอุปนิสัยท่ีดีเขาทดแทนอุปนิสัยที่เลว อันจะยังประโยชนที่ดีใหแกตนเองในการอยูภายในสังคม
ไดอยางสงบสุข และมีความกาวหนาในงานดวย หรือบุตรหลานตอไป รวมทั้งการพัฒนาตามแนว
พุทธศาสนา เปนการพัฒนาคุณสมบัติที่มีอยูภายในตัวบุคคล คือการพัฒนาจิตใจมากกวาการพัฒนา
ความสามารถ หรือความรูในวิชาการวิชาชีพ ซึ่งการพัฒนาจิตใจ เปนเร่ืองภายในสวนลึกของบุคคล
แตละคนจะตองทําดวยตนเอง และไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองไววา การทําใหชีวิตเจริญ
งอกงามข้ึนไปจนถึงจุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิต คืออิสรภาพ หรือภาวะไรปญญา ไรทุกข และ
ความเต็มอิ่มของชีวิตที่ไมมีความบกพรอง ไมมีความขาดแคลนเปนชีวิตท่ีความเต็มในตัวของตัวเอง 

วัลนิกา ฉลากบาง (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:21) ไดใหแนวคิดไววา การพัฒนา
ตนเอง หมายถึงการทําใหยั่งยืน ถาวร งอกงาม เติบโตและดีขึ้น มนุษยมีธรรมชาติอยางหน่ึง คือ
พยายามดิ้นรนเพ่ือยกสภาพจิตใจของตนเองใหสูงข้ึน ดังน้ัน มนุษยจึงไมชอบอยูนิ่งกับที่เดิมมัก
ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ กฎพ้ืนฐานของการมีชีวิตมีอยูวา ชีวิต คือการตอสู หากปราศจากการตอสู
ชีวิตจะเหี่ยวแหงอับเฉา โดยเฉพาะการตอสูกับตนเอง และไมมีความสําเร็จคร้ังใดที่ไดมาโดย
ปราศจากการตอสู สิ่งท่ีจะไดจากการตอสูดิ้นรนนอกเหนือจากชัยชนะ คือ การไดพัฒนาจาก
คุณภาพภายในตัวเปนการเพิ่มพูนพลังท่ีมองดวยตาเปลาไมเห็นการตอสูดิ้นรนเปนภาพสะทอนให
เห็นตนเองชัดเจนใหเห็นวา “เราเปนเรา” และเห็นตอไปวา “ เราตองการเปนอะไร” ดวยเหตุนี้ การ
พัฒนาตนเองจึงหมายถึง การทําใหความสามารถท่ีแฝงอยูในตัวไดปรากฏชัดข้ึนและดีขึ้นจนทําให
เรามีสภาพจิตใจเหนือคนอ่ืนโดยเฉพาะในดานความเขาใจตนเอง การมีสติ การมีวินัย และมี
ความสัมพันธที่ดีกับคนอ่ืน สวนการพัฒนาตนเองในมุมมองของ ชะลอ ธรรมศิริ (อางถึงใน พิมล 
สิงหอุไร,  2550: 22) สามารถแยกออกเปน 2 ประเด็นดวยกัน กลาวคือ ประการแรก การพัฒนา
ตนเองเปนเร่ืองเก่ียวกับประสบการณของการเรียนรู และประการท่ีสองประสบการณของการ
เรียนรูน้ีไมใชเร่ืองที่จะอยูโดดๆ หรือสุญญากาศได แตเปนเร่ืองท่ีผันแปรไปตามสภาพแวดลอม ทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ รวมท้ังความปรารถนาของบุคลากรในองคการดวยสําหรับการพัฒนา
ตนในทัศนะของ แสวง สาระสิทธิ์ (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:22) เปนการนําเอาศักยภาพของ
ตนท่ีมีอยูมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น เจริญงอกงามในทุกๆดาน โดยการกระทําของตนเอง 
สวนการพัฒนาตนเองในแนวคิด ชะลอ ธรรมศิริ (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:22)  เปนการทํา
ตัวใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู ในขณะท่ีการพัฒนาตนเองในมุมมองของ ราตรี พัฒนรังสรรค (อางถึงใน
พิมล สิงหอุไร,  2550:22) เปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวบุคคลใหดีขึ้นท้ังในดานรางกาย
และจิตใจใหกลายเปนบุคคลที่สมบูรณจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญสูตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ สวนการพัฒนาตนเองในทัศนะของ เรียม ศรีทอง (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:22)  
เปนการที่บุคคลพัฒนาขีดความสามารถของตนเองโดยผานการจัดการและความพยายามของตนเอง
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โดยสามารถปรับปรุงแกไขตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคการ 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การพัฒนาตนเองหมายถึงการพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อ
เสริมสรางใหตนเองมีศักยภาพจนเปนที่ยอมรับในสังคม โดยการพัฒนาตนเองตองเปนการพัฒนา
ใหศักยภาพสูงขึ้นไมใชใหลดลง หากมีการพัฒนาตนเองในทางท่ีดีก็จะประสบความสําเร็จตอไป 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  
แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง คือ ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพัฒนา

ตนเอง ความเชื่อจึงเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ  ซึ่ง เรียม ศรี
ทอง (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร, 2550:23) สรุปวา ความเชื่อพื้นฐานในการพัฒนาตนเองจะตอง
ประกอบไปดวย 

มนุษยทุกคนมีเอกลักษณ มีศักยภาพท่ีมีคุณคาเปนของตนเองและทุกคนสามารถฝกหัด
พัฒนาไดในทุกเร่ืองไมมีใครท่ีมีความสมบูรณไปหมดทุกดาน แมจะไมมีใครรูจักตนเองไดดีเทาตัว
เอง แตในบางเร่ืองตนเองก็ไมสามารถจัดการปรับเปลี่ยนไดดวยตนเอง 

การควบคุมสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม กับการควบคุมความคิดความรูสึก
และการกระทําของตนเอง มีผลกระทบซึ่งกันและกัน  อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและการ
พัฒนาตนเอง คือ การท่ีบุคคลไมยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ ไมสรางนิสัยและฝกทักษะ
ใหม ๆ ที่จําเปนการพัฒนาตนเองดําเนินไดทุกเวลา เมื่อตองหรือพบปญหาขอบกพรองหรือพบ
อุปสรรค ยกเวนตนท่ีประกาศวา ตนมีความสมบูรณไปหมดทุกดานแลว 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การพัฒนาตนเองสามารถทําไดทุกชวงเวลาไมใชวาจะพัฒนา
ในชวงที่มีปญหาเทานั้น ควรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางศักยภาพและคุณคาใหแกตนเอง  

4.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 

มนุษยทุกคนมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ตองการที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ หรือ
สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อความกาวหนาในดานอาชีพการงาน เพื่อความมั่นคงของ
รายได ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง Boydell (อางถึงในพิมล สิงหอุไร, 2550:26-27) ซึ่งเปน
นักจิตวิทยาไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาสาระสําคัญของทฤษฎีการพัฒนาตนเองแบงเปน 4 ดาน สรุป
ดังนี ้

1. ดานสุขภาพ สิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเอง บุคคลตองมีสุขภาพจิตท่ีดีและรางกายตอง
แข็งแรง แยกเปน 3 ระดับ คือ  

1.1 ระดับความคิด ไมดื้อร้ันดันทุรัง แตจะยึดม่ันในความคิดเห็นและความเช่ือที่
มั่นคงและตอเน่ือง ในเวลาเดียวกันก็สามารถมีชีวิตอยูกับความคลุมเครือขัดแยงได  
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1.2 ระดับความรูสึก การรับรูและการยอมรับความรูสึก มีความสมดุลท้ังภายใน
และภายนอกอยางม่ันคง  

1.3 ระดับความมุงม่ันคุณคาของโภชนาการในเร่ืองอาหารการกิน สุขภาพท่ี
แข็งแรง มีรูปแบบชีวิตที่ดี 

2. ดานทักษะ จะตองมีการพัฒนาทักษะดานสมองและการสรางสรรคความคิดในหลาย
รูปแบบ รวมทั้งความทรงจํา ความมีเหตุผล ความคิดสรางสรรค และการพัฒนาทักษะประกอบดวย 
3 ระดับ คือ  

2.1 ระดับความคิด ทักษะทางใจและการคิดคํานึงท่ีดี เชน ความรูในเร่ืองงาน
ความทรงจําที่มีเหตุผล การสรางสรรค มีความคิดริเร่ิม  

2.2 ระดับความรูสึก ทักษะดานสังคม ดานศิลปะ การแสดงออก ตองนํา
ความรูสึกของตนเขารวมกับแตละสถานการณ และสามารถถายทอดความรูสึกได  

2.3 ระดับความมุงม่ันการมีทักษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระทําการ
ตางๆไดอยางมีศิลปน มิใชเปนผูมีความชํานาญเทานั้น 

3. ดานการกระทําใหสําเร็จ การกระทําหรือปฏิบัติสิ่งตางๆใหสําเร็จลุล วง โดยกลา
กระทําดวยตัวเอง โดยไมตองรอคําสั่ง หรือไมรอคอยใหเกิดขึ้นเองมี 3 ระดับ คือ  

3.1 ระดับความคิด มีความสามารถที่จะเลือก และเสียสละได  
3.2 ระดับความรูสึกที่มีความสามารถในการจักการเปลี่ยนสภาพจากความไม

สมหวัง ไมเปนสุขใหเกิดเปนความเขมแข็ง  
3.3 ระดับความมุงมั่น สามารถลงมือริเร่ิมการกระทําได ไมรอคอยใหเกิดขึ้นเอง 

4. ดานเอกภาพของตนเอง เปนการยอมรับขอดีและขอเสียของตนเองดวยความพึงพอใจ
ในความสามารถและยอมรับในขอบกพรองของตนเองและพยายามแกไขใหดีที่สุด มี 3 ระดับ   

4.1 ระดับความคิด มีความรูยอมรับ รูจักและเขาใจตัวเอง 

4.2 ระดับความรูสึก ยอมรับตัวเองแมแตความออนแอและยินดีในความเขมแข็ง
ของตนเอง  

4.3 ระดับความมุงมั่น มีแรงผลักดันมีเปาหมายภายใน มีจุดประสงคในชีวิต  
การเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในกลุมมนุษยธรรม  (humanism)  นักจิตวิทยากลุม

มนุษยนิยมเนนดานอารมณ ความรูสึกของบุคคล คุณคาความเปนคนมาก และเห็นวาการเรียนรูของ
บุคคล มีองคประกอบดานความรูสึกเขาไปเกี่ยวของเชนความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง การยอมรับ
ตนเอง สัมพันธภาพระหวางบุคคล และระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมเปนตัวแปรที่สําคัญของการ
เรียนรู มีความเชื่อในศักยภาพของมนุษยที่จะนําตนเองเรียนรูตนเอง และการเรียนรูตองมีลักษณะท่ี



45 
 

 

เรียกวา “ ผูเรียนตองเร่ิมตนดวยการเรียนรูตนเอง” (self - initiated) ถึงแมบรรดาสิ่งเราจะมาจาก
ภายนอกก็ตามสุวัฒน  วัฒนวงศ (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร, 2550:27)  มีความตองการที่จะเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถของตนที่เรียกวา self – actualization ซึ่งเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหคนรักที่
จะแสวงหาความรูอยางไมหยุดย้ัง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี Y ของ  McGregor (อางถึงใน พิมล สิงห
อุไร,  2550:27) สมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติที่มนุษยเห็นวาการใชพลังกาย และพลังใจ เปนไปโดย
ธรรมชาติ เหมือนการเลนหรือการพักผอน ยอมมีความสามารถโดยธรรมชาติเพื่อการเรียนรู การ
ควบคุมภายนอก และการปฏิบัติการลงโทษไมใชหนทางในการพยายามท่ีจะให บรรลุเปาหมายของ
องคกรมนุษยสามารถกําหนดตนเองให ( self-direction) ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร ตามวัตถุประสงคที่ไดตกลงใจแลว (committed) การเรียนรูที่สําคัญ คือการไดรับโดยผาน
กระบวนการกระทํา การปฏิบัติจริง (doing)  มนุษยโดยทั่วไปยอมเรียนรูภายใตเงื่อนไขเหมาะสม 
ไมเฉพาะแตเพียงการยอมรับ (accept) แตมีการแสวงหาความรับผิดชอบ(seek responsibility) การ
เรียนรูดวยตนเองเกี่ยวของกับองคาพยพ (whole person) มีความรูสึก เชนเดียวกับผูมีปญญา
(intellect) เปนสิ่งท่ีคงทนถาวร และม่ันคงตลอดไป ความสามารถในการจินตนาการความเปนจริง 
และความคิดสรางสรรคเพื่อการแกปญหาขององคกรเปนไปอยางกวางขวางไมคิดดวยใจคับแคบ 
ความคิดสรางสรรคในการเรียนรู จะไดรับการจัดแจงที่ดีที่สุด เมื่อมีการวิพากษตนเอง  (self-

criticism) เปนเบ้ืองตนกอน และมีการประเมินโดยผูอื่น 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา มนุษยมีความตองการในการพัฒนาตนเอง เ พ่ือตองการเรียนรู
สิ่งใหมที่เปนประโยชนกับการพัฒนาตนเอง  ซึ่งทฤษฎีการพัฒนาตนเอง มีดวยกันหลายดาน อัน
ไดแก ดานสุขภาพ ดานทักษะ ดานการกระทําใหสําเร็จ และดานเอกภาพของตนเอง ซึ่งท้ังหมด 
หากมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจะทําใหมนุษยเปนบุคคลที่สังคมยอมรับ  จนสามารถนําทักษะตาง ๆ 
มาพัฒนางานและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 

4.4 กระบวนการในการพัฒนาตนเอง  
การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ ควรจะมีกระบวนการตามขั้นตอน ซึ่งวีรยุทธ 

สมปาสัก (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  2550:28) ไดกลาวถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเอง สรุปได
ดังนี ้

การสํารวจตนเอง การท่ีคนเราจะประสบความสมหวังหรือไมสาเหตุที่สําคัญ คือ  
จะตองมีการสํารวจตนเอง เพราะตนเปนผูกระทําเอง คนบางคนไมประสบความสําเร็จในชีวิต 
เน่ืองจากบุคคลนั้นมีจุดออนหรือมีคุณสมบัติที่ไมดี การที่จะทราบวาตนเองมีคุณสมบัติอยางไร ควร
จะไดทําการสํารวจตนเอง ทั้งน้ีเพื่อที่จะไดปรับปรุง แกไขหรือ พัฒนาตนเองใหดีขึ้น เพื่อจะไดมี
ชีวิตที่สมหวังตอไป 
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1. การปลูกคุณสมบัติที่ดีงาม โดยนําคุณสมบัติของบุคคลสําคัญของโลกเปน
แบบอยาง ซึ่งคุณสมบัติของบุคคลไมใชสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด แตสามารถปลูกสรางขึ้นได 

2. การปลุกใจตนเอง เปนสิ่งสําคัญเพราะบุคคลท่ีมีกําลังท่ีดี ยอมมุงม่ันดําเนินการให
บรรลุเปาหมายของชีวิตท่ีกําหนดไว 

3. การสงเสริมตนเอง คือการสรางกําลังกายใหดี สรางกําลังใจใหเขมแข็งและสราง
กําลังความคิดของตนเองใหล้ําเลิศ 

4. การดําเนินการพัฒนาตนเอง เปนการลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสรางตนเองใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว 

5. การประเมินตนเอง เพื่อจะไดทราบวาการดําเนินการพัฒนาตนเองตามท่ีบุคคลได
ตั้งเปาหมายไว ดําเนินการไปไดผลมากนอยเพียงไรจึงจําเปนตองอาศัยการวัดผลและประเมินผล 

นอกจากน้ี กระบวนการในการพัฒนาตนเอง วีรยุทธ สมปาสัก (อางถึงในพิมล สิงหอุไร
,  2550:29) ไดทําการศึกษาการพัฒนาตนเองน้ันตองเร่ิมท่ีการพัฒนาคน  แตกอนท่ีจะพัฒนาคนอ่ืน
ตองพัฒนาตัวเราเองกอน การพัฒนาตนเองน้ันคงตองเร่ิมตนที่การเรียนรูศาสตร ตาง ๆ(ปริยัติ) ที่
เกี่ยวของกับงานท่ีเราตองปฏิบัติ ซึ่งคงตองเร่ิมตนที่การเรียนรู อาจใหใชวิธีการอาน  ทุกเร่ืองที่
เชื่อมโยงและสัมพันธกับศาสตรที่ เกี่ยวของ หรืออาจจะศึกษาจากผูรู เพิ่มเติมก็ได  นอกจาก
ศึกษาศาสตรแลวเราก็ตองพัฒนาตนเอง โดยการฝกทักษะลงมือ ปฏิบัติตามศาสตร ( ปฏิบัติ ) บอย ๆ 
เพื่อใหเกิดทักษะในการทํางานซ่ึงก็คือมีศิลปในการทํางานสวนท่ีวาแลวจะอานไรบาง ก็จะตองลอง
คิดดูหรือลองเขียนแผนผังความคิด(Mind Map) ดูวาเก่ียวของหรือเชื่อมโยงกับสิ่งใดบาง แลวก็ลง
มืออานเสียตั้งแตบัดน้ี เพราะเราเปนนักพัฒนาหากเรายังไมพัฒนาแลวจะไปพัฒนาคนอ่ืนไดอยางไร 
แลวเราจะพบวาเปนเชนนั้นเอง(ปฏิเวธ) ในขณะท่ี สงวน สุทธิเลิศอรุณ (อางถึงใน พิมล สิงหอุไร,  
2550:29-30) ไดกําหนดขอบเขตของการพัฒนาตนเอง แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

1. ดานสุขภาพ สิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเอง บุคคลจะตองมีสุขภาพจิตท่ีดีรางกาย
แข็งแรงสมบูรณ แยกออกเปน 3 ระดับ คือ 

1.1 ระดับความคิด ไมดื้อร้ันดันทุร้ัง แตยึดมั่นในความคิดเห็น และความเชื่อมั่นที่ 
มั่นคง และตอเนื่องอยางแนนแฟนดวยใจท่ีเปดกวางในเวลาเดียวกันก็สามารถมีชีวิตอยูกับความ
คลุมเครือสงสัย และขัดแยงได รวมถึงในดานความสามารถพิจารณาไดทั้งรายละเ อียด และโครง
เร่ืองท้ังหมดมีมาตรฐานสวนตัว คุณคา ศีลธรรมประจําใจความเช่ือทางปรัชญา ศาสนา และ
คุณธรรม 

1.2 ระดับความรูสึก รับรู และยอมรับความรูสึก มีความสมดุลทั้งภายในและ
ภายนอกอยางม่ันคง และสงบ 
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    1.3 ระดับความมุงม่ันคุณคาของโภชนาการในเร่ืองอาหารการกิน สุขภาพ 
แข็งแรง มีลักษณะนิสัย และรูปแบบชีวิตท่ีดี 

2. ดานทักษะ จะตองมีการพัฒนาทักษะดานสมอง และการคิดสรางสรรคความคิด
ในหลายรูปแบบ รวมทั้งความทรงจํา ความมีเหตุผล ความรูเร่ืองงานและเทคนิคตาง ๆ การ
สรางสรรค และความมีสัญชาติญาณ การพัฒนาทักษะท้ัง 3 ระดับ ดังนี ้

2.1 ระดับความคิด ทักษะทางใจ และการคิดคํานึงท่ีดี  เชนความรูในเร่ืองงาน 
ความทรงจําที่มีเหตุผล การสรางสรรค มีความคิดริเร่ิม 

2.2 ระดับความรูสึก ทักษะทางดานสังคม ดานศิลปะ และการแสดงออกซึ่ง
จะตองนําความรูสึกของตนเขารวมกับสถานการณนั้น และสามารถถายทอดความรูสึกนั้นลงในการ
กระทํามิใชเพียงการรับรู และแสดงความรูสึกออกมาเทานั้น 

2.3 ระดับความมุงม่ันมีทักษะทางเทคนิค ทางการเงิน ทางกายภาพ และทางชาง 
สามารถกระทําไดอยางศิลปน มิใชเปนผูมีความชํานาญเทานั้น 

3. ดานการกระทําใหสําเร็จ คือ การกระทําหรือปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงโดยมี
แรงบันดาลใจ หรือความกลาท่ีจะกระทําสิ่งน้ัน ๆ และในการท่ีจะกระทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จลงได
นั้นจะตองเปนผูริเร่ิมลงมือจัดการสิ่งน้ันดวยตนเองโดยไมรอคอยใหเกิดข้ึนเอง หรือทําตามคําสั่ง
เทานั้น แบงเปน 3 ระดับ 

3.1 ระดับความคิด มีความสามารถท่ีจะเลือกและเสียสละได มีความสามารถท่ีจะ   
ตอบปฏิเสธ 

3.2 ระดับความรูสึก มีความรูความสามารถในการจัดการ รูความหมายและ
ความสามารถในการเปลี่ยนสภาพความปราชัย ความไมสมหวัง ไมเปนสุขใหเปนความเข็มแข็ง
สามารถทนทุกขทรมานได และสามารถสูดิ้นรนตอสูตอไป 

3.3 ระดับความมุงมั่น มีความสามารถที่จะออกไปสูโรคภายนอก และลงมือริเร่ิม
การกระทํากาวเขาไปมีสวนรวม สามารถลงมือจัดการดวยตนเองโดยไมรอคอยใหเกิดข้ึนเอง หรือ
ทําตามคําสั่ง เมื่อเกิดปญหาข้ึนจะไมยอมแพตอความยากลําบากกลับมีความพยายามตอไป เรียนรู
จากประสบการณจากความไมสมหวังมุงมั่นกระทําใหสําเร็จลุลวง 

 4. ดานเอกภาพของตนเอง เปนการยอมรับขอดี และขอเสียของตนเองดวยความพึง
พอใจในความสามารถ และคิดวาเราเปนตัวเราเทาน้ันดี ยอมรับในความออนแอ หรือขอบกพรอง
ของตนเอง และพยายามแกไขปรับปรุง หรือพยายามใหดีที่สุด ซึ่งแบงเปน 3 ระดับดังนี้ 
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4.1 ระดับความคิด มีความรู ยอมรับ รูจัก และเขาใจตนเอง 

4.2 ระดับความรูสึก ยอมรับตนเอง แมแตความออนแอ และมีความยินดีในความ
เขมแข็งของตนเอง 

4.3 ระดับความมุงม่ัน มีแรงผลักดันตนเอง มีเปาหมายภายใน มีจุดประสงคใน
ชีวิต 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา กระบวนการพัฒนาตนเอง มีความสอดคลองกับทฤษฎี ทั้ง 4 

ดานอันไดแก ดานสุขภาพ ดานทักษะ ดานการกระทําใหสําเร็จ และดานเอกภาพของตนเอง ซึ่งท้ัง 4 

ดานจะมีระดับในการพัฒนาไมวาจะเปนระดับความคิด ระดับความรูสึก และระดับความมุงหวัง ซึ่ง
ในระดับตาง ๆ จะนําไปสูกระบวนการในการพัฒนาตนเองท่ีเปนระบบ 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

คําวา”การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางคร้ังอาจใชแทนกันไดเพราะคําสองคําน้ี
เปนกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดทายอยางเดียวกันคือ ความสําเร็จของงาน แตการใชคําสองคําน้ีอาจ
แตกตางกันขึ้นอยูกับความนิยมของผูใช สําหรับการบริหารใชกันมากในการบริหารรัฐกิจ สวน 
“การจัดการ” พบวาใชกันมากในทางธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา “การบริหาร” นั้นมุงเนน
ที่การกําหนดนโยบายและการวางแผน สวน “การจัดการ” เปนการนําเอานโยบายและแผนไป
ดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

5.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบริหาร (Administration) ไวแตกตางกัน
ดังนี ้

ปเตอร เอฟ. ดรัคเกอร  (Peter F. Drucker, อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน 2523:6) กลาววา 
การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน การทํางานตาง ๆ  ใหลุลวงไป
โดยอาศัยคนอ่ืนเปนผูทําภายในสภาพองคการท่ีกลาวน้ัน  ทรัพยากรดานบุคคลจะเปนทรัพยากร
หลักขององคการท่ีเขามารวมกันทํางานในองคการ ซึ่งคนเหลาน้ีจะเปนผูใชทรัพยากรดานวัตถุอ่ืน 
ๆ เคร่ืองจักร อุปกรณ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งขอมูลสนเทศตาง ๆ  เพื่อผลิตสินคาหรือบริการ
ออกจําหนายและตอบสนองความพอใจใหกับสังคม                

ไพบูลย  ชางเรียน (2532:17) กลาววา การบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบไปดวย
กระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2535:8) กลาววา การจัดการ หมายถึง กระบวนการของการวาง
แผนการจัดองคการ การนําและควบคุมทรัพยากรคน เงิน สิ่งของและขาวสารเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เกษม  จันทรแกว (2540:512–514) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง ศิลปะการ
ดําเนินการนําวัตถุดิบสูระบบดวยระบบกระบวนการผลิตจนไดผลผลิตตามท่ีกําหนดไว การบริหาร
จึงเปนการดําเนินการใหทุกโครงการทําหนาท่ีสัมพันธกัน เปนเร่ืองยากที่จะทําใหเกิดการผสมผสาน
กันถาไมวางแผนการดําเนินการท่ีดี ซึ่งข้ึนอยูกับผูบริหารที่วางแผนบริหารอยางไร อยางไรก็ดีผูบริหาร
มีหนาท่ีอํานวยการ (Directing)ตามอํานาจหนาท่ีจากหนวยงาน (Organizing) ที่เปนผูรับผิดชอบ
ควบคุม (Controlling) ในการนําแผนงาน (Planning) ที่ไดกําหนดไวแลวไปดําเนินการรวมกัน
ทรัพยากร (Assembling resource) ทําใหการผลิต หรือการใชปจจัยการบริหาร (ไดแก คน 
งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ สวัสดิการ ฯลฯ) กอใหเกิดผลผลิตขั้นสุดทาย 

วิโรจน  สารรัตนะ (2545:3–5) ไดกลาววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่หลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การ
วางแผน การจัดองคการ  การนําและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบ
ที่จะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พยอม วงศสารศรี (2548 :10–12 อางถึงใน เสถียร ญาณสาร, 2553:8-9) ใหความหมาย
วา การบริหาร คือ กระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตางๆ  ดําเนินกิจการตามข้ันตอน
ตางๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึงความสามารถ ความ
ถนัด ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกใน
องคการควบคูไปดวย องคการจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

บุตรี  จารุโรจนและคณะ (2549:1) กลาววา การจัดการ หมายถึง การติดตามการ
ดําเนินงานตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยองคการหรือบุคลากรที่รวมงาน 
เพือ่บรรลุเปาหมายเฉพาะนั้น 

ทองหลอ  เดชไทย (อางถึงใน ทศพร ปริกเพ็ชร, 2552:12) กลาววา การบริหาร หมายถึง 
การจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและทําใหงาน
ดําเนินไปอยางราบร่ืนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือของกลุมบุคคล 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารงานจัดการใดๆ ที่
องคกรไดใชทรัพยากรซึ่งไดแก  คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
องคกรไดตั้งเปาหมายไว หรือ  ศิลปะและกระบวนการการกระทํากิจกรรมอยางหน่ึงหรือหลาย ๆ 
อยางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไวโดยใชคน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ  
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การกระทําน้ัน ๆ จะเปนไปในทางสรางสรรค มีการดําเนินการเพื่อใหคงอยู  มีการวางแผน การจัด
องคการ  การจูงใจ  การควบคุม  และการกระทําที่ทําใหเกิดการเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางมีระบบ
แบบแผน 

5.2 ความสําคัญของการบริหารจัดการ 

1. การจัดการเปนสมองขององคการ การท่ีองคการจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวนั้น จําเปนตองมีกระบวนการจัดการท่ีดี อาทิ เชน มีการวางแผนและการตัดสินใจโดย
ผานฝายจัดการท่ีไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ อยางใชดุลยพินิจ ใชสติปญญาพิจารณาผลกระทบตาง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นตอองคการน้ัน 

2. การจัดการเปนเทคนิควิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการเกิดจิตสํานึกรวมกันในการ
ปฏิบัติงาน มีความต้ังใจ เต็มใจชวยเหลือใหองคการประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีเพราะมีกระบวนการ
สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานนําทางใหองคการไปสูความสําเร็จ 

3. การจัดการเปนการกําหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิกในองคการไมให
ซ้ําซอนกันทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบร่ืน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดการเปนการแสวงหาวิธีการท่ีดีที่สุดในการปฏิบัติงานใหองคการเกิ ด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการมีความสําคัญตอองคการโดยเปนสิ่งท่ี
กําหนดขอบเขตในการทํางานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี จนเกิดเปนเทคนิคและ
วิธีการในการปฏิบัติงานได 

5.3 แนวคิดดานการบริหารจัดการ 

ความเจริญเติบโตของแนวความคิดดานการจัดการน้ันเร่ิมตนในชวงที่มีการปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ระหวางศตวรรษที่ 18 และ 19 และไดมีการปรับปรุงพัฒนามาเร่ือย 
ๆ สามารถแบงออกเปน 6 กลุมดังนี้ 

1. แนวความคิดการจัดการเปนแบบวิทยาศาสตร (Scientificm management school)  
แนวความคิดนี้ไดมีวิธีการที่มีหลักเกณฑในดานการจัดการองคการใหดําเนินการไป

ในทิศทางท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จสูงสุด บุคคลสําคัญในกลุมน้ีที่จะกลาวถึง คือ F.W 

Tayer, Henri L. Gantt , Frank, B. and Lillican M. Gilberth 

Fredrick Winslow Taylor เปนบิดาของแนวความคิดดานการจัดการแบบ 
วิทยาศาสตรซึ่งรูจักกันดีวาเปนทฤษฎีการจัดแบบคลาสสิค เขาเปนผูเร่ิมองคการที่มีรูปแบบเปนผูนํา
วิธีการวิทยาศาสตรแกไขปญหาที่พบในโรงงานที่เขาทําอยู เปนการนําหลักฐานท่ีนํากฎเกณฑเขามา
แทนวิธีการลองผิดลองถูกนํามาใชกัน Taylor เร่ิมทํางานท่ี Midvale steel Works in Philadelphia 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาทําหนาท่ีเปนนายชางในป 1878 และเลื่อนเปนหัวหนาวิศวกรในป 1884 เมื่อ
อายุได 28 ป ขณะท่ีเขาทํางานอยูนี้ไดพบปญหาในการปฏิบัติงานของคนงาน ทั้งนี้เน่ืองจากความคิด
ดานการจัดการคร้ังแรกไมชัดเจนพอในดานความรับผิดชอบในการจัดการคนงาน มาตรฐาน
ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีปฏิบัติอยู เคร่ืองลอท่ีกระตุนในการปฏิบัติงานของคนงานตลอดจน
การตัดสินใจในดานการจัดการต้ังอยูพื้นฐานของลางสังหรณ สิ่งบันดาลใจประสบการณในอดีต
หรือกฎท่ีไมแนนอน (rule of thumb) คนงานจะไดรับทํางานท่ีตนไมมีความสามารถ ไมมีความถนัด 
พบวามีการละเลยในดานการจัดการและแรงงานทําใหผลผลิตตํ่า Taylor ไดทําการศึกษาวิธีการ
เคลื่อนไหวของคนงานและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติ (time and motion study) เพราะสิ่งเหลาน้ีเปน
ปจจัยที่บงบอกถึงความสําเร็จของผลงาน เขาไดศึกษาวิธีการวางกระดานชันและลาดตางกันขนาด
ของพลั่วท่ีใชตัก ลักษณะรางกายของคนงานเพื่อที่จะหาวิธีที่สุด (one best way) ที่จะใหไดงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผลของการทํางานท่ีมีหลักเกณฑผานกระบวนการวิเคราะหที่เราเรียกวาวิธีการ
ทาง วิทยาศาสตร ทําใหผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนถึงสี่เทา ซึ่งเปนผลดีแกเจาของโรงงานและ
คนงาน ก็เพราะชวยใหคนงานไดรับผลตอบแทนสูงสุด (a fair day's pay) และขณะเดียวกันทําให
เงินทุนการทํางานของเจาของโรงงานลดตํ่าลง 

หลักการของการจัดการตามแนวความคิดของ Taylor พอสรุปไดดังนี้ 
1. พัฒนาวิธีการทํางานวิธีที่ดีที่สุด (one best way) ที่ผานการวิเคราะหอยางมี

หลักเกณฑแทนการใชกฎท่ีไมแนนอน (rule of thumb) 

2. ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีหลักเกณฑคัดเลือก ฝกหัด สอนและพัฒนา
คนงานใหมีคุณสมบัติตรงตามงานท่ีปฏิบัติ เพราะในอดีตคนงานจะทํางานของตนและแสวงหา
ประสบการณไปเร่ือยๆ จนพบวิธีที่ดีที่สุด 

3. มีการรวมมือกับคนงานอยางจริงใจ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวางานท้ังหมดไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่ไดพัฒนาขึ้น 

4. มีการแบงงานและความรับผิดชอบระหวางการจัดการและแรงงานหรือกลาว
งาย ๆ วามีการแบงงานและความรับผิดชอบระหวางฝายบริหารและฝายผลิต เพราะในอดีตน้ันงาน
และความรับผิดชอบสวนใหญจะตกแกฝายผลิต (คนงาน) 

          สรุปแนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตรของ Taylor ไดดังนี้ 
1. ศาสตรไมใชกฎท่ีไมมีหลักเกณฑ (Science, not rule of thumb) 

2. มีการประสานงานมากกวาการขัดแยง (Harmony in Group action, rater than-

discord) 
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3. เนนผลผลิตสูงสุดแทนที่การจํากัดผลผลิต (Maximum output in place of 

restricted output) 

4. จัดใหมีการคัดเลือก การฝกหัดและการจัดคนงานใหทํางานดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific selection, training and placement of the works) 

5. มีการพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถสูระดับสูงสุดเทาท่ีควร ทั้งน้ีเพื่อตัว
พนักงานเองและความเจริญรุงเรืองขององคการ (Development of all workers to the fullest extent 

possible for their own and organization, highest prosperity) 

2. ดานการจัดการกระบวนการ (Management Process school or Modern 

opertional –  theory) - management theory) ดานการจัดการเปนกระบวนการนี้มองจากการ
จัดการเปนกระบวนการทํางานโดยอาศัยบุคคลอ่ืนมีการดําเนินการเปนข้ันตอนตาง ๆ ที่กําหนดไว
ในองคการ บุคคลสําคัญท่ีกลาวในกลุมน้ีคือ Henri Fayol, Oliver Sheldon และ James D.Mooney 

Henri Fayol  ในการนี้ผูวิจัย ขอเสนอแนวคิด ของ Henri Fayol  ซึ่งมีความสอดคลองกับการทําวิจัย
ในคร้ังน้ี โดย  Fayol เกิดในป 1841 เปนวิศวกรชาวฝร่ังเศสไดทํางานในบริษัทเหมืองแรในป 1860 

ในป 1888 ไดทําหนาท่ีผูจัดการบริษัทน้ีในขณะท่ีเขาไดรับตําแหนงน้ัน บริษัทนั้นอยูสภาพใกล
ลมละลาย Fayol ไดกลาวถึงผลของความสําเร็จในระบบของการจัดการของเขาวา เขาเนนการสอน
และการเรียนรู (taught and learnt) เขาไมเหมือน Taylor เพราะการจัดการของเขาวา Tayor สนใจ
การวิเคราะหลักษณะเฉพาะของงาน การเคลื่อนไหวของคนงานและมาตรฐานเร่ืองเวลาที่คนงานใช
แต Fayol ไดศึกษาการจัดการจากคณะผูบริหารระดับลาง Fayol ใหทรรศนะวาการจัดการเปน
ทฤษฎีที่สามารถสอนและเรียนรูไดซึ่งเก่ียวกับกระบวนตาง ๆ คือ การวางแผน การจัดองคการ การ
บังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม (Controlling)งานของ Fayol ไดพิมพเปนภาษา
ฝร่ังเศสในป 1916 ภายใตชื่อวา Administration industrielle at generate ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาอังกฤษในป 1926 Fayol ไดแบงงานดานอุตสาหกรรมเปน 6 กลุมดวยกันคือ 

1. Technical (Production) 

2. Commercial (Buying, Selling, and Exchange) 

3. Financial (Search for and Optimum use of persons) 

4. Security (Protection of property and persons) 

5. Accounting (including statistics) 

6. Managerial (planning organizing commanding coordinating and controlling) 

Fayol ใหความสนใจในกลุมที่ 6 เกี่ยวกับเร่ืองการจัดการท้ังนี้เน่ืองจากไดมีผูกลาวถึง 5 

กลุมแรกกันมากแลวและเขาก็ไดเนนถึงคุณภาพของผูจัดการที่ดีตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
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1. รางกายท่ีแข็งแรง (มีสุขภาพอนามัยดี) 

2. มีสติปญญา (มีความสามารถเขาใจ เรียนรู ริเร่ิม ตัดสินใจและปรับตัว) 

3. มีจริยธรรม (มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ รูจักกาลเทศะ จงรักภักดี) 
4. มีการศึกษา (มีความรู) 
5. มีความสามารถและเทคนิควิธีการในการจัดการ 

6.  มีประสบการณ 
Fayol ไดกําหนดหลักการจัดการ 14 หัวขอดังนี้ 
1. การแบงงานทํา (Division of work) เขาเนนใหมีการแบงงานทํากันตามความถนัด

และความสามารถของสมาชิกในองคการ เปนการนําแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรมาใช
ประโยชนสูงสุดจากแรงงาน หลักการน้ีขึ้นอยูกับการจัดการซ่ึงเปนเทคนิคที่สําคัญอยางหนึ่ง 

2. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) อํานาจหนาท่ี
เปนสิทธิหรืออํานาจในการสั่งการอ่ืน ๆ สวนความรับผิดชอบเปนการทํางานท่ีไดรับมอบหมายให
เสร็จสิ้นตามตําแหนงตาง ๆ ที่มีหนาท่ีอยู การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบกับสมาชิกใน
องคการควรจะมีลักษณะควบคูกัน ควรคํานึงความพอเหมาะที่จะทําใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ 

3. ระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง การเคารพในขอตกลง การเช่ือฟงและปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนขององคการ จะตองมีขอตกลงท่ีชัดเจนและยุติธรรม มีการลงโทษอยาง
ยุติธรรมเสมอกัน 

4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หลักการน้ีเนนอยางเดียว คือ 
ผูใตบังคับบัญชาคนหน่ึงควรรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียว ถามีผูบังคับบัญชามากกวาหน่ึง
คงจะหนักใจตอผูใตบังคับบัญชาวาจะปฏิบัติตัวอยางไรจึงจะเหมาะสม 

5. เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) เปนการจัดงานท่ีมีจุดมุงหมาย
เหมือนกันเขาเปนกลุมเดียวกันใหอยูภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาคนเดียว (One-head one 

plan) 

6. ประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม (Subordination of 

Individual interest to the General Interes) หลักการน้ีมุงใหเกิดความปรองดองและประสาน
ผลประโยชนในกรณีที่มีการขัดแยงระหวางบุคคลกับองคการ องคการจะไดรับการพิจารณาและให
ความสําคัญเปนอันดับแรก สวนบุคคลมีความสําคัญรองลงมา 

7. คาตอบแทน (Renumeration) ลูกจางควรไดรับผลตอบแทนจากการทํางานใหแก
องคการ การใหคาตอบแทนน้ีควรคํานึงถึงหลักความเหมาะสมและยุติธรรมให เกิดความพอใจทั้ง
ลูกจางและนายจาง 
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8. การรวมอํานาจ (Centralization) การรวมอํานาจเปนสาระที่สําคัญของอํานาจ
หนาท่ี การรวมอํานาจหมายถึง การท่ีผูใตบังคับบัญชาทุกระดับตองฟงคําสั่งผูบริหารเพียงคนเดียว
ในการรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจ (การแบงอํานาจหนาท่ีไปยังการบริหารระดับตาง ๆ) นั้น 
Fayol ไดเนนความเหมาะสมกับสถานการณ กรณีธุรกิจ เล็ก ๆ ผูจัดการสั่งตรงมายังลูกนอง จัดวา
เปนการรวมอํานาจแบบสมบูรณ 

9. การจัดสายบังคับบัญชา (Scalar Chain) เปนการจัดสายบังคับบัญชาจากระดับ
สูงสุดไปสูระดับตํ่าสุด และในสายของอํานาจหนาท่ีตองมีการเช่ือมโยงดานการติดตอ สื่อสาร
เพื่อใหการทํางานไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

10. คําสั่ง (Order) การจัดการท่ีดีควรมีคําสั่งเปนหลักฐาน เพื่อใหคนงานไดปฏิบัติ
ตามถูกตอง 

11. ความเสมอภาค (Equity) คือ การปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม ความ
เสมอภาพเปนการผสมระหวางความเมตตาและความยุติธรรม จะทําใหลูกนองมีความเคารพเชื่อถือ
ในผูบังคับบัญชา 

12. ความม่ันคงในการทํางาน (Stability of tenure)  Fayol ไดเนนการใหเห็นวางานท่ี
ลูกนองทําตองใชเวลาการเรียนรู ฉะนั้นไมควรมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายงานบอย เพราะจะทําให
คนงานรูสึกตนวาไมมีความม่ันคงเพราะขาดความสามารถในการทํางานน้ัน ๆ  

13. ความคิดริเร่ิม (Initiative)  Fayol ตองการใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และริเร่ิมตอการปฏิบัติงาน และลูกจางจะเกิดความพอใจเม่ือไดมีสวนแสดง
ความคิดเห็นและเปนการสรางความม่ันคงแกองคการสรางความสัมพันธกัน 

14. ความสามัคคี (Esprit de corps or Union is strength) การมีมนุษยสัมพันธใน
องคการกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน อันไปสูความสําเร็จขององคการ ฉะน้ันผูริเร่ิมควรได
สนับสนุนใหบุคคลในองคการสรางความสัมพันธ 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา เปนกระบวนการในการวางแผนการจัดองคการ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  มีความเหมาะสมในการบริหารงานวิชาการอยางย่ิง  เปน
วิธีการบริหารงานวิชาการที่เปนสากล มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารงานท่ีตอเนื่อง  สามารถ
ประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของ
องคการในที่สุด 

3. ดานมนุษยสัมพันธ เปนดานท่ีทําใหเกิดความสนใจที่จะเขาใจในตัวบุคลากรใน
องคการและความตองการตาง ๆ ของบุคลากร โดย Mayo ไดทําการทดลองท่ี Hawthorn ใกลเมือง 
Chicago U.S.A ซึ่งผลการทดลองดังกลาวไดเกิดข้ึนภายใตควบคุมของ เอลตัน เมโย (Elton Mayo) 
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นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวารด การศึกษาดังกลาวน้ีเร่ิมตนดวยการสํารวจความสัมพันธ
ระหวาง สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) กับประสิทธิภาพในการทํางาน 
สภาพแวดลอมทางกายภาพในลักษณะท่ีทํางานถูกกําหนดข้ึนโดยปจจัยตอไปน้ี ความเขมของแสง
สวาง ระดับของอุณหภูมิ และเงื่อนไขทางกายภาพในการทํางานอ่ืนๆ ผลจากการทดลองสรุปได
ดังนี ้

1.ปทัสถานสังคม (ขอตกลงเบื้องตนในการทํางาน) คนงานท่ีสามารถปรับตัวเขา
กับกฎเกณฑอยางไมเปนทางการของกลุมคน งานดวยกัน จะมีความสบายใจและเพ่ิมผลผลิต 
มากกวาคนงานท่ีไมพยายามปฏิบัติหรือปรับตัวเขากับกฎเกณฑที่กลุมปฏิบัติกัน กฎเกณฑเหลาน้ีตก
ลงกันเองและยึดถือกันภายในกลุม และยังผลใหคนงานมีความรูสึกวาตนเปนสวน หนึ่งของพรรค
พวก    

2. กลุมพฤติกรรมของกลุมมีอิทธิพลจูงใจและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของแต
ละบุคคลไดและกลุมยอมมีอํานาจตอรองกับฝายบริหารโดยอาจจะเพ่ิมผลผลิตหรือลดผลผลิตก็ได   

3. การใหรางวัลและการลงโทษ ของสังคมในหมูคนงานดวยกัน เชน การให
ความเห็นอกเห็นใจของกลุมแตละบุคคล การใหความนับถือและความจงรักภักดีตอกลุ ม และกลุม
ตอแตละบุคคล มีอิทธิพลตอคนงานมากกวาการท่ีฝายบริหารจะใหรางวัลเปนตัวเงินตอคนงาน
เหลานี้ 

4. การควบคุมบังคับบัญชา การบังคับบัญชาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถาฝาย
บริหารปรึกษากลุมและหัวหนาของกลุมท่ีไมเปนทางการน้ี ในอันท่ีปฏิบัติงานใหบรรลุ  เปาหมาย
ขบวนการมนุษยสัมพันธตองการใหผูบังคับบัญชาเปนคนที่นารัก เปนนักฟงท่ีดี เปนมนุษยไมใช
เปนนาย ตองใหขอคิดแลวใหคนงานตัดสินใจ อยาเปนผูตัดสินใจปญหาเสียเอง ขบวนการมนุษย
สัมพันธจึงเช่ือวาการสื่อขอ ความอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับการใหโอกาสคนงานเขามามี
สวนรวมในการแกปญหา  เปนหนทางท่ีดีที่สุดท่ีจะไดมาซึ่งการควบคุมบังคับบัญชาท่ีมี
ประสิทธิ ภ าพ                                                                                      

                            5. การบริหารแบบประชาธิปไตย พนักงาน ทํางานไดผลงานดีมาก ถาเขาได
จัดการงานที่เขารับผิดชอบเอง โดยมีการควบคุมนอยที่สุดจากผูบริหาร หลังจากที่ไดมีการปรึกษา
รวมกันแลว  

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา Mayo เช่ือวาหากไดนําวิธีการทางมนุษยสัมพันธไปใชให
ถูกตองแลว จะทําใหบรรยากาศในองคการอํานวยใหทุกฝายเขากันไดอยางดีที่สุด คนงานจะไดรับ
ความพอใจสูงข้ึน และกําลังความสามารถทางการผลิตก็จะเพ่ิมมากข้ึนดวย ผลการทดลองนี้ ได
ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลสําคัญของกลุมทางสังคมภายในองคการท่ีเกิดข้ึนอยางไมเปนทางการ ซึ่งมี
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พื้นฐานมาจาก "ความรูสึก" (sentiments) ที่เปนเร่ืองราวทางจิตใจของคนงาน และความสัมพันธทาง
สังคมระหวางคนงานดวยกัน  

4. ดานระบบสังคม (Social System School) มีความสัมพันธกับดานมนุษยสัมพันธ
หรือดานพฤติกรรมศาสตร Chester I. Barnard เปนบิดาของการจัดการที่ยึดหลักระบบสังคม 
Barnard เคยดําเนินการจัดการดานธุรกิจมากอน และพิมพหนังสือช่ือวา The Function of the 

Exeuutive ขึ้นในป 1938 กระบวนการจัดการท่ีเสนอน้ันแตกตางจาก Taylor และ Fayol เนนการ
พัฒนาประสิทธิภาพงานของแตละบุคคล สวน Fayol เนนเร่ืองภาพรวมของการจัดการ มีการ
วิเคราะหเร่ืองการจัดการโดยตรง เชน หลักการและหนาท่ีของการจัดการ เปนตน แต Barnard มอง
คนทั้งระบบท่ีเขาตองผูกพันดวย โดยเขาเร่ิมศึกษาตัวบุคคล (individual) กอน ถัดมาจึงสนใจระบบ
ความรวมแรงรวมใจของบุคคลกับองคการ และมาสิ้นสุดระบบหนาที่ในการดําเนินการจัดการ 

ลําดับแนวความคิดของ Barnard ดานระบบสังคมมีดังนี้ 
1. มนุษยแตละคนมีขีดจํากัดดานกายภาพและชีวภาพ (physical and biological) จึง

ทําใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการทํางานเปนกลุม  แตขณะที่มนุษยมารวมกันนั้นปจจัยดาน
จิตวิทยาและสังคม มีสวนสําคัญในการรวมแรงรวมใจในการทํางาน 

2. การดําเนินการรวมแรงรวมใจกันทําใหเกิดเปนระบบความรวมแรงรวมใจ 
(cooperation system) ในการทํางานใหองคการเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. ระบบการรวมแรงรวมใจ แบงเปน 2 สวนคือ องคการ (organization) รวมท้ังการ
มีปฏิสัมพันธของสมาชิกในระบบและสวนอ่ืนๆ (other element)  

4. องคการแบงเปน 2 ประเภทคือ องคการท่ีมีรูปแบบ (formal organization) คือการ
ปฏิสัมพันธการทางสังคมดวยการประสานงานกันของสมาชิกอยางมีจิตสํานึกและการกําหนด
จุดมุงหมายรวมกันและองคการไดรูปแบบ (informal organization) ที่เกิดแฝงข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีลด
ความตึงเครียดความไมพอใจของสมาชิกลดนอยลง 

5. องคการท่ีมีรูปแบบประกอบดวย การติดตอสื่อสารงานซึ่งกันและกัน ความต้ังใจ
ในการทํางานเปนกลุมและการมีจุดมุงหมายรวมกันอยางมีจิตสํานึก 

6. องคการที่มีรูปแบบทุกๆองคการจะตองประกอบดวยสวนตางๆดังนี้ 
                  6.1 ระบบการกําหนดหนาที่ตามความสามารถของบุคคล 

                 6.2 ระบบของประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่กระตุนใหสมาชิกทํางานเปนกลุม 

                 6.3 ระบบของอํานาจหนาที่ใหสมาชิกในกลุมยอมรับการตัดสินใจของฝายบริหาร 

                 6.4 ระบบการตัดสินใจมีเหตุผล 
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7. หนาที่ของฝายบริหารในองคการที่มีรูปแบบ ดังนี้ 
                                 7.1 การธํารงรักษาระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการ ปลูกฝงความ
จงรักภักดี  ความรับผิดชอบ และรักษาบุคคลที่มีความสามารถใหคงอยูในองคการ รวมทั้งธํารง
รักษาการดําเนินการขององคการไรรูปแบบที่มีความสอดคลองสัมพันธกับองคการท่ีมีรูปแบบคงไว 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางดี 

7.2 ใหความคุมครองแกบุคคลที่ใหบริการพิเศษแกองคการ 

7.3 การกําหนดวัตถุประสงคขององคการท่ีเดนชัด ก็คือ การวางแผนองคการ
นั่นเอง 

8. หนาที่ของฝายบริหารจะดําเนินการภายในขอบขายของการบริหารและพยายามท่ี
จัดวางตําแหนงของบุคคลฝายตาง ๆ ในองคการใหมีความสมดุลแหงอํานาจข้ึนในองคการ 

9. การดําเนินการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตองการผูนําท่ีมีความรับผิดชอบสูง แต 
Barnard ไดเนนวาผูนําจะตองอาศัยการรวมแรงรวมใจ ไมใชลักษณะของภาวะเปน ผูนํา 
(Cooperation, not leadership) โดยเขาเชื่อวา การรวมแรงรวมใจเปนกระบวนการสรางสรรคแต
ภาวะผูนํานั้นจําเปนตองใชอํานาจในการดําเนินการ 

5. แนวความคิดดานคณิตศาสตร (Mathemtical School) แนวความคิดน้ีมุงใช
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรมาศึกษาขอมูลทางปริมาณตาง ๆ เพื่อตัดสินใจในการจัดการ ถาการ
จัดการเปนกระบวนการทางการตรรก (ที่มีเหตุผล) แลว ตองสามารถแสดงออกในรูปของสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรได เชน y = f(x) เปนตน พื้นฐานแนวความคิดน้ีเปนการสรางรูปแบบ (Model) โดย
ผานกระบวนการวิเคราะหปญหาและแสงดออกมาในรูปของความสัมพันธและในรูปของ
วัตถุประสงคที่เลือกสรรแลวผูใชรูปแบบทางคณิตศาสตรนี้เปนที่รูจักกันในช่ือวา นักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (operation researcher) หรือนักวิทยาศาสตรการจัดการ (Management scientist) อยางไร
ก็ตามการใชวิธีการทางปริมาณนี้ก็จะใชประโยชนในการแกปญหาดานกายภาพของการจัดการ 
(physical problems of management) เชน รายการตาง ๆ และการควบคุมการผลิตเปนตน แตไม
สามารถใชแทนการที่จะไดมาซึ่งความรู ประสบการณและการฝกหัดทําความเขาใจในพฤติกรรม
มนุษยได 

6.  แนวความคิดดานระบบ (Systems School) แนวความคิดดานระบบเปนการ
จัดการท่ีเนนกลยุทธศึกษาสวนตาง ๆ ของระบบภายใน ระบบมีธรรมชาติที่เกี่ยวของกันและกัน มี
ความสัมพันธ การวิเคราะหเชิงระบบเปนความพยายามที่จะกําหนดธรรมชาติของความสัมพันธของ
องคประกอบตาง ๆ ที่อยูในระบบ ถึงแมระบบอาจจะเปนการแบงแยกออกเปนกลุมยอย ๆ แตก็ยังมี
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ความเกี่ยวของขององคประกอบตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีมีความสัมพันธในการนํามาพิจารณาวัตถุประสงค
ลวงหนา 

ทฤษฎีระบบไดใหแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการตาง ๆ และแนวทางในการสรางระบบที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีกวาเพื่อประโยชนในดานการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจดําเนินการเปน
ตัวนํา ใหฝายจัดการพิจารณาองคการทางธุรกิจในรูปขายปฏิบัติงานของขอสนเทศ (information 

network) ทิศทางของขอสนเทศจะใหแนวทางการตัดสินใจในการจัดการระดับท่ีแตกตางกันผลของ
ระบบขอสนเทศทางธุรกิจ (business information systems) นํามาพิจารณาใชกันมากในระบบบัญชี 
การเก็บขอมูลตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผน การควบคุมและกระบวนการตัดสินใจใน
องคการธุรกิจ และปจจุบันท่ีรูจักกันดีของระบบขอสนเทศทางการบริหาร ที่เรียกยอ ๆ วา MIS 

(Management Information System) 

จากแนวความคิดดานการจัดการ ทั้ง 6 ดาน ผูวิจัยเลือกจํานวน 3 ดาน อันไดแก ดานการ
จัดการเปนกระบวนการ ดานมนุษยสัมพันธ และดานระบบสังคมมาใชในการศึกษาวิจัย  เนื่องจากมี
ความสอดคลองกับเร่ืองที่ทําการศึกษา โดย ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา แนวความคิดน้ีเปนเร่ืองใหมที่
กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เปนแนวความคิดพ้ืนฐานท่ีมุงช้ีเห็นสวนตาง ๆ มีความเกี่ยวของ
สัมพันธกันและมีอิทธิพลตอกันและกันในการทําความเขาใจภาพรวมขององคการที่ชัดเจน ซึ่ง
ขณะท่ีแนวความคิดเชิงปริมาณ (ดานคณิตศาสตร) และแนวความคิดดานมนุษยสัมพันธหรืออาจ
กลาวอีกนัยหนึ่งวาเชิงคุณภาพ มีกระบวนการตรงขามโดยสิ้นเชิงแตแนวความคิดน้ีพยายามท่ีจะนํา
แนวความคิดการจัดการดานตาง ๆ มาหลอมรวมกันเพ่ือเปนทฤษฎีการจัดการท่ีสมบูรณ 

5.4 บทบาทของการบริหารจัดการ 

 บทบาทของการบริหารจัดการเปนพฤติกรรมของผูบริหารที่ถูกกําหนดข้ึนจาก
ความสัมพันธกับงานท่ีสามารถระบุออกมาไดซึ่ง เฮ็นร่ี  มินทเบอรก (Henry mintzberg) เปนผูนํา
เสนอแนวคิดเก่ียวกับวิธีการดําเนินการของผูบริหาร โดยการแนะนําบทบาทของการบริหารจัดการ 
(Managerial Roles) ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุมหลัก คือ (พยอม  วงศสารศรี, 2534:32-34) 

1. บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล บทบาทในกลุมน้ีจะเพ่ิมข้ึนซึ่งมีผล
โดยตรงมาจากฐานอํานาจหนาท่ีที่เปนทางการของผูบริหารท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับสมาชิกของ
องคการและผูเกี่ยวของอื่นๆ บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคลแบงออกเปน 3 บทบาทไดแก 

1.1 บทบาทการเปนหัวหนา ในฐานะเปนหัวหนาของหนวยงานขององคการ
ผูบริหารตองปฏิบัตงิานในหนาที่ที่ถูกกําหนดไว เชน ผูบริหารอาจมีการปรากฏตัวตอชุมชน การเขา
รวมงานพิธีทางสังคมหรือการรับประทานอาหารกับลูกคาคนสําคัญในการกระทําดังกลาวผูบริหาร
จึงมีบทบาทเปนหัวหนา 
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1.2 บทบาทการประสานงาน ผูบริหารตองใหบริการในฐานะเปนผูประสานงาน
องคการท้ังในการทํางานรวมกับบุคคลตางๆ และการทํางานรวมกับกลุมภายในองคการรวมท้ังมี
การพัฒนาความสัมพันธที่นาพึงพอใจกับบุคคลภายใน ผูบริหารตองมีความไวตอปญหาท่ีมี
ความสําคัญตอองคการซึ่งสามารถพัฒนาความสัมพันธและสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก
องคการ 

1.3 บทบาทความเปนผูนํา เนื่องจากผูบริหารมีความรับผิดชอบอยางมากตอความ
ลมเหลวหรือความสําเร็จของหนวยงานขององคการ ผูบริหารจึงตองแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
ในกลุมงานของเขาเพ่ือนําทีมงานและพนักงานไปสูเปาหมายขององคการ 

2. บทบาทดานขอมูลขาวสาร ผูบริหารจะรับผิดชอบตอการแจงขอมูลขาวสารแก
ผูปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จากความรับผิดชอบดานการ
บริหารจัดการน้ีทําใหผูบริหารกลายเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารในหนวยงานของเขา และ
เปนแหลงของการติดตอสื่อสารสําหรับกลุมงานตางๆ ภายในองคการ บุคคลทั่วทั้งองคการตอง
ขึ้นอยูกับโครงสรางทางการบริหารจัดการและผูบริหารเองตองทําตัวเปนผูกระจายขอมูลหรือการ
จัดหาขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการทํางานซึ่งบทบาทดานขาวสารแบงออกเปน 3 บทบาท 
ไดแก  

2.1 บทบาทการรับขอมูล ในฐานะเปนผูรับขอมูล ผูบริหารตองมีกลั่นกรองขอมูล
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกและภายในและภายนอกองคการอยางตอเนื่องเพื่อใช
ประโยชนจากขอมูลขาวสารนั้น ผูบริหารสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดจากผูใตบังคับบัญชาและ
จากการประสานงานรวมทั้งอาจไดรับขอมูลขาวสารที่ไมมีประโยชนจากเครือขายท่ีผูบริหารติดตอ
ดวย ซึ่งจากขอมูลขาวสารนี้ ผูบริหารสามารถแสวงหาโอกาสที่มีศักยภาพและระอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นกับกลุมงานและองคการได 

2.2 บทบาทการกระจายขอมูล ผูบริหารจะมีการแบงปนและกระจายขอมูล
ขาวสารที่เขาไดรับในฐานะเปนผูรับขอมูลและในฐานะเปนผูกระจายขอมูล ผูบริหารจะผานขอมูลที่
มีความสําคัญไปยังทีมงานของเขารวมท้ังยับยั้งขอมูลขาวสารจากสมาชิกของกลุมงาน สิ่งสําคัญ
ที่สุดคือผูบริหารตองแนใจวาพนักงานของเขามีขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 บทบาทการแถลงขาว โดยปกติผูบริหารตองสื่อสารขาวสารไปยัง
บุคคลภายนอกหนวยงานและองคการดวย เชน ผูอํานวยการและผูถือหุนขององคการตองไดรับ
คําแนะนําเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานทางการเงินและกําหนดกลยุทธขององคการ กลุมบุคคลตอง
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แนใจวาองคการมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริงและขาราชการตองมีความพึงพอใจใน
องคการมีความคงอยูโดยกฎหมายซึ่งสิ่งเหลานี้จะมาจาการแถลงขาวของผูบริหารตอสาธารณชน 

3. บทบาทการตัดสินใจ เปนความรับผิดชอบของผูบริหารในการประมวลผลขอมูล
ขาวสารและสรุปผลออกมา ขอมูลขาวสารใดท่ีไมมีความสําคัญก็จะไมนํามาใชในการตัดสินใจ
ผูบริหารตองสรางความผูกพันกับกลุมงานของเขา เพื่อเปนวิถีทางปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรตาง 
ๆ ที่ทําใหแผนงานตาง ๆ ของกลุมสามารถถูกนําไปปฏิบัติ บทบาทดานการตัดสินใจแบงออกเปน 4 
บทบาท คือ 

3.1 บทบาทการเปนผูประกอบการ ผูบริหารจะมีบทบาทเปนผูกลั่นกรอง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอาจสรางโอกาสใหเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน ในฐานะเปนผูประกอบการผูบริหารจะแสวงหาหรือริเร่ิมโครงการตาง ๆ ที่มีการประเมิน
โอกาสไวเรียบรอยแลวซึ่งอาจเก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม บริการใหมหรือกระบวนการ
ใหม 

3.2 บทบาทการขจัดขอขัดแยงตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตาง ๆ อาจมีอุปสรรค
เกิดขึ้นผูบริหารจึงตองรับมือกับความขัดแยงและทําหนาท่ีแกไขปญหาตางๆ อาจมีอุปสรรคเกิดข้ึน
ผูบริหารจะตองรับมือกับความขัดแยงและทําหนาท่ีแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้น ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหผูบริหารตองเกี่ยวของกับผูบริโภคท่ีไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการขององคการ ตองเจรจา
ตอรองกับผูขายปจจัยการผลิต ตลอดจนขจัดความขัดแยงระหวางพนักงานเปนตน 

3.3 บทบาทของการจัดสรรทรัพยากร ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดโครงการ
ตาง ๆและจัดสรรทรัพยากรขององคการท้ังในดานทรัพยากรทางการเงินหรือทรัพยากรทางดาน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักและทรัพยากรที่สําคัญอ่ืน เชน ทรัพยากรดานเวลาและขอมูลโดยจัดสรรใหแตละ
โครงการเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางประสบผลสําเร็จ 

3.4 บทบาทการเจรจาตอรอง การศึกษางาน ๆ ดานการบริหารจัดการในทุกระดับ
จะพบวาผูบริหารใชเวลาคอนขางมากเพื่อการเจรจาตอรอง ผูบริหารอาจตอรองกับพนักงานผูขาย
ปจจัยการผลิต ลูกคา หรือกลุมงานอ่ืน ๆ ดังน้ันผูบริหารจึงตองรับผิดชอบตอรองท้ังหมดท่ีมีความ
จําเปนเพื่อใหแนใจวากลุมและงานของเขามีความเจริญกาวหนาไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการ 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บทบาทของการบริหารจัดการเปนพฤติกรรมที่ถูกกําหนดข้ึน
จากความสัมพันธกับงาน ความสัมพันธกับบุคคลดวย ซึ่งบทบาททุกบทบาทถือวามีความสําคัญกับ
การบริหารจัดการ เพราะจะนําองคกรใหประสบความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับในสังคมและบรรลุ
เปาหมายท่ีไดกําหนดไวดวย  
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5.5 คุณคาของการบริหาร 

การบริหารน้ัน ถาพิจารณากันแตเพียงวาเปนการทํางานเพ่ือใหงานเสร็จสิ้นไปแตเพียง
อยางเดียวยอมไมเปนการเพียงพอ โดยเฉพาะในปจจุบันอันเปนยุคที่วิทยาการกาวหนา  พลเมือง
เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว การบริหารจึงตองคํานึงถึงคุณคาของการบริหารดังนี้ 

1. คุณคาดานการประหยัด การประหยัดในที่นี้หาไดมีความหมายเพียงการท่ีจะ
ระมัดระวังการจับจายใชสอยเงินของประชาชน คือภาษีอากรท่ีรัฐจัดเก็บมาเปนรายไดเพื่อใหเกิด
ประโยชนโดยตรงแกประชาชนเปนสวนรวมเทาน้ัน ไมหากแตจะตองหมายรวมตลอดถึงการแสดง
หาวิธีการท่ีจะใชจายเงินทองทรัพยสินของรัฐหรือขององคการดวยความพินิจรอบคอบ
ประกอบดวยเหตุผลและมุงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง นอกจากนั้นแลวการบริหาร โดย
ประหยัดนี้ก็คือทําอยางไรจึงสามารถใชเงินแตนอยใหไดผลลัพธสูงคุมคาจัดวาเปนการประหยัดอัน
สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง 

2. คุณคาในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงการดําเนินงานใหเปนไป
ตามท่ีคาดหมายไวหรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือการบริหารที่ตองการใหไดรับประโยชนสูงสุดและการ
ที่จะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพหรือไม ก็จะพิจารณาจากผลงานอยางไรก็ดีประสิทธิภาพของ
การบริหารงานน้ียอมหมายถึงอัตราสวนของทรัพยากรที่ลงทุนหรือใชไปอันไดแก เงิน แรงงาน 
กําลังใจ ความมุงหวังสวนบุคคลและผลอันเกิดจากการบริหารขององคการซึ่งจะกอใหเกิดมูลคาเปน
ความพอใจ สงเสริมใหมีกําลังใจในการทํางาน มีความสมานฉันทระหวางมวลหมูสมาชิกตลอดจน
เกียรติและความม่ันคง ดังน้ันคําวาประสิทธิภาพในการบริหารราชการจึงครอบคลุมถึงความพอใจ
ของบุคคลกลุมชนและองคการ สวนในทางธุรกิจนั้นมุงพิจารณาประสิทธิภาพของงาน โดยอาศัย
อัตราสวนของปจจัยดานคุณภาพปริมาณเวลา วิธีการ และคาใชจายเปนสําคัญ 

3. คุณคาในดานประสิทธิผล คําวาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลฟงดูมีความหมาย
ใกลเคียง กันมาก หากจะใหพิจารณาเจาะจงลงไปแลวก็จะเห็นไดวา ประสิทธิผลนั้นหมายถึงการ
พิจารณาผลของการทํางานท่ีสําเร็จลุลวงด่ังประสงค หรือท่ีคาดหวัง ไวเปนหลัก และความสําเร็จ
ของงานอยางมีประสิทธิผลน้ันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไมประหยัด หรือไมมีประสิทธิภาพก็ได
เพราะประสิทธิภาพเปนเร่ืองของการท่ีจะทํางานใหไดผลสูงสุด สวนประสิทธิผลเปนเร่ืองการ
นําเอาผลงานที่สําเร็จดังท่ีคาดหวังไวมาพิจารณา ดังน้ันงานที่มีประสิทธิผลจึงไมจําเปนจะตองมี
ประสิทธิภาพเสมอไป   

4. คุณคาในดานความเปนธรรม ความเปนธรรมในท่ีนี้หมายถึงการท่ีจะตอง
บริหารงานดวยความเปนธรรมอยางทั่วถึงและถวนหนา ปราศจากการเลือกที่รักมักท่ีชังโดยไมเลือก
วรรณะ เชื้อชาติ และศาสนา คุณคาในความเปนธรรมนี้หากพิจารณาโดยลึกซึ่งแลวก็จะเห็นวาเปน
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หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารน้ันเอง อยางไรก็ดีความเปนธรรมน้ียังคงเปนสิ่งท่ีไดรับ
การพรํ่ารองใฝหาและบางคร้ังก็เฝาคอยกันอยูเสมอ จึงเปนคุณธรรมท่ีนักบริหารทั้งหลายนาจะชวย
ผดุงความเปนธรรมใหธํารงอยูในมวลหมูสังคมมนุษยตอไป 

5. คุณคาในดานความซื่อสัตยและมีเกียรติ ความเปนจริงในการบริหารนี้เปนท่ีทราบ
กันและนาจะกลาวในทางเปนธรรมเนียมการบริหารไดวาการปฏิบัติงานน้ันจะตองดําเนินไปดวย 
ความซื่อสัตยถูกตองตามระเบียบ แบบแผน และธรรมเนียมไมวาจะเปนการบริหารราชการหรือ
บริหารธุรกิจก็ตาม และเม่ือการปฏิบัตินั้นเปนการปฏิบัติที่ถูกท่ีชอบความมีเกียรติก็ยอมจะเสริมสง
ใหสูงยิ่งขึ้น 

6. การครอบคลุม ความครอบคลุมของงานบริการน้ันเปนสวนหน่ึงใหทราบถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน นอกเหนือจากสมดุลยภาพของการใชทรัพยากรที่มีอยูซึ่งอาจวัด
ไดจากองคประกอบดวยการกระจายของการใหบริการตอประชากรและปริมาณการใชบริการท่ีจัด
ใหนอกจากนี้คุณภาพของบริการที่จัดใหอาจใชเปนดัชนีวัดประสิทธิภาพของการบริหารไดอีกดวย 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คุณคาการบริหารจัดการ อันไดแก ดานการประหยัด ดาน
ประสิทธิภาพ ดานประสิทธิผล ดานความเปนธรรม ดานความซื่อสัตยและมีเกียรติ และดานการ
ครอบคลุม  นั้น ผูวิจัยเห็นวา ในปจจุบันอันเปนยุคท่ีวิทยาการกาวหนา พลเมืองเพิ่มข้ึนเปนเงาตาม
ตัว การบริหารจึงตองคํานึงถึงคุณคาของการบริหารจัดการเพื่อเปนตัวกําหนดความสําเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงคที่องคการกําหนดไว  

 

6. ความเปนมากองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

6.1 แนวคิดการจัดตั้งกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

“กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช” จัดต้ังข้ึนเพ่ือบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาลที่เปนขาราชการสาย ข สาย ค หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการหรือ
สายบริหารธุรการ หรือลูกจางประจํา มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรู
ความสามารถในสายงานท่ีปฏิบัติอยู อีกท้ังมีโอกาสท่ีจะแสดงผลงานและความสามารถใหปรากฏ 
โดยใหทุนสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือดูงาน ในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงในประเทศหรือตางประเทศ ใหทุนสนับสนุนการเสนอผลงานและเขารวมประชุมทาง
วิชาการในระดับตางๆ สงเสริม/สนับสนุนใหมีการพัฒนากลุมบุคลากร รวมทั้งใหมีผูเชี่ยวชาญมา
ฝกอบรมบุคลากรของคณะฯ   
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6.2 นโยบาย/เปาหมาย 
  6.2.1 สงเสริมขาราชการสาย ข สาย ค หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิชาการหรือสายบริหารธุรการ หรือลูกจางประจํา  ใหเพิ่มพูนความรูความสามารถ  และ
ประสบการณในสายงานที่ปฏิบัติอยู โดยเฉพาะอยางย่ิงความรูความสามารถและประสบการณที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลหรือหนวยงานที่สังกัด 

6.2.1.1 โดยการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานเพิ่มเติมในสถาบันท่ีมีชื่อเสียง
ภายในประเทศหรือตางประเทศ 

  6.2.1.2 โดยการไปเสนอผลงานและ/หรือรวมการประชุมทางวิชาการ
ภายในประเทศหรือตางประเทศ 

  6.2.1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรเปนกลุมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  6.2.1.4 สงเสริม/สนับสนุนใหมีผูเช่ียวชาญ/ชํานาญการ ในประเทศหรือ
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มาเปนที่ปรึกษาหรือเขารวมในกิจกรรมเพ่ิมพูนความรูความสามารถแก
บุคลากรของคณะฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 

6.3 ประเภทของทุน 

“กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช” แบงออกไดเปน 2 ประเภทหลักดังนี้ 
1. ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล แบงออกไดเปน 5 ประเภทคือ 

1.1 ทุนศึกษาตอ หมายถึง เงินคาใชจายเพ่ือการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญในสาย
งาน โดยการไปศึกษาเพ่ิมเติมและมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามกฎ ก.พ. วาดวยการน้ัน 

 

1.2 ทุนฝกอบรม หมายถึง เงินคาใชจายเพ่ือการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญหรือ
ประสบการณ ดวยการเรียน การวิจัย หรือการทํางาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

1.3 ทุนดูงาน หมายถึง เงินคาใชจายเพื่อการเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวย
การสังเกตการณ 

1.4 ทุนประชุมในตางประเทศ หมายถึง เงินคาใชจายเพ่ือการไปเสนอผลงานหรือ
เปนวิทยากรในการประชุมหรือสัมมนาในตางประเทศ  

1.5 ทุนประชุมในประเทศ หมายถึง เงินคาใชจายเพื่อการไปรวมประชุม สัมมนา 
เสนอผลงานหรือเปนวิทยากรภายในประเทศ 
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2. ทุนเพื่อการพัฒนากลุมบุคลากร แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

2.1 ทุนพัฒนากลุมบุคลากร หมายถึง เงินคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนากลุม
บุคลากรประเภทตางๆ ดวยการฝกอบรม สัมมนา ประชุม หรือจัดทําสื่อชนิดตางๆ 

2.2 ทุนผูเชี่ยวชาญ หมายถึง เงินคาใชจายสําหรับผูเชี่ยวชาญ/ชํานาญการในประเทศ
หรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศ เพื่อมาเปนที่ปรึกษาหรือเขารวมในกิจกรรมฝกอบรมกลุมบุคลากรของ
คณะฯ 

จากแนวคิด วัตถุประสงค และนโยบายของกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถ ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน โดยใช ดานการวางแผน ดานการ
ประสานงาน ดานการสั่งการ/อํานวย และดานงบประมาณ เปนตัวชี้วัดเร่ืองการนําความรูไปใช 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เต็มเดือน  คงสัตย ( 2533,น.1) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ความตองการการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและการปฏิบัติงานของพัฒนากรจังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาแรงจูงใจของ
การพัฒนาท่ีตองการจะพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานดวยการศึกษานอกระบบ ศึกษาความ
ตองการของพัฒนากรเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในดาน
เน้ือหาความรูศึกษาความตองการของพัฒนากร เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาตนเองและ
การปฏิบัติงานในดานวิธีการและเทคนิค และศึกษาปญหาและอุปสรรคของพัฒนากรที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนในการจัดการศึกษานอกระบบ  โดยทําการศึกษาจากพัฒนากรที่ ปฏิบัติงานในจังหวัด
นครราชสีมา จํานวนท้ังสิ้น 115 คน โดย การใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลรวมกับการคนควาจากเอกสารและสอบถามจากเจาหนาท่ีที่มีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาแกพัฒนากร แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-Analysis of Variance) ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่
ทําใหพัฒนากรตองการศึกษาเรียงลําดับดังน้ี 1. แรงจูงใจเพ่ือสนองความตองการของงาน ไดแก 
เพิ่มพูนความรูใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มความสามารถในการปรับปรุง
งาน และเกิดความมั่นใจในการทํางาน 2. แรงจูงใจเพ่ือความตองการสวนตัวและครอบครัว ไดแก 
ตองการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแกตนเอง การพัฒนาความคิดจิตใจเกิดความคิดสรางสรรค 
และ 3. มีแรงจูงใจอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการศึกษาไดแกเชื่อวาการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนทําใหมีชีวิตท่ีดีขึ้น 
ครอบครัวสนับสนุน และผูบังคับบัญชาใหสนับสนุนทางการศึกษา 
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เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ (2536:1) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการสราง
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ :กรณีศึกษาสํานักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการสรางประสิทธิผล การ
เปรียบเทียบอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแก
ประชาชนไปปฏิบัติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางงานตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาแนวทางและกลยุทธตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชน
ไปปฏิบัติใหเกิดผลการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติใหเกิดข้ึนในอนาคต การ
วิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบไมทดลอง ประชากร คือ ประชาชนที่เปนผูรับบริหารของสํานักงาน
เขต และเจาหนาท่ีที่เปนผูใหบริการสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง 36 สํานักงานเขต การสุม
ตัวอยางใชวิธีการแบงชั้นภูมิและแบบระบบ ไดกลุมตัวอยางมา 18 สํานักงานเขต ขนาดตัวอยางของ
ผูรับบริการรวม 700 คน ขนาดตัวอยางของเจาหนาท่ีที่ใหบริการรวม 396 คน ผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติประกอบไปดวย 4 มิติ คือ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการความเสมอภาคในการใหบริการ และ
ความเปนธรรมในการใหบริการ โดยมีตัวแปรอิสระคือ ความชัดเจนในเปาหมายของนโยบาย ความ
ซับซอนของโครงสราง ความพรอมของทรัพยากร และการมีสวนรวมของผูรับบริการ พบวา 
ประสิทธิผลในมิติความพึงพอใจน้ัน ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว สามารถอธิบายได ประสิทธิผลในมิติ
ความรวดเร็วตัวแปรอิสระ 3 ตัว สามารถอธิบายได ยกเวน การมีสวนรวมของผูรับบริการ 
ประสิทธิผลในมิติความเสมอภาค ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว สามารถอธิบายได และประสิทธิผลในมิติ
ความเปนธรรมน้ัน มีเพียงตัวแปรความชัดเจนในเปาหมายนโยบายเทาน้ันท่ีสามารถอธิบายไดโดย
ไดเสนอแนะแนวทางการแกไขไว คือ การจัดระบบงานการใหบริการท่ีงายและรวดเร็วขึ้นเนนการ
กระจายอํานาจใหเจาหนาท่ี ผูใหบริการ สงเสริมการทํางานเปนทีม เนนประโยชนอยูที่ประชาชน 
ประชาสัมพันธขั้นตอนตาง ๆ ในการบริการ สรางจิตสํานึกรับผิดชอบแกเจาหนาท่ี สนับสนุนใหนํา
อุปกรณการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยมาใช เพื่อการบริการที่รวดเร็ว สรางความสมดุลระหวางปริมาณ
งานและคน เนนการกํากับดูแลจากผูบริหารระดับสูง การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่จัดใหมีหนวย 
ประชาสัมพันธและสรางสิ่งจูงใจใหประชาชนอยากเขามามีสวนรวม ลดข้ันตอนการบริการ ใหสั้น
ลงและงายข้ึน 

พิพัฒน สุดใจประภารัตน ( 2542:1) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ประสิทธิผลในการทํางานของ
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน  : ศึกษากรณี สถานีตํารวจใน
สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 6  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลในการทํางานของ
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน และปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
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ประสิทธิผลในการทํางานของคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน 
กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานีตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 6 รวมท้ังสิ้น 8 สถานีตํารวจ จํานวนประชากร 222  คน การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูศึกษาใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม SPSS 

นําเสนอดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร โดยกําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลในการทํางานของคณะกรรมการสถานีตํารวจอยู
ในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวมและประเด็นยอยทั้ง 4 ประเด็น การจัดใหมีการประชุมอยาง
สมํ่าเสมอและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยางเต็มท่ี ความสามารถในการแกไขปญหา
รวมกัน และประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เมื่อศึกษาความรูความเขาใจของคณะกรรมการ
สถานีตํารวจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยครอบคลุมถึ งเร่ืองของความหมาย 
ความสําคัญ หลักการข้ันตอนและลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน พบวาคณะกรรมการสถานี
ตํารวจมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง สวนความรูความเขาใจในบทบาทและอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการสถานีตํารวจอยูในระดับสูง คณะกรรมการสถานีตํารวจมีความคิดเห็น
คอนขางดีตอการดําเนินงานตามโครงการ และความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินโครงการมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานของคณะกรรมการสถานีตํารวจ 

กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ (2542:(1)) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “สัมฤทธิ์ผลของการนําความรู
ที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ:ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยสงเคราะหและฝก
อาชีพสตรีรัตนาภา  จังหวัดขอนแกน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึง สัมฤทธิผลของการนํา
ความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีเพื่อทราบถึงปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับสัมฤทธิผลของการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูศึกษาใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม SPSS นําเสนอดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และคาไคสแควร โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาวิจัยพบวา  
สตรีผูผานการฝกอบรมสวนใหญ เปนโสด มีอายุต่ํากวา 20 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
รายไดของครอบครัว มาจาก บิดามารดา  ประมาณ 3,001-5,000 บาทตอเดือน สวนใหญสําเร็จการ
ฝกอาชีพจากแผนกพนักงานชวยเหลือดูแลผูสูงอายุและเด็กเล็ก สาเหตุที่ เขารับการฝกอาชีพ 
เนื่องจากเปนอาชีพที่ตนสนใจ  และเปนอาชีพที่สุจริตไมผิดศีลธรรม  กอนการฝกประชากรสวน
ใหญกําลังศึกษาอยูและวางงาน แตภายหลังการฝกอาชีพแลวพบวาสวนใหญประกอบอาชีพเปน
ลูกจาง บริษัท  หางรานซึ่งตรงกับความรูและทักษะท่ีไดรับการอบรมมาและที่สําคัญคือ ไมพบ
จํานวนผูวางงาน โดยสวนใหญจะหางานทําไดในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน โดยศูนย ฯ จะบริการ
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จัดหางานให ซึ่งเปนท่ีพึงพอใจแสดงวาการฝกอาชีพมีสวนทําใหเพิ่มโอกาสในการหางานทํามาก
ขึ้น ถึงรอยละ 85.3 ภายหลังการฝกอบรมสวนใหญ  มีความเห็นวา ความรูและทักษะท่ีไดรับจาก
การฝกอบรมมีความเพียงพอโดยมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลระหวางการฝกอบรม ที่ 75.52 
ซึ่งถือวามีความรูและทักษะในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานเงินทุนและตลาด  ไมมีความสัมพันธ
กับสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพ โดยสวนใหญไมมีเงินทุนของตัวเองในการประกอบอาชีพ 
และปจจัยดานตลาด  มีความเห็นวา อาชีพที่ทําในปจจุบันเปนท่ีตองการของตลาดแตมีคนประกอบ
อาชีพนี้อยูมาก ในเร่ืองของรายไดพบวา กอนการฝกอาชีพมีรายไดระหวาง 1,001-3,000  บาทตอ
เดือน เปนรายไดจากการรับจางทั่วไป หลังจากการฝกอาชีพพบการเปลี่ยนแปลงของแหลงท่ีมาของ
อาชีพ เปนรายไดจาก นายจางของสถานประกอบการตางๆ และมีรายไดประมาณ 3,001-5,000 บาท
ตอเดือน จากการมีรายไดเพิ่มจึงสงผลใหเกิดความม่ันคงของครอบครัวสวนใหญไมมีหนี้สิน และมี
การออมโดยการฝากธนาคารรอยละ 83.2 ประชากรสวนใหญมีความเห็นวาการฝกอาชีพมี
ประโยชนสามารถประยุกตความรูและทักษะมาใชในชีวิตประจําวันได และสามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพอันสุจริตได  สวน ใหญมีทัศนคติตอการฝกอาชีพในระดับปานกลาง 

สน่ัน   ขวัญเกื้อ(2544:1) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การนําความรูจากการฝกอาชีพไปใช
ประโยชนเพื่อตนเองและครอบครัว กรณีศึกษาประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเขารับการฝกอบรมอาชีพ และการนําความรูที่ไดจาก
การฝกอาชีพไปใชประโยชนเพื่อตนเองและครอบครัว กลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ 
ประชาชนเขตสายไหมที่เขารับการฝกอบรมอาชีพกับเขตสายไหม ในโครงการฝกอบรมตัดเย็บ
พื้นฐาน โครงการจัดอบรมการทําของท่ีระลึก โครงการจัดอบรมทําดอกไมและจัดกระเชาดอกไม 
และโครงการมหกรรมฝกอาชีพสายไหม  จํานวน 115 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือการ
เก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมSPSS นําเสนอดวย หาคารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนตัวอยางท่ีเขารับการฝกอบรมอาชีพสวน
ใหญเปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง26-35 ป สมรสอยูดวยกัน การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีรายได
ของครอบครัวตอเดือน 3001-5000 บาท  อาชีพสวนใหญรับจางทั่วไป หลังจากการฝกอบรมอาชีพ
สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ โดยมีรายไดตอเดือนเพ่ิมข้ึนอยูในระหวาง 501-1300 บาทซึ่งผู
ที่เขารับการฝกอบรมอาชีพรับทราบขาวสารจากประธานและกรรมการหมูบาน/ชุมชน/กํานัน/
ผูใหญบาน แจงใหทราบ และเมื่อสําเร็จการฝกอบรมและก็นําความรูไปประกอบอาชีพสําหรับการ
นําความรูไปประกอบอาชีพประชากรตัวอยางสวนใหญ นําไปประกอบอาชีพและท่ีเห็นวาเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตในครอบครัว โดยลักษณะอาชีพที่ทําคือการผลิตของท่ีระลึกการผลิต
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ดอกไมและการเย็บผา งบประมาณ และประชากรตัวอยางตองการใหทางราชการไดชวยเหลือใน
การหาตลาดรองรับสินคาท่ีเขาผลิต งบประมาณ และระยะเวลาในการฝกอบรมใหมากข้ึน 
ตามลําดับ 

สุเนตร ทัศณศร (2546, 2) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับกลางโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารระดับกลางโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายหลังท่ีไดมีการปรับโครงสรางและกลยุทธการบริหาร 2. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การบริหารงานของผูบริหารระดับกลางโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3. ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการยอมรับของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับกลางโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครระเบียบและวิธีการวิจัยในคร้ังน้ี ใช
ในเชิงปริมาณดวยการวิจัยแบบสํารวจ ประเมินประสิทธิผลโดยวิธีสรุปผลจากคาเฉลี่ยในแตละ
ตัวชี้วัดแลวแปลเปนระดับ 5 ระดับ และใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุและการวิเคราะหถดถอย
พหุแบบเชิงช้ันในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา การบริหารงานของผูบริหาร
ระดับกลางโรงพยาบาลเอกชน ในภาพรวมมีประสิทธิผลคอนขางมาก ทั้งในดานการบรรลุภารกิจ
การใหบริการรักษาพยาบาล ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และดานการยอมรับของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีตอการบริหารงานของผูบริหารระดับกลาง อีกทั้งการท่ีผูบริหารระดับกลางจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิผลไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยดานกระบวนการบริหาร ปจจัยดานมนุษย
สัมพันธทางการบริหาร ปจจัยดานสภาพแวดลอมของงานรวมถึงปจจัยดานประชากรของผูบริหาร
ระดับกลาง ในปจจัยดานกระบวนการบริหารอธิบายไดมากที่สุดรองลงมา ไดแกปจจัยดาน
สภาพแวดลอมของงาน และปจจัยดานประชากรของผูบริหารระดับกลาง สวนปจจัยดานมนุษย
สัมพันธทางการบริหารอธิบายไดนอยที่สุด และพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของผูบริหารระดับกลางโรงพยาบาลเอกชนดานการบรรลุภารกิจการใหบริการ
รักษาพยาบาลมากท่ีสุด คือปจจัยดานกระบวนการบริหาร โดยเฉพาะตัวแปรการจัดเจาหนาท่ี 
รองลงมาไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมของงานโดยเฉพาะตัวแปรบรรยากาศและการยอมรับ
ภายในโรงพยาบาล ปจจัยดานมนุษยสัมพันธทางการบริหาร และปจจัยทางดานประชากรของ
ผูบริหารระดับกลาง ตามลําดับ และในสวนประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารระดับกลาง
โรงพยาบาลเอกชน ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดรับอิทธิจากปจจัยดานกระบวนการ
บริหารมากท่ีสุดสวนปจจัยดานสภาพแวดลอมของงานโดยเฉพาะตัวแปรบรรยากาศและการยอมรับ
ภายในโรงพยาบาลปจจัยดานมนุษยสัมพันธทางการบริหารดานการสื่อสารแตเปนความสัมพันธใน
เชิงลบ และปจจัยทางดานประชากรของผูบริหารระดับกลางมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
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บริหารงานของผูบริหารระดับกลางโรงพยาบาลเอกชนดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยลง
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการยอมรับของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน พบวา เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดังกลาวยอมรับการบริหารงานของผูบริหารระดับกลางโรงพยาบาลเอกชนมี
ประสิทธิผลเพียงพอ โดยเฉพาะการวางแผน การควบคุมติดตามงาน การจัดเจาหนาท่ี และแบบของ
ผูนํา 

สุพจน สุขสบาย (2547: ข) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
งานของครูผูสอนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 การ
วิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานของครูผูสอนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.)  ศึกษาความพึงพอใจในงานของครูผูสอน 2.) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน 
3.) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานของครูผูสอนกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS for Windows คํานวณหา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน 8 ดาน 
ไดแก ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนา เงินเดือนและสวัสดิการ 
ความสัมพันธระหวางบุคคล การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางานพบวา 
ครูผูสอนสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2  มีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีอยู 6 ดาน ที่มีความพึงพอใจในงาน อยูในระดับมาก คือ 
ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนา ความสัมพันธระหวางบุคคล การ
นิเทศงาน นโยบายและการบริหาร และมี 2 ดาน ที่มีความพึงพอใจในงาน อยูในระดับปานกลาง คือ 
ดานเงินเดือนและสวัสดิการและดานสภาพการทํางาน สําหรับดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
นโยบายและการบริหาร รองลงมา คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือดานเงินเดือนและสวัสดิการการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน 6  ดานไดแก บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอม การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียน ความคาดหวังของ
โรงเรียนที่มีตอนักเรียน การอุทิศเวลา ใหกับงานในหนาท่ี ความเอาใจใสคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน ความสัมพันธที่ระหวางชุมชน พบวา  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 
2 มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการอุทิศเวลาใหกับงานในหนาท่ี 
รองลงมา คือ ดานความคาดหวังของโรงเรียนท่ีมีตอนักเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
ความเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนความพึงพอใจในงานของครูผูสอนโดยภาพรวมมี
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ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม และรายดาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ความพึงพอใจในงานของครูผูสอน  ทุกดานมี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 

นัยนา กรุดนาค (2549 :(1)) ไดศึกษาการยอมรับของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ในการนําการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษา
ระดับการยอมรับของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในการนําการจัดการความรูมาใช
ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบัติงานตํ่ากวา 10 ป มีรายไดระหวาง10,001-20,000 

บาท สังกัดหนวยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มีตําแหนง
เปนเจาหนาท่ีปฏิบัติการระดับสูง ระดับ 5-6 และมีการเขารวมกลุม IT  2. ระดับการยอมรับในการ
นําการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  พบวา 
บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประมาณ 2 ใน 3 มีการยอมรับในภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 67.6) 3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับของบุคลากรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในการนําการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงานคือ  ระดับการศึกษา 
การเขารวมกลุม KM การรับรูขาวสารที่เกี่ยวกับการจัดการความรู และความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู และ 4. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับ ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร 
ในการนําการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงาน คืออายุ รายได หนวยงาน ตําแหนงงาน และ
ลักษณะตําแหนงงาน 

พิมล สิงหอุไร(2550: 4) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานําความรูไปใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไดรับเงิน
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และเปรียบการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ที่มีความแตกตางดานเพศ อายุ และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการสุมโควตา ไดแก  
ขาราชการ เจาหนาท่ี และพนักงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไดรับเงินทุนการศึกษาและสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2538 – 2548 จํานวนรวมท้ังสิ้น 250 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที T – test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way-ANOVA) ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ schefé ผลการศึกษาวิจัยพบวา  
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บุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายดานท้ัง 2 ดานไดแก ดานการ
พัฒนาตนเอง และดานการพัฒนางาน อยูในระดับดีมาก บุคลากรท่ีไดรับเงินทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มี เพศ ตางกัน  มีการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานการพัฒนางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 บุคลากรที่มีอายุ ตางกัน มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมดานการ
พัฒนาตนเอง และดานการพัฒนางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนบุคลากร
ที่ไดรับเงินทุนการศึกษาที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการตางกัน มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
ดานการพัฒนาตนเอง และดานการพัฒนางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พิชญณิศา  วุฒิศิริ  (2551:ง) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาการนําความรูไปใชของขาราชการ
ตํารวจที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในตางประเทศ  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1.
ศึกษาลักษณะทั่วไปของขาราชการตํารวจ ผูรับทุนฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในตางประเทศและ 2. 
เพื่อการนําความรูไปใชของขาราชการตํารวจผูรับทุนฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในตางประเทศแยก
ตามการปฏิบัติงานประจํา ดานการถายทอความรูใหแกผูอ่ืน และดานงานอาสาสมัครอ่ืน ๆ กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน
ตางประเทศ จํานวน 118 นาย และกลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ ไดแก ขาราชการตํารวจระดับพัน
ตํารวจตรีโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 10 นาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 
การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา การนําความรูของขาราชการตํารวจท่ีผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในตางประเทศ   โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดานเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาไปนอย ปรากฏผลดังน้ี ดานการถายทอดความรูใหแกผู อ่ืน ดานการ
ปฏิบัติงานประจํา และดานงานอาสาสมัครอ่ืนๆ ขาราชการตํารวจผูผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นในตางประเทศท่ีมี เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ยศในปจจุบัน ประเภทของทุน ประเภทของ
หลักสูตร และระยะเวลาในการปฏิบัติงานหลังฝกอบรมท่ีแตกตางกัน มีระดับการนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน การนําความรูไปใชของขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นในตางประเทศ พบวา  หลักสูตรที่ไดรับการฝกอบรมเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี
และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใชตอหลักสูตรฝกอบรมใน
ตางประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากไดฝกความรูภาษาอังกฤษและไดรับประสบการณใหม 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในกิจการของตํารวจดานการปองกันและ
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ปราบปรามใหแกประชาชนและชุมชน และเปนการเพิ่มขีดความสามารถของตนเองท่ีมีอยูใหเขาสู
ระดับมาตรฐานของกรมตํารวจ 

จ.ส.ต.เสถียร ญาณสาร (2553:1) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจรถยนตมือ
สอง ของผูประกอบการในเขต จังหวัดกาฬสินธุ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการ
บริหารจัดการธุรกิจรถยนตมือสอง ของผูประกอบการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 2. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวาง การบริหารจัดการธุรกิจรถยนตมือสอง ของผูประกอบการในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ มีความสัมพันธกับ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และระดับการศึกษา 3. เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจรถยนตมือสอง  ของผูประกอบการในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการและพนักงาน จํานวน 88 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ สอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 

35 ขอ มีคาอํานาจจําแนก 0.37 – 0.71 คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.95 วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ Chi – Square 

ผลการศึกษา พบวา  
1. ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการธุรกิจรถยนตมือสอง ของผูประกอบการ

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดานสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแก ดาน
การงบประมาณ ดานการจัดหาบุคคลเขาทํางาน และดานการรายงานผล  

2. ผลการศึกษา พบวา การบริหารจัดการธุรกิจรถยนตมือสอง ของผูประกอบการใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุ มีความสัมพันธกับ อายุ และระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  

3.  สําหรับขอเสนอแนะ เชน ควรมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ใหไดตามการ
วางแผนอยางตอเนื่อง ควรมีการแบงหนาท่ี และความรับผิดชอบ ใหแกบุคลากร ในองคกร อยาง
ชัดเจนและแนนอน และควรนําหลักความรูความสามารถ เปนเกณฑ พิจารณาคัดเลือกพนักงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสรุปไดวา  การนําความรู
ไปใช เปนกระบวนการนําขอมูลหรือสิ่งท่ีศึกษามาใชในชีวิตประจําวันหรือเปนวิถีทางในการ
ทํางาน โดยนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ซึ่งเม่ือมีการพัฒนาแลวก็ตองมีการ
ติดตามผลที่ไดจากการพัฒนา ซึ่งผลท่ีอาจเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ หากเปนทางบวก ผูรับทุน
สามารถพัฒนาตอได และหากผลการติดตามเปนลบ ผูรับทุนตองศึกษาถึงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลว
นํามาแกไข หรืออาจตองทําการเพิ่มเติมความรูความสามารถ  ดวยศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติม ซึ่ง
หากนําความรูตาง ๆ ไปใชแลวก็สามารถกอใหเกิดผลสําเร็จในการทํางานได สําหรับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน  คือ ผลสําเร็จอันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการหรือแผนงาน
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นั้นเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการท่ีไดตั้งไวหรือไดคาดหวังไวโดยหากนํามาศึกษาแลวจะ
พบวาประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลสําเร็จที่ เกิดข้ึนแลว ตัวเราคิดหรือวางแผนที่จะดําเนินการใดๆ
แลวสามารถทํางานน้ันๆสําเร็จไดตามท่ีคิดหรือวางไวเรียกวา การทํางานน้ันมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช ในคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค ผูวจิัยไดดําเนินการศึกษาดังนี้ 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่รับ

ทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชพยาบาล และจบหลักสูตร ตั้งแตป 2549 ถึง 2554 จํานวน ทั้งหมด 386 
คน  แบงเปนผูรับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 200 คน และผูรับทุนที่จบหลักสูตรการฝกอบรม 
จํานวน 186  คน 

1.2 กลุมตัวอยาง 
ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling)  โดยตารางที่ใชในการประมาณคาสัดสวนของประชากร  และกําหนดใหสัดสวนของ
ลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% และระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งจากการกําหนดกลุมตัวอยาง จะไดกลุมตัวอยางท่ี 255 คน (เครจซีและมอรแกน 
(Krejcie and Morgan,1970 : 608)) ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  แสดงการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
 

ประเภทการขอรับทุน จํานวน กลุมตัวอยาง 
ศึกษาตอ 200 132 
ฝกอบรม 186 123 
รวม 386 255 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีสราง

ขึ้นจากการประมวลแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิด
ประสิทธิผลของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช โดยแบบสอบถามแบงเปน  3 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูรับทุน ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) และแบบเติมขอความในชองวาง จํานวน 11 ขอ อันไดแก  
  1. เพศ  
  2. อายุ  

3. วุฒิการศึกษาเดิม  
4. อัตราเงินเดือน   
5. อายุงาน  
6. หนวยงานที่สังกัด  
7. ประเภทการจาง  
8. ตําแหนง 
9. ประเภทการขอรับทุน  
10. จํานวนปที่ศึกษา  
11. เกรดเฉล่ีย (GPA)  

 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอ
และฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 มีจํานวนขอคําถามท้ังสิ้น 28 
ขอโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ดาน อันไดแก  

1 ดานการวางแผน   จํานวน  7  ขอ 
2 ดานการประสานงาน   จํานวน  6  ขอ 
3 ดานการสั่งการ/อํานวยการ  จํานวน  8  ขอ 
4 ดานงบประมาณ   จํานวน  7  ขอ 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
มีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 37 ขอ  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ดาน อันไดแก  

 
 1 ความพึงพอใจในงาน     จํานวน  11  ขอ 
 2 ความสามารถดานการพัฒนาตนเอง  จํานวน  15  ขอ 
 3 ความสามารถในการบริหารจัดการ   จํานวน  11 ขอ 
 

3. เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 
3.1 เกณฑการประเมินคา 
การตอบแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scale) ของลิเคอรท (Likert) โดยลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ซึ่งแบงออกเปน 5 
ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

1. คําถามเชิงบวก (Possitive) ใหคาคะแนน ดังนี ้
มากท่ีสุด  = 5 คะแนน 
มาก   = 4  คะแนน 
ปานกลาง  = 3  คะแนน 
นอย   = 2  คะแนน 
นอยที่สุด  = 1  คะแนน 

2. คําถามเชิงลบ (Negative)ใหคาคะแนน ดังนี้ 
นอยที่สุด  = 5  คะแนน 
นอย   = 4  คะแนน 
ปานกลาง  = 3  คะแนน 
มาก   = 2  คะแนน 
มากท่ีสุด  = 1  คะแนน 

3.2 เกณฑในการวิเคราะหและแปลความหมาย 
สําหรับเกณฑการตัดสินวาระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอ

และฝกอบรม ไปใชของผูรับทุน ในดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการสั่งการ/
อํานวยการ ดานงบประมาณ  และ ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน ในดานความพึงพอใจในงาน ความสามารถในการ
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พัฒนาตนเอง และความสามารถดานการบริหารจัดการ ผูวิจัยไดกําหนดระดับคะแนนออกเปน 5 
ระดับ โดยใชคะแนนเฉลี่ยแตละขอเปนเกณฑ โดยแบงชวงระดับโดยวิธีการหาความกวางของ
อันตรภาคช้ันดังนี ้

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนชั้น 

=  5 - 1  
5 

          =     0.80 

เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนของดังนี้ 

คาเฉลี่ย     ความหมาย 
4.21 -  5.00   นําความรูไปใชในระดับสูงสุด 
3.41 - 4.20   นําความรูไปใชในระดับสูง 
2.61 - 3.40   นําความรูไปใชในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60   นําความรูไปใชในระดับตํ่า 
1.00 - 1.80   นําความรูไปใชในระดับตํ่าสุด 

   
4. การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

การสรางเคร่ืองมือไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  
4.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผล 
4.2 กําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรที่วิจัยทุกตัวแปร 
4.3 สรางคําถามใหสอดคลองกับคํานิยามทุกตัวแปรทุกตัว โดยเฉพาะตัวแปรความคิด

เห็นเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิด
ประสิทธิผลของผูรับทุน จํานวน 3 ดานคือ 
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4.3.1 ดานความพึงพอใจในงาน  
4.3.2 ดานความสามารถในการพัฒนาตนเอง  
4.3.3 ดานความสามารถดานการบริหารจัดการ  

4.4 สรางแบบสอบถามประเมินคา 5 ระดับ คือ สูงสุด สูง ปานกลาง ต่ํา และ ต่ําสุด 
4.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง  

ระหวางขอคําถามกับคํานิยามศัพท 
4.6 ปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
4.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังกอนนําไปทดลอง

ใช (try out) กับผูรับทุน จํานวน 30 ชุด แลวนํามาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficients) ของครอนบารค ไดคาความ
เชื่อม่ัน ในภาพรวมอยูที่ระดับ 0.95 และหากวัดระดับคาความเชื่อมั่นแบบรายดานจะไดระดับคา
ความเชื่อมั่น ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนขอคําถามและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม จํานวนขอคําถาม คาความเชื่อม่ัน 
การนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช 

ดานการวางแผน 7 0.70 
ดานการประสานงาน 6 0.76 
ดานการสั่งการ/อํานวยการ 8 0.86 
ดานงบประมาณ 7 0.86 

การนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผล 
ดานความพึงพอใจในงาน 11 0.90 
ดานความสามารถในการพัฒนาตนเอง 15 0.90 
ดานความสามารถดานการบริหารจัดการ 11 0.86 
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมคือ 
5.1 ติดตอสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล เพื่อพิจารณาขอรับรองโครงการวิจัย โดยไดรับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
พ.ศ.2555 และอนุญาตเก็บขอมูลในเดือนมกราคม 2556 

5.2 เมื่อไดรับอนุญาต ผูวิจัยจึงสงแบบสอบถาม จํานวน 255 ชุด ไปยังผูรับทุนโดยตรง
และเก็บขอมูลดวยตนเอง ใชเวลาประมาณ 25 วัน คือในชวงเดือนมกราคม   

5.3 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 255 ชุด คิดเปน100 เปอรเซ็นตของ
จํานวนแบบสอบถาม 

5.4 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามแลวจึงเก็บ
รวบรวมขอมูลในแบบสอบถามที่ไปวิเคราะหดวยวิธีการสถิติตอไป 
 
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

เ ม่ือรวบรวมขอมูลเสร็จและผานการตรวจสอบความถูกตองแลว  ผูวิจัยจะนํา
แบบสอบถามที่ไดทั้งหมดในการศึกษาคร้ังน้ีไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS PC+  และใชสถิติในการวิเคราะห  อันไดแก 

6.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลและระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรม ไปใชของผูรับทุนโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคาสถิติรอยละ 
(Percentage)  

6.2 สถิติคาเฉลี่ย (Mean) พรรณนาระดับผลระดับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรม ไปใชของผูรับทุน และ ระดับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช  

6.3 เปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ตามลักษณะปจจัยสวนบุคคล   

6.3.1 การทดสอบคาที (t-test) ในการวิเคราะหตัวแปรเพศ 
6.3.2 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–Way-ANOVA) ในการวิเคราะห

ตัวแปร อายุ วุฒิการศึกษาเดิม อัตราเงินเดือน อายุงาน หนวยงานท่ีสังกัด ประเภทการจาง ตําแหนง
ประเภทการขอรับทุน จํานวนปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย  (GPA) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จะนําไปเปรียบเปนรายคูโดยวิธีของ Seheffé 
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6.4 การวิเคราะหระดับความสัมพันธ ใชคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson‘s Product Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห โดยหาความสัมพันธ ดังนี้ 

6.4.1 ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก ประเภทการขอรับทุน ระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรบ
จนจบหลักสูตรและ เกรดเฉล่ีย (GPA) กับ ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการสั่งการ/
อํานวยการ และดานงบประมาณ 

6.4.2 ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใช
ของผูรับทุน กับ ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชให
เกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

ในการพิจารณาและแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ใชเกณฑ
ของมันโร(Munro อางถึงใน ปาริชาติ ศาลากิจ ,2551:73)  ซึ่งคาของ r  จะมีคาเทากับ-ถึง+1 และแบง
ความสัมพันธออกเปน 5 ระดับดังนี้ 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ( r )   ระดับความสัมพันธ 
   0.00-0.25    ต่ํามาก 
   0.26-0.49    ต่ํา 
   0.50-0.69    ปานกลาง 
   0.70-0.89    สูง 
   0.90-1.00     สูงมาก 
 
7. การนําเสนอขอมูล 

ในการศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริ
ราช ผูวิจัยไดแบงประเด็นการนําเสนอเปน 5 สวน อันไดแก 

สวนที่ 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูรับทุนท่ีจบหลักสูตร การศึกษาตอ  ฝกอบรม 
สวนที่ 2  ผลการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใช

ของผูรับทุน 
สวนที่ 3 ผลการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชให

เกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 
สวนที่ 4  ผลของระดับความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก ประเภทการ

ขอรับทุน ระยะเวลาที่ศึกษา/ฝกอบรบจนจบหลักสูตรและ เกรดเฉลี่ย(GPA) การนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุนและ ผลของ
ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรม ไปใชของผูรับทุน
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พระราชทานพัฒนา ศิริราช กับระดับการความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

สวนที่ 5  ปญหาอุปสรรคในการนําความรูไปใชของผูรับทุน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง  การศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผู รับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคประกอบดวย 
1. เพื่อวัดระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 2. เพื่อเปรียบเทียบการนํา
ความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช โดยเก็บขอมูลจาก
บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ีรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชเพ่ือการศึกษาตอและ
ฝกอบรมที่จบหลักสูตร กลุมตัวอยางท่ีศึกษาท้ังหมด 255 คน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยได
นําเสนอเปน 3 ตอน  ดังนี ้

ตอนที่ 1  ปจจัยสวนบุคคล 
ตอนที่ 2  ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
ตอนที่ 3  เปรียบเทียบการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศริราช

   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ตอนที่ 4   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน

   พัฒนาศิริราช 

 สัญลักษณทางสถิติ 
  n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 MS  แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

 df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจง
แบบ t  (t – distribution) 
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F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจง    
                                                      แบบ F (F–distribution) 

Sig.  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 *  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 *  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 **  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 
ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

ตารางที่ 5 แสดงคาความถี่ คารอยละ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
n=255 

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   
ชาย 67 26.3 

         หญิง 188 73.7 
 อายุ   
        ต่ํากวา 25 ป 6 2.4 
        25 – 31 ป 66 25.9 
        32 – 38 ป 102 40.0 
        39 – 45 ป 46 18.0 
       46 ปขึ้นไป 35 13.7 
วุฒิการศึกษาเดิม   
        ปริญญาตรี 115 45.1 
        ปริญญาโท 133 52.2 
        ปริญญาเอก 7 2.7 
        อ่ืน ๆ 0 0 
อัตราเงินเดือน   
        นอยกวา 10,000 บาท 1 0.4 
        10,001 – 15,000 บาท 44 17.3 
        15,001 – 20,000 บาท 62 24.3 
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ตารางที่ 5 แสดงคาความถี่ คารอยละ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
(ตอ) 

n=255 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

        มากกวา 20,000 บาท 148 58.0 
หนวยงานท่ีสังกัด   
         สํานักงานคณบดี 54 21.2 
         ภาควิชา 38 14.9 
         ศูนย/สถาน/โรงเรียน 4 1.6 
         โรงพยาบาลศิริราช 158 62.0 
         อ่ืน ๆ 1 0.4 
ประเภทการจาง 
            ขาราชการ 
            พนักงานฯ เงินรายได (ประจํา) 
            พนักงานฯ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
            ลูกจางประจําเงินรายไดคณะ 
            พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) 
            ลูกจางประจําเงินงบ 
            อ่ืน ๆ 

 
39 
38 
82 
0 
96 
0 
0 

 
15.29 
14.9 

32.16 
0.0 

37.65 
0.0 
0.0 

ตําแหนง 
              สายสนับสนุน (วิชาชีพเฉพาะ) 
              สายสนับสนุน (บริหารทั่วไป) 

 
206 
49 

 
80.8 
19.2 

ประเภทการขอรับทุน   
ศึกษาตอ ในเวลาราชการ (จันทร-ศุกร) 76 29.8 
ศึกษาตอ นอกเวลาราชการ (ภาคค่ํา, เสาร-อาทิตย) 56 22.0 
ฝกอบรม ในเวลาราชการ (จันทร-ศุกร) 97 38.0 
ฝกอบรม นอกเวลาราชการ (ภาคค่ํา, เสาร-อาทิตย) 26 10.2 
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ตารางที่ 5 แสดงคาความถี่ คารอยละ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
(ตอ) 

n=255 

 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาเดิม  อัตราเงินเดือน  อายุงาน  หนวยงานท่ีสังกัด  
ประเภทการจางตําแหนง  ประเภทการขอรับทุน  ระยะเวลาที่ศึกษา /ฝกอบรม จนจบหลักสูตร และ
เกรดเฉลี่ย มีรายละเอียดดังน้ี 

เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 73.7  
และเพศชาย จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 26.3 

อายุ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 32-38 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 40 
รองลงมามีอายุ 25-31 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 25.9 และอายุ 39-45 ป จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 18 ตามลําดับ 

วุฒิการศึกษาเดิม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาเดิมอยูในระดับ ปริญญา
โท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 52.2 รองลงมามีวุฒิการศึกษาเดิมอยูในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรม จนจบหลักสูตร   
นอยกวา 1 ป 122 47.8 
1 – 2 ป 66 25.9 
3 – 4 ป 41 16.1 
5 – 6 ป 16 6.3 
7 ปขึ้นไป 10 3.9 

เกรดเฉล่ีย   
ต่ํากวา 2.00 0 0 
2.00 – 2.50 1 0.4 
2.51 – 2.99 19 7.5 
3.00 – 3.50 139 54.5 
ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 96 37.6 
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115 คน คิดเปนรอยละ 45.1 และมีวุฒิการศึกษาเดิมอยูในระดับ ปริญญาเอก จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 2.7 ตามลําดับ 

อัตราเงินเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท 
จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 58 รองลงมามีอัตราเงนิเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 62 คน คิด
เปนรอยละ 24.3 และอัตราเงินเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.3 
ตามลําดับ 

อายุงาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 93 คน คิดเปนรอย
ละ 36.5 รองลงมา มีอายุงาน 6-10 ป จํานวน 64 คน  คิดเปนรอยละ 25.1 และมีอายุงาน 11-15 ป 
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 23.5 ตามลําดับ 

หนวยงานท่ีสังกัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสังกัดโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 158 
คน คิดเปนรอยละ 62 รองลงมา สังกัดสํานักงานคณบดี  จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 21.2 และ
สังกัดภาควิชา จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ตามลําดับ 

ประเภทการจาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) 
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 37.65 รองลงมา เปนพนักงานฯ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 32.16 และเปนขาราชการ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.29 
ตามลําดับ 

ตําแหนงพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนสายสนับสนุน (วิชาชีพเฉพาะ) จํานวน 206 
คน คิดเปนรอยละ 80.8 และเปนสายสนับสนุน (บริหารทั่วไป) จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 19.2 
ตามลําดับ 

ประเภทการขอรับทุน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญขอทุนฝกอบรม (ในเวลาราชการ) 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา ขอทุนศึกษาตอ (ในเวลาราชการ) จํานวน 76 คน คิดเปน
รอยละ 29.8 และขอทุนศึกษาตอ (นอกเวลาราชการ) จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรม จนจบหลักสูตรพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชเวลา นอย
กวา 1 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมาใชเวลา 1-2 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
25.9 และใชเวลา 3-4 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 16.1 ตามลําดับ 

เกรดเฉลี่ย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเกรดเฉลี่ย 3.00-3.50 จํานวน 139 คน คิดเปน
รอยละ 54.5 รองลงมา มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 37.6 และมีเกรด
เฉลี่ย 2.51-2.99 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 
 
 



87 
 

ตอนท่ี 2 ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  

ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช  (S.D.) ระดับ 

ดานการวางแผน 3.88 0.43 ระดับสูง 
ดานการประสานงาน 3.75 0.65 ระดับสูง 
ดานการสั่งการ/อํานวยการ 4.05 0.42 ระดับสูง 
ดานงบประมาณ 3.58 0.68 ระดับสูง 

รวม 3.81 0.42 ระดับสูง 
  

จากตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณ
ที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน โดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.81) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวา ดานการสั่งการ/อํานวยการอยูในระดับสูง 
( =4.05) รองลงมาคือดานการวางแผน อยูในระดับสูง ( =3.88) ดานการประสานงาน อยูใน
ระดับ ( =3.75) และดานงบประมาณ อยูในระดับสูง ( =3.58) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7   คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก     
การศึกษาตอและฝกอบรบไปใชของผูรับทุน ดานการวางแผน 

 
ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน

พัฒนา ศิริราช(ดานการวางแผน )  (S.D.) ระดับ 

1.มีการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูการวางแผนในการ
ดําเนินงาน 

3.95 0.48 ระดับสูง 

2.มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 4.00 0.51 ระดับสูง 
3.มีการระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของเพื่อการ
จัดทําแผนปฏิบัติการไดอยางเปนขั้นตอนตามลําดับ 

3.83 0.60 ระดับสูง 

4.การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนใน
การใชทรัพยากร 

3.87 0.62 ระดับสูง 

5.มีการกําหนดมาตรการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานที่
บรรลุเปาหมายของการวางแผน 

3.90 0.54 ระดับสูง 

6.การประเมินแนวทางปฏิบัติงานที่วางไวดวยตัวชี้วัด 3.80 0.62 ระดับสูง 
7.การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ
เปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไป
ตามที่กําหนดและมีการประเมินผลกระทบเพื่อปรับ
การวางแผน 

3.82 0.64 ระดับสูง 

รวม 3.88 0.43 ระดับสูง 
  

 จากตารางท่ี 7 การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใช
ของผูรับทุนดานการวางแผนโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจาก
คาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวา มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานอยูในระดับสูง ( =4.00) 
รองลงมาคือ มีการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูการวางแผนในการดําเนินงาน อยูในระดับสูง ( =3.95) 
และ มีการกําหนดมาตรการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีบรรลุเปาหมายของการวางแผนอยูใน
ระดับสูง ( =3.90) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8   คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก   

การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานการประสานงาน 
 

ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช (ดานการประสานงาน)  (S.D.) ระดับ 

1.ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาจากภายใน
หนวยงาน 

3.66 0.80 ระดับสูง 

2.ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการทํางานในการ
ดําเนินงาน 

3.66 0.83 ระดับสูง 

3.มีการติดตอสื่อสารภายในแบบสองทางกับผูที่
เกี่ยวของ 

3.82 0.74 ระดับสูง 

4.มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
มาใชในการทํางาน 

3.99 0.84 ระดับสูง 

5.มีการประสานงานกับหนวยงานยอยๆ ใหทํางาน
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3.83 0.79 ระดับสูง 

6.มีสวนรวมในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคกร/โครงสรางหนวยงานใหมีความ
ชัดเจนข้ึนเพื่อการประสานงานที่ดี 

3.51 0.90 ระดับสูง 

รวม 3.75 0.65 ระดับสูง 
 
 จากตารางที่ 8  การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใช
ของผูรับทุน ดานการประสานงานโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง
จากคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมาใชในการ
ทํางาน( =3.99) รองลงมาคือ มีการประสานงานกับหนวยงานยอยๆ ใหทํางานสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูง ( =3.83) และมีการติดตอสื่อสารภายในแบบสองทางกับ
ผูที่เกี่ยวของ อยูในระดับสูง ( =3.82) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9   คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานการสั่งการ/อํานวยการ 

 
ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน

พัฒนาศิริราช(ดานการสั่งการ/อํานวยการ)  (S.D.) ระดับ 

1.ใชการวิเคราะหในการตัดสินใจที่จะแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน 

4.07 0.57 ระดับสูง 

2.ทานไดรับความไววางใจผูบังคับบัญชาในการ
มอบหมายงานสําคัญเพื่อสั่งการ/อํานวยการ 

3.79 0.72 ระดับสูง 

3.มีความรับผิดชอบใหงานบรรลุผลสําเร็จ 4.18 0.57 ระดับสูง 
4.สามารถวินิจฉัยและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 4.01 0.55 ระดับสูง 
5.สามารถตัดสินใจแกปญหา 4.03 0.64 ระดับสูง 
6.มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีความเหมาะสม โดยยึดความ
ถูกตอง 

4.37 0.57 ระดับสูง 

7.ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในเร่ืองการ
ทํางาน 

3.98 0.59 ระดับสูง 

8.ไดรับการยกยองวาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.97 0.56 ระดับสูง 

รวม 4.05 0.42 ระดับสูง 
  

จากตารางท่ี 9 การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใช
ของผูรับทุนดานการสั่งการ/อํานวยการโดยรวมอยูในระดับสูง ( =4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวามีคุณธรรม จริยธรรมที่ความเหมาะสม โดยยึดความถูกตอง  อยู
ในระดับสูง   ( =4.37) รองลงมาคือมีความรับผิดชอบใหงานบรรลุผลสําเร็จอยูในระดับสูง ( =
4.18) และใชการวิเคราะหในการตัดสินใจที่จะแกปญหาในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ( =4.07) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก 
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานงบประมาณ 

ระดับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทาน
พัฒนาศิริราช(ดานงบประมาณ)  (S.D.) ระดับ 

1.มีการจัดทําแผนงานใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มี
อยู 

3.69 0.77 ระดับสูง 

2.มีการวางแผนลวงหนาในการใชจายเงิน 3.66 0.72 ระดับสูง 
3.มีการประเมินการใชจายงบประมาณและทรัพยากร
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

3.72 0.74 ระดับสูง 

4.มีการเสนอแนวทางใหมีการใชดูแลและบํารุงรักษา
อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑของคณะฯ อยางคุมคา 

3.63 0.77 ระดับสูง 

5.มีการรายงานผลการดําเนินการและการใชจาย
งบประมาณประจําทุกป 

3.37 1.01 ปานกลาง 

6.หากหนวยงานอ่ืนภายในองคกรขาดแคลนบุคลากร
ในการปฏิบัติงานทานสามารถปฏิบัติงานแทนได(จิต
อาสา) เพื่อลด 
คาใชจายใหกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

3.60 0.86 ระดับสูง 

7.มีการประเมินผลและตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณอยางตอเนื่อง 

3.37 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.68 ระดับสูง 
 

จากตารางที่ 10 การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไป
ใชของผูรับทุน ดานงบประมาณโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจาก
คาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวา มีการประเมินการใชจายงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับสูง ( =3.72) รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนงานใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรที่มีอยู อยูในระดับสูง( =3.69) และมีการวางแผนลวงหนาในการใชจายเงิน  อยูใน
ระดับสูง( =3.66) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

ระดับการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผล  (S.D.) ระดับ 

ความพึงพอใจในงาน 3.82 0.50 ระดับสูง 
ความสามารถดานพัฒนาตนเอง 3.95 0.44 ระดับสูง 
ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.91 0.50 ระดับสูง 

รวม 3.89 0.41 ระดับสูง 

จากตารางท่ี  11 คา เฉลี่ ยและคา เ บ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน โดยรวมอยู
ในระดับสูง ( =3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวา ความสามารถ
ดานพัฒนาตนเอง อยูในระดับสูง ( =3.95) รองลงมาคือ ความสามารถในการบริหารจัดการอยูใน
ระดับสูง    ( =3.91) และความพึงพอใจในงาน อยูในระดับสูง ( =3.82) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก           
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน ดานความพึงพอใจใน
งาน 

ระดับการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผล  
(ดานความพึงพอใจในงาน)  (S.D.) ระดับ 

1.มีความพึงพอใจที่ไดทํางานในหนวยงาน/คณะฯน้ี 4.02 0.70 ระดับสูง 
2.ไดมีโอกาสทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ 3.98 0.67 ระดับสูง 
3.ทานคิดวาตัวเองเปนสวนหน่ึงในความสําเร็จของ
หนวยงาน 

4.09 0.63 ระดับสูง 

4.ทานไดเสนอขอมูลและขอคิดเห็นตอผูบริหารใน
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงาน 

3.71 0.71 ระดับสูง 

5.ทานมีความกาวหนาในหนาที่การงาน 3.58 0.78 ระดับสูง 
6.ทานมีโอกาสไดนําความรูมาใชในการพัฒนา
คุณภาพงานที่ไดรับผิดชอบ 

3.96 0.64 ระดับสูง 

7.การสรางสรรควัฒนธรรมการอยูรวมกันในองคกรมี
ความเหมาะสม 

3.80 0.71 ระดับสูง 

8.ทานพึงพอใจตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 3.61 0.81 ระดับสูง 
9.ทานไดรับการยอมรับจากผูรวมงานจนเกิดการสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

3.78 0.63 ระดับสูง 

10.หนวยงานในการสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการ
อบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความรูความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 

3.79 0.76 ระดับสูง 

11.มีอิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

3.74 0.70 ระดับสูง 

รวม 3.82 0.50 ระดับสูง 
 

จากตารางท่ี 12 การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไป
ใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน ดานความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.82) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา พบวา ทานคิดวาตัวเองเปนสวนหน่ึงใน
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ความสําเร็จของหนวยงาน( =4.09) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจที่ไดทํางานในหนวยงาน/คณะฯ
นี(้ =4.02) และไดมีโอกาสทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ( =3.98) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก  

การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน ดานการพัฒนาตนเอง 

ระดับการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผล 
(ดานการพัฒนาตนเอง)  (S.D.) ระดับ 

1. รูจักประยุกตวิธีการใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน 3.96 0.64 ระดับสูง 
2. สามารถนําความรูไปใชในการปรับปรุงงานได 4.10 0.58 ระดับสูง 
3. สามารถใชความรูในการแกไขปญหาใหกบัตนเองและผูอ่ืน 4.05 0.57 ระดับสูง 
4. สามารถใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงาน 3.24 0.85 ระดับปานกลาง 
5. ถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนได 3.97 0.63 ระดับสูง 
6. นําความรูไปใชดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.83 0.77 ระดับสูง 
7. มีความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 3.98 0.66 ระดับสูง 
8. มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชใหเปนประโยชน
ตอ งานและองคการ 3.86 0.68 ระดับสูง 
9. สามารถทํางานอยางเปนระบบ 4.05 0.57 ระดับสูง 
10. สามารถอุทิศตนใหกับงานท่ีไดรับเพ่ิมขึ้น 4.11 0.62 ระดับสูง 
11. มีความตั้งใจ ความกระตือรือรน ความมุงม่ันที่จะ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 4.20 0.62 ระดับสูง 
12. มีความสามารถปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 4.13 0.57 ระดับสูง 
13. มีความอดทน อดกลั้นและสามารถเผชิญปญหาตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานได 4.08 0.57 ระดับสูง 
14. สามารถจูงใจใหเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชามี
ความศรัทธา ตั้งใจ เต็มใจที่จะรวมทํางานดวย 3.79 0.66 ระดับสูง 
15. สามารถนําความรูไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 3.93 0.62 ระดับสูง 

รวม 3.95 0.44 ระดับสูง 
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จากตารางที่ 13 การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไป
ใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.95) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา พบวา มีความต้ังใจ ความกระตือรือรน  ความ
มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ( =4.20) รองลงมาคือ . มีความสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืนไดเปนอยางดี( =4.13) และสามารถอุทิศตนใหกับงานท่ีไดรับ
เพิ่มขึ้น ( =4.11) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 14   คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน ดานความสามารถใน 
การบริหารจัดการ 

ระดับการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผล 
(ดานความสามารถในการบริหารจัดการ)  (S.D.) ระดับ 

1.ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทํางานพิเศษ
อ่ืนนอกเหนือจากงานประจํา 

3.85 0.83 ระดับสูง 

2.ทานทํางานตรงกับตําแหนงหนาที่ของทาน 4.01 0.68 ระดับสูง 
3.สามารถนําความรูไปเผยแพรชวยเหลือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

3.79 0.72 ระดับสูง 

4.มีการนําความรูไปใชรวมกับหนวยงานอื่น 3.85 0.70 ระดับสูง 
5.มีการติดตอสื่อสารดีขึ้นในการบริหารงานกับ
หนวยงานภายนอก 

3.87 0.71 ระดับสูง 

6.มีการเผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษา/ฝกอบรม 3.69 0.76 ระดับสูง 
7.สามารถทํางานเปนทีม 4.07 0.61 ระดับสูง 
8.มีสวนรวมในการพัฒนาคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 

3.91 0.74 ระดับสูง 

9.ทานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการ
ทํางาน 

4.05 0.60 ระดับสูง 

10.มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายในการทํางานท่ี
ทานรับผิดชอบ 

3.91 0.62 ระดับสูง 

11.มีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบ 3.96 0.69 ระดับสูง 
รวม 3.91 0.50 ระดับสูง 
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จากตารางที่ 14 การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไป
ใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน ความสามารถในการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับสูง ( =
3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวา สามารถทํางานเปนทีม ( =4.07)   
รองลงมาคือ ทานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน( =4.05)   และทานทํางานตรง
กับตําแหนงหนาที่ของทาน ( =4.01) ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 

การศึกษาการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอ
และฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  พิจารณาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน แตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ไมแตกตางกัน กับระดับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

H1: ปจจัยสวนบุคคล แตกตางกัน กับ ระดับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

ตารางที่ 15 แสดงการทดสอบคาเฉลี่ยของการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  จําแนกตาม เพศ 

ระดับการนําความรูไปใชของผูรับ
ทุนพระราชทาน ( เพศ) 

t-test for Equality of Means 
เพศ  S.D. t Sig. 

ดานการวางแผน ชาย 3.83 0.44 -1.22 0.22 
หญิง 3.90 0.42   

ดานการประสานงาน ชาย 3.67 0.69 -1.07 0.28 
หญิง 3.77 0.64   

ดานการสั่งการ/อํานวยการ ชาย 4.06 0.39 0.21 0.83 
หญิง 4.05 0.43   

ดานงบประมาณ ชาย 3.64 0.70 0.87 0.39 
หญิง 3.56 0.68   
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จากตารางท่ี 15  แสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ยของการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามเพศ พบวาผูรับทุนท้ังหญิงและชายมีระดับ
การนําความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 16   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  จําแนกตาม อายุ 

แหลงความแปรปรวน ( อายุ ) df SS MS F Sig. 
ดานการวางแผน      

ระหวางกลุม 4.00 0.72 0.18 0.98 0.42 
ภายในกลุม 250.00 46.06 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 4.00 1.29 0.32 0.75 0.56 
ภายในกลุม 250.00 107.20 0.43   

รวม 254.00 108.49    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 4.00 0.29 0.07 0.41 0.80 
ภายในกลุม 250.00 43.83 0.18   

รวม 254.00 44.12    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 4.00 1.39 0.35 0.74 0.56 
ภายในกลุม 250.00 116.71 0.47   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 4.00 0.12 0.03 0.18 0.95 
ภายในกลุม 250.00 44.03 0.18   

รวม 254.00 44.16    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 16  แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  จําแนกตามอายุ พบวา ผูรับทุนที่มีอายุ ต่ํากวา 25 ป 
25-31 ป 32-38 ป 39-45 ป และ 46 ปขึ้นไปมีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ไม
แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 17   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม วุฒิการศึกษาเดิม 

แหลงความแปรปรวน 
(วุฒิการศึกษาเดิม) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 2.00 0.44 0.22 1.20 0.30 
ภายในกลุม 252.00 46.34 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 2.00 1.68 0.84 1.98 0.14 
ภายในกลุม 252.00 106.80 0.42   

รวม 254.00 108.48    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 2.00 1.01 0.50 2.95 0.06 
ภายในกลุม 252.00 43.10 0.17   

รวม 254.00 44.11    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 2.00 0.24 0.12 0.02 0.97 
ภายในกลุม 252.00 118.06 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 2.00 0.49 0.24 1.41 0.24 
ภายในกลุม 252.00 43.66 0.17   

รวม 254.00 44.15    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 17  แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  จําแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม พบวา ผูขอรับทุนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาเดิม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอื่นๆ มีระดับการนําความรูและประสบการณ
ไปใช ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 18   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ  

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม อัตราเงินเดือน 

แหลงความแปรปรวน 
(อัตราเงินเดือน) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 3.00 0.84 0.28 1.54 0.20 
ภายในกลุม 251.00 45.93 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 3.00 3.23 1.07 2.56 0.06 
ภายในกลุม 251.00 105.25 0.41   

รวม 254.00 108.48    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 3.00 0.28 0.09 0.53 0.65 
ภายในกลุม 251.00 43.83 0.17   

รวม 254.00 44.11    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 3.00 1.29 0.43 0.92 0.42 
ภายในกลุม 251.00 116.79 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 3.00 0.84 0.28 1.62 0.18 
ภายในกลุม 251.00 43.31 0.17   

รวม 254.00 44.15    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม พบวา ผูรับทุน ที่มีอัตรา
เงินเดือนที่ตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 19   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม อายุงาน 

แหลงความแปรปรวน 
(อายุงาน) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 3.00 0.60 0.20 1.09 0.35 
ภายในกลุม 251.00 46.18 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 3.00 1.59 0.53 1.24 0.29 
ภายในกลุม 251.00 106.89 0.42   

รวม 254.00 108.48    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 3.00 0.45 0.15 0.87 0.45 
ภายในกลุม 251.00 43.65 0.17   

รวม 254.00 44.11    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 3.00 1.28 0.42 0.92 0.43 
ภายในกลุม 251.00 116.80 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 3.00 0.35 0.11 0.66 0.57 
ภายในกลุม 251.00 43.80 0.17   

รวม 254.00 44.15    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 19 แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามอายุงาน พบวา ผูขอรับทุนที่มีอายุงานท่ี
ตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 20   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม หนวยงานที่สังกัด 

แหลงความแปรปรวน 
(หนวยงานท่ีสังกัด) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 4.00 0.14 0.03 0.20 0.93 
ภายในกลุม 250.00 46.63 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 4.00 0.42 0.10 0.24 0.91 
ภายในกลุม 250.00 108.06 0.43   

รวม 254.00 108.48    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 4.00 0.81 0.20 1.17 0.32 
ภายในกลุม 250.00 43.30 0.17   

รวม 254.00 44.11    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 4.00 0.34 0.08 0.18 0.94 
ภายในกลุม 250.00 117.74 0.47   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 4.00 0.16 0.04 0.23 0.92 
ภายในกลุม 250.00 43.99 0.17   

รวม 254.00 44.15    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด พบวา ผูรับทุนที่มี
หนวยงานที่สังกัดที่ตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม ประเภทการจาง 

แหลงความแปรปรวน 
(ประเภทการจาง) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 3.00 0.56 0.19 1.02 0.38 
ภายในกลุม 251.00 46.21 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 3.00 0.12 0.04 0.10 0.96 
ภายในกลุม 251.00 108.35 0.43   

รวม 254.00 108.48    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 3.00 0.11 0.03 0.21 0.88 
ภายในกลุม 251.00 44.00 0.17   

รวม 254.00 44.11    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 3.00 2.12 0.70 1.53 0.20 
ภายในกลุม 251.00 115.96 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 3.00 0.06 0.02 0.12 0.94 
ภายในกลุม 251.00 44.08 0.17   

รวม 254.00 44.15    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามประเภทการจาง พบวา ผูรับทุนท่ีมีประเภท
การจางตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 22   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  จําแนกตาม ตําแหนง 

แหลงความแปรปรวน (ตําแหนง) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 1.00 0.01 0.01 0.10 0.74 
ภายในกลุม 253.00 46.76 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 1.00 0.11 0.11 0.27 0.60 
ภายในกลุม 253.00 108.36 0.42   

รวม 254.00 108.48    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 1.00 0.05 0.05 0.31 0.57 
ภายในกลุม 253.00 44.06 0.17   

รวม 254.00 44.11    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 1.00 0.13 0.13 0.27 0.59 
ภายในกลุม 253.00 117.96 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 1.00 0.02 0.02 0.13 0.71 
ภายในกลุม 253.00 44.13 0.17   

รวม 254.00 44.15    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามตําแหนง พบวา ผูรับทุนที่มีตําแหนง
ตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 23   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม ประเภทการขอรับทุน 

แหลงความแปรปรวน 
(ประเภทการขอรับทุน) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 3.00 2.38 0.79 4.48 0.00* 
ภายในกลุม 251.00 44.40 0.17   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 3.00 2.57 0.85 2.03 0.11 
ภายในกลุม 251.00 105.91 0.42   

รวม 254.00 108.48    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 3.00 1.37 0.45 2.69 0.05 
ภายในกลุม 251.00 42.73 0.17   

รวม 254.00 44.11    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 3.00 0.29 0.09 0.21 0.88 
ภายในกลุม 251.00 117.79 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 3.00 1.30 0.43 2.55 0.06 
ภายในกลุม 251.00 42.84 0.17   

รวม 254.00 44.15    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 23  แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามประเภทการขอรับทุน พบวา ผูรับทุนที่มี
ประเภทการขอรับทุนตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ดานการวางแผน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตผูรับทุนประเภทการขอรับทุนแตกตางกันมี
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานการ
ประสานงาน  ดานการสั่งการ/อํานวยการ และดานงบประมาณ โดยรวมไมแตกตางกัน  

จากตารางขางตนพบวา ผู รับทุนท่ีมีประเภทการขอรับทุนแตกตางกัน มีระดับการนํา
ความรูและประสบการณไปใช แตกตางกันดานการวางแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผูวิจัยจึงไดนําไปทดสอบหาความแตกตางรายคูโดยวิธีทดสอบของเชฟเฟ (Scheffé) 
 
ตารางท่ี 24   แสดงการทดสอบความแตกตางระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก

การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  ดานการวางแผน จําแนกตามประเภท
การขอรับทุน 

ประเภทการขอรับทุน N  

ศึกษาตอใน
เวลาราชการ 

(จันทร-
ศุกร) 

ศึกษาตอ
นอกเวลา
ราชการ 
(เสาร-
อาทิตย) 

ฝกอบรมใน 
เวลาราชการ 

(จันทร-
ศุกร) 

ฝกอบรม
นอกเวลา
ราชการ
(เสาร-
อาทิตย) 

   4.00 3.91 3.81 3.72 
ศึกษาตอในเวลาราชการ 
(จันทร-ศุกร) 

76 4.00 - 0.09 0.20 
(0.03)* 

0.28 
(0.03)* 

ศึกษาตอนอกเวลาราชการ 
เสาร-อาทิตย) 

56 3.91  - 0.10 0.19 

ฝกอบรมในเวลาราชการ 
(จันทร-ศุกร) 

97 3.81   - -0.10 

ฝกอบรมนอกเวลาราชการ
(เสาร-อาทิตย 

26 3.72    - 

 



106 
 

จากตารางท่ี 24  แสดงการทดสอบความแตกตางระดับการนําความรูและประสบการณ
ที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานการวางแผน จําแนกตามประเภทการ
ขอรับทุน โดยการทดสอบรายคูของเชฟเฟ (Scheffé) พบวา ประเภทผูขอรับทุนแตกตางกันมีการ
วางแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก ผูขอรับทุนประเภท
ศึกษาตอในเวลาราชการ(จันทร-ศุกร) มีระดับการนําความรูไปใชตางกับผูที่ขอทุนประเภทฝกอบรม
ในเวลาราชการ(จันทร-ศุกร) โดยผูรับทุนศึกษาตอในเวลาราชการมีระดับการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชมากกวาผูรับทุนประเภทฝกอบรมในเวลา
ราชการ(จันทร-ศุกร) และผูขอรับทุนประเภทศึกษาตอในเวลาราชการ(จันทร-ศุกร) มีระดับการนํา
ความรูไปใชตางกับผูรับทุนประเภทฝกอบรมนอกเวลาราชการ       (เสาร-อาทิตย)โดยผูรับทุน
ประเภทศึกษาตอในเวลาราชการ(จันทร-ศุกร) มีระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชมากกวาผูรับทุนประเภทฝกอบรมนอกเวลาราชการ (เสาร-อาทิตย) 
จึงสรุปไดวา ผูรับทุนประเภทศึกษาตอในเวลาราชการ(จันทร-ศุกร) สามารถนําความรูไปใชได
มากกวาผูรับทุนประเภทฝกอบรมนอกเวลาราชการ(เสาร-อาทิตย) นอกจากน้ันแตกตางกันในรายคู 
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ตารางที่ 25   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม ระยะเวลาที่ศึกษา/ฝกอบรม จนจบหลักสูตร 

แหลงความแปรปรวน 
(ระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรมจนจบ

หลักสูตร) 
df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 4.00 1.09 0.27 1.49 0.21 
ภายในกลุม 250.00 45.69 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 4.00 2.43 0.61 1.43 0.22 
ภายในกลุม 250.00 106.06 0.42   

รวม 254.00 108.49    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 4.00 0.75 0.19 1.08 0.37 
ภายในกลุม 250.00 43.37 0.17   

รวม 254.00 44.12    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 4.00 4.09 1.02 2.24 0.07 
ภายในกลุม 250.00 114.01 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 4.00 1.24 0.31 1.81 0.13 
ภายในกลุม 250.00 42.91 0.17   

รวม 254.00 44.16    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรม จนจบ
หลักสูตรพบวา ผูรับทุนที่มีระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรม จนจบหลักสูตรตางกัน มีระดับการนํา
ความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 26   แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตาม เกรดเฉลี่ย 

แหลงความแปรปรวน (เกรดเฉลี่ย) df SS MS F Sig. 

ดานการวางแผน      
ระหวางกลุม 3.00 0.73 0.24 1.32 0.27 
ภายในกลุม 251.00 46.06 0.18   

รวม 254.00 46.78    
ดานการประสานงาน      

ระหวางกลุม 3.00 2.02 0.67 1.59 0.19 
ภายในกลุม 251.00 106.47 0.42   

รวม 254.00 108.49    
ดานการสั่งการ/อํานวยการ      

ระหวางกลุม 3.00 0.13 0.04 0.26 0.86 
ภายในกลุม 251.00 43.98 0.18   

รวม 254.00 44.12    
ดานงบประมาณ      

ระหวางกลุม 3.00 2.69 0.90 1.95 0.12 
ภายในกลุม 251.00 115.41 0.46   

รวม 254.00 118.09    
รวม      

ระหวางกลุม 3.00 0.58 0.19 1.11 0.35 
ภายในกลุม 251.00 43.58 0.17   

รวม 254.00 44.16    
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 26 แสดงการเปรียบเทียบระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา ผูรับทุนที่มีเกรดเฉลี่ย 
ตางกัน มีระดับการนําความรูและประสบการณไปใช ไมแตกตางกัน  
  
ตอนท่ี 4  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ไมมีความสัมพันธ กับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

H1: ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธ กับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

 
ตารางท่ี 27  แสดงคาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประเภทการขอรับทุน ระยะเวลาที่

ศึกษา/ฝกอบรมจนจบหลักสูตร เกรดเฉลี่ย กับระดับการนําความรูและประสบการณที่
ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

ปจจัยสวนบุคคล 

ระดับการนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

ดานการ
วางแผน 

ดานการ
ประสานงาน 

ดานการสั่งการ/
อํานวยการ 

ดาน
งบประมาณ 

ประเภทการขอรับทุน 0.21** 0.10* 0.13* 0.04 
ระยะเวลาที่ศึกษา/ฝกอบรมจน
จบหลักสูตร 

0.08 0.06 0.02 0.00 

เกรดเฉลี่ย 0.10 0.06 0.01 0.04 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 

จากตารางท่ี 27 แสดงคาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประเภทการขอรับทุน 
ระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรมจนจบหลักสูตร เกรดเฉลี่ย กับระดับการนําความรูและประสบการณที่
ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ทั้ง 4 ดาน โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson) พบวา 
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ประเภทการขอรับทุนมีความสัมพันธเชิงบวกหรือแปรผันตามกับดานการประสานงาน ดาน
งบประมาณ ดานการวางแผน และดานการสั่งการ  
 

สมมติฐานท่ี 3  ผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช มีความสัมพันธกับการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

 H0: ผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ไมมีความสัมพันธ กับการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

 H1: ผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช มีความสัมพันธ กับการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

 
ตารางท่ี 28   แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก

การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุนกับระดับการนําความรูและประสบการณ
ที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูขอรับทุน 

การนําความรูและประสบการณ
ท่ีไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

การนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาตอและฝกอบรม
ไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

ความพึงพอใจในงาน ความสามารถดานการ
พัฒนาตนเอง 

ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

ดานการวางแผน 0.20** 0.24** 0.23** 
ดานการประสานงาน 0.37** 0.35** 0.37** 
ดานการสั่งการ/อํานวยการ 0.49** 0.50** 0.47** 
ดานงบประมาณ 0.33** 0.35** 0.39** 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 28  แสดงคาความสัมพันธระหวางระดับการนําความรูและประสบการณที่
ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุนกับระดับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุนโดยวิธีของเพียรสัน (Pearson) 
พบวา ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน
กับระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิด
ประสิทธิผลของผูรับทุน ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธกันเชิงบวกหรือแปรผันตาม 



111 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เร่ือง “การศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน

พระราชทานพัฒนาศิริราช” เปนการศึกษาเฉพาะ บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ีรับ
ทุนพระราชทานพัฒนา   ศิริราชและสําเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อวัดระดับการนํา
ความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนํา
ความรูไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนา   ศิริราช 3. เพื่อเปรียบเทียบการนําความรูไปใชของ
ผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงประสิทธิผล
การนําความรูไปใช วามีระดับสูงหรือต่ําอยางไร และการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวน
บุคคลวาทําใหระดับประสิทธิผลการนําความรูไปใชวาแตกตางกันหรือไม 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ บุคลากรคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ีรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อการศึกษาตอ ฝกอบรมและ
สําเร็จหลักสูตร ตั้งแตป 2549-2554  จํานวน 255 คน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตัวเอง โดย
ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดจํานวน
ขอมูลเพ่ือการวิจัยจํานวน 255 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นตของการเก็บขอมูลและทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใช คารอยละ  คาความถี่ ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล คาเฉลี่ย
( )และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช  เปนรายดาน และใช
วิเคราะหระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิด
ประสิทธิผลของผูรับทุนเปนรายดาน และนําคา T-Test ,  F-Test  มาใชในการวิเคราะหหาความ
แตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ
ฝกอบรมไปใช และทําการทดสอบหาความแตกตางรายคูโดยวิธีทดสอบของเชฟเฟ (Scheffé)  
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พรอมท้ังทําการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ประเภทการขอรับทุน 
ระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรมจนจบหลักสูตร เกรดเฉลี่ย กับระดับการนําความรูและประสบการณที่
ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ทั้ง 4 ดาน และคาความสัมพันธระหวางระดับ
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุนกับระดับการ
นําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผู รับ
ทุนโดยวิธีการของเพียรสัน (Pearson) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
ปจจัยสวนบุคคลของผูรับทุน ที่สําเร็จหลักสูตร จํานวน 255 คน เมื่อจําแนกตามเพศ 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 73.7 รองลงมาเพศชายคิดเปนรอยละ 26.3  จําแนกตามอายุ 
สวนใหญอายุระหวาง   32- 48 ป คิดเปนรอยละ 40.0  รองลงมา อายุ 25-31 ป คิดเปนรอยละ 25.9  

อายุ 39-45 ป คิดเปนรอยละ 18.0  อายุ 46 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 13.7  อายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอย
ละ 2.4 จําแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม สวนใหญวุฒิปริญญาโท คิดเปนรอยละ 52.2 รองลงมาปริญญา
ตรี  คิดเปนรอยละ 45.1  ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ  2.0 จําแนกตามอัตราเงินเดือนสวนใหญ
มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 58  รองลงมาเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
24.3 เงินเดือน 10,001  – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.3  เงินเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 0.4 จําแนกตามสังกัด สวนใหญสังกัดโรงพยาบาลศิริราช คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมา
สังกัดสํานักงานคณบดี คิดเปนรอยละ 21.2  ภาควิชา คิดเปนรอยละ 14.9  ศูนย/สถาน/โรงเรียน     
คิดเปนรอยละ 1.6  และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 0.4 จําแนกตามประเภทการจาง สวนใหญเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน คิดเปนรอยละ 37.65  รองลงมาพนักงานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
คิดเปนรอยละ 32.16  ขาราชการ คิดเปนรอยละ 15.29 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ประจํา) คิด
เปนรอยละ  14.9 จําแนกตามตําแหนงสวนใหญเปนสายสนับสนุนเฉพาะคิดเปนรอยละ 80.8  

รองลงมาสายสนับสนุนทั่วไป คิดเปนรอยละ 19.2 จําแนกตามประเภทการขอรับทุน สวนใหญรับ
ทุนเพื่อการฝกอบรม ในเวลาราชการ คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาขอทุนเพ่ือการศึกษาตอ ในเวลา
ราชการ คิดเปนรอยละ 29.8  ศึกษาตอ นอกเวลาราชการคิดเปนรอยละ 22.0 ฝกอบรม นอกเวลา
ราชการ คิดเปนรอยละ 10.2 จําแนกตามระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรม สวนใหญนอยกวา 1 ป คิดเปน
รอยละ 47.8  รองลงมาระยะเวลา 1 – 2 ป คิดเปนรอยละ 25.9  ระยะเวลา 3 - 4 ป คิดเปนรอยละ 
16.1 ระยะเวลา 5-6 ป คิดเปนรอยละ 6.3 ระยะเวลา  7 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 3.9 จําแนกตามเกรด
เฉลี่ย สวนใหญเกรดเฉลี่ยระดับ 3.00-3.50  คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาเกรดเฉลี่ย ตั้งแต 3.51- 
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4.00 คิดเปนรอยละ 37.6  เกรดเฉลี่ย  2.51 – 2.99 คิดเปนรอยละ7.5 เกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.50 คิดเปน
รอยละ 0.4 

 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูล 
2.1 ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของ

ผูรับทุน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.81) และเม่ือวิเคราะหโดยรวมรายดานพบวา ดาน
การวางแผนของผูรับทุน อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.88) ดานการประสานงาน อยูในระดับสูง 
(คาเฉลี่ย 3.75) ดานการสั่งการ/อํานวยการ อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.05) ดานงบประมาณอยูใน
ระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.58) ทั้งน้ี หากทําการวิเคราะหขอมูลตามขอคําถามในแบบสอบถาม สามารถ
วิเคราะหไดดังนี ้

ดานการวางแผน  
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับ

ทุนดานการวางแผนโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.88)เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจาก
สูงไปตํ่า พบวา มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานอยูในระดับสูง ( =4.00)รองลงมามีการ
รวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปสูการวางแผนในการดําเนินงาน อยูในระดับสูง ( =3.95) มีการกําหนด
มาตรการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานที่บรรลุเปาหมายของการวางแผนอยูในระดับสูง ( =3.90)การ
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนในการใชทรัพยากรอยูในระดับสูง  ( =3.87)มีการ
ระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการไดอยางเปนข้ันตอนตามลําดับ  อยู
ในระดับสูง ( =3.83)การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการ
ควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนดและมีการประเมินผลกระทบเพื่อปรับการวางแผน  อยูในระดับสูง 

( =3.82) และการประเมินแนวทางปฏิบัติงานที่วางไวดวยตัวชี้วัดอยูในระดับสูง ( =3.80) 
ดานการประสานงาน 
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรม ไปใชของผูรับ

ทุนดานการประสานงานโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ย
จากสูงไปตํ่า พบวา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมาใชในการทํางาน ( =

3.99) รองลงมาคือ มีการประสานงานกับหนวยงานยอยๆ ใหทํางานสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันอยูในระดับสูง ( =3.83) มีการติดตอสื่อสารภายในแบบสองทางกับผูที่เกี่ยวของ 
อยูในระดับสูง ( =3.82) มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาจากภายในหนวยงานอยูในระดับสูง 
( =3.66)  ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการทํางานในการดําเนินงาน อยูในระดับสูง ( =3.66) 
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และมีสวนรวมในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร /โครงสรางหนวยงานใหมีความ
ชัดเจนข้ึนเพื่อการประสานงานท่ีดี อยูในระดับสูง ( =3.51) 

ดานการสั่งการ/อํานวยการ 
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับ

ทุน ดานการสั่งการ/อํานวยการโดยรวมอยูในระดับสูง ( =4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจาก
คาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา พบวามีคุณธรรม จริยธรรมท่ีความเหมาะสม โดยยึดความถูกตอง  อยูใน
ระดับสูง  ( =4.37) รองลงมาคือมีความรับผิดชอบใหงานบรรลุผลสําเร็จ อยูในระดับสูง  ( =

4.18)ใชการวิเคราะหในการตัดสินใจท่ีจะแกปญหาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสูง ( =4.07) 
สามารถตัดสินใจแกปญหาอยูในระดับสูง ( =4.03) สามารถวินิจฉัยและแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตอง อยูในระดับสูง ( =4.01)ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในเร่ืองการทํางานอยูใน
ระดับสูง ( =3.98) ไดรับการยกยองวาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   อยูในระดับสูง ( =3.97) 
และทานไดรับความไววางใจผูบังคับบัญชาในการมอบหมายงานสําคัญเพ่ือสั่งการ /อํานวยการ อยู
ในระดับสูง ( =3.79) 

ดานงบประมาณ 
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรม ไปใชของผูรับ

ทุนดานงบประมาณโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจาก
สูงไปต่ํา  พบวา  มีการประเมินการใชจายงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ( =3.72) รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนงานใหสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู( =

3.69) มีการวางแผนลวงหนาในการใชจายเงิน    ( =3.66)  มีการเสนอแนวทางใหมีการใช ดูแล
และบํารุงรักษาอาคาร สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ  ของคณะฯ อยางคุมคา อยูในระดับสูง ( =3.63)หาก
หนวยงานอ่ืนภายในองคกรขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทานสามารถปฏิบัติงานแทนได
(จิตอาสา)เพื่อลดคาใชจายใหกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล อยูในระดับสูง ( =3.60) มีการ
รายงานผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณประจําทุกป  อยูในระดับปานกลาง ( =3.37)
และมีการประเมินผลและตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางตอเนื่อง อยูในระดับปานกลาง  
( =3.37) 

2.2 ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชให
เกิดประสิทธิผลของผูรับทุน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.89) และเมื่อวิเคราะหโดยรวม
รายดานพบวา ดานความพึงพอใจในงานของผูรับทุน อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.82) ดาน
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.95) ความสามารถในการบริหาร
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จัดการ  อยูใน  ระดับสูง  (คาเฉลี่ย  3.91) ทั้งน้ี  หากทําการวิเคราะหขอมูลตามขอคําถามใน
แบบสอบถาม สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

ดานความพึงพอใจในงาน 
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิด

ประสิทธิผลของผูรับทุนดานความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.82) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา พบวา ทานคิดวาตัวเองเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของ
หนวยงาน อยูในระดับสูง ( =4.09) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจที่ไดทํางานในหนวยงาน/คณะฯ
นี้อยูในระดับสูง ( =4.02) ไดมีโอกาสทํางานอยางเต็มความรูความสามารถอยูในระดับสูง ( =

3.98) ทานมีโอกาสไดนําความรูมาใชในการพัฒนาคุณภาพงานที่ไดรับผิดชอบอยูในระดับสูง 
( =3.96 ) การสรางสรรควัฒนธรรมการอยูรวมกันในองคกรมีความเหมาะสมอยูในระดับสูง 
( =3.80) หนวยงานในการสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความรูความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ( =3.79) ทานไดรับการยอมรับจากผูรวมงานจนเกิดการ
สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน อยูในระดับสูง( =3.78)มีอิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบอยูในระดับสูง ( =3.74) ทานไดเสนอขอมูลและขอคิดเห็นตอผูบริหารในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงาน อยูในระดับสูง ( =3.71) ทานพึงพอใจตอภาระ
งานท่ีไดรับมอบหมาย อยูในระดับสูง ( =3.61) ทานมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูใน
ระดับสูง ( =3.58) 

ดานความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิด

ประสิทธิผลของผูรับทุน  ดานความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.95) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า พบวา มีความต้ังใจ ความกระตือรือรน ความ
มุง ม่ันที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  อยูในระดับสูง  ( =4.20) รองลงมา  คือ มี
ความสามารถปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงานและผูอ่ืนไดเปนอยางดี  อยูในระดับสูง ( =4.13) 
และสามารถอุทิศตนใหกับงานท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนอยูในระดับสูง ( =4.11) สามารถนําความรูไปใชใน
การปรับปรุงงานไดอยูในระดับสูง ( =4.10) มีความอดทน อดกลั้นและสามารถเผชิญปญหาตาง 
ๆ ในการปฏิบัติงานได อยูในระดับสูง ( =4.08)  สามารถใชความรูในการแกไขปญหาใหกับตนเอง
และผูอ่ืน อยูในระดับสูง ( = 4.05) สามารถทํางานอยางเปนระบบ  อยูในระดับสูง  ( =4.05)  มี
ความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ อยูในระดับสูง ( =3.98) ถายทอดความรู
ใหกับผูอ่ืนได อยูในระดับสูง  ( = 3.97) รูจักประยุกตวิธีการใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับสูง ( = 3.96) สามารถนําความรูไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง อยูในระดับสูง ( =3.93) มี
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชใหเปนประโยชนตอ งานและองคการอยูในระดับสูง  ( =

3.86)นําความรูไปใชดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับสูง ( = 3.83) สามารถจูงใจใหเพื่อน
รวมงาน ผูใตบังคับบัญชามีความศรัทธา ตั้งใจ เต็มใจที่จะรวมทํางานดวย อยูในระดับสูง ( =3.79)  
สามารถใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง( =3.24) 

ดานความสามารถในการบริหารจัดการ 
การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิด

ประสิทธิผลของผูรับทุน  ดานความสามารถในการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับสูง ( =3.91) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา พบวา สามารถทํางานเปนทีม ( =4.07) 
รองลงมาคือ ทานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน( =4.05) ทานทํางานตรงกับ
ตําแหนงหนาท่ีของทาน ( =4.01) มีการประเมินผลการดําเนินงานที่รับผิดชอบ อยูในระดับสูง 
( =3.96) มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายในการทํางานที่ทานรับผิดชอบรวมอยูในระดับสูง 
( =3.91)มีสวนรวมในการพัฒนาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลรวมอยูในระดับสูง ( =3.91) 
มีการติดตอสื่อสารดีขึ้นในการบริหารงานกับหนวยงานภายนอกรวมอยูในระดับสูง ( =3.87) 
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทํางานพิเศษอ่ืนนอกเหนือจากงานประจํารวมอยูในระดับสูง 
( =3.85) การนําความรูไปใชรวมกับหนวยงานอ่ืนรวมอยูในระดับสูง ( =3.85) สามารถนํา
ความรูไปเผยแพรชวยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน  รวมอยูในระดับสูง ( =3.79) มีการ
เผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษา/ฝกอบรม รวมอยูในระดับสูง ( =3.69) 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1   ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  แตกตางกัน 

จากการพิสูจนสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ  วุฒิการศึกษาเดิม 
อัตราเงินเดือน  อายุงาน หนวยงานที่สังกัด ประเภทการจาง ตําแหนง ประเภทการขอรับทุน 
ระยะเวลาท่ีศึกษา /ฝกอบรมจนจบหลักสูตร เกรดเฉลี่ย(GPA) ที่แตกตางกันโดยภาพรวมมีความไม
แตกตางกันในคาเฉลี่ยการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของ
ผูรับทุน แตพบวา ประเภทการขอรับทุน ที่แตกตางกันมีความแตกตางกันในคาเฉลี่ยดานการ
วางแผน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2   ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 
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จากการพิสูจนสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก ประเภทการขอรับทุน 
ระยะเวลาที่ศึกษา /ฝกอบรมจนจบหลักสูตร เกรดเฉลี่ย(GPA) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการนํา
ความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน โดยภาพรวม มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและเปนความสัมพันธเชิงบวก จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3   ผูรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช มีความสัมพันธเชิงบวกกับการนํา
ความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน 

จากการพิสูจนสมมติฐาน พบวา การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอ
และฝกอบรมไปใชของผูรับทุน  มีความสัมพันธเชิงบวกกับการนําความรูและประสบการณที่ได
จากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน  จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน
  

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน

พระราชทานพัฒนาศิริราช มีประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
1. การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชของผูรับทุน 

จากการศึกษาพบวา ระดับการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใช
ของผูรับทุน อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 3.81 ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของกูลิคและเออรวิก 
(Gulick และUrwick )  ทั้ง 4  ดาน พบวา 

ดานการวางแผน 
จากการวิจัยพบวา  การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ในภาพรวมอยูในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนด
เปาหมายในการดําเนินงานของผูรับทุนมีผลการวิจัยอยูในระดับสูง ซึ่งทําใหผูรับทุนสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลของการนําความรูไปใช โดยผูรับทุนมีการกําหนดเปาหมายของ
การวางแผนเพื่อใหมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีเกิดข้ึน โดยวางแผนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
คณะ พรอมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินแนวทางกําหนดตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยเห็นวาสิ่งที่ผูรับทุนตองพัฒนาเพ่ิมเติมถึงแมผลการวิเคราะหอยูในระดับสูง ผูรับ
ทุนควรมีการพัฒนาวิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 
จนเกิดเปนกระบวนการทํางานท่ีดี  โดยสอดคลองกับแนวคิดของกูลิคและเออรวิก (Gulick และ
Urwick ) ที่วา องคกรจะมุงสูความเปนเลิศตองใหความสนใจเร่ืองของการวางแนวทางในการ
ปฏิบัติตลอดจนกระบวนการทํางานภายในองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่วางไว ทั้งน้ี
จุดเร่ิมตนของความสําเร็จคือการวางแผนที่เหมาะสมและเห็นผลไดจริงเปนตนซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ (2536) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการสราง
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ :กรณีศึกษาสํานักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยเนนการจัดระบบงานการใหบริการท่ีงายและรวดเร็วขึ้นเนนการ
กระจายอํานาจใหเจาหนาท่ี ผูใหบริการ สงเสริมการทํางานเปนทีม เนนประโยชนอยูที่ประชาชน 
ประชาสัมพันธขั้นตอนตาง ๆ ในการบริการ สรางจิตสํานึกรับผิดชอบแกเจาหนาท่ี สนับสนุนใหนํา
อุปกรณการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยมาใช เพื่อการบริการที่รวดเร็ว สรางความสมดุลระหวางปริมาณ
งานและคน เนนการกํากับดูแล 

ดานการประสานงาน  
 จากการวิจัย พบวา การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานการประสานงาน โดยรวมอยูในระดับสูง  ซึ่งชวยใหผูรับทุน
สามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย ราบร่ืนและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝายมีความเขาใจถึงนโยบายและ
วัตถุประสงคของหนวยงานไดดียิ่งข้ึน ชวยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และสิ่งของตางๆ ในการทํางาน 
ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน และยังสรางความ
กลมเกลียว ความเขาใจอันดีและความสามัคคี อีกทั้งชวยขจัดขอขัดแยงในการทํางาน ปองกันการ
กาวกายหนาท่ีขจัดปญหาการทํางานซ้ําซอน หรือเหลื่อมล้ํากัน กอใหเกิดการทํางานเปนทีม สราง
ความสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน รวมถึงเขาใจขอเท็จจริงและปญหาของหนวยงานอ่ืน  นําไปสู
การกระตุนความคิดสรางสรรคและลูทางการปรับปรุงงานตอไป 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรอบภารกิจที่ไดรับมอบหมายถือวาเปนผูที่มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ แตบุคลากรที่มีจิตสํานึกและสามารถแสดงออกซึ่งความเปนนักประสานงานท่ี
ดีใหประจักษได ถือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบุคลากรผูนั้น ดังน้ัน จึงถือเปนสิ่งท่ีมีคุณคาและ
จําเปนท่ีควรอยูในตัวบุคคลทุกคนในองคกร ไมจํากัดเฉพาะผูบริหารเทาน้ัน การมีเครือขายการ
ประสานงานท่ีดีมีประโยชน ทั้งน้ีผูวิจัย เห็นวาการประสานงานของผูรับทุนยังขาดความเขาใจซึ่ง
กันและกัน การใชภาษาในการสื่อสารของเจาหนาท่ีที่ดูแลกองทุนกับผูรับทุนมีความเขาใจยาก 
เนื่องจากมีเ ร่ืองของกฎ ระเบียบ  ประกาศ  และแนวทางการปฏิบัติ เขามาเก่ียวของกับการ
ประสานงาน จึงสอดคลองกับ กูลิคและเออรวิก (Gulick และUrwick ) ที่วา การประสานงาน เปน
การดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค โดยใชเทคนิคในการสงเสริม ชักจูง ตักเตือนใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเปนตน 
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ดานการสั่งการ/อํานวยการ 
จากการวิจัย พบวา การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานการสั่งการ/อํานวยการ โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาผูรับทุนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมโดยยึดความถูกตอง อยูในระดับสูง   จึงถือไดวา
เปนการจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานและนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีระบุไวหรือเปน
กระบวนการจัดการใหสมาชิกในองคกรทํางานรวมกันไดดวยวิธีการตาง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย
เปนสิ่งท่ีซับซอนและเขาใจถองแทไดยาก การนําหรือดานการสั่งการ/อํานวยการ จึงตองใช
ความสามารถหลายเร่ืองควบคูกันไป อาทิ ใชการวิเคราะหในการตัดสินใจที่จะแกปญหา ความวาง
ไววางใจผูบังคับบัญชาในการมอบหมายงานสําคัญเพื่อการสั่งการ/อํานวยการ  ความรับผิดชอบให
งานบรรลุผลสําเร็จ วินิจฉัยและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ตัดสินใจแกปญหา คุณธรรม จริยธรรม
ที่ เหมาะสม  ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและไดรับการยกยองวาทําวานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนตน หนาท่ีในการนําหรือสั่งการนี้ มีความสําคัญไมนอยไปกวาหนาท่ีอ่ืน เพราะ
ตองแสดงบทบาทของผูสั่งการอยางมีคุณภาพ ถาไมเชนน้ัน แผนงานท่ีวางไวตลอดจนทรัพยากรท่ี
จัดเตรียมไวอาจไมเกิดประสิทธิผล ถาดําเนินกิจกรรมดานการสั่งการไมดีพอ ดังน้ัน การสั่งการจึง
เปนเร่ืองของความรูความชํานาญ ประสบการณ และความสามารถที่ชักจูงใหพนักงานรวมกัน
ปฏิบัติงานไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใหองคกรประสบความสําเร็จตามตองการ  ซึ่งสอดคลองกับ  
กูลิคและเออรวิก (Gulick และUrwick ) ที่วา การสั่งการ/อํานวยการ เปนบทบาทท่ีสําคัญเพราะการสั่ง
การ/อํานวยการจะมีผลตอพฤติกรรมขององคการและหนวยงาน ซึ่งอาจจะเปนไปตามแผนและเปาหมาย
หรือไมก็ไดการสั่งการ/อํานวยการเปนกระบวนการแหงการตัดสินใจในการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอีกดวย 

ดานงบประมาณ 
จากการวิจัย พบวา การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและ

ฝกอบรมไปใชของผูรับทุน ดานงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาผูรับทุนมีการประเมินการใชจายงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับสูงซึ่งถือไดวา เปนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยาง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปจจัยความสําเร็จในการใชงบประมาณคือการบริหารจัดการการ
จัดสรรงบประมาณใหเปนมาตรฐานเดียวกันและความสามารถจัดการบรรลุใหเปาหมายขององคกร
เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในเร่ืองของงบประมาณ ทั้งน้ีเพราะดานงบประมาณที่ดีควรมี การจัดทํา
แผนงานใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู  การวางแผนลวงหน าในการใชจายเงิน การเสนอ
แนวทางในการใชอยางคุมคา มีการรายงานผลการดําเนินการและคาใชจายประจําทุกป และ มีการ
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ประเมินและตรวจสอบดวย ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวา ผูรับทุนตองเพิ่มเติมความรูและประสบการณในเร่ือง 
การประเมินและการตรวจสอบการใชจายและการรายงานผลการดําเนินการของการใชจาย
งบประมาณทุกป โดยเสนอวาควรมีการฝกอบรมเฉพาะเร่ือง(แบบเจาะจง) เพื่อใหเขาใจในขั้นตอน
และวิธีการดําเนินงานเพราะวิธีการน้ีจะชวยใหผูรับทุนท่ีขาดทักษะดานงบประมาณมีความเขาใจ
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กูลิคและเออรวิก (Gulick และUrwick ) ที่วา งบประมาณถือ
เปนแผนงานชนิดหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมโครงการตางๆ ที่องคกรจะปฏิบัติจัดทําใน
ระยะเวลาหน่ึงที่กําหนดไว โดยใหมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการทํางาน 

3.การนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาตอและฝกอบรมไปใชใหเกิด
ประสิทธิผลของผูรับทุน อันไดแก 

 ดานความพึงพอใจในงาน  
จากการวิจัยพบวา บุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช มีความพึงพอใจ อยู

ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 3.89 ของความพึงพอใจ โดยบุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
ตองการแรงจูงใจในการทํางานและเม่ือไดรับการตอบสนองดวยปจจัยไมวาจะเปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จของหนวยงาน ความพึงพอใจที่ไดทํางานในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  การมี
โอกาสทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ  และภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย จนเกิดเปนความพึง
พอใจในงาน ปจจัยที่ทําใหบุคลากรท่ีรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช มีความรูสึกที่ดีหรือเกิด
ความพึงพอใจตองานน้ัน พบวา สวนมากเปนประเด็นท่ีเกี่ยวกับตัวเนื้องานท่ีทํา (Job content)กับ
ภาพลักษณขององคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุพจน สุขสบาย  (2547) ซึ่งผูวิจัยคิดวา เมื่อ
บุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เกิดความพึงพอใจในปจจัยตางๆเหลาน้ีแลวก็จะทําให
บุคลากรท่ีรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เกิดแรงจูงใจในการทํางานซึ่งเม่ือเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานแลวบุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ก็จะทํางานโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหน่ือย
เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการซึ่งเม่ือบุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 
เกิดความรูสึกเหลาน้ีแลวก็จะกลายเปนความรูสึกจงรักภักดีและสั่งสมจนกลายเปนความผูกพันตอ
องคกรตอไป  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) 

ดานความสามารถการพัฒนาตนเอง  
จากการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช สามารถนําความรูไป

ใชในการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับสูง  ซึ่งในปจจุบันทุกๆองคการตางใหความสําคัญ
กับการลงทุนดานการพัฒนาบุคลากรมากย่ิงข้ึน  โดยทุนมนุษยเปนสิ่งจําเปนที่องคกรทุกองคกรตอง
ลงทุนในการพัฒนามนุษย ที่เปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาองคกรใหประสิทธิภาพและกาว
ไปสูความสําเร็จไดดวยสาเหตุตางๆ ขางตนจึงไมสามารถปฏิเสธไดวาในทุกๆองคกร บุคลากรตอง
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เรงท่ีจะพัฒนาตนเองและแขงขันกันเพ่ือใหผูบริหารเห็นความสําคัญของตนและยอมรับความรู
ความสามารถของตน อันเปนเสนทางท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จในหนาท่ีการงานท่ีตนเองตองการ
อันเปนตนเหตุของการแขงขันท่ีทําใหบุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนา      ศิริราชและสําเร็จ
การศึกษา มีความกระตือรือรน มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและพยายาม
นําความรูที่ไดรับจากการศึกษามาปรับใชในการแกปญหาตางๆ ใหมากท่ีสุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของ 
เต็มเดือน คงสัตย (2533) โดยธรรมชาติของการเรียนรูจะถูกแทนที่โดยงาน และผลจาก
ประสบการณรายบุคคลในแตละวัน ทุกวัน ทุกภาระหนาท่ีที่ไดกระทําไป ธรรมชาติของการเรียนรู 
ถึงแมวาจะมีความยากในการสืบสอบกวาการ Coaching , Mentoring หรือ ใชความสัมพันธของ
เพื่อน และจนกระทั่งพวกเราไดเรียนรูผานประสบการณทุกวัน และระดับของการตระหนักในสิ่งน้ี
สําคัญมากตอการพัฒนาตนเอง ซึงอาจจะเคยเห็นไดจากความอุตสาหะ พยายาม ที่จะรับเรียนรูจาก
การทํางาน และใชขอบเขตของงานในวงจรการเรียนรู การพัฒนาตนเองสามารถท่ีจะเนนไปท่ี
ทักษะเฉพาะดาน แตบอยคร้ังท่ีขยายไปสูการพัฒนาทัศนคติ และการเติบโตสวนบุคคล พรอมกับ
ความพยายามนําตนเองเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด เพื่อใหเปนที่ยอมรับและ
ไดรับการยกยองจากเพ่ือนรวมงาน เพื่อใหตนเองประสบผลสําเร็จและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตใน
หนาท่ีการงานมากที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิด Boydell  (อางถึงในพิมล สิงหอุไร  2550:26-27)  โดย
มนุษยทุกคนมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ตองการท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ หรือสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อความกาวหนาในดานอาชีพการงาน เพื่อความม่ันคงของรายได   

ดานความสามารถในการบริหารจัดการ  
จากการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช สามารถนําความรูไป

ใชในการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับสูง  ประกอบกับ
บุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช มีการนําความรูความสามารถหลายๆ ดานมาพัฒนา
บริหารจัดการ ใหกับองคกร อาทิ ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความสามารถในการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน ซึ่งถือไดวาการบริหารจัดการเปนสมองขององคการ การท่ี
องคการจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวน้ัน จําตองมีกระบวนการจัดการท่ีดี ซึ่งตรง
ตามแนวคิดของ Fayol  โดยการบริหารจัดการตามแนวคิดของ Fayol จะเนนการสอนและการเรียนรู 
อยางเปนกระบวนการ ซึ่งบุคลากรที่รับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช สามารถนําความรูที่ไดจาก
การศึกษามาเปนตัวกําหนดเปาหมายในการทํางาน มีการนําความรูไปเผยแพรใหกับหนวยงานอ่ืน
ในคณะและสามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ไดอยูในเกณฑระดับสูง 
อีกทั้งยังมีการเผยแพรความรูและความสามารถใหกับสังคมอีกดวย ซึ่งตรงตามแนวคิดของ Chester 
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I Barnard ที่ตองมีการปฏิสัมพันธทางสังคมเพ่ือสรางจิตสํานึกและสรางเครือขายใหจุดมุงหมาย
เดียวกัน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
1. ดานการพัฒนาตนเอง ควรมีการปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเอง เพื่อนําความรูมาแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน มีการสรางวิสัยทัศนกวางไกลขึ้นและทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คณะควรมีการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิง
คณะควรตระหนักถึงการพัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และดานงบประมาณ 
เพื่อจะไดเปนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 

2. ทางกองทุน ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน เปนระยะๆ เพื่อนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงระบบงานกองทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค วิสัยทัศนของคณะ 

3. ควรมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และประกาศ ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะและ
กองทุนอ่ืนๆท่ีคณะจัดต้ังข้ึน ดังน้ี คุณสมบัติของผูรับทุน พันธะของการรับทุน เกณฑการใหทุน 
และ การประเมินผล 

4. จากผลการวิจัย ควรมีการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม ดานงบประมาณ ในเร่ืองของการ
ประเมินผลและการตรวจสอบการใชจายงบประมาณอยางตอเนื่อง และ การรายงานผลการ
ดําเนินการและการใชจายงบประมาณประจําทุกป ใหกับผูรับทุน โดยจัดหลักสูตรฝกอบรมเฉพาะ
ทางดานงบประมาณใหกับผูรับทุน เพื่อใหผูรับทุนมีพื้นฐานเกี่ยวกับดานงบประมาณ ตลอดจนเปน
การพัฒนาวิธีการใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังถัดไป 
1. ควรมีการทําวิจัยซ้ําเก่ียวกับการนําความรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลของผูรับทุน โดย

ใชกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินการวิจัย เชนเดียวกับการวิจัยนี้ แตใหเปลี่ยนกลุม
ตัวอยาง เปนระดับหัวหนางาน เพื่อที่ไดทราบผลของการวิจัยสองดานวามีความสอดคลองหรือ
แตกตางจากการศึกษาคร้ังนี้หรือไม 

2. ควรวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลการนําความรูไปใชของผูรับทุน 

3. ควรวิจัยเกี่ยวกับ ประเภทการขอรับทุน โดยศึกษาวาการรับทุนในเวลาราชการกับการ
รับทุนนอกเวลาราชการ มีความแตกตางกันอยางไร และผลท่ีไดหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาแตกตาง
กันหรือไม 
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4. ควรมีการวิจัยแบบเจาะลึกในเร่ืองของ ความแตกตางระหวางเกรดเฉลี่ยและ
ระยะเวลาท่ีศึกษา/ฝกอบรม ตอการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนประโยชนในการนํา
ผลการวิจัยมาใชปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบงานกองทุน 
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