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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	ศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ															

ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	 และแนวทางการบริหารงานตามยุทธ์ศาสตร์ความมั่นคง							

ของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นการวิจัยแบบผสม	 ประกอบด้วย	 การวิจัยเชิง

ปริมาณ	ประชากร	คือ	บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	279	คน	สถิติ

ที่ใช้คือ	 ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ	 Pearson	 และการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย	เครื่องมือที่ใช้คือเป็นแบบสัมภาษณ์	ผลการวิจัยพบว่า	

	 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	อยู่ในระดับสูง	ที่ระดับค่าเฉลี่ย	3.79	โดยที่	ปัจจัยด้านบุคลากร	ปัจจัยด้านองค์การ	และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม		

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว									

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และปัจจัยด้านบุคลากร	 ปัจจัยด้านองค์การ	 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งต่อผลสัมฤทธ์ิ									

ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 บ้านพักเด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประสบปัญหาด้านบุคลากรที่มีจ�านวนจ�ากัด	ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับภาระงานทีม่เีพิม่ขึน้มากขึน้	อกีทัง้การท่ีมกีลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลาย	บางครัง้ท�าให้เกดิมคีวามเสีย่งต่อสวสัดภิาพของบุคลากร

และผู้รบับรกิาร	การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเองยงัเกดิปัญหาในการประสานงาน	ควรทีจ่ะพจิารณาเพิม่

กรอบอัตราก�าลัง	 ให้มีจ�านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	 และควรมีแผนการท�างานและมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละ									

หน่วยงานให้ชัดเจน	รวมถึงการบูรณาการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
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ABSTRACT 
	 This	research	to	level	of	the	results	of	human	security	strategic	administration	of	shelter	for	children	

and	families,	to	factors	associated	of	the	results	of	human	security	strategic	administration	of	shelter	for	

children	and	families,	to	factors	that	influence	of	the	results	of	human	security	strategic	administration	of	

shelter	 for	 children	 and	 families	 and	 to	 administration	 of	 the	 results	 of	 human	 security	 strategic																											

administration	of	shelter	for	children	and	families.	The	population	is	an	officer	of	shelter	for	children	and	

families	in	The	Northeast	of	Thailand.	A	sample	of	279	people.	Statistics	on	the	frequency,	percentage,	

average,	standard	deviation,	statistical	correlation	of	Pearson,	and	multiple	regression.	Qualitative	research	

The	researcher	interviews	with	head	of	Shelter	for	Children	and	Families	or	representative	The	instrument	

was	a	questionnaire.	The	results	showed	that.	

	 The	level	of	results	of	human	security	strategic	administration	of	shelter	for	children	and	families	in	

the	northeast	of	Thailand	is	high	at	the	3.79.	Factors	personal,	organization	and	environmental	a	positive	

relationship	with	results	of	human	security	strategic	administration	of	shelter	for	children	and	families	in	

the	northeast	of	Thailand	and	influence	of	the	results	of	human	security	strategic	administration	of	shelter	

for	children	and	families	in	the	northeast	of	Thailand.	

	 Shelter	for	children	and	families	in	the	northeast	of	Thailand	faced	with	limited	personnel.	This	is	not	

consistent	with	the	workload	has	increased	even	more.	In	addition,	a	wide	range	of	target	groups.	Sometimes	

cause	a	risk	to	the	welfare	of	staff	and	clients.	Coordination	between	departments	within	the	Ministry	itself,	

the	problem	of	coordination.	Should	consider	increasing	personnel.	A	sufficient	number	of	workers.	And	

should	have	a	work	plan	and	a	division	of	roles	of	each	agency	clear.	The	integration	work	between	the	

various	agencies	involved.	

Keywords:	results,	shelter	for	children	and	families,	the	northeast	of	Thailand	

บทน�ำ 
	 บ้านพักเด็กและครอบครัว	เป็นหน่วยงานแรกรับ	และ

ให้บรกิารแก่หญงิและเดก็	เพือ่เป็นการบรรเทาปัญหาเบือ้งต้น	

พร้อมกับพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมท้ังนี้

เนื่องจากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว								

ไปพร้อมๆ	กบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมาอย่างมากมายและซบัซ้อน	

ประกอบกับวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมท่ีแปรเปลี่ยนไปตาม

สภาพของสังคมและเป็นที่มาของปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว	 เด็กถูกทอดทิ้ง	 เร่ร่อน	 ขอทาน	 ติดยาเสพติด												

เป็นโสเภณเีดก็ถกูล่อลวงชกัชวนไปในทางทีไ่ม่ด	ีถกูล่วงละเมดิ

ทางกาย	ทางเพศ	การตั้งครรภ์นอกสมรส	ถูกทารุณกรรม	และ

ถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	โดยบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 ได้เปิดบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและบุคคล

ในครอบครัว	 เช่น	 สตรีตั้งครรภ์นอกสมรส	 เด็กเร่ร่อน	 เด็ก										

ถกูกระท�าทารณุ	เด็กถกูใช้แรงงาน	เด็กถกูล่อลวงให้ค้าประเวณี	

เด็กมีปัญหาในครอบครัวหรือเดือดร้อนอันเนื่องมาจากปัญหา

ทางสังคม	ไม่มีที่พักพิง	และไม่มีผู้รับผิดชอบ	เป็นการบรรเทา

สภาพปัญหาเบ้ืองต้นให้กับผู้เดือดร้อน	 ในรูปของการให้ที	่

พักพิง	 อาหารและเครื่องใช ้ที่จ�าเป ็นต่อชีวิตประจ�าวัน																		

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา	

เช่น	 การส่งกลับภูมิล�าเนา	 ติดต่อญาติให้รับกลับไปอุปการะ			

ส่งเข้ารับบริการในสถานแรกรับ	 สถานสงเคราะห์	 สถาน

คุม้ครองสวสัดภิาพ	สถานพฒันาและฟ้ืนฟ	ูหรอืศนูย์สงเคราะห์

และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม	 ปัจจุบันบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 ยังมีภารกิจในฐานะที่เป็นสถานแรกรับเด็กตาม						

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	อีกภารกิจหนึ่ง	

	 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับผู ้ที่ปฏิบัติงานใน									

บ้านพกัเดก็และครอบครวั	ท�าให้ทราบได้ว่า	การปฏบิตัภิารกจิ

ในบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ความไม่ชัดเจนในนโยบายด้าน

การปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก	 ขาดทรัพยากรในการบริหารงาน	

บุคลากร	งบประมาณ	พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ในการให้ความ

ช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่ได้รับความเดือดร้อน	 ขาดการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ท้ังในระดับคณะกรรมการ
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คุ ้มครองเด็กจังหวัด	 ระดับหน่วยงานและระดับผู ้ปฏิบัติ								

ตลอดจนยงัขาดการบรูณาการในการประสานงานกบัหน่วยงาน								

ต่างๆ	 ที่ดี	 ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การ	เพ่ือทีจ่ะตอบสนองแก่ผูไ้ด้รบับรกิาร	และจากบทบาท

ภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ผู้วิจัยได้เห็นถึงความ

จ�าเป็นที่จะต้องศึกษาการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงของมนุษย์	 พ.ศ.	 2556-2566	 ซึ่งประกอบไปด้วย																

1)	 ยุทธศาสตร์ความรู้	 2)	 ยุทธศาสตร์นโยบายและกฎหมาย							

3)	ยทุธศาสตร์การบรูณาการและระบบงาน	4)	ยทุธศาสตร์การ

มส่ีวนร่วม	5)	ยทุธศาสตร์การตดิตามและประเมนิผล	และเพื่อ

ให้ทันกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก	 เยาวชน	 สตรีและ

ครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบของปัญหาท่ี										

ซับซ้อนมากขึ้น	 ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าว	 ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง		

จะต้องมคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างแท้จรงิต่อการด�าเนนิการ

ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์โดยท่ีผู้ปฏิบัติงานคือ						

นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ที่ต้องสืบเสาะพินิจเกี่ยวกับตัวเด็ก	

ครอบครัว	 และบุคคลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการให้ความช่วยเหลือ								

ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ	 ได้แก่	 แพทย์	 นักจิตวิทยา	 นักสังคม	

สงเคราะห์	นักพัฒนาสังคม	พนักงานอัยการ	พนักงานต�ารวจ	

ทนายความ	 และครู	 โดยเป็นผู้น�าเสนอประเด็นปัญหาให้กับ	

ฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายสวัสดิการสังคม	 และฝ่ายศูนย์ประชาบดี											

ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก

และครอบครัว	เช่น	สภาพปัญหาของเด็ก	ความคืบหน้าในการ

ปฏิบัติงาน	 ปัญหา	 อุปสรรคหรือข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน									

ที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก									

ให้ตรงกับสภาพปัญหาได้	การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใน

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

มนษุย์	ซึง่หากผูป้ฏบิตังิานดังกล่าวมคีวามรู้ความเข้าใจ	จะท�าให้								

ผู ้รับบริการได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่								

บ้านพักเด็กและครอบครัว	 หรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ													

ผู้รับบริการ	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
	 1.	 ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตาม

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 2.	 ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยักบัผลสมัฤทธิใ์นการ

บริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพัก

เด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 3.	 ศึกษาป ัจจัยท่ีมีอิทธิผลต ่อผลสัมฤทธ์ิในการ							

บริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพัก

เด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 4.	 ศึกษาแนวทางการบริหารงานตามยุทธ์ศาสตร์		

ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

	 ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัได้พฒันากรอบแนวคดิ

การวิจัยของตัวแปรอิสระ	โดยการทบทวนวรรณกรรม	โดยใช้

แนวคิดหลักของ	Thompson	(2003)	ร่วมกับตัวแบบของ	ติน	

ปรัชญพฤทธิ์	 (2551)	 John	 and	 Saks	 (2001)	 Bass	 and	

Riggio	(2006)	Kothandapani	(1971)	Gulick	and	Urwick	

(1937)	และ	Peters	and	Waterman,	Jr.	(2004)	ตวัแปรตาม

มาจากยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	 พ.ศ.	 2556-														

พ.ศ.	 2566	 ทฤษฎีคุณภาพการบริการของ	 Parasuraman,	

Zeithaml	and	Berry	(1985)	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมาใช้ในการวิจัย	 โดยปรากฏตาม

กรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษาดังนี้	
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 สมมติฐำนกำรวิจัย 

	 1.	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของ

บ้านพักเด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 2.	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน	 มีความสัมพันธ์กับ							

ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

มนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	

	 3.	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 มีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

มนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	

	 4.	 ปัจจัยด้านบุคลากร	มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ

บริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพัก

เด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ตัวแปรอิสระ	 	 	 	 	 	 	 ตัวแปรตาม

ภำพที่ 1 	กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยด้านบุคลากร

-	ภาวะผู้น�า

-	ทัศนคติ

-	แรงจูงใจ

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน

-	วัฒนธรรมองค์การ

-	โครงสร้างองค์การ

-	สมรรถนะองค์การ

-	กลยุทธ์ขององค์การ

-	ทรัพยากรการบริหาร

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

-	การเมือง

-	เศรษฐกิจ

-	สังคม

-	เทคโนโลยี

ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตาม

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

-	ด้านความรู้

-	ด้านนโยบายและกฎหมาย

-	ด้านการบูรณาการและ

		ระบบงาน

-	ด้านการมีส่วนร่วม

-	ด้านการติดตาม

		ประเมินผล

-	ด้านการตอบสนองต่อ

		ผู้รับบริการ

	 5.	 ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน	มอีทิธพิลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของ

บ้านพักเด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 6.	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 มีอิทธิพลต่อผล

สัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

มนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	

 ขอบเขตของกำรวิจัย 

	 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 มุ่งศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิในการ

บริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพัก

เด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 6	 มิติ	

ประกอบด้วย	 1)	 ด้านความรู้	 2)	 ด้านนโยบายและกฎหมาย							

3)	 ด้านการบูรณาการและระบบงาน	 4)	 ด้านการมีส่วนร่วม							

5)	ด้านการติดตามประเมินผล	และ	6)	ด้านการตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการ	
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	 2.	 ขอบเขตด้านประชากร	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

วิจัยคร้ังนี้ 	 ได ้แก ่	 บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว																				

กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ประกอบด้วย	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และพนักงาน									

จ้างเหมาบริการ	ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว	

กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 3.	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 คือ	 บ้านพักเด็กและครอบครัว	

กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

จ�านวน	20	จังหวัด	ประกอบด้วย	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	

นครพนม	นครราชสมีา	บงึกาฬ	บรุรีมัย์	มหาสารคาม	มกุดาหาร	

ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	สกลนคร	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	หนองคาย	

หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	อุบลราชธานีและอ�านาจเจริญ	

	 4.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี	้							

เริ่มตั้งแต่เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	-	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ท�าให้ทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน

ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือน�าไปปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	

	 2.	 ท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ	์									

การบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของ						

บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เงื่อนไขความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ

บริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพัก

เด็กและครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

	 โดยทัว่ไปแล้วสภาพแวดลอ้มขององค์การสามารถแบ่ง

ได้ออกเป็น	 2	 ลักษณะใหญ่ๆ	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ	 การบริหาร

จัดการองค์การไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพ

แวดล้อมภายนอกได้	เช่นการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารราชการ	 อีกทั้งยังมีสภาพ

แวดล้อมภายในองค์การทีต้่องบรหิารจดัการ	เช่น	การวางแผน

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานรู้จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ	 ดังน้ัน	

การบริหารและจัดการท่ามกลางกระแสเปลี่ยนแปลงไปของ

สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ	ของโลกยคุไร้พรมแดนจงึเป็นเรือ่งที่

ส�าคัญในการบริหารองค์การด้านสภาพแวดล้อม	

	 สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การเป็นปัจจัยท่ีมีผล	
กระทบต่อความสามารถขององค์การ	โดยที่	John	and	Saks	
(2001)	 ระบุว่าสภาพแวดล้อมขององค์การประกอบไปด้วย								
1)	โครงสร้างประชากรและวัฒนธรรม	2)	ปัจจัยทางการเมือง	
3)	ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี	4)	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	5)	ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ	
	 ในขณะที่	Thompson	(2003)	และ	ติน	ปรัชญพฤทธิ์	
(2551)	 ได้กล่าวถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การท่ีส่งผล	
ต่อประสทิธผิลของการจดัการองค์การ	ซึง่มผีลจากปัจจยัต่างๆ	
เช่น	 วัฒนธรรมองค์การ	 นโยบาย/กลยุทธ์ขององค์การ	
โครงสร้างองค์การ		เทคโนโลยขีององค์การ	กระบวนการบรหิาร
เทคโนโลยี	 ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ	 สมรรถนะ/							
ความสามารถทางการบริหาร	 ระบบการปฏิบัติงาน	 บุคลากร	
ทักษะความรู้ความสามารถ	 รูปแบบการบริหารจัดการฯลฯ									
ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการจัดการองค์การทั้งสิ้น	
	 ในส่วนของ	 Peters	 and	Waterman,	 Jr.	 (2004)												
ได้เสนอแนวคิดท่ีเรียกว่า	 McKinsey	 7’S	 Framework															
ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ	
ขององค์การจะเกิดความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ	 7	 ประการ
ได้แก่	1)	กลยุทธ์ขององค์การ	2)	โครงสร้างองค์การ	3)	ระบบ
การปฏิบัติงาน	4)	บุคลากร	5)	ทักษะ	ความรู้	ความสามารถ														
6)	รูปแบบการบริหารจัดการ	7)	ค่านิยมร่วม	
	 ในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารและการ
จัดการ	Gulick	and	Urwick	 (1937)	 เสนอว่า	กระบวนการ
บรหิารควรประกอบด้วยข้ันตอนทีส่�าคญั	7	ขัน้ตอน	หรอืทีเ่รยีก
ย่อๆ	 ว่า	 “POSDCoRB	Model”	 ได้แก่	 1)	 การวางแผน								
(Planning:	P)	2)	การจัดองค์การ	(Organizing:	O)	3)	การจัด
ตัวบุคคล	(Staffing:	S)	4)	การสั่งการ	(Directing:	D)	5)	การ
ประสานงาน	 (Coordinating:	 Co)	 6)	 การรายงานผล														
(Reporting:	R)	7)	การบริหารงบประมาณ	(Budgeting:	B)	
	 เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลขององค์การแล้ว	 ภาวะผู้น�า						
นั้นถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้น�าในการท่ีจะน�าพา	
องค์การให้ประสบความส�าเรจ็ได้	ผูบ้รหิารต้องเป็นผูน้�าในการ
บริหารจัดการ	 ซึ่ง	 Bass	 and	 Riggio	 (2006)	 ได้กล่าวถึง											
องค์ประกอบทีเ่ป็นคณุลกัษณะของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
โดยใช้ช่ือย่อว่า	 “4I’s”	 (Four	 I’s)	 ประกอบด้วย	 1)	 การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี	 (Individual	
influence)	2)	การสร้างแรงบันดาลใจ	(Inspiration)	3)	การ	
กระตุ้นทางปัญญา	(Intellectual	stimulation)	4)	การค�านึง

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	(Individual	treatment)	
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	 ทัศนคติเป ็นการก�าหนดของพฤติกรรมเพราะว่า									

เก่ียวพันกับการรับรู้	 บุคลิกภาพ	 และการจูงใจ	 ทัศนคติเป็น

ความรู้สึกทั้งในทางบวกและในทางลบ	 เป็นภาวะจิตใจของ

การเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และถูกปรับตัว	ให้เข้ากับองค์การ	

ในการแสดงออกมาด้านพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาอย่างใด							

อย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าย่อมแสดงให้เห็นถึงทัศนคติหรือความเช่ือ

และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้น	ดังนั้น	การพิจารณา

ถึงองค์ประกอบของทัศนคติจะประกอบไปด้วย	 3	 ส่วนดังนี้	

(Kothandapani,	 1971)	 1)	 องค์ประกอบด้านความเข้าใจ									

2)	 องค์ประกอบด้านความรู้สึกของอารมณ์	 3)	 องค์ประกอบ

ด้านพฤติกรรม	

	 ในการบริหารจัดการองค์การที่จะผลสัมฤทธิ์สิ่งหนึ่ง							

ทีส่�าคญัคอืคณุภาพบรกิารแก่ผูม้ารบับรกิาร	โดย	Parasuraman,	

Zeithaml,	and	Berry	 (1985)	 ได้อธิบายถึงคุณภาพบริการ	

ว่าหมายถึง	การประเมินหรือการลงความเห็น	เกี่ยวกับความดี

เลิศของการให้บริการโดยรวม	 เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ

เปรียบเทียบของผู้บริโภค	 ระหว่างความคาดหวังของพวกเขา

เกี่ยวกับคุณภาพบริการ	 และการบริการที่พวกเขาได้รับจริง	

ปัจจัยทีมีผลต่อความคาดหวังของผู้รับบริการมีอยู่	 4	 ปัจจัย						

คือ	1)	การได้รับการบอกกล่าวปากต่อปาก	2)	ความต้องการ

ส่วนบคุคล	ของผูร้บับรกิารแต่ละคนแตกต่างกัน	3)	ประสบการณ์	

ในอดีต	 ซึ่งจะมีผลต่อระดับความคาดหวังของผู้รับบริการแต	่

ละคนแตกต่างกัน	4)	การสื่อสารภายนอก	การสื่อสารจากการ

ให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารถงึผูร้บับริการ	ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร

ทางตรง	 หรือทางอ้อมจะมีผลต่อระดับความคาดหวังของ								

ผูรั้บบริการ	ซ่ึง	Parasuraman,	Zeithaml,	and	Berry	(1985)		

ได้ระบถุงึตวัก�าหนดคุณภาพบรกิาร	ประกอบด้วย	10	ประการ	

1)	ความเชื่อถือได้	2)	การตอบสนอง	3)	ความรู้ความช�านาญ	

4)	การเข้าถึงบริการ	5)	อัธยาศัย	6)	การสื่อสาร	7)	ความน่า

เชื่อถือ	 8)	 ความมั่นคง	 9)	 การเอาใจใส่	 10)	 การสร้างสิ่งท่ี										

จับต้องได้	

 ยทุธศำสตร์ควำมมัน่คงของมนษุย์ พ.ศ. 2556-2566 

	 แนวทางส�าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือ										

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ	

ให้เป็นระบบและเข้มแข็งในการเชื่อมโยงและต่อยอดงานที่

แต่ละฝ่ายด�าเนินงานอยู ่	 อันจะเป็นการขยายผลกระทบ										

ทางบวกและลดผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงของมนุษย	์						

ซ่ึงประกอบไปด้วย	(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์,	ออนไลน์,	2556)	

 1. ยุทธศำสตร์ควำมรู้ 

	 	 เป้าประสงค์	 :	 หน่วยงานองค์กรและประชากร								

กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความมั่นคงของมนุษย์

สามารถก�าหนดทางเลอืกการพฒันาบนรากฐานการมส่ีวนร่วม	

และมีระบบข้อมูลสนับสนุน	

	 	 ตัวชี้วัด	 :	 จ�านวนหน่วยงานและองค์กรภาค

ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง	และแนวทาง

การรับมือกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ	

 2. ยุทธศำสตร์นโยบำยและกฎหมำย 

	 	 เป้าประสงค์	 :	 กฎหมายที่มีความส�าคัญต่อการ					

เสรมิสร้างความมัน่คงของมนษุย์ได้รบัการพฒันา/ทบทวนและ

มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 	 ตัวชี้วัด	 :	 จ�านวนนโยบายและกฎหมายที่มีการ							

ผลักดันให้มีการพัฒนา	และทบทวนแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความ

มั่นคงของมนุษย์	

 3. ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรและระบบงำน 

	 	 เป้าประสงค์	 :	 มีการบูรณาการและระบบงาน										

เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ในการ	

เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 ตัวชี้วัด	:	จ�านวนเครือข่าย/	โครงการความร่วมมือ	

จ�านวนหน่วยงานที่ร่วมในเครือข่าย/	โครงการความร่วมมือ	

 4. ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วม 

	 	 เป้าประสงค์	:	องค์กรชมุชนและองค์กรภาคประชา

สังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์	

	 	 ตัวช้ีวัด	 :	 กฎหมายสนับสนุนการด�าเนินงานของ

องค์กรภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความมั่นคงของ

มนษุย์	งบประมาณ/	เงนิกองทุนท่ีสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

องค์กรภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความมั่นคงของ

มนุษย์	 จ�านวนองค์กรภาคประชาสังคมท่ีร่วมด�าเนินงานเพื่อ

เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์	

 5. ยุทธศำสตร์กำรติดตำมประเมินผล 

	 	 เป้าประสงค์	 :	 ทุกภาคส่วนสามารถติดตามความ

ก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการเสริมสร้างเพื่อเสริมสร้าง

ความมั่นคงของมนุษย์เพื่อทบทวนและปรับยุทธศาสตร์และ

การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

	 	 ตัวช้ีวดั	:	จ�านวนหน่วยงานท่ีมีการแลกเปลีย่นข้อมลู

เพื่อการติดตามประเมินผล	

	 ในการศกึษาวจิยัเก่ียวกบั	“ผลสมัฤทธิใ์นการบริหารงาน

ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 กระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 ในเขตภาคตะวันออก											

เฉียงเหนือ”	ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยของตัวแปร

อิสระ	 โดยการทบทวนวรรณกรรม	 โดยใช้แนวคิดหลักของ	

Thompson	 (2003)	 ร่วมกับตัวแบบของ	 ติน	 ปรัชญพฤทธิ์	

(2551)	John	and	Saks	(2001)	Bass	and	Riggio	(2006)	

Kothandapani	(1971)	Gulick	and	Urwick	(1937)	Peters	

and	Waterman,	Jr.	(2004)	ตัวแปรตามมาจากยุทธศาสตร์

ความมั่นคงของมนุษย์	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2566	และบทบาท

ภารกิจหน้าที่ในการด�าเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว	

ทฤษฎีคุณภาพการบริการของ	 Parasuraman,	 Zeithaml		

and	Berry	(1985)	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ									

ต่างประเทศมาใช้ในการวิจัย	

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
	 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยที่ผสมผสานระหว่างการ

วจิยัเชงิปริมาณ	และการวจัิยเชงิคุณภาพซึง่มวีธิกีารด�าเนนิการ

วิจัย	ดังนี้	

 1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

	 	 1.1	 ประชากรในการวจัิย	คือ	ข้าราชการ	พนักงาน

ราชการ	 และพนักงานจ้างเหมาบริการ	 ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน							

บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

จ�านวน	20	จังหวัด	ได้แก่	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	

นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	

ร้อยเอ็ด	 เลย	 สกลนคร	 สุรินทร์	 ศรีสะเกษ	 หนองคาย	

หนองบัวล�าภู	 อุดรธานี	 อุบลราชธานีและอ�านาจเจริญ	 โดยมี

ประชากรรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน	279	คน	

	 	 1.2	 กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย	 จากการศึกษา

ประชากรข้างต้น	 ท�าให้ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรในการวิจัยท้ังสิ้น

จ�านวน	 279	 คน	 เป็นกลุ ่มตัวอย่างของบ้านพักเด็กและ

ครอบครวั	ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	จ�านวน	20	จงัหวดั	

	 	 1.3	 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวิจัย	ในการวจัิยเชงิปรมิาณ	

ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม	ดังนี้	

	 	 	 1.3.1	 ตัวแปรอิสระ	

	 	 	 	 1.3.1.1	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 ได้แก	่

ภาวะผู้น�า	ทัศนคติ	แรงจูงใจ	

	 	 	 	 1.3.1.2	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน	

ได้แก่	วฒันธรรมองค์การ	โครงสร้างองค์การ	สมรรถนะองค์การ	

กลยุทธ์องค์การ	ทรัพยากรการบริหาร	

	 	 	 	 1.3.1.3	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	

ได้แก่	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	เทคโนโลยี	

	 	 	 1.3.2	 ตัวแปรตาม	 การบริหารงานตาม

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครวั	ประกอบด้วย	ด้านความรู	้ด้านนโยบายและกฎหมาย	

ด้านการบรูณาการและระบบงาน	ด้านการมส่ีวนร่วม	ด้านการ

ติดตามประเมินผล	ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ	

	 	 1.4	 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	

	 	 	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการสร้าง

และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	ดังนี้	

	 	 	 1.4.1	 ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามแล้วน�าแบบ	

สอบถามปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกต้อง	ความสอดคล้อง	และความเหมาะสม	ตลอดจน

เพื่อให้ค�าแนะน�าปรับปรุงแก้ไข	

	 	 	 1.4.2	 ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ	 ในการ

ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม	 (Validity)	 จาก																		

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	ท่าน	

	 	 	 1.4.3	 น�าค�าถามและเนื้อหาตามจุดมุ่งหมาย

ของการวิจัยไปให้ผู้เช่ียวชาญ	 ท้ัง	 5	 ท่านลงความเห็นและให้

คะแนน	 เพื่อใช้ค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง														

ข้อค�าถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย	

	 	 	 1.4.4	 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	

น�ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุด											

มุ่งหมายของการวิจัย	 และคัดเลือกข้อความที่มีค่า	 ระหว่าง	

0.60-1.00	มาใช้เป็นค�าถามในแบบสอบถาม	

	 	 	 1.4.5	 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป

ทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 เพื่อทดสอบ

ความเที่ยง	(Reliability)	ของแบบสอบถาม	

	 	 	 1.4.6	 น�าผลที่ได้จากการทดสอบ	 มาหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา	 ของครอนบาค	 (Cronbach)	 ได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา	เท่ากับ	.971	

	 	 	 1.4.7	 คัดเลือกข้อค�าถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	 ระหว่าง	 0.60-1.00	 น�ามาใช้เป็นข้อค�าถามใน

แบบสอบถาม	

	 	 	 1.4.8	 แบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบ

และแก้ไขปรบัปรงุแล้ว	น�าเสนออาจารย์ทีป่รกึษา	เพือ่ให้ความ

เห็นชอบแล้วจึงน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง										

ต่อไป	

	 	 1.5	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยมี								

ขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้	
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	 	 	 1.5.1	 ผู ้วิจัยน�าหนังสือจากมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม	 ส่งไปพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเอง	

	 	 	 1.5.2	 ผู้วิจัยรับแบบสอบถามและตรวจสอบ

ความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถามเพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 	 1.5.3	 สรุป	อภิปราย	และเขียนรายงานผล	

	 	 1.6	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย	

	 	 	 การวเิคราะห์ข้อมลูและการหาค่าสถติใินการ

วิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 มาประมวลผลตามวัตถุประสงค์	

รวมถึงการทดสอบสมมติฐานที่ก�าหนดไว้	ดังนี้	

	 	 	 1.6.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับผล

สัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

มนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื	ตามความเหน็ของข้าราชการ	พนักงานราชการ	และ

พนักงานจ้างเหมาบรกิารโดยวธิกีารหาความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 	 1.6.2	 การวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับระดบัของ

ป ัจจัยที่มีอิทธิพลต ่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงานตาม

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	 โดยวิธีการหาความถ่ี										

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 	 1.6.3	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบ

สมมติฐานที่ได้ต้ังไว้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิผล								

ต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความม่ันคง	

ของมนุษย์กับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์

ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยการทดสอบจากค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Coefficient	of	Correlation)	

	 	 	 1.6.4	 ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย

กับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความม่ันคง

ของมนษุย์ของบ้านพักเด็กและครอบครวั	ในเขตภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	 จะวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ	(Stepwise	Multiple	Regression)	

 2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

	 	 2.1	 ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ	

	 	 	 2.1.1	 การศึกษาเชิงเอกสาร	 โดยการศึกษา

เอกสารวิชาการ	 แนวคิดทฤษฎีต่างๆ	 เช่น	 หนังสือ	 บทความ	

งานวิจัย	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	 ยุทธศาสตร์ความ								

มั่นคงของมนุษย์	พ.ศ.	2556-2566	วิทยานิพนธ์ต่างๆ	รวมทั้ง	

พระราชบญัญัต	ิกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั	ข้อปฏบิตัขิอง

ทางราชการและเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 2.1.2	 การเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก	

ผู ้วิจัยด�าเนินการศึกษาโดยก�าหนดแนวทางการสัมภาษณ	์									

ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

มนุษย์	ได้แก่	ปัจจัยด้านบุคลากร	ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน	

ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก	อกีทัง้สมัภาษณ์ในส่วนของการ

บริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	 6	 มิติ	

ประกอบด้วย	 1)	 ด้านความรู้	 2)	 ด้านนโยบายและกฎหมาย						

3)	 ด้านการบูรณาการและระบบงาน	 4)	 ด้านการมีส่วนร่วม							

5)	ด้านการติดตามประเมินผล	และ	6)	ด้านการตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการ	

	 	 2.2	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 	 2.2.1	 การก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลูเป็นส�าคญั	ผูว้จิยั

ได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนด

ผู้ให้ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 ได้แก่	 ผู้บริหารหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน	 20	 จังหวัด	 จังหวัดละ	 1	 คน	

ประกอบด้วย	กาฬสนิธ์ุ	ขอนแก่น	ชัยภมู	ินครพนม	นครราชสมีา	

บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	

สกลนคร	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	หนองคาย	หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	

อุบลราชธานีและอ�านาจเจริญ	รวมทั้งหมดจ�านวน	20	คน	

	 	 	 2.2.2	 วิ ธี การสัมภาษณ ์ 	 ผู ้ วิ จั ยท� าการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขต

การสัมภาษณ์	 โดยก�าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	

	 	 2.3	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชงิคณุภาพ	เป็นการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดข้อค�าถามไว้						

ล่วงหน้า	 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	 ภายในกรอบท่ี

ก�าหนดไว้	

	 	 2.4	 การตรวจสอบข้อมูล	

	 	 	 ตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่ได ้มามีความ						

เพียงพอหรือไม่	 โดยพิจารณาจากการอิ่มตัวของข้อมูล	ข้อมูล

ที่ได้มาตอบค�าถามในการวิจัยได้หรือไม่	 ในกรณีของข้อมูล									

ไม่ตรงกนัต้องตรวจสอบดูว่า	ข้อมลูท่ีแท้จรงิเป็นอย่างไร	โดยใช้	

วธิกีารตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู	(Data	Triangulation)	คอื	
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การพิสูจน์ความถกูต้องของข้อมูล	โดยวธิกีารตรวจสอบคอืการ
สอบแหล่งของข้อมลู	แหล่งทีม่าทีจ่ะพจิารณาในการตรวจสอบ
ได้แก่	แหล่งเวลา	แหล่งสถานที	่และแหล่งบคุคล	ว่าถ้าต่างเวลา	
ต่างสถานที่	 และต่างบุคคลที่ให้ข้อมูลที่ได้มีความแตกต่างกัน
หรือไม่	
	 	 2.5	 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	
	 	 	 ผู ้วิจัยได้ท�าการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ						
เจาะลึก	 และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 จากน้ันผู้วิจัยได้ท�าการ
วิเคราะห์และสรปุผลการศึกษาตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา
วิจัยในครั้งนี้	

ผลกำรวิจัย 
	 ผูวิ้จัยของน�าเสนอผลการวจัิยในครัง้นีต้ามวตัถปุระสงค์
ที่ได้ตั้งไว้	ดังนี้	
 1. ระดบัผลสมัฤทธิใ์นกำรบรหิำรงำนตำมยทุธศำสตร์ 
ควำมม่ันคงของมนุษย์ของบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั ในเขต
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
	 	 ผลการวิจัยระดับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พบว่า	อยู่ในระดับ
สูง	 (X	=	3.79,	S.D.	=	 .52)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	โดยเรียง
ล�าดับจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับ
บริการ	อยู่ในระดับสูง	(X	=	4.02,	S.D.	=	.57)	และรายข้อใน
แต่ละด้าน	 โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 ด้าน							
ความรู ้	 “หน่วยงานได้ให้บริการและเผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชนและผู้เข้ารับบริการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้เป็น
อย่างดี”	อยู่ในระดับสูง	(X	=	3.94,	S.D.	=	.70)	รองลงมาอยู่
ในระดับมากคือ	 ด้านนโยบายและกฎหมาย	 “ข้าราชการมี	
ความรู้	ความเข้าใจในกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัและสามารถ
น�ามาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม”	 (X	=	3.84,	S.D.	=	
.70)	 ด้านการบูรณาการและระบบงาน	 “มีการจัดระบบการ
สื่อสารภายในอย่างทั่วถึง	 เช่น	 โทรศัพท์ภายใน	 การใช้การ
ติดต่อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต	ฯลฯ”	 (X	=	3.76,	S.D.	=	
.73)	 ด้านการมีส่วนร่วม	 “หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการอื่นๆ	 นอกจากงานบ้านพักเด็กและครอบครัว”								
(X	=	4.00,	S.D.	=	.71)	ด้านการติดตามประเมินผล	“มีการ
ก�าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน”	(X	=	3.80,	S.D.	=	.69)	และด้านการตอบสนองต่อ
ผู ้รับบริการ	 “หน่วยงานมีความพยายามที่จะเข้าถึงความ
ต้องการและให้ความส�าคัญแก่ผู ้รับบริการอยู่ตลอดเวลา”											

(X	=	4.09,	S.D.	=	.58)	ตามล�าดับ	

 2. ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ในกำร

บริหำรงำนตำมยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงของมนุษย์ของบ้ำน

พักเด็กและครอบครัว ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

	 	 ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์								

ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของ

บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					

พบว่า	ปัจจัยด้านบุคลากร	(Pearson	Correlation	=	 .651)	

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน	(Pearson	Correlation	=	.907)	

และปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก	 (Pearson	Correlation	=	

.830)	มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั	ผลสมัฤทธิใ์นการบรหิารงาน

ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครวั	ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	โดยที	่ปัจจยัสภาพ

แวดล้อมภายใน	 (Pearson	 Correlation	 =	 .907)	 มีความ

สัมพันธ ์ เ ชิงบวกกับ	 ผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงานตาม

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สูงสุด	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 	 เมือ่พจิารณาแต่ละปัจจยัในแต่ละด้าน	พบว่า	ปัจจยั

ด้านบุคลากร	ด้านทัศนคติ	(Pearson	Correlation	=	.727)									

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตาม

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สูงสุด	 ปัจจัย							

สภาพแวดล้อมภายใน	 ด้านกลยุทธ์ขององค์การ	 (Pearson	

Correlation	 =	 .822)	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิ									

ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของ						

บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

สูงสุด	 และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 ด้านเทคโนโลยี	

(Pearson	Correlation	=	 .736)	มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ										

ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

มนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	สูงสุด

 3. ปัจจยัทีม่อีทิธผิลต่อผลสมัฤทธิใ์นกำรบรหิำรงำน

ตำมยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของมนุษย์ของบ้ำนพักเด็กและ

ครอบครัว ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

	 	 ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ

บริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพัก

เด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่า	

ปัจจัยด้านบุคลากร	 มีเพียง	 ด้านทัศนคติ	 และด้านแรงจูงใจ	

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิใ์นการบรหิารงานตามยทุธศาสตร์

ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขต



187   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้ร้อยละ	54.6		ส�าหรับด้านภาวะ
ผู ้น�าไม ่มีอิทธิผลต ่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว	ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน	พบว่า	กลยทุธ์องค์การ	
โครงสร้างองค์การ	 ทรัพยากรการบริหาร	 สมรรถนะองค์การ	
และวัฒนธรรมองค์การ	 สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารงานตามยุทธศาสตร ์ความมั่นคงของมนุษย ์ของ													
บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ									
ได้ร้อยละ	83.2	
	 	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 พบว่า	 เทคโนโลยี	
เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์	
ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของ
บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
ได้ร้อยละ	69.0	
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย 
	 1.	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 ประกอบด้วย	 ภาวะผู้น�า	
ทัศนคติ	 และแรงจูงใจ	 มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารงานตามยุทธศาสตร ์ความมั่นคงของมนุษย ์ของ													
บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	เป็นไปตามสมมติฐาน	
	 2.	 ป ัจจัยสภาพแวดล ้อมภายใน	 ประกอบด้วย	
วัฒนธรรมองค์การ	 โครงสร้างองค์การ	 สมรรถนะองค์การ	
กลยุทธ์องค์การ	 และทรัพยากรการบริหาร	 มีความสัมพันธ์								
ต่อผลสมัฤทธิใ์นการบริหารงานตามยทุธศาสตร์ความมัน่คงของ
มนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 เป็นไปตาม
สมมติฐาน	
	 3.	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 ประกอบด้วย	
การเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และเทคโนโลยี	 มีความสัมพันธ์									
ต่อผลสมัฤทธิใ์นการบริหารงานตามยทุธศาสตร์ความมัน่คงของ
มนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 เป็นไปตาม
สมมติฐาน	
	 4.	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 ประกอบด้วย	 ภาวะผู้น�า	
ทัศนคติ	 แรงจูงใจ	 มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน
ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน	พบว่า	เป็นไปตามสมมติฐาน	
	 5.	 ป ัจจัยสภาพแวดล ้อมภายใน	 ประกอบด้วย	
วัฒนธรรมองค์การ	 โครงสร้างองค์การ	 สมรรถนะองค์การ	
กลยุทธ์องค์การ	ทรัพยากรการบริหาร	มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความม่ันคงของมนุษย์										
ของบ้านพกัเดก็และครอบครัว	ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	เป็นไปตามสมมติฐาน	
	 6.	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 ประกอบด้วย	
การเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และเทคโนโลยี	 มีอิทธิพลต่อ														
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง										
ของมนษุย์ของบ้านพักเดก็และครอบครวั	ในเขตภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 เป็นไปตาม
สมมติฐาน	
	 4.	 แนวทางการบรหิารงานตามยทุธ์ศาสตร์ความมัน่คง
ของมนษุย์ของบ้านพักเดก็และครอบครวั	ในเขตภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	
	 	 4.1	 ด้านความรู้	 	 การจัดการด้านความรู้ให้กับ
บคุลากรในบ้านพกัเดก็และครอบครวั	มกีารบรหิารแบ่งกลุม่ที่
เหมาะสมกับ	 บทบาท	 หน้าท่ี	 และต�าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน	
เพราะการปฏิบัติงานมีความแตกต่างหลากหลาย	 แต่งาน											
ทกุอย่างจะมกีารเอ้ืออ�านวยต่อกนั	ซึง่จะส่งผลให้กลุม่เป้าหมาย
ได้รับประโยชน์สูงสุด	 ได้รับการช่วยเหลือและคุ ้มครอง
สวัสดิภาพอย่างถูกต้อง	 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม	
ประชุม	และสมัมนา	ทัง้ทีก่รมกจิการเดก็และเยาวชน	ได้จัดขึน้	
หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น	ที่มีความรู้สอดคล้อง
กบัการปฏิบตังิานของบคุลากร	กไ็ด้มกีารจดัส่งบคุลากรเข้าร่วม
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ	 และเพิ่มพูนความรู้	
ตลอดจนการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเอง	หรอืการจดักิจกรรมพฒันาบุคลากร	ศกึษาดงูาน
หน่วยงานภายในกรมเดียวกัน	 เพื่อให้บุคลากรได้รับการ								
เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ	 แล้วสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท�างาน	มกีารทบทวนปรับปรงุการปฏบิตังิานทีผ่่านมาเพ่ือเป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากร	
	 	 4.2	 ด้านนโยบาย	และกฎหมาย		การด�าเนินงาน
ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 มีกระบวนการท�างานตาม
กฎหมาย	3	ฉบับ	คือ	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	
พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว	 พ.ศ	 2550	 และพระราชบัญญัติป้องกันและ											
ปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	 โดยยึดหลักการท�างาน
ตามบทบาท	หน้าท่ี	 และการท�างานในลักษณะทีมสหวิชาชีพ	
มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น	 และหาแนวทางช่วย
เหลือกลุ่มเป้าหมาย	 โดยยึดหลัก	 และนโยบายที่ก�าหนด											

รวมถึงการเช่ือมโยงกับพันธกิจ	 และนโยบายของแต่ละ								

จังหวัดด้วย	
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	 	 4.3	 ด้านการบูรณาการระบบงาน	 การท�างาน

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการการท�างานอย่างเป็น

ระบบ	 และตามบทบาท	 ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	 มีการ								

ส่งต่อ	ประสานข้อมูล	อย่างเป็นระบบ	เนื่องจากการท�างานมี

หลากหลายหน่วยงานมาร่วมท�างานเป็นทมีสหวชิาชพี	บทบาท

หน้าที่แตกต่างกัน	 แต่จะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการ									

ช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบทุกมิติ	 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน

ในการด�าเนินงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น	 นอกจาก

ผู้รับบริการที่หน่วยงานอื่น	ๆ	เข้ามาเกี่ยวข้อง	ได้ประสานงาน

กับหน่วยงาน	 ช่วยเหลือในส่วนที่เก่ียวข้อง	 การบูรณาการ

ท�างาน	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท�าผังกระบวนการ

ท�างานควบคู่กับมอบหมายหน่วยงานที่จะด�าเนินงานต่อไป										

ซึ่งจะท�าให้การสร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกัน	

	 	 4.4	 ด้านการมีส่วนร่วม		มีการท�างานแบบบูรณา

การร่วมกบัภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐั	และภาคเอกชน	โดยมกีาร

จัดตั้งอาสาสมัครประชาบดี	 1300	 ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี						

ในหน่วยงาน	การจัดอบรมให้ความรู้	และเชิญหน่วยงานต่างๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง	เข้าร่วมอบรม	การให้ประชาชนท่ัวไปเป็นผูแ้จ้งเหต	ุ

และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพในการท�างานเพื่อ									

ช่วยเหลือกลุม่เป้าหมาย	การรบัฟังความคดิเหน็	การสมัภาษณ์	

หรือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ	 เพื่อรับฟังความต้องการ	

สิ่งที่หน่วยงานต้องปรับปรุง	 มาใช้ในการปรับปรุงการท�างาน	

และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	เช่น	บทบาท	

หน้าที่ของหน่วยงาน	 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 ความรุนแรง													

ในครอบครัว	การค้ามนุษย์	ผ่านทางสื่อต่างๆ	

	 	 4.5	 ด้านการติดตามประเมินผล	 การติดตาม

ประเมินผลของหน่วยงานได้ก�าหนดรูปแบบไว้หลากหลาย							

เช่น	 การสอบถามทางโทรศัพท์	 การลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง													

การติดตามในรูปแบบหนังสือราชการ	 การออกเยี่ยมบ้านของ

ผูร้บับริการ	การโทรศพัท์สอบถามความเป็นอยูข่องผูร้บับรกิาร

หลังจากส่งเข้าสถานสงเคราะห์แล้ว	 มีการขอความร่วมมือ							

จากบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง																

ออกติดตามของผู้รับบริการเป็นระยะๆ	 ในกรณีที่ผู้รับบริการ

ออกสู่ครอบครัว	 การติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือ										

มีการก�าหนดเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงาน	 โดยก�าหนด

เป็นระยะภายหลังการคือสู่สังคม	ชุมชน	เช่น	1	เดือน	3	เดือน	

ตามความเหมาะสม	 ผลที่ได้จากการติดตามประเมินผล													

จะน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงและเป็นวิธีการท�างาน	 และ

สร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อไป	

	 	 4.6	 ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร		การด�าเนนิ

การช่วยเหลือและตอบสนองต่อผู ้รับบริการ	 จะยึดหลัก

ประโยชน์สงูสดุของผูร้บับรกิาร	ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น

เป็นท่ีพักพิงช่ัวคราว	 และหลบภัยของผู ้รับบริการ	 ฟื ้นฟ	ู											

ผูร้บับรกิารทางร่างกายและจติใจ	จะไม่ยดึหลกัการให้สงเคราะห์	

จะมีกระบวนการช่วยเหลือเน้นให้กลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือ

ตนเองได้อย่างดีข้ึน	 ซ่ึงมีกระบวนการท�างานท้ัง	 เชิงรุกและ						

เชิงรับ	 ท�าให้เข้าถึงต่อผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึง	 บ้านพักเด็ก

และครอบครัว	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 เน้นการท�างานที่

รวดเร็ว	 ฉับไว	 ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านผู ้ประสบปัญหาเพื่อสืบ													

ข้อเท็จจริง	 ประเมินสภาพปัญหา	 ครอบครัว	 การเงิน	 สังคม	

และสภาพแวดล้อม	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาประชุมทีมสหวิชาชีพ	

พิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัย	

สามารถเข้าถึงสภาพปัญหาของผู้รับบริการรับรู้และเข้าใจโดย

ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ	

อภิปรำยผล 
	 นโยบายที่จะประสบความส�าเร็จได้จึงต ้องอาศัย

โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม	 บุคลากรที่อยู่ในองค์การ						

จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและ									

ด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ	 นอกจากนี้	 องค์การยังต้องมีการ

วางแผนเตรียมการ	 หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ	์

สถานที่	เครื่องมือเครื่องใช้	และงบประมาณ	ตัวแบบนี้จึงเป็น

ความพยายามทีจ่ะศกึษาหาแนวทางแก้ไขอปุสรรคของการน�า

นโยบายไปปฏบิตัโิดยการแก้ทีต่วัองค์การ	เช่น	การขาดเงนิทนุ	

การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 ความล่าช้าในการ

สรรหาบุคลากร	 ความล่าช้าในการจัดตั้งระบบงานต่างๆ												

(วรเดช		จันทรศร,	2554)	

	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 นั้นมีความ

สัมพันธ ์	 และมีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน												

ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครวั	ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	นัน้เป็นสิง่ท่ีสะท้อน

ให้เห็นว่า	บคุลากรเป็นสิง่ส�าคัญประการหนึง่ในการทีจ่ะน�าพา

องค์การก้าวไปข้างหน้า	 และไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	 ในส่วน

ของบ้านพกัเดก็และครอบครัว	ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

ก็คือการน�านโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาไปปฏิบัติได้

สัมฤทธิ์ผล	 หรือการท่ีหน่วยงานสามารถด�าเนินการตาม

กระบวนการท�างานท่ีได้วางไว้ตามยุทธ์ศาสตร์ในแต่ละระดับ

ได้เป็นอย่างดี	 ถึงแม้ว่าบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขต									

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จะประสบปัญหาทางด้านการ
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ขาดแคลนบุคลากร	 เหมือนหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ	 ก็ตาม														

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 เกษสุนีย์	 	 บ�ารุงจิตต์,	 วรพล		

พนมพรสุวรรณ	 และผ่องพรรณ	 	 จันทร์กระจ่าง	 (2555)																

ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยในเรื่อง	 “ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จใน

การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครสู่ประชาคมอาเซียนปี	พ.ศ.	 2558”	จากผลการวิจัย	

พบว่า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ยังไม่มี							

ความพร้อมทีส่มบรูณ์แต่มกีารต่ืนตัวในการเตรยีมแผนงานและ

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน							

ส ่วนป ัจจัยที่ส ่งผลส�าเร็จในการเตรียมความพร ้อมคือ															

ความพร ้อมด ้านภาษาอังกฤษ	 มีการก�าหนดแผนและ

ยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจน	งบประมาณพร้อม	ผูบ้รหิารต้องสนบัสนนุ

อย่างจริงจงัในทกุรปูแบบ	และบคุลากรในหน่วยงานทกุองค์กร

ต้องให้ความร่วมมอือย่างจรงิจัง	และ	อลงกต		แผนสนทิ	(2557)	

ได้ท�าการวิจัยเร่ือง	 “การน�านโยบายไปปฏิบัติตามหลัก															

ธรรมาภิบาลของราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา”	

ผลการศึกษาพบว่า	 ปัญหาและอุปสรรคในการน�าหลัก															

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	

ปัญหาด้านบุคลากร	 ปัญหาจากระบบอุปถัมภ์ในองค์การ	

ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณและวสัดอุปุกรณ์	ปัญหา

ด้านการกระจายอ�านาจ	ปัญหาด้านโครงสร้าง	และปัญหาด้าน

สถานที่	

	 ซ่ึงที่ผ่านมาบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาค							

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารมีความรู้และ

สามารถให้ค�าแนะน�าในการบริหารงานตามยุทธศาสตร	์							

ความมั่นคงของมนุษย์	 อีกทั้งทัศนคติของบุคลากรในองค์การ

ก็มีความพึงพอใจที่องค์การได้สนับสนุนการปฏิบัติงาน												

ตามยทุธศาสตร์ความมัน่คงของมนษุย์	ส่งผลมแีรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงาน	 จากการที่ได้รับความยอมรับนับถือจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	ผู้บริหาร	ผู้ร่วมงาน	และประชาชน	

	 ถงึแม้ว่าปัจจัยด้านบคุลากร	ซึง่ประกอบด้วย	ภาวะผูน้�า	

ทัศนคติ	 และแรงจูงใจ	 จะน�าพาให้บ้านพักเด็กและครอบครัว	

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประสบผลสัมฤทธิ์ในการ

ด�าเนินการตามยุทธ์ศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	 ก็ตามแต่ก็

ยงัประสบปัญหาทางด้านบคุลากรเหมอืนกบัหน่วยงานภาครฐั

อืน่ๆ		ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งคาดแคลนบคุลากร	การพฒันาบุคลากร

ที่เหมาะสม	 รวมถึงการที่ยังไม่เข ้าใจถึงบทบาท	 หน้าท่ี															

ของหน่วยงาน	เป็นต้น	

 ปัจจยัส่งผลต่อผลสมัฤทธิข์องการน�านโยบายไปปฏบิตัิ
สูงสุดส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้	 ก็คือ	 ปัจจัยด้านองค์การ											
ซึ่งประกอบไปด้วย	 วัฒนธรรมองค์การ	 โครงสร้างองค์การ	
สมรรถนะองค์การ	 กลยุทธ์ขององค์การ	 และทรัพยากรการ
บริหาร	การน�านโยบายไปปฏิบัติคือ	ความพยายามที่จะตัดสิน
ความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและทรัพยากร						
ในหน่วยงานหนึ่งและกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์การให้บรรลผุลอย่างมปีระสทิธภิาพและ
มีประสิทธิผล	 (William,	 1971)	 ซ่ึงองค์การท่ีรับผิดชอบ
สามารถน�าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจน
กลไกท่ีส�าคัญท้ังมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้
หรอืไม่	แค่ไหน	เพยีงใดหรอือกีนยัหนึง่การน�านโยบายไปปฏบิตัิ
จะให้ความสนใจเก่ียวกับเรื่องของความสามารถท่ีจะผลักดัน
ให้การท�างานของกลไกท้ังหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได	้									
ตัง้เป้าหมายเอาไว้	(วรเดช		จนัทรศร,	2554)	สอดคล้องกบัการ
ศึกษาของ	 พีรพงศ์	 	 ร�าพึงจิตต์	 (2555)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัย	
เร่ือง	 “การพัฒนาองค์การภาครัฐแนวใหม่ของส�านักงาน								
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ”	ผลจากการ
วิจัยดังกล่าวพบว่า	 เจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและ								
ปราบปรามยาเสพตดิส่วนใหญ่มคีวามเหน็ตรงกันว่า	ปัจจยัการ
บริหารองค์การท่ีจะช่วยเสริมสร้างการบริหารแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดมากท่ีสุด	 คือ	 วัฒนธรรมองค์การ	
(วัฒนธรรมองค์การแบบ	Apollo)	รองลงมาคือ	ภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง	 (การมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์)	 และการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม	 (พัฒนาจากภายนอกภาคราชการ)		
ตามล�าดับ	 ส่วนระดับการบริหารแบบมุ ่งสัมฤทธิ์ในการ									
ปฏิบัตงิานของส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด	 พบว่า	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีมิติด้าน	
ประสทิธภิาพมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	รองลงมาคือ	มติด้ิานคณุภาพการ
ให้บริการ		มิติด้านประสิทธิผลและมิติด้านการพัฒนาองค์การ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับการวิเคราะห์แบบ
ถดถอยพหุคูณ	พบว่า	การบริหารองค์การทั้ง	3	ปัจจัย	ได้แก่	
วฒันธรรมองค์การ	ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง	และการบรหิาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม	 สามารถพยากรณ์ความเป็นไปได้ท่ีมี
ผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ	และ
มีความสอดคล้องกับผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การบริหารองค์การกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัตงิานของส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด	
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	 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื	จุดเด่นประการหนึ่งที่เห็นได้เดน่ชัดกค็ือ	
การมวีฒันธรรมองค์การในลกัษณะการปฏบิติังานของบคุลากร
มีการท�างานร่วมกันเป็นทีม	 โครงสร้างองค์การมีการก�าหนด
บทบาท	 และอ�านาจหน้าที่ของบุคลากรในการด�าเนินงานไว้
อย่างชัดเจน	สมรรถนะองค์การที่สามารถแก้ไขปัญหาในกรณี
ที่เกิดความขัดแย้ง	 สามารถผ่อนหนักเป็นเบาและหาทางออก
ได้เสมอ	 กลยุทธ์ขององค์การที่มีการล�าดับความส�าคัญของ
แผนการปฏิบัติงานที่จะท�าก่อน-หลัง	 อยู่เสมอ	 และประการ
สุดท้ายคือการใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีการน�าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการและความจ�าเป็น	 และเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	
	 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าปัจจัยด้านองค์การของบ้านพัก
เด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความม่ันคง		
ของมนุษย์เป็นอย่างสูงมากเพียงใดก็ตาม	 แต่องค์การอย่าง									
บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
ก็ยังประสบปัญหาทางด้านโครงสร้างองค์การ	หรือปัจจัยด้าน
องค์การของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ขาดการบรูณาการในการ
ท�างานระหว่างหน่วยงาน	 ท�าให้การปฏิบัติงานของพนักงาน						
ยงัมอีปุสรรคอยูบ้่าน	แต่ด้วยสมรรถนะองค์การของบ้านพกัเดก็
และครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอง	 ก็ท�าให้
สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคนานานัปการมาด้วยดี	
	 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางสังคมมี
อิทธิพลต่อปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์การทรัพยากร
องค์การส�าหรับการน�าแผนงานไปปฏิบัติ	 คุณลักษณะและ
สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติและผลกระทบของแผนงาน											
ผ่านปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ	 ทรัพยากรองค์การ	
และคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ	 และผลการ
ปฏบิติังานและผลกระทบของแผนงานจะส่งผลสะท้อนกลบัไป
สู ่ปัจจัยสภาพแวดล้อมอีกต่อหนึ่ง	 ความเข้าใจในเงื่อนไข										
ทางสังคม	 เศรษฐกิจและการเมืองที่เก่ียวข้องกับแผนการ
กระจายอ�านาจ	เป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการบรรลคุวามส�าเรจ็
ของแผนงาน	 โดยเฉพาะอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อม								
อาจมีลักษณะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือขัดความความส�าเร็จ	
ของแผนงานก็ได้	 โดยปัจจัยท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขทางสภาพ
แวดล้อมที่ส�าคัญได้แก่	1)	รูปแบบทางการเมือง	2)	โครงสร้าง
การก�าหนดนโยบาย	3)	ข้อจ�ากัดทางทรัพยากร	4)	ปัจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรม	5)	ผลประโยชน์ของแผนงานต่อองค์การ	
6)	ความพอเพียงของโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ	ได้แก่	การ
ติดต่อสื่อสาร	ความเชื่อมโยงระหว่างองค์การ	และการจัดการ
เชิงบูรณาการ	(Cheema	&	Rondinelli,	1983)	

	 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม	ในการศกึษาครัง้นี	้ประกอบ
ไปด้วย	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยี	ซึ่งมีความ
สัมพันธ์และมีอิทธิผลต่อความผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน	
ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทุกตัวแปร															
นั้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติของ					
หน่วยงานภาครัฐ	 ไม่ควรที่จะละเลยปัจจัยทางด้านสภาพ
แวดล้อมทีอ่งค์การด�ารงอยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ		โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่จะต้องท�างานใกล้ชิดกลับสังคมอย่างบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวด้วยแล้ว	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาบริบท						
ทางด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ	 ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	 ดังผล							
การศึกษาของ	อลงกต	แผนสนิท	 (2557)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	
“การน�านโยบายไปปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการ
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา”	พบว่า	 ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ราชการส่วนภมูภิาคในจงัหวดันครราชสมีาประกอบด้วย	ปัจจยั
ทางด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 ปัจจัยทางด้านทัศนคติของ							
เจ้าหน้าที่	ปัจจัยทางด้านการจัดหา	ส่งเสริม	ควบคุม	ประเมิน
ผลและการให้คณุให้โทษบคุลากร	รวมทัง้ปัจจยัทางด้านสภาพ
แวดล้อมภายนอกองค์การ	 โดยเมื่อมีการวิเคราะห์มูลโดยวิธี
การถดถอยพหคุณูเพือ่ท�านายความเป็นไปได้ของปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติทั้ง	4	ด้าน	พบว่า	มีเพียง	3	ปัจจัย
เท่านั้นคือ	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมภายนอกองค์การ	 และปัจจัยด้านทัศนคติของ														
เจ้าหน้าท่ี	 ส่งผลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติตามหลักธรรมา							
ภบิาลของราชการส่วนภมูภิาคในจงัหวดันครราชสมีา	ได้อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาคตะวันออก								
เฉียงเหนือ	ในหลายหน่วยงานก็ได้มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่
ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้ากบัยทุธ์ศาสตร์ในระดบัจงัหวดัด้วยท�าให้
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับ
ยทุธศาสตร์ความมัน่คงของมนษุย์ได้อย่างลงตวั	ซึง่การจดัสรร
งบประมาณของรัฐบาลให้บ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่งผลต่อการบริหารงานหรือการ
ปฏบัิตงิานให้ได้ตามยทุธ์ศาสตร์ความมัน่คงของมนุษย์	ประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีส�าคัญก็คือปัญหาความยากจนมีผลต่อ
จ�านวนผูท้ีม่าเข้ารบับรกิารหรอืกลุ่มเป้าหมาย	และในประเดน็
สุดท้ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	ส่งผลต่อวิธีการบริหาร

งานและปฏิบัติงานบ้านพักเด็กและครอบครัว	 ในเขตภาค		

ตะวันออกเฉียงเหนือ	
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ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ควรศึกษาประเด็นทางด้านภาวะผู้น�าของการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ	เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้	ภาวะผู้น�าไม่มี

อิทธิผลต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติเท่าท่ีควร	

อาจเกิดจากตัวแปรแทรกซ้อนก็เป็นได้	

	 2.	 ควรมีศึกษาถึงบทบาทของสถาบันทางสังคมที่มี							

ผลต่อความรุนแรงในครอบครัว	 รวมถึงมาตรการการป้องกัน

ความรุนแรงในเด็ก	เยาวชน	และครอบครัวไม่ให้เกิดขึ้น	

	 3.	 ควรศึกษาถึงการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างกนั

ขององค์กรภาครัฐ	 เอกชน	 ในการที่จะแก้ปัญหาความรุนแรง

ในเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	อย่างยั่งยืน	
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ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ตลอดจนเพื่อนๆ		
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