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บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารเป็นหลัก เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากการศึกษาทฤษฎี
ทางสังคมวิทยา ต ารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระท าผิดทางอาญาของเยาวชนทั้ง
ของในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  
ความหมายของการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดทาง
อาญาของเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู ได้แก่ แบบเผด็จการ 
แบบประชาธิปไตย แบบปล่อยปละละเลย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย อิทธิพล
ของกลุ่มเพื่อน อิทธิพลของสื่อ และปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคม ได้แก่ ความผูกพันต่อบิดา
มารดา ความยึดม่ันต่อการกระท าที่สังคมยอมรับ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ความ
เชื่อม่ันในบรรทัดฐานและค่านิยม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชน   

 

ค าส าคัญ : การกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
 
Abstract 
 This article mainly focused on a paper based documentation. A research study of the 
sociological study of texts, research documents related to juvenile delinquency, both at 
home and abroad by using these materials as a analytical research. Which include The 
definition of juvenile delinquency sociological theories associated with juvenile delinquency. 
And factors influencing juvenile delinquency. The results showed there are factors that could 

                                                 


 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การกระท าผิดทางอาญาของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  

และเยาวชนจังหวัดสงขลา 
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influence juvenile violate the law including upbringing child in either a democratic or a 
dictatorship way, child neglect. In addition, environmental factors including child's habitat 
also, how friends and social media and networking impact their lifestyle. Furthermore, the 
social bond and attachment parenting, commitment to social action, participation in social 
activities, confidence in the norms and values. These factors are interrelated in producing 
juvenile delinquency. 
 

Key words: Juvenile Delinquency 
 
บทน า 
 ในสังคมปัจจุบัน เริ่มที่จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง วัฒนธรรม มีการเพิ่มจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ
การด ารงชีวิต โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ซึ่ง
โดยส่วนมากจะเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุ แต่ทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม คุณภาพ
ของการพัฒนากลับลดน้อยลง อย่างประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา ปัญหาสังคมไม่ได้ลดลง กลับ
มีแต่เพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องของความเสื่อมทางศีลธรรม ปัญหาเยาวชน เรื่องอบายมุข ปัญหาการติดสิ่งเสพ
ติด ปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรม (พระพรหมคุณาภรณ์, 2549) 
 ส าหรับในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ปัญหาสังคมกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าความผิดซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ควรได้รับความ
สนใจจากทั้งในส่วนของรัฐและเอกชนอย่างยิ่ง เนื่องจากเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของ
ประเทศ ถ้าเยาวชนได้พัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
(วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2531) ส าหรับความหมายของเด็กและเยาวชนกระท าผิด หมายถึง เด็กที่กระท า
ผิดทางอาญา รวมทั้งเด็กหรือเยาวชนที่กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดส าหรับเด็ก(สุชา 
จันทน์เอม, 2541) ซึ่งจากรายงานสถิติคดี ประจ าปี พ.ศ.2554 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ในระยะเวลาเพียง 1 ปีมีเด็กและเยาวชนกระท าผิดรวมกันทั้งสิ้นมากถึง 35,049ราย จ านวนนี้พบว่ามี
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี จ านวนมากที่สุดถึง 29,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิด (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 
2554) 
 จ านวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
จ าแนกตามฐานความผิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2553 มีแนวโน้มของการกระท าความผิดที่สูงขึ้นใน
ทุกฐานกระท าความผิด ซึ่งดังท่ีได้แสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จ าแนกฐาน        
ความผิด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 - 2553 

 
ฐานความผิด 

ปี พ.ศ. 
 2549  2550  2551  2552  2553 

รวม 48,241 51,128 46,981 46,371 44,057 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 14,314 14,764 12,658 10,073 9,742 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 8,284 7,784 6,661 6,388 5,474 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ 3,652 2,154 1,916 2,538 1,812 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ    
   ชื่อเสียงและการปกครอง 

1,731 3,247 2,989 2,409 2,300 

ความผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ 8,803 10,279 11,207 12,352 14,695 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด 3,414 3,650 3,251 3,419 2,889 
ความผิดอื่น ๆ 8,020 9,250 8,299 9,200 7,145 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2553 
 
 จากสถิติการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในสถานพินิจฯทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 
2553 พบว่า สถานพินิจฯจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีการจัดตั้ง
เป็นล าดับที่สองรองมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีสถิติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับที่3ในภาคใต้รองมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตามล าดับ โดยจ านวนเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีใน
สถานพินิจฯจังหวัดสงขลา พ.ศ.2553 มีจ านวนถึง 1,299 ราย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2553) 
 จากสถิติข้างต้นพบว่าเยาวชนมีการกระท าความผิดในคดีอาญาโดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึง
นับว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่งต่อสภาพสังคมไทย ซึ่งหากไม่ได้รับศึกษาเรียนรู้วิธีการเพื่อที่จะการ
แก้ไขอย่างถูกต้องและจริงจังจะมีผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นก าลังของ
ประเทศต่อไปในอนาคต 
 นักจิตวิทยาและนักสังคมศาสตร์ได้ท าการศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้เด็กหรือเยาวชนกระท าผิด
ตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงปรากฏว่าจ านวนเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิดมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเดิม และลักษณะของการกระท าผิดก็รุนแรงกว่าสมัยก่อน และสาเหตุ
ของการกระท าผิดนั้นก็ซับซ้อน มีทั้งที่เนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหลายสาเหตุ
ประกอบกัน ประการส าคัญก็คือการที่จะเข้าใจสาเหตุนั้นจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบทางสังคม 
พัฒนาการของบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความเชื่อ แรงจูงใจ และอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย (สุชา จันทน์เอม, 
2541)  และการประกอบการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
สันดานเดิมหรือพันธุกรรม จากสถิติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2553 พบว่า
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สาเหตุที่เด็กกระท าผิดมีสาเหตุมาจากการคบเพื่อนถึงร้อยละ 39.8 จากความคึกคะนองร้อยละ16.22 
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ร้อยละ10.63 จากสภาพเศรษฐกิจและครอบครัวรวมกันร้อยละ 12.73 จะ
เห็นได้ว่าสาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กไม่ได้เกิดจากสันดานเป็นผู้ร้าย แต่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ครอบครัวที่ยากจน ขาดการศึกษา ไม่สามารถให้
การศึกษาที่ดีแก่บุตรหลานได้ เนื่องจากบิดามารดาเป็นผู้หาเช้ากินค่ า ไม่มีเวลาสนใจบุตรธิดา เด็กๆ 
ต้องไปหาเงินเองอาจจะไปรับจ้างอยู่ตามปั๊ม รับจ้างขัดรองเท้า ล้างชาม ฯลฯ ซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก 
เมื่อเด็กเกิดการขัดสนก็อาจจะประกอบการกระท าผิดได้ง่าย ในกรณีตรงข้ามที่บิดามารดามีธุรกิจมาก 
ฐานะร่ ารวย ไม่มีเวลาสนใจลูก ไปร่วมงานสังคมนอกบ้านมาก เด็กจะประกอบการท าผิดหรือถูก
เพื่อนชักน าไปในทางไม่ดีได้ง่าย (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ, 2530) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้ เขียนมีความสนใจที่ต้องศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคม ปัจจัยด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และ
การกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน โดยการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อใช้ในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระท าผิดทางอาญา 
นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมการกระท าผิดทางอาญาของเยาวชนใน
จังหวัดอื่น หรือภูมิภาคอื่น เพื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สามารถน าไปศึกษาการกระท า
ผิดทางอาญาของเยาวชน รวมถึงป้องกันการกระท าผิดของเยาวชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาเอกสารความหมายและแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด
ทางอาญาของเด็กและเยาวชน  

2. ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ใช้การศึกษาเอกสารเป็นหลัก (Documentary research) เป็น

การศึกษาค้นคว้าวิจัยจากการศึกษาทฤษฎีทางสังคมวิทยา ต ารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการกระท าผิดทางอาญาของเยาวชนทั้งของในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยมีขอบเขตดังนี้  

1. ความหมายของการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
 2. แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 
2) ปัจจัยด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 
3) ปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคม 

 



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 341 

 

กฎหมายและการพฒันาองค์กร 
 

ผลการวิจยั 
1. ความหมายของกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 

ความหมายของค าว่า “การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน” มีขอบเขตที่กว้างขวางมากทั้งใน
ประเทศไทยและในหลาย ๆ ประเทศ ค าจ ากัดความมักจะมีลักษณะหลากหลายและแตกต่างกันในแต่
ละสังคม เสริน ปุณณะหิตานนท์ (2527) ได้กล่าวเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไว้ว่า 
หมายถึง “พฤติกรรมบางรูปแบบที่ขัดแย้งหรือต่อต้านสังคม ท าให้เกิดการเสียระเบียบทั้งในทาง
สังคมและตัวบุคคล และมีนัยความหมายครอบคลุมไปถึงผลการใช้ค่านิยมวินิจฉัยความประพฤติว่า
เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนา ภายในกรอบของบรรทัดฐานและกฎหมายของสังคม” 
ในขณะที่ สุชา จันทร์เอม (2541) ได้ให้ความหมายของค าว่า “เด็กกระท าผิด” ไว้ว่า คือ เด็กเกเร 
ขอทาน หนีโรงเรียน แต่ที่รุนแรงที่สุดคือการกระท าผิดทางกฎหมายที่จัดอยู่ในประเภทความผิดบาง
ลักษณะในศาลคดีเด็กและเยาวชน คือ การท าร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ กระท าอนาจาร ข่มขืน กระท า
ช าเรา การกระท าผิดว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 (สมชาย 
พงษ์พันธ์พัฒนาศิลป์ และเผ่าพันธุ์ ชอบน้ าตาล, 2553) ได้ก าหนดความหมายของเด็กและเยาวชน
ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ และเยาวชน หมายความ
ว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ดังนั้น เด็กที่อายุต่ ากว่านี้จะไม่มี
ความผิดทางอาญา เนื่องจากถือว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะ ในขณะที่ Sceldon and Glueck (1964 อ้าง
ถึงใน สุณีย์ กัลป์ยะจิตร, 2551) ได้กล่าวว่า เด็กคนใดก็ตามแม้ว่าจะกระท าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียง
ครั้งเดียวก็เข้าลักษณะเด็กที่กระท าผิด แต่นักวิจัยไม่ถือว่าเป็นเด็กเกเร โดยให้ความหมายว่าเด็กเกเร
จะต้องเป็นเด็กที่กระท าผิดอย่างเดียวกันหลาย ๆ หน เพราะการที่เด็กท าผิดเพียงครั้งเดียวหรือสอง
ครั้ง อาจเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมยั่วใจ เม่ือเติบโตขึ้นอาจจะเลิกราไป ทั้งที่การกระท านั้น  เป็นการ
กระท าผิดกฎหมายก็ตาม นอกจากนั้น James Dairs (อ้างถึงใน สุณีย์ กัลป์ยะจิตร, 2551) ได้ให้
ความหมายของเด็กและเยาวชนกระท าผิดได้ว่า (Juvenile Delinquency) เป็นแนวความคิดทาง
กฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเทศบัญญัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีอายุต่ ากว่าเกณฑ์อายุ
ของผู้ใหญ่ตามกฎหมายของชุมชนนั้น โดยมิได้รวมการประพฤติตนไม่สมควรตั้งแต่ระดับธรรมดา 
จนถึงขั้นร้ายแรงของเด็กและเยาวชน แต่จะรวมเฉพาะการประพฤติที่ละเมิดกฎหมายเท่านั้น  

 จากการที่นักวิชาการได้ให้ความหมายการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไว้นั้น ผู้วิจัยสรุปได้
ว่าการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน เป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งหรือต่อต้านสังคม ผิดกรอบของบรรทัด
ฐานทางสังคม อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ผิดกฎหมายก็ได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะมุ่งไป
ที่พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายทางอาญา  ซึ่งเป็นการกระท าผิดในคดีอาญา อันได้แก่ การกระท าผิดเดี่ยว
กับทรัพย์ การกระท าผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย การกระท าผิดเกี่ยวกับเพศ การกระท าผิดเกี่ยวกับ
ความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง การกระท าผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ การกระท า
ผิดเกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด และการกระท าผิดอื่นๆ อันมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา  
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2. แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
ทฤษฎีหลัก ๆ ทางสังคมวิทยาในการอธิบายถึงการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน

มีดังต่อไปนี้ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2531) 
1) ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง 

ค าว่าวัฒนธรรมรอง หมายถึง บรรทัดฐานและค่านิยมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลักของ
สังคมวัฒนธรรมรองอาจแสดงออกทางการใช้ภาษาที่แตกต่าง ประเพณีเฉพาะหรือพิธีกรรมทางสังคม
ของสมาชิกของวัฒนธรรมรองนั้น แนวความคิดวัฒนธรรมรองได้ถูกน ามาใช้อธิบายเรื่องการกระท า
ผิดโดยเสนอว่า การกระท าผิดของเยาวชนเป็นผลจากการที่บุคคลยึดม่ันและปฏิบัติตามค่านิยมของ
วัฒนธรรมรองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อค่านิยมของวัฒนธรรมหลักของสังคม (B.Krisberg และ J.Austin 
1978 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2531) ทฤษฎีวัฒนธรรมรองที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชน ที่จะกล่าวถึงมี 3 ทฤษฎีด้วยกันคือ 

1.1) ทฤษฎีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Culture Conflict Theory) ของ Thorsten Sellin  
(1938 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2531) ทฤษฎีนี้เสนอว่า เม่ือมีการพิจารณาสาเหตุการกระท าผิด
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ (1)ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมขั้นปฐมภูมิ 
ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดจากการที่วัฒนธรรมสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาพบกัน เช่น คนซึ่งอยู่ใน
ประเทศหนึ่งมีวัฒนธรรม ค่านิยมอย่างหนึ่งอพยพไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งและไปท าตามวัฒนธรรม
เดิมของตน ในขณะที่วัฒนธรรมเดิมนั้นขัดแย้งกับกฎหมายของสังคมใหม่ ท าให้บุคคลนั้นกลายเป็น
ผู้กระท าผิดไป (2) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมขั้นทุติยภูมิ Sellin เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในแต่ละสังคม ก่อให้เกิดความแตกต่างของคนในสังคมนั้นมากขึ้น ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มในสังคม ถ้าวัฒนธรรมของคนกลุ่มใดไปขัดแย้งกับบรรทัด
ฐานหลักของสังคม คนในกลุ่มที่ยึดม่ันปฏิบัติตามค่านิยมของตนก็จะกลายเป็นผู้กระท าผิดไปได้ 
ดังนั้น อาจมองว่าในการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการ
แบ่งงานกันท ามากขึ้น วัยรุ่นต้องเข้าโรงเรียนกลายเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่ง (ในสังคมเกษตรวัยรุ่น
ท างานในครัวเรือนมีวิถีชีวิตกลมกลืนกับผู้ใหญ่) ซึ่งน าไปสู่การสร้างค่านิยมของกลุ่มตนข้ึน 

1.2) ทฤษฎีค่านิยมของชนชั้นกลาง ของ Albert Cohen (1955 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสิน
สิทธิ์, 2531) Cohen อธิบายว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ าต้องอยู่ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์
บรรทัดฐานถูกก าหนดโดยชนชั้นกลาง แต่เด็กชนชั้นล่างเหล่านั้นไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนแบบชน
ชั้นกลาง จึงไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับเด็กที่มาจากชนชั้นกลาง หรือแข่งขันเพื่อจุดมุ่งหมายที่ถูก
ก าหนดโดยชนชั้นกลาง อย่างไรก็ตาม เด็กเหล่านี้ยอมรับในมาตรฐานของชนชั้นกลางผ่านทางพ่อ 
แม่ของตนและผ่านทางสื่อมวลชน เม่ือเขายอมรับในมาตรฐานแต่ไม่มีวิถีทางที่จะให้ได้มา พวกเขาจึง
สร้างวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของตนเองขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความคับข้องใจ ในแนวคิดของ 
Cohen วัฒนธรรมรองที่วัยรุ่นสร้างขึ้นมานั้นประกอบด้วย (1) การขโมยเพื่อ “ขอให้ได้ขโมย” โดยเด็ก
ไม่ได้ต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้สิ่งที่ขโมย (2)ความปรารถนาร้าย คือ รู้สึกสนุกกับการท าให้ผู้อื่น
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เดือดร้อน หรือเม่ือได้ท้าทายข้อห้ามต่างๆ (3) บรรทัดฐานของเด็กที่กระท าผิดจะอยู่คนละขั้วกับ
บรรทัดฐานของสังคมผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้พวกเขาขโมยเช่นเดียวกับอาชญากรผู้ใหญ่ แต่จะ
พบว่าของที่พวกเขาขโมยมีหลายชนิดและแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงว่าค่านิยมของเขาแตกต่าง
จากของผู้ใหญ่ (4) สนใจแต่ความสนุกสนานเฉพาะหน้า โดยไม่นึกถึงหรือวางแผนส าหรับอนาคต (5) 
ต้องการการปกครองตนเอง ทนไม่ได้ต่อการถูกบังคับจากภายนอก คนในกลุ่มจะคัดค้านต่อความ
พยายามของสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ในการควบคุมชีวิตของพวกเขา ส่วน
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างมาก 
  1.3) ทฤษฎีของ Walter Miller (1985 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์ , 2531) Miller ได้
อธิบายถึงสาเหตุของการกระท าผิดของเด็กและวัยรุ่นที่มาจากชนชั้นล่างโดยเฉพาะ โดยเสนอว่า ใน
ชุมชนชั้นล่างนั้นจะมีวัฒนธรรมของตนเองและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในชุมชนนั้น วัฒนธรรม
ของชนชั้นล่างนี้ แตกต่างจากวัฒนธรรมที่เป็นหลักในสังคมวิถีชีวิตของคนในชนชั้นล่างมีลักษณะตาม 
“focal concerns” focal concerns นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับค่านิยมนั่นเอง ซึ่งจะประกอบด้วย (1) 
การชอบหาเรื่อง (Trouble) คือการชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎหมาย Miller กล่าวว่า ในบาง
สถานการณ์ การละเมิดกฎหมายดูจะเป็นการน ามาซึ่งเกียรติยศในชุมชนชั้นล่าง และมีความเชื่อ
ก้ ากึ่งกันระหว่างการกระท าตามกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายอยู่ (2) ความแกร่ง (Toughness) คือ มี
ความเชื่อในความแข็งแกร่ง ความกล้า ไม่แสดงออก และต้องเก่งในเรื่องการต่อสู้ คนชนชั้นล่างจะมี
การยกย่องใน “ความเป็นผู้ชาย” อยู่มาก จึงมักพบว่าใครที่มีท่าเป็นพวกรักร่วมเพศมักถูกท าร้าย
อย่างรุนแรงในชุมชนชั้นล่าง (3) ความฉลาด (Smartness) คนที่มีความสามารถในการได้มาซึ่งวัตถุ
ต่าง ๆ หรือสถานภาพโดยใช้หัวสมองและใช้แรงกายน้อยที่สุด จะได้รับการยอมรับ เช่น การชนะใน
การเล่นพนันเป็นต้น (4) ความตื่นเต้น (Excitement) คนในชุมชนชั้นล่างชอบความตื่นเต้น ซึ่งส่วน
ใหญ่ออกมาในรูปของการดื่มและการพนันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เล่นม้า เล่นหวย เล่นไพ่ รวมทั้งการ
ไปหาความสนุกสนานทางเพศ (5) เชื่อในโชคชะตา (Fate) ชนชั้นล่างมักรู้สึกว่าตนไม่สามารถ
ก าหนดความเป็นไปของชีวิตตนเองได้ และเชื่อว่าทุกอย่างถูกก าหนดโดยดวงชะตา ซึ่งน าไปสู่การ
ชอบเล่นการพนันต่างๆ (6) การปกครองตนเอง (Autonomy) คนในชนชั้นล่างจะแสดงออกถึงการ
ต่อต้านต่อการควบคุมที่มาจากภายนอก โดยมีภาพว่า ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ มีความไม่ยุติธรรม
ต่อพวกตน ค่านิยมเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในชุมชนนั้นด้วย ซึ่งเม่ือวัยรุ่นปฏิบัติตามค่านิยมที่มีอยู่
ในชุมชน ย่อมน าไปสู่ความขัดแย้งต่อบรรทัดฐานที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ และได้มีนักวิจัยหลาย
ท่าน ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีวัฒนธรรมรอง ซึ่งมีดังนี้คือ โสภา ชูพิชัยกุล ชปิลมันน์ และ
คณะ (2533) ได้ศึกษาเรื่อง การแพร่ระบาดของการติดสารเสพติดในเด็กและเยาวชนย่านชุมชน
แออัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในพื้นที่ที่มีการระบุว่ามีการติดสารเสพติดมากที่สุด 6 เขต 
จ านวน 600 คน พบว่าเด็กและเยาวชนท่ีติดสารเสพติดมีการศึกษาต่ ากว่าต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 อาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมรสและอยู่ด้วยกัน 
เด็กและเยาวชนไว้วางใจแม่มากที่สุด เม่ือมีปัญหาจะนึกถึงแม่และอยากระบายปัญหาด้วย เม่ือไม่ได้
ระบายจะอึดอัดอยากท าลายทุกอย่างที่ขวางหน้า อยากหนีไปให้พ้น และมีความว้าเหว่ ปัญหาส่วน
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ใหญ่ที่ต้องเผชิญมักจะเป็นปัญหาครอบครัวและปัญหาส่วนตัว ในครอบครัวไม่มีใครใช้สารเสพติด แต่
เพื่อนส่วนใหญ่ใช้สารเสพติด การใช้สารเสพติดครั้งแรกเนื่องจากอยากลอง โดยการชักจูงของเพื่อน
ซึ่งท าให้หายเหงาและสามารถเข้ารวมกลุ่มกับเพื่อนได้  นอกจากนี้ จากการศึกษาของ ปะภาลี สุข
ทรรศนีย์ (2535) ได้ศึกษาลักษณะการใช้และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น 
ศึกษาเฉพาะเขตชุมชนแออัดคลองเตยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน ผลการศึกษาพบว่า การ
คบเพื่อนที่ใช้สารเสพติดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้สารเสพติด และจากการศึกษางานวิจัยใน
ต่างประเทศของ Sheldon และ Eleanor (1968) ได้ศึกษาและติดตามเด็กที่กระท าผิดที่รวบรวมไว้
ระหว่างปี 1924-1935 จ านวน 500 คน ที่มีอายุระหว่าง 10-17 ปี เปรียบเทียบเด็กชายที่ไม่ได้กระท า
ผิดที่อยู่ในวัยเดียวกันจ านวน 500 คน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งในเมืองบอสตัน โดยเด็ก
ทั้งสองนี้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการกระท าผิดสูง กล่าวคือเป็นกลุ่มที่มีฐานะ
ยากจน มีสภาพการเป็นอยู่ขาดแคลน ขาดการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง  และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ มี
แนวโน้มน าไปสู่การกระท าผิดและมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ผลการศึกษาพบว่าเด็กที่กระท าผิดส่วน
ใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือเคยกระท าผิดมาก่อนและยังพบว่าผู้ที่เคยกระท าผิดใน
วัยเด็ก จ านวนครั้งของการกระท าผิดจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เคยกระท าผิด
ในวัยเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไม่ดี ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวยากจน และความ
อยากรู้อยากเห็นของเด็ก 

2) ทฤษฎีการสมาคมที่แตกต่าง (Theory of Differential Assosiation) 
Sutherland เป็นเจ้าของทฤษฎีนี้ หลักการที่ส าคัญของทฤษฎีมีอยู่ 9 ประการด้วยกัน 

(Sutherland and Cressey  1970 อ้างถึงใน สุณีย์ กัลป์ยะจิตร, 2551) คือ (1) พฤติกรรมอาชญากร
เกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ (2) พฤติกรรมอาชญากร เรียนรู้โดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในกระบวนการติดต่อสื่อสารกัน (3) หลักการส าคัญในส่วนของของการเรียนรู้
พฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ้นภายในกลุ่มที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน (4) เม่ือพฤติกรรมอาชญากรได้รับการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้นี้จะรวมถึงเทคนิคในการกระท าผิด และทิศทางเฉพาะของแรงจูงใจ 
แรงผลักดัน การให้เหตุผล และทัศนคติของการกระท าผิด (5) ทิศทางเฉพาะของแรงจูงใจและ
แรงผลักดันแสดงออกในรูปของความเชื่อถือที่มีต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่มีความเชื่อถือต่อ
บทบัญญัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ในบางสังคมจะมีความเชื่อถือในกฎหมาย ในขณะที่บาง
สังคมไม่มีความเชื่อถือ (6) การที่เยาวชนกระท าผิดเพราะว่าได้เรียนรู้ด้านที่พึงพอใจต่อการละเมิด
มากกว่าด้านท่ีไม่พึงพอใจต่อการละเมิดกฎหมาย ข้อนี้ถือเป็นหลักการพื้นฐานของทฤษฎีโดยมองว่า
บุคคลกลายเป็นผู้กระท าผิดเพราะได้สัมพันธ์ติดต่อกันแบบแผนการกระท าผิดและห่างเหินจากแบบ
แผนที่ต่อต้านการกระท าผิด (7) การมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอาจผันแปรไปตามความถี่ ความ
นาน การจัดล าดับก่อนหลัง และความรู้สึกแรงกล้า (8) กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรม โดยมี
ความสัมพันธ์กับแบบอย่างในการเป็นอาชญากร หรือแบบอย่างในการเป็นปฏิปักษ์ต่ออาชญากร 
เกี่ยวข้องกับกลไกต่าง ๆ ในการเรียนรู้ท านองเดียวกับการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ (9) ในขณะที่พฤติกรรม
อาชญากรเป็นการแสดงออกถึงความต้องการและค่านิยมโดยทั่ว ๆ ไป แต่จะอธิบายว่าคนกระท าผิด
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เพราะมีความต้องการและค่านิยมโดยท่ัว ๆ ไปนั้น เห็นจะไม่ถูกต้องเพราะพฤติกรรมที่ไม่เป็นอาชญา
กรก็แสดงออกถึงความต้องการและค่านิยมแบบเดียวกัน โดยสรุป ทฤษฎีของ Sutherland  ต้องการ
เสนอว่า สาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้วัยรุ่นกระท าผิด คือ การที่วัยรุ่นนั้นมีการสมาคมกับกลุ่มคนที่
กระท าผิด ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้กระท าผิด คือผู้ที่มีการสมาคมกับกลุ่มที่ต่อต้านการกระท าผิด และได้มี
นักวิจัยหลายท่าน ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสมาคมที่แตกต่างดังนี้คือ งานวิจัยของ สุนิสา 
จิตธนานนท์ (2545) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหญิงใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการคบเพื่อน เด็ก
และเยาวชนหญิงมีระดับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนค่อนข้างดี แต่มีเพื่อนส่วนใหญ่เคยใช้ยาเสพติด 
และจากการศึกษาของ ภูมิพงษ์ ขุนฉมฉ่ า (2546) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรที่มีผลต่อการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
โดยทางตรงด้านบวกต่อการกระท าความผิดทางอาญาและจากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศของ 
Witkin และคณะ (1994) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “Young gang and incarcerates: Exploring the ties 
between gang membership, and social learning theory” โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่ถูกควบคุม
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กของมลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า การ
เป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมหรือการมีเพื่อนเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายหรืออาชญากรจะมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติที่เห็นด้วยกับพฤติกรรมผิดกฎหมาย และส่งผลให้เยาวชนนั้นมีพฤติกรรมอาชญากรรม
ด้วย 
 

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากวัฒนธรรมมีลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้
และการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสังคม จึงเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งตัวแทนส าคัญที่ท า
หน้าที่ขัดเกลาทางสังคม มี 6 ตัวแทน (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ, 2549) ได้แก่ ครอบครัว กลุ่ม
เพื่อน โรงเรียน กลุ่มอาชีพ สื่อสารมวลชน สถาบันทางสังคมและองค์กรต่าง ๆ ส าหรับตัวแทนที่จะมา
น าเสนอซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมในงานวิจัยนี้มี 3 ตัวแทนได้แก่   

1.1) อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมทางอ้อม เพราะไม่มีการเขียนระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการที่จะคบกับเพื่อนไว้อย่างแน่นอน 
เม่ือเด็กเติบโตขึ้นจะได้รับการอบรมจากกลุ่มเพื่อนที่อายุใกล้ๆ กัน คนที่คบกันเป็นเพื่อนจะต้องมี
ความพอใจในการปฏิบัติต่อกัน เม่ือเยาว์วัย เด็กมักจะเลียนแบบความประพฤติจากเพื่อน หากได้
กลุ่มเพื่อนที่เรียบร้อย เด็กก็มักจะมีความประพฤติที่เรียบร้อย หากคบกลุ่มเพื่อนที่เกเร ชอบพูดจา
หยาบคาย ชอบท าลายข้าวของ เด็กจะรับเอานิสัยไม่ดีเหล่านั้นไว้ เม่ือเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อนจะ
เริ่มมีอิทธิพลต่อเด็กมากกว่าบิดามารดา กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้เด็กได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่อาจไม่ได้รับ
จากครอบครัวหรือผู้ใหญ่ เด็กอาจเลียนแบบอย่างเพื่อน ถ้าเด็กคบเพื่อนดีก็จะได้รับแบบอย่างที่ดี 
ในทางตรงกันข้ามถ้าคบเพื่อนเลวก็อาจชักน าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนระเบียบของสังคมได้ กลุ่ม
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เพื่อนแม้จะเป็นกระบวนการขัดเกลาสังคมทางอ้อม แต่เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดตัวบุคคลมากที่สุด และบุคคล
กระท าอย่างเต็มใจไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ บุคคลได้เรียนรู้ว่าการจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ ต้องรู้จักปรับ
ความต้องการของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของคนอื่นด้วย สิ่งที่ตนเองพอใจท า แต่ถ้า
เพื่อนๆ ไม่พอใจก็ไม่อาจกระท าได้ และได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ดังนี้คือ งานศึกษาของ 
สุวิทย์ จอมทรักษ์ (2540) พบว่า เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ขอนแก่น ที่กระท าผิดทางอาญา เพราะถูกเพื่ อนฝูงชัก จูง และอยากได้ เงินไปเที่ยวเตร่ 
ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า และจากการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าผิดซ้ าของเด็ก
และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมความประพฤติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กลางของเกษวรางค์  จิณะแสน (2542) พบว่า ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันที่ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนตัดสินใจกระท าผิดเป็นครั้งแรก ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญคือ ปัจจัยจากสภาพครอบครัว 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ปัจจัยจากความบกพร่องของโครงสร้างทางสังคม และปัจจัย
จากการคบหาสมาคมที่แตกต่างและอิทธิพลของวัฒนธรรมรองในกลุ่มเพื่อน นอกจากนั้น การศึกษา
ของ มนตรี พงษ์ทัดศิริ (2537) พบว่า การคบเพื่อนที่มีนิสัยแตกต่างกัน มีผลต่อการกระท าผิดทาง
อาญาของเยาวชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้น การศึกษาของ
วาทินี จันทร์เจริญ (2544) พบว่า กลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาของ ภูชิต ดวงจันทร์ (2548) พบว่า การคบ
เพื่อนมีอิทธิพลต่อการกระท าผิดกฎระเบียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีการคบ
เพื่อนมาก จะกระท าผิดกฎระเบียบมากกว่าผู้อื่น 

1.2) อิทธิพลของสื่อมวลชน การเผยแพร่ข่าวสารหรือแนวคิดผ่านสื่อมวลชน ได้แก่ 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ต่างๆ วิทยุและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสมาชิกของสังคมอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็วมาก อีกทั้งยังสามารถท าให้เกิดค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และได้เรียนรู้
พฤติกรรมแบบอย่างต่างๆ และน ามาประพฤติปฏิบัติในสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อมีความส าคัญและมี
อิทธิพลในการขัดเกลาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สิ่งที่สื่อออกมาจากสื่อต่างๆ นั้น จะมีบทบาทในการอบรม
เด็กและเยาวชนให้รู้ระเบียบของสังคมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน อิทธิพลที่ได้รับจากสื่อนั้นมีทั้งใน
ทางบวกและทางลบซึ่งจะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และได้มีนักวิจัยหลายท่าน
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสื่อมวลชน ดังนี้คือ การศึกษาของ วาทินี จันทร์เจริญ (2544) พบว่า อิทธิพลของสื่อมวลชน มี
ความสัมพันธ์กับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็ก
และเยาวชนกระท าผิดได้รับอิทธิพลสื่อมวลชนในระดับน้อย กระท าผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคคลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.4 ส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนในระดับปาน
กลาง มีการกระท าผิดที่ท าลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.1 

ดังนั้นตัวแทนที่กล่าวมาข้างตนนี้จึงเป็นตัวแทนขัดเกลาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสังคม แต่จะขัดเกลาให้เป็นไปตามทิศทางใดนั้น ก็ ขึ้นอยู่กับตัวแทนซึ่งอยู่ ใน
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สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการขัดเกลาได้ดีเพียงใด และจะสามารถท าให้เด็กและเยาวชน
เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมได้หรือไม่ หากเด็กและเยาวชนได้รับการขัดเกลาทางสังคมที่ดี ก็จะท า
ให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นคนดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แต่หากเด็กและเยาวชนได้รับการ
ขัดเกลาทางสังคมที่ไม่ดี ก็อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่ดี อันขัดต่อ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบของสังคมที่ก าหนดไว้ได้  

1.3) สภาพแวดล้อมด้านแหล่งที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลท าให้เด็กกระท า
ผิดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนแออัด มักพบว่ามีเด็กกระท าผิดอยู่ค่อนข้างมาก 
(วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2531) การขาดแคลนที่อยู่อาศัยในสังคมเมือง หรือการมีที่อยู่อาศัยในแหล่งเสื่อม
โทรมหรือแหล่งอาชญากรรม ยาเสพติดต่าง ๆ หรืออาศัยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงเริงรมย์และแหล่ง
อบายมุขต่าง ๆ อาจท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความคับข้องใจ และถูกชักจูงไปในทางที่กระท าผิดได้
ง่าย นอกจากนี้การย้ายท่ีอยู่อาศัยบ่อยๆ ก็อาจเป็นผลร้ายต่อเด็กและเยาวชนได้ เนื่องจากครอบครัว
ต้องแยกกันอยู่ เด็ก ๆ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองอย่างเต็มที่ หรือต้องดูแลตนเองหรือต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสถานท่ีอยู่ใหม่บ่อย ๆ ซึ่งจะพบมากในกลุ่มผู้มารับจ้างใช้แรงงาน ครอบครัวคนงาน
ก่อสร้างในเขตเมือง ซึ่งท าให้บุคลิกภาพของเด็กบกพร่องได้ (วาทินี จันทร์เจริญ, 2544)  

Richard Cloward และ Lloyd E. Ohlin (1960 อ้างถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2531) 
เสนอว่า โอกาสในการบรรลุจุดมุ่งหมายในวิถีทางที่ชอบธรรมหรือถูกต้องตามกฎหมาย จะผลักดันให้
วัยรุ่นต้องเลือกวิถีทางที่ไม่ชอบธรรมหรือผิดกฎหมายในการได้มาซึ่งจุดหมายนั้น กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมที่เด็กมีโอกาสเรียนรู้วิถีทางที่ไม่ชอบธรรมในการได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการเป็นปัจจัย
ผลักดันให้เด็กมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่เด็กซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เปิดโอกาสให้
เรียนรู้วิถีทางที่ไม่ชอบธรรม เด็กจะไม่มีพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมาย Cloward และ Ohlin ได้เสนอ
สภาพแวดล้อมซึ่งมีวัฒนธรรมรองที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าผิดของเด็กอยู่ 2 ลักษณะ คือ (1) ที่อยู่
อาศัยของชนชั้นล่างหรือชุมชนแออัด ในพื้นที่นี้จะมีอาชญากรอาศัยอยู่และอาชญากรมีความสัมพันธ์
เป็นปกติกับคนในชุมชน การกระท าผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับ เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดไม่มีโอกาส
ได้พบเห็นแบบอย่างของคนที่ประสบความส าเร็จตามวิถีทางที่สังคมยอมรับ พวกเขาได้พบเห็นแต่
แบบอย่างของอาชญากรซึ่ง Cloward และ Ohlin เสนอว่า พวกเขาจึงเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ตน
พบเห็น ดังนั้น จึงพบว่า บริเวณชุมชนแออัดจะมีอัตราการกระท าผิดของเยาวชนอยู่สูง (2) บริเวณ
ชุมชนแออัดที่ไม่มีความม่ันคงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประชากรในชุมชนแออัดนี้ ไม่มีทั้ง
ค่านิยมการยอมรับการกระท าที่ผิดกฎหมาย และค่านิยมหลักของสังคมด ารงอยู่อย่างชัดเจน ดังนั้น
จึงไม่ใช่แหล่งผลิตเยาวชนที่กระท าผิดโดยตรง (เพราะไม่มีอาชญากรเป็นแบบอย่างให้เห็นอย่าง
ชัดเจน) และไม่ใช่ที่ซึ่งวัยรุ่นจะประสบผลส าเร็จในชีวิตตามค่านิยมของสังคมด้วย เนื่องจากไม่มี
แบบอย่างให้เห็นอีกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม Cloward และ Ohlin เสนอว่า เด็กที่อาศัยในบริเวณเหล่านี้ 
มักใช้ความรุนแรง (การต่อสู้ชกต่อย) ในการได้มาซึ่งการยอมรับ พื้นที่ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นแหล่ง
ฝึกฝนพฤติกรรมการกระท าผิดต่าง ๆ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งผลิตโดยตรงก็ตาม ในส่วนของแหล่งที่
อยู่อาศัยนี้ได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกระท าผิดของ
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เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยไว้ ดังนี้คือ จากการศึกษาของเสาวภา วัชรกิตติ (2521) 
พบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนในเขตเมืองส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม การอาศัย
อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นที่ประชากรเหนียวแน่น จะมีการกระท าผิดในด้านต่าง ๆ เช่น ฉกชิง
วิ่งราว การพนัน ยาเสพติด ฯลฯ ท าให้เด็กและเยาวชนรับเอาพฤติกรรมนั้นมาด้วย และจาก
การศึกษาของ ธันยพร ทวีรัตน์ (2551) พบว่า แหล่งที่อยู่อาศัย มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดในฐาน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นจากการศึกษา
ของ วาทินี จันทร์เจริญ (2544) พบว่า เด็กและเยาวชนกระท าผิดส่วนใหญ่มีแหลางที่อยู่อาศัยอยู่ใน
เขตหมู่บ้านเขตชนบท ถึงร้อยละ 52.7  รวมถึงการศึกษาของ สัมพันธ์ ศิริมา (2544) พบว่า สภาพที่
อยู่อาศัย มีผลต่อการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งพบกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในย่านแหล่ง
ค้าประเวณีและสถานเริงรมณ์มีจ านวนมากที่สุด และงานวิจัยในต่างประเทศของ Hoffman (2002) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง A contextual analysis of differential association, social control and strain 
theory of delinquency พบว่า เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่มีงานท าซึ่งมีแต่ความตึงเครียดจะมี
ผลต่อพฤติกรรมการกระท าผิด 

2. ปัจจัยด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชน 

การอบรมขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไปจนตลอดชีวิตของบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องในสังคม ผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการอบรมขัดเกลาทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน กลุ่ม
เพื่อน สื่อมวลชน ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการท าหน้าที่นี้ที่ส าคัญที่สุด
ก็คือสถาบันครอบครัว (Flkin & Handel 1984 อ้างถึงใน วาทินี จันทร์เจริญ, 2544) โดยมีบทบาทที่
เด่นชัด 2 ประการ คือ ก าหนดสถานภาพของเด็กและยังเป็นหน่วยแรกของสังคมที่ท าหน้าที่ในการ
อบรมขัดเกลาทางสังคมแก่สมาชิกครอบครัว ซึ่งกระท าโดยผ่านการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ดังนั้นเด็กจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร จึงขึ้นอยู่กับอิทธิพลของการอบรมขัดเกลาทางสังคม
โดยผ่านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นส าคัญ ช่วงที่จ าเป็นและส าคัญที่สุดในการหล่อหลอม
บุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นท่ียอมรับของสังคมจะอยู่ในระยะวัยเด็กและวัยรุ่น (สุพัตรา สุภาพ 2541) 
ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว ดังนั้น สถาบันครอบครัวจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างบุคคลให้มีความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้
อธิบายจ าแนกรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูไว้หลายแบบด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว  ได้แบ่ง
ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 แบบ คือ 

1) แบบเผด็จการ (authoritarian method) กวินทร์ ธรรมนุต (2522 อ้างถึงใน สราวุธ 
สอนสนาม, 2548) ได้อธิบายว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการเข้มงวด ครอบครัวนี้ส่วนใหญ่พ่อจะ
เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว มีอ านาจเด็ดขาดในครอบครัว ตั้งกฎเกณฑ์ให้ลูก
ปฏิบัติตามสิทธิที่จะจัดการกับสมาชิกในครอบครัวตามที่ตนเองปรารถนา การตัดสินใจใดๆ ของ
ครอบครัว ลูกไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย ความต้องการของลูกไม่ได้รับการตอบสนองเสมอไป พ่อแม่ไม่
แสดงความรักใคร่ต่อลูก ความเอาใจใส่ต่อกันมีน้อย ทุกคนปฏิบัติภารกิจของครอบครัวตามหน้าที่ ลูก



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 349 

 

กฎหมายและการพฒันาองค์กร 
 

ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนไกลบ้าน ผลการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้ ลูกมักขาดความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ท าให้ขาดความอุบอุ่น ม่ันคงปลอดภัย ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองในบางเรื่อง 
เพราะไม่เคยได้รับการตัดสินใจด้วยตนเองมาก่อน ในขณะที่ Roger (1972 อ้างถึงในกันตวรรณ มีสม
สาร, 2544) ได้ให้ความหมายว่า การที่ผู้เลี้ยงดูใช้กฎ หรือระเบียบเข้มงวดเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่
ต้องการ โดยไม่มีการอธิบายเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเด็กไม่สามารถปฏิบัติได้ก็จะถูกลงโทษอย่าง
รุนแรง แต่ถ้าปฏิบัติได้ตามที่ต้องการ ก็จะไม่มีการให้ค าชมเชย หรือให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
นักวิชาการอีกท่านหนึ่ง Baumrind (1975 อ้างถึงใน วาทินี จันทร์เจริญ, 2544) ได้อธิบายว่า เป็นการ
อบรมเลี้ยงดูแบบพ่อแม่ชอบใช้อ านาจ ไม่สนใจความคิดเห็นของลูก ไม่ให้ความอบอุ่น ลูกจะท าตาม
ค าสั่งด้วยความหวาดกลัวมากกว่าอยากจะท า  

2) แบบประชาธิปไตย (democratic method) กวินทร์ ธรรมนุต (2522 อ้างถึงใน 
สราวุธ สอนสนาม ,2548) ได้อธิบายรูปแบบการเลี้ยงดูแบบน้ีว่า เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ร่วมกัน
รับผิดชอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การตัดสินใจใดๆ ภายในครอบครัวเกิดขึ้นจากการเห็นชอบของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยถือเอาความสุขส่วนรวมเป็นใหญ่ ลูกมีโอกาสใช้ความสามารถเต็มที่ 
และรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว มีโอกาสหัดริเร่ิมและตัดสินใจจากสิ่งเล็กไปสู่งานใหญ่ 
พ่อแม่สนองความต้องการพื้นฐานของลูก ให้ความรักความเอาใจใส่ และให้โอกาสที่จะคบหาสมาคม
กับเพื่อนเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนมีส่วนออกเสียง และให้ความเห็น ถ้าเกิดความขัดแย้งกันขึ้น ก็
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้เหตุผลในการโต้แย้ง ในขณะที่ Roger (1972 อ้างถึงใน กันตวรรณ มีสม
สาร, 2544) ได้ให้ความหมายว่า เป็นวิธีที่ผู้เลี้ยงดูให้ความส าคัญกับการอธิบาย และให้เหตุผล 
เพื่อให้เด็กเข้าใจว่า ท าไม่เราจึงถูกคาดหวังให้ท าพฤติกรรมหนึ่งมากกว่าอีกพฤติกรรมหนึ่ง และเม่ือ
เด็กสามารถท าพฤติกรรมที่ต้องการ หรือแสดงว่าพยายามท า บิดามารดาจะให้รางวัลด้วยการให้การ
ยอมรับ ส่วนการลงโทษจะใช้ก็ต่อเมื่อเด็กตั้งใจที่ปฏิเสธพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และจะให้การลงโทษ
ที่ไม่รุนแรง นอกจากนี้ Baumrind  (1975  อ้างถึงใน วาทินี จันทร์เจริญ, 2544) อธิบายว่า การอบรม
เลี้ยงดูแบบนี้ พ่อแม่จะกระท าตนเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นโดยเชื่อม่ันในการกระท าของตน จะมีการ
ชักชวนด้วยเหตุผลและมีมาตรฐานการแสดงการกระท าของตนเอง พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่น มี
ความเข้าใจ ท าให้ลูกมีวุฒิภาวะทางพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

3) แบบปล่อยปละละเลย (permissive method) กวินทร์ ธรรมนุต (2522 อ้างถึงใน 
สราวุธ สอนสนาม, 2548) ได้ให้ความหมายการเลี้ยงดูลักษณะน้ีว่า พ่อแม่มีความเห็นไปในการอบรม
เลี้ยงดูไปคนละทางตามความเห็นชอบของตน พ่อแม่ไม่ใส่ใจซึ่งกันและกัน และไม่สนใจลูกเท่าที่ควร 
พ่อแม่มักจะเชื่อว่า เด็กจะดีก็ดีจะชั่วก็ชั่วเอง ท าให้ไม่ค่อยสนใจรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนลูก 
เกี่ยวกับความประพฤติ เม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นกับลูก ก็ไม่ช่วยเหลือแนะน า พ่อแม่มักจะใช้
อ านาจรุนแรงกับลูก  ท าโทษโดยใช้อารมณ์ปราศจากเหตุผล เด็กที่เกิดมาในบรรยากาศเช่นนี้จะรู้สึก
ขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ มองโลกในแง่ร้าย ไม่ไว้วางใจผู้อื่น ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้หรือฝึกฝนให้มี
คุณธรรม ขาดความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์ มีการเรียนรู้กฎเกณฑ์จากผู้ใหญ่มากขึ้น เด็กจะ
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ดื้อดึง และช่างปฏิเสธ นักวิชาการอีกท่านหนึ่ง Roger (1972 อ้างถึงใน
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กันตวรรณ มีสมสาร, 2544) ได้ให้ความหมายว่า เป็นวิธีปฏิบัติของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ท าให้
เด็กรู้สึกว่า ตนเองถูกเกลียดชัง ไม่ได้รับการเอาใจใส่สนับสนุนหรือให้ค าแนะน าช่วยเหลือเท่าที่ควร 
และปราศจากเหตุผล ไม่ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง และปล่อยปละละเลยความเป็นอยู่  นอกจากนี้ 
Baumrind (1975 อ้างถึงใน วาทินี   จันทร์เจริญ, 2544) อธิบายว่า เป็นการอบรมเลี้ยงดูตามอารมณ์
ของพ่อแม่มากกว่าการใช้เหตุผลเนื่องจากพ่อแม่เป็นคนไม่มีระเบียบ ขาดความแน่นอน 

การอบรมเลี้ยงดูในแต่ละแบบที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นการกระท าผิดของเยาวชนก็อาจมีผลมาจากรูปแบบในการอบรมเลี้ยงดูได้
เช่นกัน นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาของนักวิจัยหลายๆ สถาบันที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดู ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบกับการอบรมเลี้ยงดูมีดังนี้ คือ สุวิทย์  จอมทรักษ์ (2540) 
ได้ศึกษาพบว่า สาเหตุทางครอบครัวมีอิทธิพลให้เด็กและเยาวชนกระท าผิดทางอาญาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดส่วนใหญ่มักได้รับการเฆี่ยนตี
หรือการท าโทษจากพ่อ แม่ หรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจจากพ่อ แม่ อยู่เสมอ และจาก
การศึกษาของ ธันยพร ทวีรัตน์ (2551) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
กรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูภายใน
ครอบครัว มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษาของ ทรงสันต์ พฤกษา (2547) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าผิดของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศึ กษากับ เยาวชนชายที่ ก ระท าผิ ด ในศู นย์ฝึ กและอบร มเด็กและ เยาวชน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 210 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระท าผิดของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นจากการศึกษาของ      
ศุภกานดา สุขศรีวงษ์ (2550) พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนในระดับสูง ได้รับ
การเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลและแบบลงโทษทางจิตในระดับปานกลาง และได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุม
ในระดับต่ า รวมถึงการศึกษาของ วาทินี จันทร์เจริญ (2544) พบว่า เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมน้อย มีมากที่สุดถึงร้อยละ 37.2 โดยเด็กและ
เยาวชนกระท าผิด ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวน้อย คิดเป็นร้อยละ 57.4 

3. ปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคมกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
      ทฤษฎีควบคุมที่นับได้ว่าได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการอาชญาวิทยา ก็คือ ทฤษฎี
ความผูกพันทางสังคม (Social bond theory) ของ Travis Hirschi :ซึ่ง Hirschi กล่าวว่า ไม่มีความ
จ าเป็นความจ าเป็นต้องอธิบายแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นของพฤติกรรมอาชญากรรม เนื่องจากมนุษย์
เป็นสัตว์โลกที่มีความสามารถโดยธรรมชาติที่จะประกอบอาชญากรรมอยู่แล้ว โดย Hirschi ได
น าเสนอทฤษฎีควบคุมโดยมีใจความส าคัญว่า บุคคลที่ผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มในสังคม ซึ่งได้แก่  
ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนฝูง มักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ประกอบอาชญากรรม หลักการส าคัญของ
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ทฤษฎีนี ้คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคม (Social bond) ที่ Hirschi ได้แบ่งออกเป็น 4 
ประเภทคือ 

1) ความผูกพัน (Attachment) เม่ือบุคคลไม่มีความผูกพันไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัว 
โรงเรียน ประเทศชาติ หรือมนุษยชาติ เขาก็จะไม่มีความสนใจในความต้องการและความคาดหวัง
ของบุคคลอื่น ๆ ไม่ใส่ใจในความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนหรือบรรทัดฐานของสังคม 
ดังนั้นจึงเป็นการง่ายต่อการที่จะไม่ปฏิบัติตัวตามบรรทัดฐานนั้น Hirschi มองว่าการที่บุคคลจะดูดซับ
บรรทัดฐานหรือมโนธรรมต่าง ๆ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความผูกพันกับคนอื่นๆ ในสังคม  

2) ความตั้งมั่น (Commitment) แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนส่วนใหญ่
ที่อยู่ในสังคมที่มีการจัดระเบียบ ต้องการวัตถุ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความก้าวหน้า และไม่ต้องการ
สูญเสียไป บุคคลใดมีความตั้งม่ันในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ เขาจะไม่กระท าผิด เพราะการกระท าผิด
เป็นการท าลายการได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ ในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่มีความตั้งม่ันจะละเมิดกฎระเบียบ
ต่างๆ ได้ง่าย เพราะสิ่งที่ต้องสูญเสียไป ถ้าถูกจับได้ แทบจะไม่มีเลยในความรู้สึกของเขา ดังนั้น 
ความทะเยอทะยานและความมุ่งหวัง ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการน ามาซึ่งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของสังคม 

3) การเข้าร่วม (Innolvement) เด็กหรือเยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคม เช่น กีฬา ดนตรี หรือกิจกรรมทางชุมชนต่าง ๆ จะท าให้เขาไม่มี
เวลาและโอกาสในการประกอบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน Hirschi มองว่า การมีเวลาว่างมากเกินไปของ
วัยรุ่น ก่อให้เกิดค่านิยมบางอย่างในกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่การกระท าผิดได้  

4) ความเชื่อ (Belief) Hirschi เสนอว่า คนในสังคม มีระบบค่านิยมเหมือนกันอยู่ และ
ไม่มีวัฒนธรรมรอง แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องความเชื่อที่มีต่อค่านิยม หรือกฎเกณฑ์ของสังคม 
ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าควรปฏิบัติตามกฎของสังคม เขาก็จะไม่ละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านั้น ในทางตรง
ข้าม ถ้าเขาเชื่อว่าไม่จ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โอกาสที่เขาจะละเมิดกฎเกณฑ์ก็
เกิดขึ้นได้ง่าย 

กล่าวได้ว่า การที่บุคคลไม่มีความผูกพัน ไม่มีความตั้งม่ัน ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม        
ต่าง ๆ และไม่มีความเชื่อว่าบุคคลควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เขา
กระท าผิด นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาของนักวิจัยหลายๆ สถาบันที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความ
ผูกพันทางสังคม ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับความผูกพันทางสังคม มีดังนี้คือ ศุภกานดา สุขศรีวงษ์ (2550) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน 
ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ความผูกพันทางสังคมมีผลต่อการกระท าผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน ซึ่ง
ได้แก่ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สังคมยอมรับและองค์ประกอบความเชื่อม่ันในบรรทัด
ฐานหรือค่านิยม และจากการศึกษาของ ปริทรรศน์ แสงทองดี (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยการควบคุม
ตนเอง และความผูกพันทางสังคมที่มีต่อการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนชาย : 
ศึกษาเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างมีพฤติกรรมควบคุมตนเอง และผูกพันกับสังคมในระดับต่ า ประกอบกับตัวแปรการคบเพื่อน,
การควบคุมตนเอง,ความตั้งม่ัน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

บทสรุป 
  จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม มีส่วนที่ท า
ให้เด็กและเยาวชนกระท าผิดอันเนื่องมาจากการคบเพื่อน เม่ือเด็กเติบโตขึ้นจะได้รับการอบรมจาก
กลุ่มเพื่อนท่ีอายุใกล้ๆ กัน เด็กมักจะเลียนแบบความประพฤติจากเพื่อน หากได้กลุ่มเพื่อนที่เรียบร้อย 
เด็กก็มักจะมีความประพฤติที่เรียบร้อย หากคบกลุ่มเพื่อนที่เกเร ชอบพูดจาหยาบคาย ชอบท าลาย
ข้าวของ เด็กจะรับเอานิสัยไม่ดีเหล่านั้นไว้ เม่ือเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น ส่วนทางด้านอิทธิพลของ
สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ต่างๆ วิทยุและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสมาชิกของ
สังคมอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมาก อีกทั้งยังสามารถท าให้เกิดค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และได้
เรียนรู้พฤติกรรมแบบอย่างต่างๆ และน ามาประพฤติปฏิบัติในสังคม สิ่งที่สื่อออกมาจากสื่อต่างๆ นั้น 
จะมีบทบาทในการอบรมเด็กและเยาวชนให้รู้ระเบียบของสังคมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน อิทธิพลที่ได้รับ
จากสื่อนั้นมีทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งจะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ส่วนด้าน
แหล่งที่อยู่อาศัย มีอิทธิพลท าให้เด็กกระท าผิดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนแออัด มัก
พบว่ามีเด็กกระท าผิดอยู่ค่อนข้างมาก การขาดแคลนที่อยู่อาศัยในสังคมเมือง หรือการมีที่อยู่อาศัยใน
แหล่งเสื่อมโทรมหรือแหล่งอาชญากรรม ยาเสพติดต่าง ๆ หรืออาศัยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงเริงรมย์
และแหล่งอบายมุขต่าง ๆ อาจท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความคับข้องใจ และถูกชักจูงไปในทางที่
กระท าผิดได้ง่าย และในปัจจัยด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู หากว่าเด็กและเยาวชน ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเผด็จการและการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย มีส่วนท าให้เด็กและเยาวชนกระท า
ผิดได้ และปัจจัยทางด้านความผูกพันทางสังคม ทั้งทางด้านความผูกพันต่อครอบครัว ความตั้งม่ันที่
จะประสบความส าเร็จ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ มีอิทธิผลให้เด็ก
และเยาวชนกระท าผิด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็ก
และเยาวชน พบว่าทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เป็นทฤษฎีของต่างประเทศ เป็นการศึกษาที่มีมานานแล้ว 
ในการศึกษาครั้งนี้ มิได้อธิบายในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
ทั้งหมด ในส่วนที่น ามาศึกษานั้น เป็นทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนที่น ามาศึกษาเท่าน้ัน ดังนั้นจึงมีอีกหลายทฤษฎีที่ไม่ได้น ามา
อธิบายประกอบการศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการกระท าผิดทางอาญาของ เด็กและ
เยาวชนซึ่งมีผู้ที่ศึกษาวิจัยอยู่เป็นจ านวนมาก หากมีการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
ต่างประเทศแล้วน ามาใช้ศึกษาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก รวมทั้ งยังช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อที่จะเป็นข้อเสนอในการวางแนวทางและหามาตรการในการป้องกันการกระท า
ผิดของเด็กและเยาวชน 
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ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ 
ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

Supervisory Trust and Organizational Trust Influencing Individual Creativity 
 

เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  
ความไว้วางใจในองค์การและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (2) ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและ
ความไว้วางใจในองค์การมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
รูปแบบการส ารวจมีแบบประเมินประกอบด้วยแบบประเมินความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  ความ
ไว้วางใจในองค์การและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อถือได้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน จนวน 618 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยแบมีขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ  (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลคือ ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ 

 

ค าส าคัญ  ความคิดสร้างสรรค์  ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา ความไว้วางใจในองค์การ   
 
Abstract 
 This research investigates (1) the relationships between Supervisory Trust, 
Organizational Trust  and  individual creativity. Also considered are (2)  Supervisory Trust 
and Organizational Trust influencing individual creativity. In this inquiry, the researcher 
utilized quantitative methods in carrying out a survey research approach. The quality of  the 
inventory ( i.e. Supervisory Trust Inventory, Organizational Trust Inventory  and  Individual 
Creativity Inventory )  used by the researcher in conjunction with an evaluation form was 
established to be a reliable instrument of research for collecting data from 618  officers  of  
public and private sectors. Data were analyzed, formulate and tabulated in the forms of  
Pearson’s correlation coefficient  and  stepwise multiple regression analysis. 
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 Findings are as follows: (1) individual creativity, the researcher found that was 
positively correlated with Supervisory Trust and Organizational Trust. (2) Factoring 
influencing individual creativity were Supervisory Trust  and Organizational Trust . 
 

Keywords: Creativity,  Supervisory Trust,  Organizational Trust 
 
บทน า 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญขององค์การในยุคปัจจุบัน (Andriopoulos 
and Lowe, 2000; Cummings and Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; Kanter, 
1983; Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 1994)  โดยที่ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Trompenaars and Hampden-Turner, 2010, 11)  ท าให้มี
ผู้สนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่น ประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์(Amabile, 1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002; 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ก,ค), 2554)  การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์
นาวิน (ก,ค), 2554)  เชาวน์อารมณ์ (EQ) (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ข,ค), 2554)และเชาวน์ทางจิต 
(SQ) (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ข,ค), 2554)   

นอกจากนี้ในยุคโลกาภิวัตน์ความไว้วางใจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้รับการยกย่องอย่างมากว่า
เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การในศตวรรษนี้ (Healey, 2007) เพราะความไว้วางใจเป็น
ศูนย์กลางของ ความร่วมมือ  การประสานงาน การแบ่งปันสารสนเทศ การยอมรับอิทธิพล ความ
ผูกพันต่อการตัดสินใจและเป้าหมาย  การมอบอ านาจและจัดการความเสี่ยง  การสร้างความรู้จัก  
การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมของบุคคล และเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ (Gillespie & 
Dober, 2003; Morgan & Zeffane, 2003; Davis, Schoorman, Mayer, & Tan, 2000 ; Sako, 1998)  
รวมถึงส่งผลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Marshall, 2000) 
 ด้วยความส าคัญของปัจจัยทั้งสองปัจจัย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนักบริหารและนักวิชาการ
ว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของบุคคลและองค์การ  ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ 
พบว่ามีผลงานที่ศึกษาความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความคิดสร้างสรรค์มีจ านวนไม่มาก 
(Tesluk et al., 1997; Dewett, 2006; Von Stamm ,2008)  ส าหรับบริบทของสังคมไทยผู้วิจัยไม่พบ
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสอง  ท าให้มีค าถามว่า  ปัจจัยทั้งสองความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไรและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร  ท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาวิจัยนี้เพราะ การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการบริหาร  กล่าวคือในเชิง
วิชาการท าให้นักวิชาการหรือนักวิจัยสามารถตรวจสอบแนวคิดของตะวันตกและขยายองค์ความรู้ใน
บริบทของสังคมไทยเพื่อการพัฒนา ส าหรับประโยชน์เชิงการบริหารท าให้นักบริหารสามารถน าผล
การศึกษาไปพัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การทั้งองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนอันจักส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ   
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
แนวคิดของความไว้วางใจ 
 Luhman (1997)  เสนอแนวคิดความไว้วางใจที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึงรูปแบบ
ความไว้วางใจคือ  ความไว้วางใจระหว่างบุคคล (interpersonal trust) เป็นความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในระบบ (system trust)   เป็นความไว้วางใจในองค์การโดย
ภาพรวม  Perry and Mankin (2007)  กล่าวว่า  การจ าแนกความไว้วางใจของลูห์แมน   ทั้งความ
ไว้วางใจระหว่างบุคคล (วัดประเมินความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา)  และความไว้วางใจในระบบ 
(ความไว้วางใจในองค์การ)  เป็นการวัดประเมินความแตกต่างของความไว้วางใจในองค์การ และ
ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  ซึ่งจะสามารถอธิบายลักษณะความแตกต่าง ของการรับรู้ของ
พนักงานต่อความไว้วางใจได้อย่างครอบคลุม 
 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่
บุคคลคือ  ความเต็มใจของบุคคลที่พึ่งพาผู้อื่นด้วยความรู้สึกม่ันคง   แม้ว่าจะได้รับผลทางลบ  ความ
ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาเป็นผลจากปัจจัยส าคัญสามประการดังนี้  ประการแรกคือ โอกาสของผล
ในทางลบ  ประการท่ีสองคือ การพึ่งพาผู้อื่นและประการสุดท้ายคือ   ความไว้วางใจของบุคคลภายใต้
ผลทางลบที่พึ่งพิงผู้อื่นด้วยความรู้สึกม่ันคง  (McKnight, Cummings and Chervany, 2006)  
นักวิจัยทั้งหลายแสดงให้เห็นว่า  ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับตัวแปรมากมายในองค์การ  ทั้งคุณภาพในการสื่อสาร  ผลการปฏิบัติงาน  การเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ  การแก้ปัญหาและความร่วมมือ(Korsgard, Brodt and Whitener, 2002)  
 ความไว้วางใจในองค์การ หมายถึง ความรู้สึกความม่ันใจและการสนับสนุนที่บุคคลมีต่อ
องค์การ เป็นความเชื่อที่องค์การต้องซื่อตรงและสร้างความผูกพัน(Gilbert and Tang, 1998)   ความ
ไว้วางใจในองค์การเป็นพื้นฐานจากผลของโครงสร้างสังคมในการลดความไม่แน่นอนและให้
ความรู้สึกม่ันคงต่ออนาคต ซึ่งแตกต่างกับความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาตรงที่ความไว้วางใจใน
องค์การไม่มุ่งเจาะจงที่บุคคล(person-specific) แต่เจาะจงที่สถานการณ์ (situation-specific) 
(McKnight et al., 2006) เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเชื่อของบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับคน (เช่น กฎระเบียบ  
การค้ าประกันและสัญญา) เป็นสถานที่ที่ท าให้บุคคลคาดหวังต่อความส าเร็จในอนาคต ความไว้วางใจ
ในองค์การเกี่ยวพันกับความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ   ทั้งเพื่อนร่วมงาน  
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา ระบบองค์การ  กลุ่มงาน และผู้บริหารระดับสูง   อาจจะรวมถึง
ความไว้วางใจระหว่างองค์การหรือผสมผสานในหลายด้านขององค์การ    
 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (individual creativity) 

ค าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม” มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่าทั้งสองค ามีการใช้
สลับกันไปมาหรือใช้ในความหมายเดียวกันก็ตาม  แต่มโนทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์มีความโดด
เด่นและชัดเจนแตกต่างจากแนวความคิดของนวัตกรรม (innovation) โดยที่ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการระดับบุคคลหรือทีม ในขณะที่นวัตกรรมคือ  กระบวนการระดับองค์การเป็นความส าเร็จ
ของการน าความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ (Amabile, 1983; Stein, 1974; Woodman et al., 1993)  
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ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) มีผู้นิยามความหมายไว้แตกต่างหลากหลาย  Guilford (1980) 
อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของความคิดของมนุษย์ที่หลากหลาย  กล่าวคือ  บุคคล
สามารถคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หลากหลายมุมมอง หลายประเด็น  ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เป็นความคิดเชิงบวก เช่น การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  เป็นต้น ซึ่งความคิดเหล่านี้เป็นทักษะขั้นสูง
และกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนของสมองประกอบด้วย การคิดริเริ่ม การคิดเร็ว (คิดอย่าง
คล่องแคล่ว)  การคิดอย่างยืดหยุ่นและการคิดอย่างรอบคอบ  ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถค้นหา
ความคิดใหม่จากข้อมูลที่มีเดิมและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ส่วน Kirton (1994) อธิบายว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นพัฒนาการของบุคคลตั้งแต่ในวัยเด็กภายใต้สภาพแวดล้อมพัฒนาจนกลายเป็น
บุคลิกภาพ   

Amabile (1999, 3-7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
ประการประกอบด้วยองค์ประกอบแรกคือ ความเชี่ยวชาญ(expertise) เป็นความรู้ทั้งด้านเทคนิคและ
การปฏิบัติหรือกระบวนการ รวมทั้งความสามารถทางสติปัญญาหรือความฉลาดของบุคคล   
องค์ประกอบที่สอง คือ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking skills) เป็นทักษะของบุคคล
ต่อการแก้ปัญหาต่างๆอย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการ  องค์ประกอบสุดท้ายคือแรงจูงใจ (motivation) 
ซึ่ง Amabile กล่าวว่าแรงจูงใจแต่ละแบบมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ไม่เท่ากัน กล่าวคือแรงจูงใจจาก
ภายในต่อความต้องการแก้ไขปัญหามีผลต่อความคิดสร้างสรรค์มากกว่ารางวัลผลตอบแทนที่เป็น
แรงจูงใจภายนอก เช่น การให้เงินเป็นรางวัล เป็นต้น   องค์ประกอบด้านนี้  Amabile เรียกว่า 
แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าภายใน
ใจของบุคคล  หากพิจารณานิยามในมิติขององค์การความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของสิ่ง
แปลกใหม่หรือความคิดที่มีประโยชน์และเหมาะสมเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิผล  
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล(individual creativity) เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ(Amabile et al., 1996; Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and 
Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; Kanter, 1983; Tushman and O’Reilly, 
1997; Utterback, 1994)  

กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์(DuBrin, 2010, 349-351)  มีขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 
โอกาสหรือการตระหนักในปัญหา (opportunity or problem recognition)  การที่บุคคลค้นหาโอกาส
ใหม่หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่  ขั้นตอนที่ 2 การทุ่มเท (immersion) การที่บุคคล
มุ่งม่ันหรือสนใจต่อปัญหาและทุ่มเทหรือจดจ่อต่อสิ่งนั้น  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างทางเลือกหรือประเมินทางเลือก ขั้นที่ 3 การบ่มเพาะ(incubation) เป็นขั้นตอนที่บุคคลรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่น าไปปฏิบัติจนกว่าข้อมูลสารสนเทศจะสมบูรณ์หรือความคิดตกผลึก
น าไปสู่แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ  ขั้นที่ 4 การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง (insight) แนวทางการแก้ไข
เพื่อพิชิตปัญหาของบุคคลเป็นการปรากฏขึ้นชั่วแวบหนึ่งหรือเกิดขึ้นในชั่วพริบตาโดยไม่สามารถระบุ
เวลาได้  ขั้นที่ 5 การพิสูจน์และการน าไปปฏิบัติ (verification and application) บุคคลท าการ
ตรวจสอบแนวทางสร้างสรรค์  ตั้งแต่ขั้นการพิสูจน์ประกอบด้วย การรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุน
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ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความม่ันใจด้วยการใช้ตรรกะและการทดลองกับแนวความคิดใหม่  
ส าหรับขั้นการน าไปปฏิบัติต้องการความใส่ใจติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะความล้มเหลวของความคิด
ใหม่ๆมีสาเหตุจากการไม่จริงจังกับการปฏิบัติ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับความกล้าเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
กล่าวคือ หากบุคคลมีความไว้วางใจสูงก็พร้อมที่รับความเสี่ยงหรือมีความกล้าเสี่ยงสูงด้วย  แต่หาก
บุคคลไม่มีความไว้วางใจหรือมีความไว้วางใจต่ าจะมีความกล้าเสี่ยงหรือยอมรับความเสี่ยงต่ าด้ วย  
(Mayer et al., 1995; Robbins, 2005; McKnight et al., 2006)  ความกล้าเสี่ยงหรือการยอมรับ
ความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อความคิดสร้างสรรค์และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิด
สร้างสรรค์ (Tesluk et al., 1997; Dewett, 2006)  ความไว้วางใจส่งผลความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม(Marshall, 2000)  สอดคล้องกับแนวคิดของ Von Stamm (2008) กล่าวว่า บรรยากาศ
ภายในองค์การที่มีความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและองค์การส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 

 
สมมติฐานท่ี1: ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

 ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ   
สมมติฐานท่ี2:  ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การเป็น

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล    
 

 
 
 
  

แผนภาพ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  ความไว้วางใจในองค์การและ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  

2. ศึกษาความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล 
 
 
 
 

ความไว้วางใจในผูบ้ังคับบัญชา 
 

ความคิดสร้างสรรคข์องบคุคล 
 ความไว้วางใจในองค์การ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยน้ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคลากรองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 618 คน โดยให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เก็บข้อมูล(ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง
เดือนมกราคม 2555)จากบุคลากรในองค์การที่ตนปฏิบัติงานหรือสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก
องค์การต่างๆมากกว่า 20 องค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรองค์การภาครัฐจ านวน 520 คน 
(84.1%) บุคลากรองค์การภาครัฐวิสาหกิจ จ านวน 61 คน (9.9%) และบุคลากรองค์การภาคเอกชน 
จ านวน 37 คน (6%) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศมีเพศชายจ านวน 210 คน (34%) และเพศหญิง
จ านวน 408 คน (66%) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบประเมินส าหรับการวิจัยนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพคือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา             
(content validity) และความเชื่อถือได้ (reliability) แล้ว ประกอบด้วยแบบประเมินความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชา มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ใช้มาตรวัด 7 ระดับของลิเคิร์ท (7-point Likert scale) สร้าง
โดยเฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน (2553) มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ  0.80 (standardized alpha = .81)   
แบบประเมินความไว้วางใจในองค์การมีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อใช้มาตรวัด 7 ระดับของลิเคิร์ท (7-
point Likert scale) สร้างโดยเฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน (2553)  มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.86 
(standardized alpha = .95) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ  
มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท (5-point Likert scale) ผู้วิจัยปรับปรุงจาก Houghtton & DiLeillo 
(2009) มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.78  (standardized alpha = .78)       
 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆโดยสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า  ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอยู่ในระดับสูง (mean = 
3.84, SD = .50) ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 5.44, SD = .96)  
และความไว้วางใจในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 4.88, SD = 1.31)  

ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ พบว่า  ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .315  และ .412 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(ตารางที่ 1)    
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ   
ตัวแปร M SD ST OT 

ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา (ST) 5.44 .96    
ความไว้วางใจในองค์การ (OT) 4.88 1.31 .477**   
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (IC) 3.84 .50 .315** .412**  
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลจากปัจจัยต่างๆ 

ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ ผลการวิเคราะห์พบว่า  ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ ความไว้วางใจในองค์การและความไว้วางใจใน

ผู้บังคับบัญชา (ตารางที่ 2) สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 18.8 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .188 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  ได้ดังนี้ 

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล     =   2.784+ .128 (ความไว้วางใจในองค์การ + .080 (ความ 
           ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา) 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์              
ของบุคคล   

ตัวแปร B  Beta t R2 change 
ค่าคงที่ 2.784   26.258**  
ความไว้วางใจในองค์การ .128 (1) .338 8.186** .170 
ความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชา 

.080 (2) .154 3.725** .018 

Multiple R =.433 R2  =.188  Adjust 
R2=.185 

F=71.156**  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชา  ความไว้วางใจในองค์การและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบความ
ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล   
ซึ่งผลการศึกษานี้แสดงข้อมูลยืนยันว่าความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลสอดคล้องกับ
แนวคิดและงานวิจัยของต่างประเทศว่า  ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อความคิด

131 
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สร้างสรรค์ (Mayer et al., 1995ว Tesluk et al., 1997; Marshall, 2000; Robbins, 2005; 
McKnight et al., 2006; Dewett, 2006; Von Stamm, 2008)   
 การศึกษานี้ยังพบว่า บุคลากรในองค์การภาครัฐและเอกชนของไทยมีระดับความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 5.44, SD = .96)  และความไว้วางใจในองค์การอยู่ใน
ระดับปานกลาง (mean = 4.88, SD = 1.31) สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
(2553) ที่ศึกษาความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การขององค์การในประเทศ
ไทย พบว่า บุคลากรในองค์การภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การของไทยมีระดับความ
ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน   ประเด็นที่
น่าสนใจคือผลศึกษานี้พบว่า ปัจจัยทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์และ
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์   แต่ปัจจัยทั้งสองมีค่าในระดับปานกลางเท่านั้นหาก
ปัจจัยทั้งสองมีค่าในระดับสูงย่อมส่งผลดีต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลให้มีค่าสูงยิ่งขึ้น  อันจะ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและความส าเร็จขององค์การที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน(Amabile et al., 1996; 
Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 
1999; Kanter, 1983; Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 1994) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  ดังนั้น  ผู้บริหาร
พึงให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและเกื้อหนุนต่อความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจใน
องค์การให้อยู่ในระดับสูง เพราะปัจจัยดังกล่าวมีความความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล  โดยสามารถด าเนินการได้คือ การพัฒนาผู้น าให้เป็นผู้น าแห่งความไว้วางใจ 
(เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2553) ซึ่งผู้น าแห่งความไว้วางใจในบริบทของไทยต้องมีคุณลักษณะ
ส าคัญประกอบด้วย สมรรถนะ การยึดถือหลักคุณธรรม  ความเมตตากรุณาและความสามารถ
พยากรณ์ได้ (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2552)  การด าเนินการดังกล่าวนอกจากจะส่งผลดีต่อความ
ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาหรือผู้น าแล้วยังส่งผลดีต่อความไว้วางใจในองค์การด้วย(เฉลิมชัย กิตติศักดิ์
นาวิน, 2552; เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวินและอลงกต  จิตต์ปราณี, 2555; เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน
และจิรวัฒน์ ปฐมพรวิวัฒน์, 2555) นอกจากนี้ผู้บริหารต้องเสริมสร้างความยุติธรรมในองค์การเพราะ
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มีความความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในองค์การด้วย 
(เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2552)  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป น่าจะมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างองค์การภาครัฐ  

ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในประเทศไทย  รวมทั้งขยายการศึกษาปัจจัยอื่น  ๆ ที่อาจจะมี

ความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เช่น ความยุติธรรมในองค์การ  ภาวะผู้น า  บุคลิกภาพ 

เป็นต้น  เพื่อเป็นการสืบค้นและยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ใน

บริบทของสังคมไทยอันจักเป็นการน าผลจาการวิจัยไปยืนยันและสนับสนุนการบริหารเพื่อการแก้ไข
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ปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมิใช่การกระท าตามกระแสนิยมหรือ

แฟชั่นทางการบริหารเพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน(เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน(จ) , 2554)  
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
research) เป็นการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบค้นปัจจัยของ
การกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม ปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางจิตวิทยา น าผลวิจัยท่ีได้มาก าหนดแนวทางในการแก้ไขการกระท า
ผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น
หลัก ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและเอกสารวิจัยส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และใช้ระเบียบการน าเสนอข้อมูลใน
เชิงพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytical Approaches)  

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร จึงไม่มีการก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า การกระท าผิดนั้นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกหนีไม่พ้น คือ ปัจจัยที่
เกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการกระท าผิด การศึกษาปัจจัยเหล่านี้อย่างลึกซึ้งจะท าให้เข้าใจปัญหาการกระท า
ผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงได้มากขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการหรือนโยบาย ป้องกันหรือแก้ไข
ต่อไป ข้อเสนอแนะคือควรตระหนักมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง มาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดซ้ า การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และปัญหาเสพติด 
 

ค าส าคัญ : การกระท าผิดซ้ า, คดียาเสพติด, ผู้ต้องขังหญิง 
 
Abstract 
 This documentary research aimed to investigate and analyze data by reviewing the 
concepts, theories and literature related to drug offence recidivism among female inmates to 
determine factors related to the recidivism, namely, socialization factors, environmental 
factors, and psychological factors.  The results of the study could be used to form guidelines 
for solving the problem of recidivism of female inmates.  The secondary data were collected 
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from related academic documents and research reports in order to obtain data that meet the 
objectives of the study.  Descriptive and analytical approaches were employed. 
 As this study is a documentary research, a certain number of population and 
subjects were not determined.  The results of the study revealed that most of the inevitable 
related factors were socializational factors, environmental factors and psychological factors 
that were part of the offence.  A deep investigation into these factors would provide better 
understanding of drug offence recidivism among female inmates so that measures or policy 
could be formed to prevent or solve the problems.  It is recommended that the following 
should be realized:  prisoners' human rights protection, punishment measures for redivism, 
treatment towards female inmates, and drug problems. 
 

Keywords: recidivism, drug offence, female inmates 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก 
ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานและเป็นสถาบัน
หลักในสังคมมีสภาพอ่อนแอลง เปิดช่องให้ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมาเป็น
ปัญหาในระดับครัวเรือน การระบาดของยาเสพติดมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมไทยอย่างมาก 
ทั้งในด้านสุขภาพต่อผู้เสพเอง ด้านเศรษฐกิจ ทั้งต่อตัวผู้เสพ และต่อประเทศชาติ อีกทั้งยังส่งผล
กระทบทางการเมืองต่อประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ด ารงอยู่เป็น
เวลานานและมีแนวโน้มขยายขอบเขตของปัญหามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ จ าเนียร ชุณหโสภาค 
(2551) เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติด”  ผลการศึกษา
พบว่า การกระท าผิดคดียาเสพติดครั้งแรกมาจากเพื่อนชักชวน การกระท าผิดคดียาเสพติดครั้ง
สุดท้ายจะมาจากการมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย และหากการกระท าผิดครั้งแรกมีจ านวนปีที่รับโทษจ าคุก
มาก จะสง่ผลให้มีการกระท าความผิดน้อยครั้งลง 
 จากสถานการณ์เรื้อรังที่ประเทศไทยเผชิญมาอย่างยาวนาน คือปัญหายาเสพติดและที่
เกี่ยวเนื่องกับ ยาเสพติดทั้งปัญหาในการเป็นพื้นที่การค้า การแพร่ระบาด การเป็นทางผ่านของยา
เสพติด ได้แก่ ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคน ยาอีและสารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์
บางชนิด ท าให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่บ่อนท าลายคนหรือทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทุนของชาติอย่าง
ร้ายแรง (จ าเนียร  ชุณหโสภาค,2551) รัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด เพื่อ
ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืน และถาวร จึงได้วางนโยบาย
หลักไว้ 3 ประการ คือ การป้องกัน การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
และการปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติด (พจนา  วรวัฒนเมธีกุล, 2546)  
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ในอดีตผู้หญิงไทยเป็นเพียงช้างเท้าหลังในครอบครัว ไม่มีบทบาทในสังคมมากนัก จนกระทั่ง
ในปัจจุบัน ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจผลักดันให้ผู้หญิงต้องออกมาท างาน
เพื่อจุนเจือครอบครัวมากขึ้น การท างานของหัวหน้าครอบครัวเพียงผู้เดียว ท าให้ไม่สามารถจุนเจือ
ครอบครัวได้อย่างเพียงพอ เมื่อผู้หญิงออกมาท างานมากขึ้นสภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น จึง
ผลักดันให้ผู้หญิงบางคนที่มีการศึกษาน้อย อาจหาวิธีเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย เช่น เป็น
นายหน้าค้ายาบ้าหรือลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ เป็นต้น โดยคิดว่าเป็นวิธีที่ง่าย
และได้เงินรวดเร็วและไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เขาท าจะท าให้สังคมมีปัญหามากขึ้น (พิมพ์ทิพย์  นฤมิต
ญาณ,2546) การกระท าผิดของผู้หญิงมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันแล้ว 
อาจกล่าวได้ว่า ฐานะทางเพศเป็นตัวก าหนดบทบาทหรือสถานภาพทางสังคมให้แก่ผู้หญิงต้องจ ายอม
ด้วยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ฝังแน่นหลายชั่วอายุคน ในภาพของผู้สนองผู้ตามและช้าง
เท้าหลัง เป็นเครื่องหมายของความอ่อนโยน ประนีประนอม เป็นเพศที่อ่อนแอจิตใจอ่อนไหว มีแต่
ความบอบบางน่าทะนุถนอมและเกิดมาเพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับมวลมนุษย์ในโลก 
โดยเฉพาะบทบาทความเป็นแม่ผู้ให้ก าเนิดบุตรและการเป็นภรรยาที่มีแต่ความเสียสละ อดทน 
ซื่อสัตย์ เอาอกเอาใจ พร้อมท่ีจะประคับประคองให้ชีวิตและครอบครัวมีแต่ความสุข ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะ
ได้ชื่อว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ ทั้งร่างกายและจิตใจก็ตามแต่ถึงกระนั้นก็ยังถือได้ว่ามีความเข้มแข็งซ่อน
อยู่ภายใน จากสภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ผู้หญิงสามารถที่จะด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งเม่ือก่อนสงวนไว้หรับผู้ชาย เช่น นายกรัฐมนตรี นักบริหารระดับสูง รัฐมนตรี ผู้
พิพากษา อัยการ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ แต่ในยุคที่ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น อัตราการกระท าผิด
ของผู้หญิงก็สูงขึ้นด้วย  
 เม่ือผู้หญิงกระท าผิดกฎหมายและถูกน ามาสู่กระบวนการยุติธรรม นับตั้งแต่เริ่มต้นในชั้น
สอบสวนของต ารวจจนกระทั่งถูกศาลพิพากษาจ าคุก และสิ้นสุดการรับโทษ ปล่อยตัวออกสู่สังคม 
ความสูญเสียหรือความล่มสลายของครอบครัวไม่เพียงแต่ผู้หญิงที่กระท าผิดจะได้รับเท่านั้น แต่บุคคล
ที่อยู่ในความดูแลและอุปการะโดยเฉพาะบุตร ต้องพลอยประสบเคราะห์กรรม ขาดคนเอาใจใส่อบรม 
ขาดความรักความอบอุ่นไร้การศึกษา กลายเป็นเด็กมีปัญหาที่สังคมต้องตามแก้ไข สิ่งเหล่านี้น่าจะ
เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้หญิงทั่วไปยับยั้งช่ังใจไม่กระท าผิด เพราะการเข้ามารับโทษในเรือนจ านั้น เขา
เหล่านั้นจะต้องถูกตัดออกจากครอบครัวและสังคมที่เขารักและผูกพัน ด้วยระเบียบข้อบังคับตลอดจน
กฎหมายของบ้านเมืองที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในฐานะคนที่กระท าผิดในสังคมและต้องได้รับ
การลงโทษ เม่ือกระท าผิดจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม เม่ือเขาเหล่านั้นต้องรับโทษทัณฑ์ที่ตนเอง
ได้ก่อขึ้น ผลของการกระท าผิดจึงส่งผลให้ครอบครัวต้องขาดความสมบูรณ์ อาจเกิดภาวะครอบครัว
ล่มสลายเป็นปัญหาสังคมต่อไป นับเป็นการสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า นอกจากนี้ความปลอดภัยของ
สังคมย่อมลดน้อยลงเท่ากับเพิ่มจ านวนของผู้กระท าผิด ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ยิ่ง  (มานิตย์ มณีนิตย์,2543) ปัญหาการกระท าผิดของผู้หญิงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสังเกตได้
จากข่าวที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เม่ือพบมีผู้กระท า
ความผิดเป็นผู้ชายและมักจะมีผู้หญิงร่วมด้วย เป็นการกระท าผิดในรูปแบบต่าง ๆ คดีที่ผู้หญิงก่อขึ้น
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มีมาก เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดต่อชีวิต  ความผิดต่อร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ใน
คดีที่น่าสนใจ คือ คดียาเสพติด 

การกระท าผิดที่มีอยู่ในทุกสังคม ผู้กระท าความผิดมีการกระท าในลักษณะเล็กน้อยจนถึงขั้น
โหดเหี้ยมทารุณ จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องด าเนินการกับผู้กระท า
ความผิด โดยน าผู้กระท าผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับสังคม (มนตร์  รักษ์
ศรี,2553) ปัญหาการกระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติดได้ก่อให้เกิดผลร้ายอย่างมากในสังคมปัจจุบัน
เพราะเม่ืออาชญากรคนหนึ่งกระท าความผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก ผลร้ายที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีมากขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งการกระท าความผิดมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าใด สังคมก็ยิ่งได้รับความเดือดร้อน
วุ่นวายมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง คือ ชุมชน สังคม และความม่ันคงของชาติ และ
ผลกระทบในระดับบุคคล ลูก ภรรยา สามี และครอบครัว สร้างความเสียหายต่อทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากความเสื่อม
สมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชาชนผู้ติดยาเสพติดหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ครอบครัว และชาติได้เท่าที่ควร ซ้ ายังก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อาทิ ครอบครัวแตกแยก ปัญหา
หย่าร้าง เด็กขาดความอบอุ่น และส่งผลต่อสังคมโดยรวม อาทิ การก่อคดีอาชญากรรม ความสูญเสีย
งบประมาณในการปราบปราม ค่าใช้จ่ายและการทุ่มเทบุคลากรเพื่อการบ าบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด หากเรายังปล่อยให้ปัญหาการกระท าผิดซ้ าเพิ่มมากขึ้น โดยไม่หาแนวทางในการก าจัด
ยับยั้งป้องกันและแก้ไขแล้ว วันหนึ่งสังคมก็จะได้รับภัยร้ายจากปัญหาอาชญากรรมมากขึ้นจนไม่
สามารถด ารงอยู่ได้  

ด้วยเหตุผลข้างต้นการวิจัยเรื่องการศึกษาการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 
จึงมีความน่าสนใจ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะท าให้เข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดซ้ าคดียา
เสพติดได้มากขึ้น เพื่ออาจค้นหาแนวทางในการแก้ไขการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดต่อไป มิให้
ผู้ต้องขังหวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปัจจัยของการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 
2. ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จึงไม่มีการก าหนด

กลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือวิจัย 
ส าหรับเครื่องมือที่เหมาะสมและได้น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาและค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและเอกสารงานวิจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัจจัยของการ
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กระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นหลัก 

เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยวิเคราะห์เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยการขัดเกลาทางสังคม 

1.1 พบว่าการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะพัฒนา
มนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น พ่อพูดค าหยาบ ลูกก็พูดค าหยาบ ทั้งที่แม่
ไม่ได้สอน เป็นต้น  

1.2 ครอบครัว เป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดสถาบันแรกในการขัดเกลาทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นการกล่อมเกลาพฤติกรรม ภาษา ค่านิยม และทักษะทางสังคมให้เป็นไปตามบทบาทและความ
คาดหวังของสังคม อีกทั้งถือว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลส าคัญในการมีส่วนขัดเกลาทางสังคม 

1.3 กลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อทัศนคติเป็นอย่างยิ่ง มีแนวโน้มความต้องการที่จะอยู่
ร่วมกับเพื่อนที่มีรสนิยมใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ด้านการแสดงออก การแต่งกาย 
เพื่อให้เพื่อนยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่ม เช่น เพื่อนชอบเล่นการพนันก็อยากเล่นการพนันตามเพื่อน 
เป็นต้น โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่บุคคลชอบยึดเพื่อนเป็นต้นแบบ ปฏิบัติตามเพื่อให้เพื่อนยอมรับ
และเป็นการแสดงความเป็นพวกเดียวกัน 

1.4 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ไม่เพียงแต่จะได้รับการฝึกฝนทักษะด้านวิชาการ
เท่านั้น หากแต่ยังได้เรียนรู้ซึ่งบรรทัดฐาน ค่านิยมและความเชื่อของสังคมอันหลากหลาย รวมไปถึง
การอบรมขัดเกลาบทบาททางเพศและบุคฃิกภาพให้เหมาะสม เช่น เด็กในโรงเรียนประจ าจะปลูกฝัง
และหยิบยื่นคุณลักษณะเฉพาะท่ีโรงเรียนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติให้เด็กไปใช้ยึดถือเป็นหลักชีวิต 

1.5 อาชีพ แต่ละอาชีพจะมีค่านิยมหรือระเบียบกฎเกณฑ์ไปตามอาชีพของตน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเรียนรู้แบบแผนและวัฒนธรรมของอาชีพนั้น ๆ เพื่อให้ตนเองสามารถอยู่
ในกลุ่มอาชีพนั้นได้ เช่น แพทย์ต้องไม่เปิดเผยความลับของคนไข้ ข้าราชการต้องไม่รับสินบนใต้โต๊ะ 
เป็นต้น แต่ละอาชีพจึงมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป ความเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งเป็นเวลานาน อาจท าให้บุคคลนั้นมีอุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความต้องการของชีวิตแตกต่างไปจาก
ที่เคยได้รับการฝึกฝนอบรมมาในระยะต้นของชีวิต 

1.6 ศาสนา เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในการขัดเกลาให้คนยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการด ารงชีวิต เกี่ยวข้องกับศีลธรรม จริยธรรม และความประพฤติที่ถูกที่ควร ท าให้บุคคลมี
ระเบียบ เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวและมีอุดมคติที่สอดคล้องกับศีลธรรมและจารีตประเพณีในสังคม 
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1.7 สื่อมวลชน มีหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุ 
โทรทัศน์ เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีส่วนร่วมในการขัดเกลาทางสังคม ตั้งแต่เรื่องคุณค่า 
ความเชื่อ แบบความประพฤติ เช่น ภาพยนตร์ก าลังภายใน เ ม่ือดูแล้วท าให้เด็กเกิดการเลียนแบบ
การต่อสู้ เป็นต้น 

2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
2.1 เศรษฐกิจท่ีตกต่ า บีบคั้นให้เกิดการท ามาหากินในอาชีพไม่สุจริตได้ง่าย ประกอบ

กับบางคนต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัว จึงท าให้เกิดการกระท าผิด เช่น การปล้นทรัพย์ การ
ชิงทรัพย์ การค้ายาเสพติด เป็นต้น 

2.2 ที่อยู่อาศัย บริเวณที่เป็นชุมชนแออัดหรือสลัม มักพบว่ามีผู้กระท าผิดอยู่
ค่อนข้างมาก เป็นแหล่งเสื่อมโทรมหรือแหล่งอาชญากรรม ยาเสพติดต่าง ๆ 

3. ปัจจัยทางจิตวิทยา 
3.1 ความกลัวที่สังคมไม่ให้การยอมรับ เม่ือไปสมัครงานที่ไหนถูกปฏิเสธและโดน

ประณามว่าเป็นคนขี้คุกขี้ตะราง ท าให้จิตใจห่อเหี่ยว ท้อแท้ อาจหวนกลับมากระท าผิดซ้ าได้ 
3.2 การมีค่านิยมที่ผิด ๆ การเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น 

เชื่อว่าการอยู่ในคุกจะไม่อดตายอย่างน้อยก็มีข้าวกิน หรือยอมกระท าผิดเพื่อความสบายของ
ครอบครัว แต่เมื่อถูกจับกลับไม่กลัวโทษที่ได้รับเพราะเชื่อว่าหากมีความประพฤติดีในคุก ไม่นานก็จะ
ได้รับการอภัยโทษออกมา การเสพยาหรือค้ายาท าให้ดูเท่โก้เก๋ร่ ารวย เป็นต้น 

4. แนวทางการแก้ไขการกระท าผิดซ้ า 
             ในอนาคตอาจมีผู้กระท าผิดซ้ าเป็นหญิงเพิ่มขึ้น ซึ่งสังคมในปัจจุบันยกให้หญิงชายเท่า
เทียมกัน สภาพเศรษฐกิจบีบคั้นให้ต้องช่วยกันท ามาหากินหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ผู้ต้องขัง
หญิงที่พ้นโทษออกมาแล้ว อาจมีปัจจัยให้กระท าผิดซ้ าแล้วถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ถูกส่งตัว
กลับเข้าเรือนจ าไปใหม่ เนื่องจากไม่เข็ดหลาบกับโทษทัณฑ์ที่ได้รับ หรือมีค่านิยมความเชื่อที่ผิด ๆ 
ในเรื่องของยาเสพติด รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นหลักที่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 
สภาพเศรษฐกิจ การคบเพื่อน การขาดคนชี้แนะในทางที่ถูกต้อง ความกลัวที่สั งคมไม่ให้การยอมรับ 
การถูกปฎิเสธจากงาน ท าให้ขาดรายได้ที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เม่ือกระท าผิดซ้ าถูกจองจ า
อีกครั้งแล้วไม่เพียงแต่ตัวผู้ต้องขังเองเท่านั้นที่เดือดร้อน หากแต่ลูก สามีหรือภรรยา พ่อแม่ ญาติพี่
น้อง ต้องพลอยรับเคราะห์กรรมไปด้วย การศึกษาในครั้งนี้จะท าให้เข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงได้มากขึ้น เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขการกระท าผิด
ซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงต่อไป  

น าผลการวิจัยที่ได้มารวบรวมก าหนดแนวทางในการแก้ไขการกระท าผิดซ้ า ศึกษาปัจจัย
ของการกระท าผิดซ้ าอย่างลึกซึ้งแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไข
หรือป้องกันปัญหาการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 
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สรุปและอภิปรายผล 
การกระท าผิดซ้ า ๆ ของผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการปลดปล่อยออกไปแล้วกระท าผิดจนศาล

พิพากษาโทษจ าคุกอีกครั้งนั้น เป็นปัญหาที่น่าสนใจศึกษา เพราะเหตุใดพวกเขาเหล่านั้นไม่เข็ด
หลาบกับการที่ต้องโทษอาศัยอยู่ในคุกเป็นระยะเวลาหนึ่งมาแล้ว ปัญหาการติดคุกซ้ าซากจึงเป็น
ประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังที่ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ (2549) ศึกษา “แบบแผนการด าเนิน
ชีวิตผู้ต้องขังกระท าผิดซ้ า กรณีศึกษาพวกงัดแงะ ย่องเบา” พบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มี
ปัญหา ขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดที่พึ่ง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่มีเป้าหมายในชีวิต มีทัศนคติที่
ต่อต้านสังคม ใช้สารเสพติดหรือสุรา มีความผิดปกติทางจิต สาเหตุของการกระท าผิดซ้ า เนื่องจาก 
เกิดจากทักษะความช านาญ เมื่อท าได้ส าเร็จครั้งหนึ่งก็กล้าที่จะกระท าครั้งต่อไป เกิดจากอารมณ์อันมี
ความกดดันทางจิตใจ เนื่องจากโอกาสและสิ่งแวดล้อมอ านวย เนื่องจากความผิดปกติทางร่างกาย 
โดยเฉพาะเป็นสันดานของอาชญากรเอง เกิดจากโครงสร้างทางสังคม คือ สังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้
โอกาสกลับตัว ซึ่งสอดคล้องกับพิมพ์ทิพย์ นฤมิตญาณ (2546) ได้ศึกษา “มูลเหตุจูงใจในการกระท า
ผิด คดี ยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ าพิเศษมีนบุรี” พบว่าลักษณะครอบครัว
ตอนเป็นเด็กจนโตบิดามารดาอยู่ร่วมกัน ได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยปล่อยให้เป็นอิสระ ประวัติการ
กระท าผิดไม่เคยถูกจ าคุกมาก่อน ประเภทของยาเสพติดที่ถูกตัดสินคือยาบ้า ลักษณะสภาพแวดล้อม
ของชุมชนท่ีอยู่อาศัยเป็นแหล่งเสพและค้ายาเสพติดโดยมีสภาพเป็นชุมชนแออัดหรือหมู่บ้านที่ติดกัน 
มีการคบหาเพื่อนท่ีมีประวัติการกระท าผิดในคดียาเสพติด ผู้ต้องขังหญิงมีหนี้สินต้องรับผิดชอบภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวฝืดเคือง บุคลิกลักษณะอุปนิสัยของผู้ต้องขังนั้นมี 2 ด้านเท่ากัน คือมีทั้งเป็นคน
รักสนุกคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง คล้อยตามผู้อื่นง่ายและอีกประเภทหนึ่ง คือ สุขุม รอบคอบ 
เรียบร้อย เป็นตัวของตัวเอง มีความม่ันคงในอารมณ์และจิตใจ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่คาดว่าในอนาคตจะ
ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก การมีชีวิตอยู่ในเรือนจ าขาดอิสระไม่สะดวกสบายแต่ก็ยังมีการ
ติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ในเรือนจ าเนื่องจากเข้าใจกันมากที่สุดและรู้จักกันในสภาวะที่ล าบาก และ
กรรณิการ์ มณเฑียร (2544) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการกระท าความผิดซ้ า
ของผู้ต้องขังชาย ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ าพิเศษธนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางด้าน
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันให้หวนกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก และศึกษา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับการกระท าความผิดซ้ า พบว่า ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่เป็น
แรงผลักดันให้หวนกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ได้แก่ ความเอาใจใส่ของพ่อแม่ การใช้เวลาว่าง
ร่วมกัน ประวัติการใช้สารเสพติดในครอบครัว การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และเศรษฐกิจของ
ครอบครัว รวมถึงธีระชัย เจษฎารักษ์ (2542) ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท า
ความผิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางคลองเปรม” พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของครอบครัว แหล่งที่อยู่อาศัย การ
คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน รายได้ อาชีพ และจ านวนครั้งที่ต้องโทษของผู้ต้องขัง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการกระท าความผิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้ต้องขัง กับศิริณา สมนึก (2547) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานเชียงใหม่” พบว่าร้อยละแปด
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สิบของคดีที่กระท าผิดเป็นคดีที่ เกี่ยวกับยาเสพติด การกระท าผิดเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ
สัมพันธภาพในครอบครัวที่มีผลให้สมาชิกในครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดต้นแบบที่ดีในการด าเนิน
ชีวิต ไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีการทดลองใช้ยาเสพติด ขายยาเสพติดและ
ถูกจับในที่สุด การกระท าผิดซ้ านั้นมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบของการกระท าผิดครั้งแรก เม่ือ
อดีตผู้ต้องขังได้รับการปลดปล่อยกลับไปอยู่กับครอบครัว ครอบครัวไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และถูกตีตราจากสังคมหวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก 

ในขณะเดียวกันสมบูรณ์ เตชะวงษ์ (2545) ศึกษาเรื่อง “การกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขังในคดี
ยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง” ผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าส่วนใหญ่
มีอายุน้อย ระหว่าง 18 – 25 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์และผู้ใช้แรงงาน ส่วนมากเป็นคนโสด มี
อาชีพรับจ้างทั่วไปและว่างงาน มีรายได้ต่อเดือนน้อย ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล เพราะว่าเป็นแหล่งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมา คือ ภาค
ตะวันออกและภาคเหนือ ตามล าดับซึ่งเข้ามาหางานท าที่กรุงเทพฯ สถานภาพครอบครัวในวัยเด็ก 
บิดามารดาจะอยู่ด้วยกันและมีบ้านเป็นของตนเอง มีเพียงส่วนน้อยที่ครอบครัวแตกแยกหรือบิดา
มารดาเสียชีวิต แสดงให้เห็นว่าสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีการ
กระท าผิดซ้ า 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางจิตวิทยา
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระท าผิด การศึกษาปัจจัยเหล่านี้โดยภาพรวมอย่างลึกซึ้งจะ
ท าให้เข้าใจปัญหาการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงได้มากขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการ
หรือนโยบาย ป้องกันหรือแก้ไขต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรตรวจเยี่ยมเรือนจ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อรับทราบ
สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของสถานคุมขังส าหรับใช้เป็นข้อมูลจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการ
คุ้มครองสิทธิ มนุษยชน รวมทั้งสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ 

ภายใต้หลักการและกรอบแนวคิด ประกอบด้วย การคุ้มครองบุคคลที่อยู่ในสถานคุมขัง
ลักษณะต่างๆ จากการถูกละเมิดสิทธิพื้นฐานและการกระท าทรมาน ตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหด ร้ายมนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและมาตรา ๓๙ 
แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๑๕๕๕๐ ให้การรับรองว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยไม่มี ความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลได้กระท าผิด จะปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นเสมือนเป็นผู้กระท าผิดไม่ได้ และมาตรา ๔๐ ได้ให้รับการรับรองให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ 
จ าเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย พยาน มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามกระบวนการยุติธรรม 
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และค าจ ากัดความของผู้ต้องราชทัณฑ์ (ต้องโทษ) คือผู้ที่ได้รับโทษอาญาจากการกระท าผิดโดยถูก
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการแล้ว 

2. มาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดซ้ า 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ และอัตราก าลังในการบริหารงานราชทัณฑ์ของ

ไทย ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมของไทยยังนิยมใช้โทษจ าคุก ท าให้มีจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า
เป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้การบริหารงานในเรือนจ าของไทยเป็นไปด้วยความยากล าบาก ท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังด้อยลง ถึงแม้ว่าอัตราการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขังในประเทศไทยจะมี
จ านวนน้อย แต่อัตราการกระท าผิดซ้ าดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ 
ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการน ามาตรการเลี่ยงโทษจ าคุกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทยให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะผู้ที่กระท าผิดโดยพลั้งพลาดในคดีเล็กน้อยควรได้รับโอกาสอบรมแก้ไขในหน่วยงานที่
รับผิดชอบแทนการจ าคุก ทั้งนี้เพื่อเก็บพื้นที่และทรัพยากรในเรือนจ าไว้ส าหรับผู้กระท าผิดที่จ าเป็น 
ต้องได้รับการอบรมแก้ไขในเรือนจ าหรือพวกที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นภัยอันตรายแก่สังคม 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า 

ผู้ต้องขังหญิงถือเป็นชนกลุ่มน้อยในกระบวนการยุติธรรม เพราะกลุ่มผู้ต้องขังหญิงมี
จ านวนน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็นเพศชายและด้วยความที่เป็นชนกลุ่มน้อยนี้เอง  ท าให้
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ามักถูกมองข้ามไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ทั้งในด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ การก าหนดสถานที่คุมขัง การออกแบบเรือนจ า การได้รับบริการปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ไม่
เพียงพอ รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูและการเตรียมการก่อนปลดปล่อย ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังหญิงมักจะไม่ได้
รับโอกาสเท่ากับผู้ต้องขังชาย ในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์ผู้ต้องขังหญิงมีอัตรา
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสัดส่วนที่มากกว่าเม่ือเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังชาย จึงท าให้
เกิดปัญหาในการบริหารงานเรือนจ าด้านต่าง ๆ เช่น เรือนจ ามีจ านวนไม่เพียงพอ มีเด็กติดผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า ซึ่งเป็นประชากรแฝงมากขึ้น รวมไปถึงประเด็นเรื่องการออกแบบเรือนจ าที่ไม่ได้ออกแบบ
มาเพื่อรองรับผู้ต้องขังหญิง ปัญหาสภาพแวดล้อมหรือวิธีปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการตอบสนองธรรมชาติ
ของผู้หญิง ไม่เหมาะสมหรือถูกละเลย เป็นต้น เพื่อให้มีแนวทางของงานวิจัยที่ตระหนักเล็งเห็น
คุณค่าของความเป็นผู้หญิงให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ และการให้เกียรติยกย่องเหมือนตอนอยู่ภายนอก
เรือนจ าอย่างที่ควรจะเป็น 

2. ยาเสพติด 
แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีทั้งการปราบปรามอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจังและ

เด็ดขาด รวมไปถึงการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การยึดทรัพย์ การ
ด าเนินการกับข้าราชการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างไม่ไว้หน้า ส่วนวิธีที่ดีที่สุด คือ การ
ร่วมมืออย่างเข้มแข็งของครอบครัว การให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 
ขณะเดียวกันการให้โอกาสแก่ประชาชนที่หลงผิดก็เป็นเรื่องส าคัญ เพื่อให้ผู้หลงผิดทั้งหลายกลับมา
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ยืนในสังคมได้ โดยไม่หวนไปกระท าผิดซ้ าอีก รัฐบาลควรมีนโยบายในการป้องกันการกระท าผิดใน
คดียาเสพติดที่ต้นเหตุควบคู่ไปกับปราบปรามอย่างจริงจังโดยใช้มาตรการทางสังคมและชุมชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกับการปราบปรามโดยการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้แก่ประชาชนตลอดจนมุ่งสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อ
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไม่ให้อดีตผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก และควรจะมี
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความรุนแรงของโทษและพิษภัยจากยาเสพติด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้
เสพยาเสพติดเสมือนผู้ป่วยมากกว่าเป็นอาชญากร แต่ทั้งนี้ก็ควรจะมีการจองจ าระยะยาวเพื่อตัดช่อง
ปิดโอกาสผู้เสพยาเสพติดแบบติดเป็นนิสัย และรัฐควรจัดหางบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนให้
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถเลิกจากการติดยาเสพติดและกลับไปด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในสังคมได้ตามปกติ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาของผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรชัย และหีม 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ช่วยแนะน าในงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน                   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  และคัด
กรองตัวชี้วัดสมรรถนะตามลักษณะงานที่มีอยู่จริงในคณะวิทยาศาสตร์จากพจนานุกรมสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้มีตัวชี้วัดสมรรถนะที่เป็นไปตามบริบทขององค์กร ผลการวิจัย
พบว่า ตัวชี้วัดสมรรถนะที่มีอยู่จริงในคณะวิทยาศาสตร์ มี 20 ลักษณะงาน จ านวน 129 ตัวชี้วัด
สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วัดสมรรถนะส าหรับลูกจ้างประจ า (รวมต าแหน่งเหมือน
ลูกจ้างประจ า) ทุกต าแหน่งงานมี 1 ลักษณะงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด 2) ตัวชี้วัดสมรรถนะส าหรับ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (รวมต าแหน่งเหมือน
ข้าราชการฯ) มี 19 ลักษณะงาน จ านวน 126 ตัวชี้วัดสมรรถนะ ซึ่งท าให้ง่ายและสะดวกต่อการ
น าไปใช้ ปรับปรุง และพัฒนาในโอกาสต่อไป  
 

ค าส าคัญ: ตัวชี้วัดสมรรถนะ บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

Abstract 
 This study. The objective of the study competency indicators of support staff, Faculty 
of Science,  Prince of Songkla University. The analysis was conducted to synthetic data  
and screen the competency indicators used by the Fuculty of Science from the Prince of 
Songkla University Dictionary of Competencies. The competency indicators are based on the 

                                                 


 บทความนีเ้ป็นการน าเสนอผลการวิจัยบางส่วนจากการท าวทิยานิพนธห์ัวข้อ “การพฒันาตวัชีว้ัดสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
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context of the organization. The results of the study revealed that: The competency 
indicators according to the actual work in the Faculty of Science, there are of competencies 
consisted of 20 categories of work with 129 indicators, namely: 1) Specific competencies for 
permanent employees (including positions similar to permanent employees), all of these had 
one category of work with 3 required elective competency indicators chosen for assessment 
of behavioral work performance; 2) Specific competencies for government officials, university 
employees, income employees or temporary employees (including positions similar to 
government officials) consisted of 19 categories of work with 126 indicators. This makes it 
simple and easy to use and will be continually updated.  
 

Keyword: competency indicators, support staff, Faculty of Science,  
      Prince of Songkla University 

 

บทน า 
 ปัจจุบัน องค์กรหลายๆ แห่งได้น าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กรกัน
อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นวิธีการหน่ึงที่ 
สามารถก าหนดให้ทราบได้แน่ชัดว่าบุคลากรของตนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
น้อยพียงใด (ธงชัย สันติวงษ์ 2540) โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการตีความผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน เพื่อชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน (วีรวัฒน์ ปันนิตามัย 2540) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการตีความและวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรคนหน่ึงในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับมาตรฐานงานที่ประสงค์จะ
ได้รับจากชิ้นงาน (เกียรติก้อง คุ้มไพโรจน์ และคณะ 2540) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง 
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง 2544)  
  โดยทั่วไป แนวคิดพื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ 1) ก าหนด
สิ่งที่จะวัดหรือประเมินว่าจะประเมินในจุดหรือสิ่งใด 2) ก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicators: KPIs) หรือเครื่องมือที่จะให้วัดในสิ่งที่ต้องการวัด 3) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัว
เปรียบเทียบส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว เกณฑ์คือสิ่งที่จะบอกได้ว่าเม่ือวัดผลออกมาแล้วระดับใดคือ แย่ 
ปานกลางหรือดี 4) เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  5) เปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการประเมิน
กับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ (ยุทธนา แซ่เตียว 2547) เพื่อให้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และน าผลที่ได้มาพัฒนาบุคลากรให้ถูก
ทาง รวมถึงผู้บริหารสามารถน าไปวางแผนทรัพยากรบุคคลในองค์กร (พิสมัย พวงค า 2551) เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนต าแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างแก่บุคลากร 
เปิดโอกาสให้บุคลากรเห็นช่องทางความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น าแนวคิดเรื่องสมรรถนะเข้ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมี
สมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ กล่าวคือสมรรถนะสามารถช่วยสนับสนุนแผนกลยุทธ์ ได้แก่ 
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะบุคคลจะเป็นตัวพลังขับ
เคลื่อนท่ีส าคัญหากบุคลากรแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมการท างานที่ดี อันจะท าให้องค์กรสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น (ชาลี ไตรจันทร์ 2551) 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจ า ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้น าพจนานุกรมสมรรถนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554) มาใช้ในการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
กล่าวคือ  ผู้บังคับบัญชาต้องท าข้อตกลงร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัดสมรรถนะ
เฉพาะงาน เนื่องจากแต่ละคนมีลักษณะงานที่แตกต่างกันไป จึงไม่สามารถเลือกตัวชี้วัดสมรรถนะตัว
เดียวกันมาใช้ในการประเมินได้ โดยให้เลือกตัวชี้วัดสมรรถนะตามลักษณะงานจ านวน 3 ตัว จาก
พจนานุกรมสมรรถนะเฉพาะงานของมหาวิทยาลัย และจากการน าพจนานุกรมสมรรถนะดังกล่าวมา
ใช้เป็นระยะเวลาสองรอบการประเมิน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่คณะวิทยาศาสตร์ ควรมี
พจนานุกรมสมรรถนะในบริบทขององค์กรเองเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัดสมรรถนะที่พึงประสงค์ จึงได้
ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และคัดกรองตัวชี้วัดสมรรถนะตามลักษณะงานที่มีอยู่จริงในคณะ
วิทยาศาสตร์จากพจนานุกรมสมรรถนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะท าให้ง่ายและสะดวกต่อ
การน าไปใช้ ปรับปรุง และพัฒนาในโอกาสต่อไป    
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสารด าเนินการโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และคัดกรอง
ตัวชี้วัดสมรรถนะจากพจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ได้ตัวชี้วัด
สมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือเป็นแบบบันทึกข้อมูลและพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) ของ
มหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร์ (2554)   
 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของตัวชี้วัดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน                
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากพจนานุกรมสมรรถนะของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ตัวชี้วัดสมรรถนะที่ใช้จริงตามลักษณะงานในคณะวิทยาศาสตร์ 
มี 20 ลักษณะงาน จ านวน 129 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  จ านวนและตัวชี้วัดสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีมีอยู่จริงในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ล าดับ 
ที่ 

สมรรถนะตามลักษณะงาน ตัวชี้วัด   
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ส าหรับลูกจ้างประจ า (รวมต าแหน่งเหมือนลูกจ้างประจ า) 
1) ลักษณะงานทุกต าแหน่ง 1. ความรู้และความเข้าใจในงานที่

รับผิดชอบ   
3 

  2. ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ    
  3. ความสามารถในการประสานงาน    
ส าหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว  
(รวมต าแหน่งเหมือนข้าราชการฯ) 
1) ลักษณะงานการเงินและบัญชี   1. ความรู้ในสายวิชาชีพ     5 
  2. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์    
  3. ความคิดเชิงวิเคราะห์       
  4. ความละเอียดรอบคอบ    
  5. การท าให้กระจ่าง    
2) ลักษณะงานพัสดุ     6. ความรู้ความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ     8 
  7. ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงาน    
  8. ความสามารถในการประสานงาน    
  9. ความถูกต้องละเอียดรอบคอบของงาน    
  10. ทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์    
  11. ความสามารถในการเรียนรู้    
  12. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา    
  13. ความอดทน    
3) ลักษณะงานเลขานุการภาควิชา   14. ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีคุณธรรม  
23 

  15. มุ่งเน้นผู้รับบริการ     
  16. การท างานเป็นทีม    
  17. ความรับผิดชอบ      
  18. การรักษาวินัย      
  19. การเสียสละและอุทิศเวลา     
  20. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง   
 

  21. การวางแผน      
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ล าดับ 
ที่ 

สมรรถนะตามลักษณะงาน ตัวชี้วัด   
จ านวน
ตัวชี้วัด 

  22. การประสานงาน       
  23. การตัดสินใจ      
  24. การสื่อสาร     
  25. การมอบหมายงาน     
  26. การให้ค าปรึกษา      
  27. การสอนแนะ      
  28. การให้ความร่วมมือ        
  29. ความถูกต้องของงาน      
  30. ความรู้ในสายวิชาชีพ      
  31. ความยืดหยุ่น      
  32. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์   
  33. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น    
  34. ภาวะผู้น า      
  35. ทักษะในการแก้ปัญหา    
  36. ทักษะการเจรจาต่อรอง     

4) ลักษณะงานเลขานุการผู้บริหาร 37. การแก้ไขปัญหา   4 
  38. การจัดล าดับความส าคัญของงาน    
  39. ความอดทน    
  40. เลขานุการ    

5) ลักษณะงานบริหารและธุรการ 41. ระเบียบงานสารบรรณ   3 
 ส านักงาน   42. การใช้คอมพิวเตอร์    
  43. การใช้ภาษา   

6) ลักษณะงานนโยบายและแผน   44. 
 
45. 
46. 

ความรู้เกี่ยวกับองค์กร วัฒนธรรม องค์กร 
และกระบวน การวางแผน     
การคิดเชิงวิเคราะห์   
ความสามารถในการประสานงาน 

3 

7) ลักษณะงานการเจ้าหน้าที่   47. ความรู้ในกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้าน
บริหารงานบุคคล     

6 

  48. ความถูกต้องและความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน   

 

  49. การด าเนินการเชิงรุก       
  50. การคิดเชิงบวก      
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ล าดับ 
ที่ 

สมรรถนะตามลักษณะงาน ตัวชี้วัด   
จ านวน
ตัวชี้วัด 

  51. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น      
  52. ทักษะในการประสานงาน    
8) ลักษณะงานกิจการนักศึกษา   53. ความรู้ความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ     9 
  54. ความสามารถในการประสานงาน      
  55. ความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจ     
 

  56. ความมีมนุษย์สัมพันธ์    
    57. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์      
  58. ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา     
 

  59. ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม       
  60. ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ    
  61. ทักษะการให้ค าปรึกษา    
9) ลักษณะงานโปรแกรมเมอร์   62. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  9 
  63. ระบบปฏิบัติการ    
  64. ความรู้ระบบเครือข่าย    
  65. ออกแบบระบบ    
  66. การติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์    
  67. วิเคราะห์/เข้าใจปัญหา    
  68. ความปลอดภัยของข้อมูล      
  69. สื่อสาร/ประสานงาน      
  70. ความรู้ด้านสถิติ      
10) ลักษณะงานโสตทัศนูปกรณ์   71. ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา      6 
    72. จิตบริการ      
   73. ทักษะในการใช้โสตทัศนูปกรณ์    
  74. ตรงต่อเวลา      
  75. ทักษะทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
  76. การพัฒนาตนเอง      
11) ลักษณะงานการเกษตร   77. ความรู้ทางการเกษตร   3 
  78. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ

เกษตร   
 

  79. เทคโนโลยีด้านการเกษตร      
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ล าดับ 
ที่ 

สมรรถนะตามลักษณะงาน ตัวชี้วัด   
จ านวน
ตัวชี้วัด 

12) ลักษณะงานช่างเทคนิค/  80. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน     6 
 อิเล็กทรอนิกส์ 81. การใช้ทรัพยากร      
  82. ความรอบรู้ด้านวัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือ   
 

  83. ความรับผิดชอบ      
  84. ความซื่อสัตย์      
  85. จิตบริการ      
13) ลักษณะงานห้องปฏิบัติการทาง 86. การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์     4 
 วิทยาศาสตร์ 87. การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย      
  88. เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทดลอง    
  89. การวางแผนล าดับขั้นตอนการท างาน    
14) ลักษณะงานสนับสนุนการเรียน

การสอน   
90. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท า

หลักสูตร   
7 

  91. ความรู้วิชาการใหม่ๆ      
  92. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      
  93. ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง      
  94. การประสานงาน      
  95. คุณธรรมและจริยธรรม    
  96. จิตบริการท่ีดีสู่การให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ     
 

15) ลักษณะงานประชาสัมพันธ์   97. มีความรู้ด้านวิชาชีพ     6 
  98. รู้ข้อมูลทุกบริบทของมหาวิทยาลัย      
  99. มีความคิดสร้างสรรค์      
  100. มีทักษะในการวางแผนและการจัดการ    
  101. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี    
  102. การท างานเป็นทีม      
16) ลักษณะงานประกันคุณภาพ   103. ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย     
13 

  104. การคิดวิเคราะห์    
  105. การวางแผน    
  106. เทคโนโลยีสารสนเทศ      
  107. ความอดทนอดกลั้น    



386 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 

 

กฎหมายและการพัฒนาองค์กร 
 

ล าดับ 
ที่ 

สมรรถนะตามลักษณะงาน ตัวชี้วัด   
จ านวน
ตัวชี้วัด 

  108. ประชาสัมพันธ์      
  109. เข้าใจระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ   
 

  110. ความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน   

 

16) ลักษณะงานประกันคุณภาพ (ต่อ)  111. ความเข้าใจในการวัดและประสิทธิผล      
  112. ความรู้ความเข้าใจในผลการประเมิน      
  113. การประสานงาน    
  114. มนุษยสัมพันธ์      
  115. ทักษะการน าเสนอ   
17) ลักษณะงานวิเทศสัมพันธ์   116. ทักษะด้านวิเทศสัมพันธ์   2 
  117. การบริหารจัดการ    
18) ลักษณะงานด้านกฎหมาย/นิติกร   118. ความละเอียดรอบคอบ     4 
  119. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ    
    120. การวิเคราะห์ข้อมูล     
   121. การรักษาความลับ      
19) ลักษณะงานวิจัย 122. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย   5 
  123. การเขียนงานวิชาการ    
  124. การใช้เครื่องมือและโปรแกรมงานวิจัย    
  125. การประสานงาน      
  126. ความอดทน ความเสียสละ ทุ่มเท      
 รวม   129 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
   1. ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะตามลักษณะงานในคณะวิทยาศาสตร์ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มของลูกจ้าง ประจ า (รวมต าแหน่งเหมือนลูกจ้างประจ า) มี 1 ลักษณะงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะที่บังคับเลือกประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทุกต าแหน่งงาน 2) กลุ่มของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (รวมต าแหน่งเหมือน
ข้าราชการฯ) มี 19 ลักษณะงาน จ านวน 126 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะที่สามารถเลือกใช้
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้ตามความต้องการตามลักษณะงาน 15 ลักษณะงาน จ านวน 
115 ตัวชี้วัด โดยสมรรถนะแต่ละตัวจะมีจ านวนตัวชี้วัดไม่เท่ากัน และสมรรถนะที่บังคับเลือกตาม
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ลักษณะงาน 3 ลักษณะงาน จ านวน 9 ตัวชี้วัด และสมรรถนะที่ต้องเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติมจากลักษณะ
งานอื่นๆ อีก 1 ลักษณะงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด    
  จะเห็นได้ว่า ลักษณะงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มีความ
หลากหลายในลักษณะงานของกลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้าง
ชั่วคราว ส่งผลให้ตัวชี้วัดสมรรถนะที่ใช้จริงในคณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนมาก  
 2. จากการสังเคราะห์ตัวชี้วัดสมรรถนะตามลักษณะงานที่ใช้จริงในคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า 
พจนานุกรมสมรรถนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีลักษณะงานที่ยังไม่ครอบคลุมต าแหน่งงานที่มี
อยู่จริงในคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด เช่น ลักษณะงานวิศวกร เป็นต้น นอกจากนี้ ชื่อของตัวชี้วัด
สมรรถนะในแต่ละลักษณะงานมีชื่อเรียกที่เหมือนกันบ้าง ซ้ าซ้อนกันบ้าง หรือคล้ายคลึงกันบ้าง ยังไม่
เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ   
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการวิจัยเอกสารโดยด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และคัดกรองตัวชี้วัดสมรรถนะตามลักษณะงานที่มีอยู่จริงในคณะวิทยาศาสตร์จากพจนานุกรมสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้มีตัวชี้วัดสมรรถนะที่เป็นไปตามบริบทขององค์กร  
  ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะงานในคณะวิทยาศาสตร์มี 2 กลุม่ ได้แก ่1) กลุ่มของลูกจ้างประจ า 2) 
กลุ่มของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงนิรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว โดยรวมมี 20 ลักษณะ
งาน จ านวน  129 ตัวชี้วัด 
  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้  
 1. ลักษณะงานของต าแหน่งที่มีชื่อเรียกเหมือนกันแต่การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ควรมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น  
 2. ตัวชีว้ัดสมรรถนะบางลักษณะงานมีมากเกินไป บางลักษณะงานมีน้อยเกินไป และบางลักษณะ
งานยังไม่มีในพจนานุกรมสมรรถนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะขององค์กร เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างแท้จริงในการน าไปใช้ 
 3. คณะวิทยาศาสตร์ ควรก าหนดให้มีพจนานุกรมสมรรถนะในบริบทของตนเอง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ตามลักษณะงาน
ที่มีอยู่จริงในองค์กร ซึ่งสามารถน าพจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาให้เหมาะกับบริบทของตนเอง เพื่อจะได้สะดวกหรือง่ายต่อการน าไปใช้ ปรับปรุง หรือพัฒนา
ในโอกาสต่อไป 
  4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรใหห้น่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส ารวจลักษณะงาน
ที่มีอยู่จริงในหน่วยงานนั้นๆ ก่อนการทบทวนสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะในครั้งถัดไป โดยในการ
ทบทวนอาจจะอาศัยตวัแทนจากบางหน่วยงานได้ แต่ตอ้งมีข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะงานดังกล่าวมาใช้ใน
การพิจารณาทบทวนด้วย เพือ่จะได้เห็นภาพรวมทั้งมหาวทิยาลัย   
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ความเครียดในการท างานและการจัดการความเครียดของพนักงานปฏิบัติการ 
ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 

Job Stress and Coping among Employees in a Songkhla Factory 
 

อิสระพงศ์  จันทร์ทอง 
 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศในกลุ่มก าลังพัฒนาจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม และ
จากการที่เดิมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนั้น จะมีลักษณะการท างานที่เรียบง่ายขึ้นอยู่กับ
สภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลักมีการยืดหยุ่นในการท างานมีรายได้จากพืชผลการเกษตรและเม่ือต่อมา
ประเทศไทยได้พัฒนามาเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้นมีการน าเทคโนโลยี เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการ
ผลิต นิคมอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่รอบเมือง และแรงงานที่ได้นั้นก็มาจากกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ ชาวนาซึ่งได้พลิกผันชีวิตจากเกษตรกรมาเป็นผู้ขายแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ ต้องปรับสภาพในการด ารงชีวิตมาท างานเป็นระบบ
ระเบียบ มีการโยกย้ายที่อยู่และยังต้องเผชิญกับความกดดันรอบด้าน จากภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว หรือมีการด ารงชีวิตอยู่อย่างสับสนตลอดทั้งจากสภาพการ
ท างานต่างๆ ที่มีก าหนดเวลา บางครั้งอาจต้องท างานกลางคืนเพื่อคุมเครื่องจักร จึงท าให้มีโอกาสที่
จะเผชิญความเครียด หรือเกิดความเครียดขึ้นได้ ซึ่งความเครียดนี้เกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกสาขาอาชีพความเครียดเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายและจิตใจ เม่ือต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่มีความกดดัน ทั้งที่เกิดจากภายในร่างกายของบุคคลนั้น หรือจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกท าให้ภาวะร่างกายและจิตใจขาดความสมดุลย์ (Baron and Greenberg 1990, 226) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเครียดในการท างาน และการจัดการความเครียดของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ต าแหน่ง รายได้ ประสบการณ์ในการท างาน และความพึงพอใจในการท างานกับความเครียดใน
การท างานและการจัดการความเครียด 
 

ค าถามในการวิจัย 
1. ความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคลระดับความพึงพอใจในการท างานมีความเครียดในการ

ท างานหรือไม่อย่างไร 
2. ลักษณะส่วนบุคคลและระดับความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับการจัดการ

ความเครียดหรือไม่อย่างไร 
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การจัดการความเครียด 

ความเครียดในการท างาน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีจะใช้ในการวิจัยดังนี้ 
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน รายได้และความพึงพอใจในการท างาน 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความเครียดในการท างาน และการจัดการความเครียด 

 

ประโยชน์ของการวิจัย 
ท าให้ทราบถึงสภาพการณ์ความเครียดที่เกิดจากการท างานของพนักงานซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร

หรือเจ้าของกิจการได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการท างานที่เหมาะสมป้องกันความเครียดที่จะเกิดขึ้นในการท างานได้ 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 
เพศ 
อายุ                                                                               
สถานภาพสมรส             
ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง      
ประสบการณ์ในการท างาน 
รายได้                  

          ความพึงพอใจในการท างาน       
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากประชากรที่เป็นพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมุ่งศึกษาถึงความเครียดในการท างานและการจัดการความเครียด 
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา จ านวน 1,850 คน 
ขอบเขตด้านเวลา คือ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
 

แนวคิดทฤษฎี 
ความเครียดในการท างาน เป็นการตอบสนองของบุคคลในภาวะที่สุขภาพทางร่างกายและ

จิตใจขาดความสมดุล อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานท าให้ไม่สามารถปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสมเป็นผลให้เกิดความวุ่นวายทางจิตเกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตรวมถึงอาจก่อ
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อุบัติเหตุตลอดจนอาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงด้วยโดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิด
ความเครียดในการท างานของ Karasek (1998) ซึ่งแบ่งลักษณะที่ก่อให้เกิดเครียดตามอ านาจควบคุม
งานและความต้องการผลงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ Active (อ านาจควบคุมงานสูง ความต้องการ
ผลงานสูง) , Passive (อ านาจควบคุมงานต่ า ความต้องการผลงานต่ า), High-Strain (อ านาจควบคุม
งานต่ า ความต้องการผลงานสูง) และLow-Strain (อ านาจควบคุมงานสูง ความต้องการผลงานต่ า) 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบ Demand – Control ที่สัมพันธ์กับความเครียดจากงานตามแนวคิดของ Karasek 
 

อาชีพและลักษณะงานด้านจิตสังคมตามแนวคิดของ Karasek 
จากแนวคิด Demand – Control model ของ Karasek (1998) สามารถแบ่งกลุ่มอาชีพตาม

ลักษณะจิตสังคมได้ 4 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่ม Active Jobs จะมีลักษณะงานท่ีมีความต้องการผลงานสูงและในขณะเดียวกันผู้ที่ท างาน

ก็มีอิสระในการควบคุมการตัดสินใจด้วยตนเองสูงด้วยเช่นกัน อาชีพของกลุ่ม Active jobs ได้แก่ 
วิศวกร แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย และอาจารย์ ซึ่งจะมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 

กลุ่ม Passive Jobs จะมีลักษณะงานที่มีความต้องการผลงานต่ าและขณะเดียวกันผู้ที่ท างาน
ก็มีโอกาสในการควบคุมการตัดสินใจด้วยตนเองต่ าด้วยเช่นกัน อาชีพของกลุ่ม Passive Jobs ได้แก่
เสมียน ยาม ภารโรง และพนักงานท าความสะอาด ซึ่งจะมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 
 กลุ่ม Low-Strain Jobs จะมีลักษณะงานที่มีความต้องการผลงานต่ าแต่ผู้ที่ท างานก็มีโอกาส
และอิสระในการควบคุมการติดสินใจด้วยตนเองสูง กลุ่มนี้เป็นงานที่ท าแล้วมีความสุข อาชีพของกลุ่ม 
Low-Strain Jobs ได้แก่ ศิลปิน นักวาดภาพ สถาปนิก ซึ่งจะมีความเครียดอยู่ในระดับต่ า 

กลุ่ม High-Strain Jobs จะมีลักษณะงานที่มีความต้องการผลงานสูง แต่ผู้ที่ท างานก็มีโอกาส
และอิสระในการควบคุมการตัดสินใจด้วยตนเองต่ า อาชีพของกลุ่ม  High-Strain Jobs ได้แก่ คนงาน
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สายพานที่ต้องท างานตามจังหวะของเครื่องจักร พนักงานท างานท างานกับเครื่องจักรต่างๆซึ่งจะมี
ความเครียดอยู่ในระดับสูง เพราะจะต้องท าตามความต้องการผลงานไม่สามารถต่อรองได้ 

เม่ือการควบคุมงานมีสูงและความต้องการต่อผลงานมีสูงนั่นคือ กลุ่ม Active Jobs การ
ท านายผลพฤติกรรมได้ว่าจะมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ในแบบ active นี้ จะเป็นความต้องการทางจิตที่เกิดขึ้น และความสามารถในการที่จะ
ตัดสินใจเลือกวิธีในการแก้ไขสถานการณ์ passive Jobs ที่ความต้องการในงานต่ า และโอกาสในการ
ควบคุมการตัดสินใจด้วยตนเองต่ าด้วย จึงท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองน้อยลงตาม                                 

 

การจัดการความเครียด เป็นความสามารถในการจัดการกับความเครียดและหาวิธีการ
จัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมที่พบในการปฏิบัติการเลือกใช้เม่ือมีความ         
คับข้องใจ ไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงาน Latack (1986) แบ่งออกเป็น            
3 แบบ คือ 
 1. แบบมุ่งแก้ไขปัญหา (Problem focused) เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและตนเองโดยตรง พฤติกรรมของกลวิธีนี้ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา การ
อภิปรายปัญหากับผู้อื่น การควบคุมสถานการณ์บางส่วนเท่าที่สามารถจะท าได้ การพยายยาม
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างกระตือรือร้น การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา การน าประสบการณ์เดิมมา
ช่วยแก้ไขปัญหา การคิดและการใช้วิธีแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธีการท าทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะแก้ไขปัญหา
ได้ การหาคนอื่นมาช่วยเหลือในการแก้ปัญหา และการเริ่มต้นท าสิ่งอื่นที่ดีที่สุดในขณะนั้น 
 2. แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (Emotion Focused) เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นที่จะจัดการกับอารมณ์และ
ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ตึงเครียด โดยมิได้ มุ่งแก้ไขที่ปัญหาหรือ
สาเหตุ พฤติกรรมของกลวิธีนี้ ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้าย การแช่งด่า การ
หงุดหงิด การวิตกกังวล การร้องไห้หรือเศร้าใจ การนอน การสวดมนต์หรือการไหว้พระ การฝึกสมาธิ 
การเล่นโยคะ การออกก าลังกาย การระบายความเครียดออกกับคนหรือสิ่งของอื่น  ๆ การหาความ
สบายใจจากคนที่ใกล้ชิด การยอมแพ้ต่อสถานการณ์เพราะว่าหมดหวัง การยอมแพ้ต่อสถานการณ์
เพราะคิดว่าเป็นชะตากรรม การปล่อยให้สถานการณ์คลี่คลายไปเอง การปลอบใจตนเองให้เลิกวิตก
กังวลการแยกตัวเอง การต าหนิผู้อื่น การกินมากหรือสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
การใช้อารมณ์ขัน 
 3. แบบหลีกหนี (Avoidance) เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นไปที่การพยายามหลีกหนีจากปัญหา หรือ
สาเหตุที่เกิดความเครียด โดยการปฏิเสธทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม คือ ไม่คิดและไม่กระท า
พฤติกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการหลีกหนีปัญหาโดยสิ้นเชิง พฤติกรรมของกลวิธีนี้ ได้แก่ การฝัน
กลางวันว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้น หรือปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้ว การปัดปัญหาออกจากความคิด 
และการหนีปัญหา 
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Latack (1986) ได้แบ่งระดับความความเครียดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1) ความเครียดระดับต่ า (Mild Stress) เป็นความเครียดระดับน้อย และสิ้นสุดในระยะเวลาสั้น 

อาจนานเป็นวินาทีหรือชั่วโมงเท่านั้น เกี่ยวข้องกับสาเหตุหรือเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การจราจรติดขัดขณะเดินทางไปท างาน หรือการพลาดเวลานัดหมาย  

2) ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียดระดับนี้จะรุนแรงกว่าชนิด
แรก อาจจะมีอยู่เป็นเวลานานเป็นชั่วโมง หลายชั่วโมงหรือเป็นวัน เช่น ความเครียดจากการท างาน
ติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไป การเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรง 

3) ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) ความเครียดระดับนี้ จะมีอาการอยู่นานเป็น
สัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี สาเหตุของความเครียดรุนแรง หรือมีหลายสาเหตุ เช่น การตายจาก 
การสูญเสียบุคคลอัน เป็นที่รัก พลัดพรากจากครอบครัว การเจ็บป่วยท่ีรุนแรง การสูญเสียอวัยวะของ
ร่างกายที่มีความหมายส าคัญต่อวิถีของการด ารงชีวิต 

  

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนพนักงานจ านวน  
1,850 คน การวิจัยครั้งนี้ศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของประชากรจากสูตรส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(Yamane, 1967) ดังนี ้

พนักงาน 1850 คน ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 แทนค่าลงในสูตร ดังนี้ 

328

1850(.05)1

1850
n

2






 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 328 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัดความเครียดจากการท างานจาก  job 
content questionnaire ตามแนวคิดของ Robert Karasek ซึ่งพัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดร.
พิชญา ตันติเศรณี และนวลตา อาภาคคัพภะกุล (2548) และแบบวัดการจัดการความเครียด ของ 
ธารารัตน์ ชิ้นทอง (2542, 104-114) ซึ่งน ามาจากเครื่องมือแบบวัด Coping with Job Stress ของ
ลาแทค ( Latack 1986 ) โดยแบบสอบถามแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
2.2 แบบวัดความเครียดในงาน 
2.3 แบบวัดการจัดการความเครียด 
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2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของพนักงานประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ อายุงาน รายได้ และความพึงพอใจต่องาน 
2.2 แบบวัดความเครียดในการท างาน 
การท าการศึกษาครั้งนี้ได้น าเอา JCQ มาใช้วัดความเครียดจากการท างานเนื่องจาก

ได้รับความเชื่อถือมีใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น
และในไทย เป็นต้น (มนตรี ลิจุติภูมิ 2547) ซึ่ง JCQ มีต้นแบบมาจาก The U.S. Quality of 
Employment Surveys (QES) พื้นฐานข้อค าถาม JCQ มีค าถามทางจิต 27 ข้อ เริ่มในปี ค.ศ.1979 
JCQ ฉบับเต็ม  (version 1.1) โดย Karasek และถูกพัฒนาในปี ค.ศ.1985 โดยการเพิ่มข้อค าถามในปี 
ค.ศ.1995 มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น (version 1.5) ซึ่ง JCQ ได้พัฒนาเป็นฉบับภาษาไทย 
โดย พิชญา พรรคทองสุขและนวลตา อาภาคัพภะกุล (2548) ( พิชญา พรรคทองสุข อ้างอิงใน สหพร 
กูลณรงค์, 2552: 29 ) มีข้อค าถามทั้งหมด 45 ข้อ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 

อ านาจควบคุมงาน      จ านวน 9 ข้อ 
การเรียกร้องจากงานด้านจิตใจรวม             จ านวน13 ข้อ 
(การเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ 10 ข้อ + ภาระงานที่หนักเกิน 3 ข้อ) 
การเรียกร้องจากงานทางกาย     จ านวน 3 ข้อ 
การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน     จ านวน 4 ข้อ 
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน     จ านวน 4 ข้อ 
งานมั่นคง       จ านวน 4 ข้อ 
สิ่งคุกคามสุขภาพในงาน      จ านวน 8 ข้อ 

เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 
- อ านาจควบคุมงาน  การเรียกร้องจากงานด้านจิตใจรวม การเรียกร้องจากงานกาย การสนับสนุน
จากเพื่อร่วมงาน และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ไม่เห็นด้วยมาก            มีระดับคะแนน 1 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย            มีระดับคะแนน 2 คะแนน 
เห็นด้วย            มีระดับคะแนน 3 คะแนน 
เห็นด้วยมาก            มีระดับคะแนน 4 คะแนน 

- งานม่ันคง แบ่งเป็น 4 แบบ 
แบบที่ 1 แบ่งเป็น 4 ระดับ เหมือนกับอ านาจควบคุมงาน 
แบบที่ 2 แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
ไม่ใช่ มีงานเป็นช่วงและเลิกจ้างงานบ่อย ๆ        มีระดับคะแนน 1 คะแนน 
ไม่ใช่ เลิกจ้างงานบ่อย ๆ          มีระดับคะแนน 2 คะแนน 
ไม่ใช่ มีงานเป็นช่วงๆ           มีระดับคะแนน 3 คะแนน 
มีงานท าสม่ าเสมอตลอดปี          มีระดับคะแนน 4 คะแนน 
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แบบที่ 3 แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
ปีท่ีแล้วฉันตกงานหรือถูกเลิกจ้าง          มีระดับคะแนน 1 คะแนน 
ตลอดเวลา            มีระดับคะแนน 2 คะแนน 
เคยมากกว่า 1 ครั้ง           มีระดับคะแนน 3 คะแนน 
ไม่มีเลย             มีระดับคะแนน 4 คะแนน 

แบบที่ 4 แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
มีโอกาสสูงมาก            มีระดับคะแนน 1 คะแนน 
มีโอกาสบ้าง            มีระดับคะแนน 2 คะแนน 
ไม่ค่อยมีโอกาส            มีระดับคะแนน 3 คะแนน 
ไม่มีโอกาสเลย            มีระดับคะแนน 4 คะแนน 

สิ่งคุกคามสุขภาพในงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ไม่มีปัญหา            มีระดับคะแนน 1 คะแนน 
มีบ้าง/เป็นปัญหาน้อย           มีระดับคะแนน 2 คะแนน 
มี/เป็นปัญหามาก           มีระดับคะแนน 3 คะแนน 
 

ตารางที่ 1 วิธีค านวณคะแนนแบบวัดความเครียดจากงานของไทย 
1.อ านาจควบคุมงาน =2x(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9) 
2.การเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ
รวม 

=การเรียกร้องจากงานด้านจิตใจ+ภาระงานที่หนักเกิน 
=[0.9x(Q10+Q11+Q12+Q13+Q14+Q15+Q16+Q17+Q18+Q19)] 
+[3x(Q23+Q24+Q25)] 

3.การเรียกร้องจากงานทางกาย =Q20+Q21+Q22 
4.การสนับสนุนทางสังคม =การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน + การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 

=2.25x[Q27+Q28+Q29+Q30+Q31+Q32+Q33+Q34] 
5.งานม่ันคง =Q26+Q43+Q44+Q45 
6.สิ่งคุกคามสุขภาพในงาน =Q35+Q36+Q37+Q38+Q39+Q40+Q41+Q42 
  
 เกณฑ์การแปลค่าคะแนนแบบสอบถามความเครียดในการท างาน 

เมื่อรวมคะแนนจากแบบสอบถามแล้ว ในด้านการเรียกร้องจากงานด้านจิตใจรวม และการ
สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานน าคะแนนที่ได้มาหาเปอร์เซ็ต์ไทล์ที่ 75 ส่วนด้านอ านาจ
ควบคุมงานน าคะแนนท่ีได้มาหาเปอร์เซ็ต์ไทล์ที่ 25  

2.3 แบบวัดการจัดการความเครียด 
แบบวัดการจัดการความเครียด ของ ธารารัตน์ ชิ้นทอง (2542, 104-114) ซึ่งน ามาจาก

เครื่องมือแบบวัด Coping with Job Stress ของลาแทค ( Latack 1986 ) โดยผู้วิจัยได้น ามาพัฒนา
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบวัด เป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสร้างตามวิธีของลิเคิร์ท ( Likert ) ประกอบด้วยข้อค าถาม
เกี่ยวกับการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา 16 ข้อ แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ 12 ข้อและแบบ
หลีกหนี 6 ข้อรวมทั้งฉบับจ านวน 34 ข้อ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับความถี่        คะแนน 
บ่อยที่สุด   5 
บ่อยมาก   4 
ค่อนข้างบ่อย   3 
บางครั้ง    2 
นานๆครั้ง   1 

เกณฑ์การตัดสิน  ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนโดย
ก าหนดระดับการใช้การจัดการความเครียดแบบต่างๆออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนระดับ  = (5-1)/3 = 1.33 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

ระดับการใช้การจัดการความเครียด              คะแนน 
 สูง              3.67-5.00 
 ปานกลาง      2.34-3.66 
 ต่ า       1.00-2.33 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
คุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามความเครียดในการท างาน 
ค่าความเชื่อม่ัน Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.54 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม job 

content questionnaire ตามแนวคิดของ Robert Karasek ซึ่งพัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดร.
พิชญา ตันติเศรณี และนวลตา อาภาคคัพภะกุล (2548) ที่ทดสอบและทดลองใช้ในคนไทยแล้ว  

คุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามการจัดการความเครียด 
ค่าความเชื่อม่ัน Cronbach’s alpha coefficient การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา 

เท่ากับ 0.85 แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ เท่ากับ 0.68 และแบบหลีกหนี  เท่ากับ 0.59 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามการจัดการความเครียด ของ ธารารัตน์ ชิ้นทอง (2542, 104-114) ซึ่งพัฒนามาจาก
เครื่องมือแบบสอบถาม Coping with Job Stress ตามแนวคิดของ( Latack 1986 )ที่ได้รับการพัฒนา 
ทดสอบ และทดลองใช้ในคนไทยแล้ว  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. เตรียมเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความเครียดใน

การท างาน และแบบสอบถามการจัดการความเครียด  
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2. ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถึง
ผู้อ านวยการบริษัทเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บุคคลเพื่อไปแจกให้กับ
พนักงานให้ช่วยตอบแบบสอบถามและให้เจ้าหน้าที่บุคคลช่วยกระจายแบบสอบถามไปตามแผนก
อื่นๆในโรงงาน 

4.  การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการก าหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษาตามแบบสอบถามความเครียด
ในการท างานและการจัดการความเครียดโดยผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ จ านวน 4 คน เป็นเพศชาย 2 คน 
และเพศหญิง 2 คน 

5. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบสอบถาม 
6. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
7. แปรผลและเขียนรายงานวิจัย 

 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R version 2.12.0 โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ จ าแนก

ข้อมูลส่วนบุคคลใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามแนวคิดของ 
Robert Karasek และการจัดการความเครียดตามแนวคิดของ Latack โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ดังนี ้

1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ต าแหน่ง  
6. รายได้ 
7. ประสบการณ์ในการท างาน 
8. ความพึงพอใจในการท างาน 

 

ตารางที่ 2 แสดงความเครียดในการท างานตามแนวคิด Job Demand – Control  (JD-C) n = 330 
ความเครียดในงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

   High strain 53 16.6 
Active 193 58.48 

Low strain 84 25.45 

Passive 0 0 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเครียดในการท างานส่วนใหญ่มีความเครียดในการ
ท างานอยู่ในกลุ่ม Active การควบคุมงานสูง ความต้องการงานสูง ร้อยละ 58.48 รองลงมามีความเครียด
ในการท างานอยู่ในกลุ่ม Low-strain การควบคุมงานสูง ความต้องการงานต่ า ร้อยละ 25.45 และมี
ความเครียดในการท างานอยู่ในกลุ่ม High-strain การควบคุมงานต่ า ความต้องการงานสูง ร้อยละ 16.6 
และไม่พบความเครียดในการท างานอยู่ในกลุ่ม Passive การควบคุมงานต่ า ความต้องการงานต่ า 
พบว่าในกลุ่ม Active มีสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่ม Low-strain , High-strain และ Passive ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการจัดการความเครียด 
การจัดการความเครียด 

 

S.D. ระดับ 

แบบมุ่งแก้ไขปัญหา 2.918 0.096 ปานกลาง 

แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ 2.701 0.645 ปานกลาง 

แบบหลีกหนี 3.344 0.320 ปานกลาง 
 

จากตารางที่  4.4 แสดงการจัดการความเครียดของพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย 2.918และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.096 และการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ มีค่าเฉลี่ย 2.701 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.645 และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนีมีค่าเฉลี่ย 3.344 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.320 ซึ่งการจัดการความเครียดทั้ง 3 แบบ มีการจัดการความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 

สรุปผล 
ความเครียดในการท างาน 
ผลการศึกษาระดับความเครียดจากการท างานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม

ในอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเม่ือแบ่งความเครียดจากการท างานเป็น 4 กลุ่ม ตามทฤษฏี 
Demand –Control พบว่า พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอหาดใหญ่จังหวัด
สงขลา ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดจากการท างานอยู่ในกลุ่ม Active (การควบคุมงานสูง ความ
ต้องการงานสูง) ร้อยละ 58.48 รองลงมามีระดับความเครียดจากการท างานอยู่ในกลุ่ม Low strain 
(การควบคุมงานสูง ความต้องการงานต่ า) ร้อยละ 25.45 และมีระดับความเครียดจากการท างานอยู่
ในกลุ่ม High strain (การควบคุมงานต่ า ความต้องการงานสูง) ร้อยละ 16.6และมีความเครียดในการ
ท างานกลุ่ม Passive (การควบคุมงานต่ า ความต้องการงานต่ า) ร้อยละ 0.00   

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่มีระดับความเครียดจากการท างานอยู่ในกลุ่ม Active 
Jobs จะมีลักษณะงานที่มีความต้องการผลงานสูงและในขณะเดียวกันผู้ที่ท างานก็มีอิสระในการ
ควบคุมการตัดสินใจด้วยตนเองสูงด้วยเช่นกันซึ่งจะมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางรองลงมามี
ระดับความเครียดจากการท างานอยู่ในกลุ่ม Low-Strain Jobs จะมีลักษณะงานที่มีความต้องการ

X
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ผลงานต่ าแต่ผู้ที่ท างานก็มีโอกาสและอิสระในการควบคุมการติดสินใจด้วยตนเองสูง กลุ่มนี้เป็นงานที่
ท าแล้วมีความสุขซึ่งจะมีความเครียดอยู่ในระดับต่ าและในกลุ่ม High-Strain Jobs จะมีลักษณะงานที่มี
ความต้องการผลงานสูง แต่ผู้ที่ท างานก็มีโอกาสและอิสระในการควบคุมการตัดสินใจด้วยตนเองต่ าซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา มี
ความเครียดจากการท างานในระดับสูง High-Strain ในสัดส่วนที่น้อยกว่าความเครียดจากการท างานใน
ระดับอื่น หรือแบบอื่น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีปัญหามากมีน้อยซึ่งเป็นผลดีต่อระบบการท างานโดยรวม 
และจากการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดจากการท างานแบบกลุ่ม Active Jobs จะมีลักษณะงาน
ที่มีความต้องการผลงานสูงและในขณะเดียวกันผู้ที่ท างานก็มีอิสระในการควบคุมการตัดสินใจด้วย
ตนเองสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางโดยที่กล่าวมามีความแตกต่างกับ
อาชีพและลักษณะงานด้านจิตสังคมตามแนวคิดของ Karasek ซึ่งมีแนวคิดว่าอาชีพพนักงานที่ท างาน
กับเครื่องจักรต่างๆควรอยู่ในกลุ่ม High-Strain Jobs ที่มีความต้องการผลงานสูง แต่ผู้ที่ท างานก็มี
โอกาสและอิสระในการควบคุมการตัดสินใจด้วยตนเองต่ าซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบความเครียดใน
การท างานแบบกลุ่ม Active Jobs มากที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างอาชีพพนักงานที่ท างานกับเครื่องจักร
ต่างๆซึ่งไม่สอดคล้องกับอาชีพและลักษณะงานด้านจิตสังคมตามแนวคิดของ Karasek  

 

การจัดการความเครียด 
ผลการศึกษามีการจัดการความเครียดของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

สงขลา มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย 2.918และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.096 และการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ มีค่าเฉลี่ย 2.701 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.645 และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนีมีค่าเฉลี่ย 3.344 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.320 ซึ่งการจัดการความเครียดทั้ง 3 แบบ มีการจัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลางจากผล
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์และแบบหลีกหนีอยู่
ในระดับปานกลางตามล าดับแต่การจัดการความเครียดแบบหลีกหนีมีค่าเฉลี่ย 3.344 ในสัดส่วนที่สูง
กว่าแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการ
จัดการความเครียดแบบหลีกหนีหรือการจัดการกับความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย เป็นวิธีการที่
บุคคลพยายามหลีกหนีจากปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยการปฏิเสธทั้งด้านการคิดและพฤติกรรม 
คือ ไม่คิดหรือไม่กระท าพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะรวมทั้ง การไม่พึ่งยา สารเสพติด และเครื่อ งดื่ม 
แอลกอฮอล์ เป็นการหลีกหนีปัญหาโดยสิ้นเชิง พฤติกรรมที่จัดเป็นการจัดการความเครียดแบบได้
ประโยชน์น้อยหรือหลีกหนี คือ การฝันกลางวันว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นหรือปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้ว 
การปัดปัญหาออกจากความคิดและการหนีปัญหาจากผลการศึกษาท าให้สามารถวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
ได้โดยเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดการความเครียดแบบหลีกหนีซึ่งได้ประโยชน์น้อยโดยที่
ความเครียดยังคงอยู่ในระยะยาวซึ่งพบว่าไม่เป็นผลดีต่อบุคคลและองค์กรในส่วนร่วมในระยะยาวซึ่งควร
หาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขและยกระดับการจัดการความเครียด
ให้เป็นผลที่ดีขึ้นตามล าดับ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 
เม่ือได้รับการอบรมผ่านเว็บ 

The Investigations of Factors Contributing to the Performance of Employee of Thai 
Samsung Electronics Co.,Ltd. from Web-Based Training 

 
ธงชัย อยู่อย่างดี 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

 
บทคัดย่อ 
 
 องค์กรในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่าง
ม่ันคง จึงมีน าการฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ การ
อบรมผ่านเว็บ โดยวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด โดยศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์  จ ากัด เม่ือ
ได้รับการอบรมผ่านเว็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้รับการฝึกอบรม 
ด้านประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรม ด้านการสนับสนุนขององค์กรและด้านคุณสมบัติของ
นวัตกรรมการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเม่ือได้รับการฝึกอบรมผ่านเว็บ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา จ านวน 395 ชุด โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพเมือ่ได้รับการฝึกอบรมด้านลักษณะทั่วไปมากที่สุดคือ อายุ ด้านประสบการณ์คือ ปัจจัย
ด้านจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ด้านการสนับสนุนขององค์กรและด้านคุณสมบัติของ
นวัตกรรมการฝึกอบรมได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย ด้านความน่าสนใจของเนื้อหา 
และด้านประโยชน์ของนวัตกรรมของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการท างาน , การฝึกอบรมผ่านเว็บ 
 
Abstract 
 The organizations should be have potential personnel to drive the organization to 
growth. By providing training in human resource development by using modern technology 
that is Web Based Training. The purpose of this study was The Investigations of Factors 
Contributing to the Performance of Employee of Thai Samsung Electronics Co., Ltd. from 
Web-Based Training and objective was the general characteristics of the trainees,experience 
of trainees and support of the organization and qualification of innovative training affects 
performance and use questionnaire Q’ty 395 forms. The results showed that the factors 
affect performance after training was the most factors that affect of experience was the 
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number of computers and  Internet,factors affecting the organization and the support of  the 
innovative of the training, including the incentives,networking equipment ,the attractiveness 
of the content and the benefits of computer technology and the Internet. 
 

Keywords: Performance, Web-Based Training 
 

บทน า  
 ในปัจจุบันความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดและสนใจถึงผลของพัฒนาการในการอบรมที่เปลี่ยนไป โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้า
มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ตัวบุคคลคือ การอบรมผ่านเว็บ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก
ศึกษาพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นน าที่มีพนักงานจ านวน
มากประกอบกับมีการน ารูปแบบและกระบวนการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการท างานผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการพัฒนาพนักงานที่ถือว่า
เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่
ประสบความส าเร็จในตลาดอิเลคโทรนิคส์ แต่ภายใต้ภาวะแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ ส่งผลท าให้
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จ ากัด จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรให้ความส าคัญใน
การรักษาความเป็นผู้น ารวมถึงขับเคลื่อนให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด สามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ 
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญมากที่จะสามารถท าให้องค์กรพัฒนาและประสบความส าเร็จ
ได้เป็นอย่างดี โดยใช้การอบรมเป็นเครื่องมือที่ผลักดันและสนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการ
พัฒนาและสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้รับการฝึกอบรม ด้านประสบการณ์ของผู้รับการ
ฝึกอบรม ด้านการสนับสนุนขององค์กรและด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมการฝึกอบรมของพนักงาน
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เมื่อได้รับการอบรมผ่านเว็บ 
 2.  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเม่ือได้รับการฝึกอบรมผ่านเว็บของ
พนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ (Officer) ขึ้นไปของ
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด ที่ได้รับการอบรมผ่านเว็บ จ านวน 395 คน และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เม่ือได้รับการอบรมผ่านเว็บ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ด้านลักษณะทั่วไปของผู้รับการฝึกอบรม ตอนที่ 2 
ด้านประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรม ตอนที่ 3 ด้านการสนับสนุนขององค์กรและด้านคุณสมบัติ
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ของนวัตกรรมการฝึกอบรม และตอนที่ 4 ประสิทธิภาพของพนักงานที่เกิดจากการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
โดยใช้สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ยเลขคณิต , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , 
การทดสอบ t-test และการทดสอบ F-test  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลค
โทรนิคส์ จ ากัด เม่ือได้รับการอบรมผ่านเว็บ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงานการ
ศึกษาวิจัย ได้แก่ แนวคิดการฝึกอบรมผ่านเว็บ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม และแนวคิดเกี่ยวกับการ
วัดผลการด าเนินงาน รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เม่ือได้รับการอบรมผ่านเว็บ โดยผลการวิจัยพบว่าพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22–51 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด ซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกับบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีมากที่สุด พนักงานใช้ประโยชน์ในจ านวนครั้งเฉลี่ยต่อวันเป็นจ านวน 1 – 5 
ครัง้ มากที่สุด พนักงานใช้เวลาในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อครั้งเป็นระยะเวลา 1 – 
4 ชม. มากที่สุด พนักงานใช้ช่วงเวลาในช่วง 16.01 – 20.00 มากที่สุด มีพนักงานเข้าฝึกอบรมเป็น
จ านวน 1 – 3 ครั้ง มากที่สุด พนักงานใช้เวลาในการเข้าใช้เว็บฝึกอบรมโดยรวมเฉลี่ยต่อครั้ง โดย
เป็นช่วงเวลา 1 – 7 ชม. มากที่สุด พนักงานใช้เวลาในช่วงเวลาในช่วง 12.01 – 16.00 มากที่สุด ด้าน
การสนับสนุนขององค์กรและด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมการฝึกอบรม ได้แก่ ด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การฝึกอบรมผ่านเว็บ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครือข่ายที่ใช้ในการอบรมผ่านเว็บ  ด้านความน่าสนใจ
ของเนื้อหาในการฝึกอบรมผ่านเว็บ ด้านประโยชน์ของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
การฝึกอบรมผ่านเว็บ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานที่ผ่านการอบรมผ่านเว็บอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ ด้านประสิทธิภาพของพนักงานที่เกิดจากการฝึกอบรมผ่านเว็บทั้งในเรื่องของ
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการเติบโตล้วนมี
ประสิทธิภาพในการท างานหลังจากการฝึกอบรมผ่านเว็บอยู่ในระดับที่มากทั้งสิ้น โดยผลการทดสอบ
สมมติฐาน มีดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีผล
ต่อการท างานของผู้รับการฝึกอบรม ได้แก่ ด้านอายุของพนักงานผู้เข้าฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้รับการฝึกอบรมด้านการเงินและด้านกระบวนการภายในที่
แตกต่างกัน ตัวแปรด้านระยะเวลาที่ได้ร่วมงานของพนักงานผู้เข้าฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกันในด้านการเงิน ด้านกระบวนการ



404 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 

 

กฎหมายและการพัฒนาองค์กร 
 

ภายในและด้านการเรียนรู้และการเติบโต ในขณะเดียวกันตัวแปรด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานท่ีเกิดจากการฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันด้านลูกค้า  

 สมมติฐานที่ 2 ด้านประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรมที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของผู้รับการฝึกอบรม มีดังนี้  ด้านจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของพนักงานผู้ เข้าฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่แตกต่างกันในด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ส่วนตัวแปรในด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่เกิดจาก
การฝึกอบรมผ่านเว็บแตกต่างกันด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต ตัวแปรด้านช่วงเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตัวแปรด้านช่วงเวลาในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้เว็บฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานที่ เกิดจากการฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันในด้านการเงิน และด้าน
กระบวนการภายใน โดยด้านจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยต่อวันในการเข้าใช้เว็บฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่เกิดจากการฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันในด้าน
การเงินในและด้านกระบวนการภายใน ด้านตัวแปรด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการเข้าใช้เว็บ
ฝึกอบรมของพนักงานผู้เข้าฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานที่เกิดจากการฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันในด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน 
รวมถึงด้านการเรียนรู้และการเติบโตที่แตกต่าง นอกจากนี้ในด้านช่วงเวลาในการฝึกอบรม ของ
พนักงานผู้เข้าฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่
เกิดจากการฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันในด้านการเงิน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนขององค์กรและด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมการ
ฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน  โดยผล
การศึกษาพบว่า  ตัวแปร ด้านแรงจูงใจ ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย ด้านความน่าสนใจของเนื้อหา 
และด้านประโยชน์ของนวัตกรรมของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในรวมทั้งด้านการเรียนรู้และการ
เติบโตทั้งสิ้น  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัม
ซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เมื่อได้รับการอบรมผ่านเว็บครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์  จ ากัด เม่ือได้รับการอบรม
ผ่านเว็บ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และการทดสอบสมมติฐาน ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
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แบบสอบถาม โดยมีการสุ่มตัวอย่างจ านวน 395 คน ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน T-test F-test 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ( Correlation ) โดยสามารถอภิปรายผลดังนี้ 
 1.  ปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้รับการฝึกอบรมแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
         1.1  เพศที่แตกต่างกันของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานในทุกด้านของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์  จ ากัด โดย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นฤมล  ทองปลิว (2550: 63) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ของอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน พบว่าเพศไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้หญิงเป็นที่ยอมรับ
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีทันสมัยผู้หญิงเริ่มแสดงบทบาท
และเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นความคิดแบบเดิมที่เชื่อว่าผู้ชายมีความเป็นอัจฉริยะ
และความเป็นผู้น าในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือรับรู้สิ่งใหม่ได้เร็วกว่าผู้หญิงเริ่มเปลี่ยนไป
แล้ว ส่งผลท าให้ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผลในเรื่องการยอมรับนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   1.2  อายุของพนักงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านการเงินในเรื่องของการเป็น
ส่วนหนึ่งในการลดต้นทุน ช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มช่องทางใน
การเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ด้านกระบวนการภายในการสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติยา  คนใจดี (2546: 84) พบว่า อายุนั้นเป็นตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้สื่อการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนขั้นการน าไปใช้ นั่น
คือ อาจารย์ที่มีอายุระหว่าง 24-34 ปี มีความสัมพันธ์กับขั้นการน าไปใช้ในระดับมาก ซึ่งคล้ายคลึงกับ 
ศักดิ์สิทธิ์  ปนค า (2546: 101) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการน าระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริหารการผลิตของผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร  จาก
การศึกษาพบว่าอายุของผู้จัดการฝ่ายผลิตมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการยอมรับการน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารการผลิตเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายผลิตส่วนมากมีอายุระหว่าง 40-49 
ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงอายุท่ีมากพอสมควร 

     1.3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับด้านลูกค้าในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาลูกค้าเดิมได้ เท่านั้น ซึ่งแทบจะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเม่ือ
ได้รับการอบรมผ่านเว็บ ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ นฤมล  ทองปลิว (2550: 65) ที่ได้ท าการศึกษา 
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ ของอาจารย์ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน พบว่าสถานภาพสมรสไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ยอมรับการเรียนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานโดยอาจสรุปไว้ได้ว่า การที่
อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การยอมรับการเรียนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ไม่แตกต่างกันนั้น ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากอาจารย์ผู้สอน
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ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสถึงร้อยละ 65.00 และมีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้างร้อยละ 6.70 
นอกจากนั้นมีสถานภาพโสดซึ่งสถานภาพส่วนใหญ่ของครูผู้สอนส่วนใหญ่ผ่านการสมรสมาแล้ว จึงมี
วุฒิภาวะ ความคิด ความอ่าน ความสุขุมรอบคอบ มีความเข้าใจในชีวิตจึงเปิดใจยอมรับนวัตกรรม
ใหม่ๆ 

1.4  ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเม่ือได้รับการ
อบรมผ่านเว็บทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการรียนรู้และการเติบโต 
ซึ่งหมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเม่ือ
ได้รับการอบรมผ่านเว็บ โดยส่วนใหญ่ระดับการศึกษาของพนักงานที่ได้รับการอบรมผ่านเว็บอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีถึงร้อยละ 87.5 ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล  ทองปลิว (2550: 64) ที่
ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ของ
อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน พบว่าวุฒิทางการศึกษาไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
ทั้งนี้สรุปได้ว่าการที่อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนมีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ไม่แตกต่างกัน 

1.5  ระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัดมีผลต่อด้าน
การเงินในส่วนของการเสริมสร้างให้บริษัทมีผลก าไรและเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท 
รวมถึงด้านกระบวนการภายใน ในการลดเวลาการปฏิบัติงานและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับ
บริษัท อีกทั้งยังส่งผลกับด้านการเรียนรู้และเติบโตในด้านการท างานล่วงเวลามากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผลการศึกษาของ ศักดิ์สิทธิ์  ปนค า (2546: 102) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการผลิตของผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านประสบการณ์การท างานทั้งหมด จากการศึกษาพบว่าประสบการณ์การ
ท างานทั้งหมดมีอิทธิผลต่อการยอมรับระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากผู้จัดการฝ่ายผลิตส่วนมากมี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 26 ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์การท างานใน
ระดับที่น้อย จึงท าให้มีความคิดเห็นในการยอมรับระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก 

 

 2. ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
       2.1  ประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
               ด้านจ านวนครั้งเฉลี่ยต่อวันในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อด้าน
การเงินโดยสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างผลก าไรและเพิ่มช่องทางการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้กับ
บริษัท ด้านลูกค้าในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงด้านกระบวนการภายในโดยเพิ่มผลผลิต
ที่มีคุณภาพให้กับบริษัท นอกจากนี้มีผลต่อด้านการเรียนรู้และเติบโตในส่วนของการมีทัศนคติที่ดีใน
การท างานมากขึ้นและการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในส่วนของด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อ
ครั้งในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อด้านการเงินโดยสามารถช่วยให้บริษัทมีรายได้
มากขึ้น ด้านกระบวนการภายในซึ่งเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับบริษัท และด้านการเรียนรู้และการ
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เติบโตในส่วนของการได้เรียนรู้และเข้าใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น ด้านช่วงเวลาการ
ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อด้านการเงินเรื่องความสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้าง
ผลก าไรและเพิ่มช่องทาการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้กับบริษัท ด้านกระบวนการภายในที่สามารถลด
ความผิดพลาดที่เกิดจากการท างาน และยังสัมพันธ์กับการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับบริษัท โดย
มีคล้ายคลึงกับการศึกษาของ ทวีศักดิ์  อินทรรักขา (2549: 64) ท าการศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์
ระหว่าง 3-4 ปี ระหว่าง 5-6 ปี และ 6 ปีขึ้นไป มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากประสบการณ์
เป็นส่วนหนึ่งของการท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้น เพราะการมีประสบการณ์จะส่งผลท าให้ผู้ที่น า
คอมพิวเตอร์มาใช้เกิดความคุ้นเคยไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่มีความม่ันใจในการน ามาใช้ท าให้ระดับ
การยอมรับมีมากยิ่งขึ้น 
  2.2  ประสบการณ์ด้านการอบรมผ่านเว็บ 
           ด้านจ านวนครั้งเฉลี่ยต่อวันในการเข้ารับฝึกอบรมมีผลต่อด้านการเงินในการลด
ต้นทุนให้กับบริษัท และสัมพันธ์กับด้านกระบวนการภายในคือท าให้มีขั้นตอนการท างานมากขึ้น และ
สามารถลดของเสียลงได้ ด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งในการอบรมส่งผลต่อด้านการเงินคือ 
ความสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างผลก าไรและเพิ่มช่องทาการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้กับบริษัท  
และการเสริมสร้างก าไรให้กับบริษัท ด้านกระบวนการภายในการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ท างาน นอกจากนี้ยังมีผลกับการเรียนรู้และเติบโตโดยเรียนรู้และเข้าใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆมากขึ้น การเกิดความพึงพอรวมถึงใจในการปฏิบัติงาน และการมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
ด้านช่วงเวลาการอบรมมีความสัมพันธ์กับด้านการเงินในการลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ให้กับบริษัท และด้านการเรียนรู้และเติบโตคือ การเกิดความพึงพอรวมถึงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์  อินทรรักขา (2549: 64) ท าการศึกษาเรื่อง 
การยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ด้านประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ระหว่าง 3-4 ปี ระหว่าง 5-6 ปี และ 6 ปีขึ้นไป มีระดับการยอมรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของการท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้น เพราะการมีประสบการณ์
จะส่งผลท าให้ผู้ที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้เกิดความคุ้นเคยไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่มีความม่ันใจในการ
น ามาใช้ท าให้ระดับการยอมรับมีมากยิ่งขึ้น 
 

 3.  ปัจจัยด้านการสนับสนุนขององค์กรและและด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมการฝึกอบรม ที่
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 3.1  ด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้รับการฝึกอบรมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในรวมทั้งด้านการเรียนรู้และการ
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เติบโต ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจที่มีผลต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของผู้รับการฝึกอบรมแตกต่างเช่นกัน โดยยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ขวัญยุพา  ศรี
สว่าง (2550: 97) ได้ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 1 เขต 2 พบว่าด้านนโยบายของผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นการน าไปใช้หากครู
ได้รับการเสริมแรง เช่น ได้รับรางวัลจากผู้บริหารหรือการให้ไปศึกษาต่ออบรมสัมมนาเป็นต้น ท าให้
เกิดก าลังใจและมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของการท างานและการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพดี ซึ่งถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ภายในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอนั้นจะท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ง่ายตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการยืนยันที่
จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพื่อการปฏิบัติงานต่อไป 
  3.2  ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครือข่ายที่ใช้ในการอบรมผ่านเว็บส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้รับการฝึกอบรมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในรวมทั้งด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต ทั้งนี้ คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ นพรัตน์  บุญช่วยพิทักษ์ (2549: 77) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการสังกัดกระทรวง
คมนาคม เขตกรุงเทพมหานครฯ ด้านนโยบายและหรือวัตถุประสงค์ทางด้านเทคโนโลยี พบว่าการ
บริหารจัดการองค์กรโดยน านโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน 
โดยจัดสรรองค์กรให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ ซอร์ฟแวร์และระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนงาน นโยบายเหล่านี้ส่งผลให้ข้าราชการสังกัดกระทรวง
คมนาคมมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มากขึ้นและสามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  3.3  ด้านความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรมผ่านเว็บส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้รับการฝึกอบรมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในรวมทั้งด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ครรชิต  สระทอง (2549: 86) ที่ได้ท าการศึกษา
วิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอน e-learning ของอาจารย์สอน
ภาษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก พบว่าการจัดล าดับเนื้อหาความรู้และการ
ออกแบบ (Design) ที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียนและความสามารถตรวจสอบได้ ความสอดคล้องกับ
สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน การเรียนได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 
  3.4  ด้านประโยชน์ของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของการฝึกอบรมผ่าน
เว็บส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้รับการฝึกอบรมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายในรวมทั้งด้านการเรียนรู้และการเติบโตสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์  พันธ์คง 
(2546: 122) ยังได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปกครอง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชการ สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการกองอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่ามีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีของผู้ปกครองนักเรียนในขั้นการจูงใจมี 2 ตัวแปร ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสารและการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต้อง
มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท 
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เม่ือได้รับการอบรมผ่านเว็บ โดยจากทั้งสมมติฐานหลักทั้ง 3 ข้อนั้น
ล้วนแล้วมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานทั้งสิ้น แม้ว่าอาจจะไม่ถูกต้องตรง
ตามสมมติฐานในทุกข้อย่อย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผู้บริหารและ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาวิธีการต่างๆของระบวนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่จะส่งผลท าให้การฝึกอบรมประสบความส าร็จและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเอาใจใส่และความกรุณาอย่างสูงของ อาจารย์กิติยา  
ทัศนะบรรจง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์เติมศักดิ์  สุ ขวิบูลย์  ในการให้
ค าปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม และขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ในบริษัท ไทยซัมซุง อิเลค
โทรนิคส์ จ ากัด เม่ือได้รับการอบรมผ่านเว็บในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ จนท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มา ณ โอกาสน้ี 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยคาดว่างานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ในด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด เมื่อได้รับการอบรม
ผ่านเว็บไม่มากก็น้อย พร้อมกันนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้วิจัยขอรับผิดชอบ และ
ขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
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