อิทธิพลภาวะผู้นา แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร และความสามารถเชาว์ปัญญาที่มีตอ่
การปฏิบตั ติ ามจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจากลางบางขวาง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ มีอิทธิ พลต่ อการปฏิ บั ติ ตามจรรยาข้ าราชการราชทั ณฑ์ ของเจ้ าหน้ าที่ ราชทั ณฑ์
ในเรื อนจากลางบางขวาง ใช้ วิธีการวิจัยเชิ งปริมาณ กลุ่มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ เจ้ าหน้ าที่ราชทั ณฑ์ ที่ ปฏิบั ติ งานในเรือนจากลาง
บางขวาง จานวน 249 คน โดยใช้แบบสอบถามและมีการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมริสเรลในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า แบบจาลองสมการโครงสร้าง พบว่า ภาวะผู้นา แรงจูงใจ ความผูกพัน
ต่อองค์กรและความสามารถเชาว์ปัญญาส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, แรงจูงใจ, ความผูกพันต่อองค์กร, เชาว์ปัญญา

Abstract
The objectives of this research were to study and factors that have an influence on the
Correctional officer’s Compliance in Bangkwang Central Prison. This research is quantitative research
methods, the census of 249 correctional officer’s Compliance in Bangkwang Central Prison. The study
was requested to complete a questionnaire and the scoring by the Creative. type survey. Descriptive
statistics and structural equation modeling by Lisrel program were employed to analyze the data.
The research found that the result of structural models showed that the influences of leadership,
motivation, organizational engagement and intelligence on the compliance with the Correctional
officer’s Compliance in Bangkwang Central Prison.
Keywords: Leadership, Motivation, Organizational Engagement, intelligence
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บทนา

ตามที่ ได้ ก ล่ าวมาแล้ว ว่าคุณ ธรรมนั้ นเป็ น
ปัจจั ยเบื้ องต้ นที่ จะกระจายออกมาเป็นจริยธรรมและ
จรรยาในการปฏิ บั ติหน้ าที่ คุณธรรม จึงนั บได้ว่ าเป็ น
เรื่องส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติง าน
ราชทั ณฑ์ งานราชทั ณฑ์ห รืองานเรือนจานับเป็น
งานป้ องกั นสัง คมให้ ป ลอดภัยจากอาชญากรรม
โดยการควบคุมผู้ต้องขังไว้ตามคาพิพากษาของศาล
เพื่อให้การอบรมแก้ไขให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัว
เข้ากับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสังคมได้ การแก้ไข
อบรมผู้ต้องขั งจึง เป็ นสิ่ง ที่ ส าคัญ เพราะผู้ต้องขั ง
เมื่อพ้นโทษแล้วก็จะต้องกลับ เข้าสู่สังคมตามเดิม
หากผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี ผู้ต้องขังเหล่านั้น
ก็จะกลับเข้าสู่สังคมในลักษณะเดิมก่ อนการต้องโทษ
และจะประสบความยากล าบากในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกั บ
ผู้อื่นในสังคม นอกจากนี้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังยัง
ต้องคานึง ถึงสิท ธิเบื้องต้นในฐานะที่ ผู้ต้องขังเป็น
มนุษย์เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังอยู่ในสภาพที่เลวร้ายและ
ถูกทาลายศักยภาพในการพัฒนาตนเองอันจะเป็น
ผลร้ายต่อการกลับเข้าสู่สังคมของเขาเหล่านั้นและ
เป็นผลร้ายต่อสังคมตามมา ซึ่งในแผนทิศทางกรม
ราชทั ณฑ์ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2546-2550 ได้กาหนด
เป้าหมายหลักของกรมราชทัณฑ์ไว้ 2 ประการด้วยกั น
คือ ประการแรก คือ ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติในระหว่าง
ควบคุมอย่างถูกต้องตามหลักอาชญาวิทยา ทั ณฑวิทยา
และมีสภาพความเป็นอยู่ตามข้อกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าส าหรับการปฏิบั ติต่อผู้ต้ องขังและข้อเสนอแนะ
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งขององค์ ก ารสหประชาชาติ
ประการที่สองคือผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขปรับปรุง
ประการที่ สอง คือผู้ต้องขังได้รับการแก้ ไขปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤตินัยให้เป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนา
และสามารถเป็ นทรัพยากรบุ คคลที่ มี คุ ณค่ าต่ อการ
พัฒนาประเทศการทางานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

การปฏิบัติงานของข้าราชการราชทัณฑ์อย่างมี
คุณธรรม ถือเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะคุณธรรมนั้น
เป็นตัวหลักที่จะกระจายออกมาเป็นจริยธรรมและ
จรรยาในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะเสริมสร้างความสงบสุขและความเจริญ
ให้แก่ประเทศชาติ เพราะว่าความสงบสุขของประเทศชาติ
จะมีได้ ก็ต่อเมื่อคนในชาติมีคุณธรรมบางประการ
ที่ทาให้ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ใช้
สิทธิเสรีภาพจนเกินเลยล่วงล้าสิทธิของกันและกัน
ไม่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย วินัย และจรรยา
วิชาชีพที่ใช้บังคับกัน เป็นต้น และความเจริญของ
ประเทศชาติ จะมีได้ก็ต่อเมื่อคนในชาติมีคุณธรรม
บางประการ ที่ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันมุง่ มั่นสร้าง
และพั ฒนาประเทศชาติ เสี ยสละประโยชน์ ส่ วนตั ว
เพื่อส่วนรวมช่วยกันป้องกันภัยที่จะบังเกิดแก่ประเทศชาติ
เป็นต้น (ประวีณ ณ นคร, 2546: 7-10) บุคคลเมื่อมี
คุณธรรมแล้วก็จะทาให้บงั เกิดมีจริยธรรมตามมาด้วย
ซึ่งจริยธรรมนั้นจัดเป็นรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรือง
มั่นคง และสงบสุขของปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติ
และนักปราชญ์ทั้งหลายยังได้ใช้ความพยายามศึกษา
มานานนั บศตวรรษถึ งเรื่ องของการท าความเข้ าใจ
การอธิบาย การจัดกลุ่มและการหาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
การกระท าของมนุ ษย์ เพื่ อให้ สามารถท าความเข้ าใจ
กับ พฤติก รรมและหาวิธีก ารที่ จ ะพั ฒ นาให้คนใน
สังคมมีการกระทาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมนั้น ๆ
หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า รัฐทุกรัฐจาเป็นต้องมี
แนวนโยบายที่จะพัฒนาให้ประชาชนมีจริยธรรมอันดี
เป็นหลักประการแรก และถือเป็นอุ ดมคติที เดียว
ส่วนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ให้เป็นอันดับ
รองลงมา
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มีลักษณะที่แตกต่างจากข้าราชการหน่วยงานอื่น ๆ
อีกทั้ง ต้องมี ความรู้เฉพาะด้าน และการใช้ทั กษะในการ
ท างานที่ หลากหลาย ซึ่งต้องสร้างความเป็นมื ออาชีพ
ในการทางานให้บรรลุผลตามพันธกิจของกรมราชทัณฑ์
ที่กาหนดไว้เมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(ณัฐนันท์ รัตนเจริญ และ ประนต นันทิยะกุล : 2558
: 39) อย่ างไรก็ ตามถึงแม้ ว่ากรมราชทั ณฑ์ จะประสบ
ความสาเร็จด้วยดีในการพัฒนาข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552 แต่ที่ผ่านมายังคง
มีข่าวด้านลบของกรมราชทัณฑ์ปรากฏผ่านสื่อมวลชน
อยูเ่ สมอ ตัวอย่างเช่น การปล่อยให้มีการนาสิ่งของ
ต้องห้ามต่าง ๆ ได้แก่ ยาเสพติด โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามา
ในเรือนจาจากนั้นจึงใช้ติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดจาก
ภายนอกเรื อนจ า การจ าหน่ ายยาเสพติ ดในเรื อนจ า
การปฏิบั ติต่อผู้ต้ องขังไม่ เหมาะสม การกดขี่ใช้อ านาจ
จนผู้ต้องขังบางเรือนจาอดทนต่อไปไม่ไหวต้องรวมตัวกัน
แหกคุกหนี ออกมา เป็ นต้น หรือแม้ แต่การที่ ผู้ ต้องขั ง
ในเรือนจ ารัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้การว่าเจ้าหน้าที่
เรือนจ ามี ส่วนร่วมในการจ าหน่ ายยาเสพติ ดให้ นักโทษ
ในเรือนจา เป็นเหตุให้อธิบดีกรมราชทั ณฑ์ต้องมี คาสั่ง
ให้ เจ้าหน้าที่ เรือนจ ารวม 3 นายออกจากราชการ และ
ยังมี การกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ เรือนจาอื่น ๆ
ติดตามมาอีกเป็นจานวนมาก สถานการณ์ดังกล่าว
นี้ทาให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจติดตามข่าวสารหรือ
แม้ แต่ญ าติของผู้ต้องขังเองอดที่ จ ะตั้งคาถามต่อ
การปฏิบัติงานของข้าราชการราชทัณฑ์เสียไม่ได้ว่า
ข้าราชการเรานั้ นได้ มี การประพฤติ ปฏิ บั ติ ตามจรรยา
ที่กรมราชทัณฑ์ได้พัฒนาขึ้นหรือไม่อย่างไร
จะเห็ นได้ ว่ าการกระท าความผิ ดหลายประการ
ของผู้ต้องขังมีทั้ งกระทาผิดวินัยของเรือนจา เช่น
การมีโทรศัพท์มือถือไว้ในครอบครอง และการกระทาผิด
กฏหมายอาญา เช่น การมียาเสพติดในครอบครอง เป็นต้น
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จัดเป็นการกระทาที่ผู้ต้องขังไม่ส ามารถทาได้เอง
หากไม่ มี เจ้าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บัติ ง านในเรือ นจ ารู้เห็ น
เป็นใจด้วยหรือไม่เคร่งครัด ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าหากเจ้าหน้าที่
ราชทั ณฑ์ไม่เป็นผู้ที่ มีคุณธรรมจริยธรรมสูงและปฎิบัติ
ตามจรรยาข้าราชการราชทั ณฑ์ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ เป็น
เสมือนเกราะคุ้มกันตนเองจากการกระทาผิดวินัยแล้ว
เจ้าหน้าที่อาจกลายเป็นผู้ที่มีพฤติการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กระทาความผิดเพิ่มขึ้นอีก
ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์
เห็นถึง ความส าคัญ ที่ จ ะศึ ก ษาอิท ธิพ ลของภาวะ
ผู้นา การจูงใจ ความผูกพันในองค์กร และความสามารถใน
การคิดและเรียนรู้ที่ ส่ง ผลต่อการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจากลางบางขวาง ซึ่งยังไม่มี
ผู้ใดศึ กษามาก่ อน เพื่ อน าผลการศึ กษาที่ ได้ มาพั ฒนา
รูปแบบและวิธีการในการเสริมสร้างให้กับราชการตระหนัก
ในคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยา
ข้าราชการราชทั ณฑ์ ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่ อให้ สามารถ
ปฏิบัติงานโดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ
และเป้าหมายหลักของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนทาให้เกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสามารถท าให้กรม
ราชทัณฑ์บรรลุผลสาเร็จตามคติพจน์ขององค์กรที่กล่าวไว้
ว่า ควบคุม ด้วยใจ แก้ ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒ นาสู่สากล
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ในเรือนจากลางบางขวาง
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ทบทวนวรรณกรรม
ภาวะผู้นา (Leadership: LEAD)
ภาวะผู้นา (Leadership) เป็นกระบวนการ
ที่ ท าให้ มี อิ ท ธิ พลต่ อพฤติ ก รรมของบุ คคลโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ จุดมุ่งหมายของ
องค์การ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555; Northouse, 2012)
นอกจากนี้ ภาวะผู้นา เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มเพื่ อจูงใจผู้อื่ นให้ปฏิบัติงาน
บรรลุ ถึ งจุ ดหมายที่ ก าหนดไว้ ในสถานการณ์ หนึ่ ง ๆ
(Hersey & Blanchard, 1972; Bass, 1985) โด ย
ผู้นาต้องสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้เป็นอย่างดีและพยายามคิดค้นหาแนวทางใหม่
ใหม่ ที่ จะนามาใช้เปลี่ยนแปลงการท างานเพื่ อให้งาน
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี (Hersey, Blanchard & Johnson,
1996; Yukl, 1994) ภาวะผู้นายังเป็นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลระหว่างผู้นาและผู้ตาม โดยการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติของกลุ่ม
ซึ่งทาให้การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน (Daft, 1999) ผู้นาจึงต้องเป็นผู้มีความรอบรู้
มี ความเชื่ อมั่ น กล้าตัดสิ นใจ มี จริยธรรมและคุณธรรม
(Herman, 1991; Daft, 1999; Bandura, 1983)
ในทั ศนะของนักวิชาการไทยนั้นภาวะผู้นาของผู้บริหาร
หรือผู้รับผิดชอบสูงสุด มีความสาคัญอย่างมากต่อ
การสร้างความผูกพันและการยอมรับให้เกิดกับผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กรต่ าง ๆ ซึ่ งสามารถท าให้ เกิ ดได้โดยเน้ น
การมีส่วนร่วม (participation) ของสมาชิกของโครงการ
เป็นสาคัญ สัมฤทธิผลของการบริหารองค์การ หรือ
แม้แต่ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ให้ความสาคัญ
กับผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาแบบประชาธิปไตย ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิก
มีการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ผู้วิจัยได้น าภาวะผู้นามาศึก ษาเป็นตัวแปรอิส ระ
โดยศึ กษาองค์ ประกอบของภาวะผู้ นา 3 องค์ ประกอบ
ได้แก่ คุณธรรมของผู้นา วิสัยทั ศน์ของผู้นา และ
ยุทธศาสตร์
1. คุณธรรมของผู้นา (Moral leadership:
MORA) ผู้ น าจ าเป็ นต้ องเป็ นผู้ ที่ มี คุ ณธรรมเพื่ อเป็ น
แบบอย่ างที่ ดี ให้ กั บสมาชิ กคนอื่ นในกลุ่ มตามแนวคิ ด
เรื่องการเรียนรู้ทางสั งคมคุ ณธรรมนั้นมี ความหมายถึ ง
สภาวะหรือคุ ณ ลัก ษณะภายในจิ ตใจของมนุ ษ ย์
ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามและเหมาะสม ซึ่งคุณธรรม
นั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่จะนาไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสม
นั้นคือจริยธรรม ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมในการประพฤติ
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรปฏิบัติที่ดี งามเหมาะสมและ
เป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับของสังคมเพื่อความ
สันติสุขแห่งตนเอง และความสงบเรียบร้อยของสังคม
ส่วนรวม คุณธรรมจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
แนวคิ ด ภาวะผู้ น าที่ ได้ รั บความสนใจเพิ่ มมากขึ้ นใน
ปั จจุ บั นนั่ นคื อ ภาวะผู้ น าที่ มี จรรยา (ethical
leadership) ซึ่งเป็น ภาวะผู้นารูปแบบใหม่ ที่ เป็นการ
ผสมผสานความเป็นผู้นาของบุคคลกับการเป็นบุคคลที่
มี จรรยา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ เพิ่ งเกิ ดขึ้นภายหลัง การ
เกิดกรณีอื้อฉาวที่โด่งดังทั่วโลกด้วยการทุจริตและ
ฉ้อโกงขององค์กรชั้นนาระดับโลกหลายแห่งเป็นผล
ให้เกิดการตื่นตัวขององค์กรในการให้ความสาคัญกับเรื่อง
ของจริยธรรมในองค์กรและจรรยาบรรณของผู้นา
หลายองค์กรหันมาทบทวนกฎระเบียบการทางาน ให้ชัดเจน
มากขึ้น รวมทั้งภาครัฐได้ออกกฎหมายที่ให้ความสาคัญกับ
การมี จริ ยธรรมและจรรยาของผู้ น าด้ วย (Brown &
Trevino, 2006)
2. วิสั ยทั ศน์ของผู้นา (Vision of leadership:
VISI) ความมีวิสัยทัศน์ของผู้นาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
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ของทุกสิ่งที่เป็นไปได้สาหรับองค์การที่บ่งบอกถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ เด่นชัดและมีเอกลักษณ์ส าหรับองค์การนั้น
วิ สั ยทั ศน์ เป็ นภาพอนาคตที่ ดึ งดู ดใจ น่ าเชื่ อถื อและ
เป็นจริงได้ส าหรับองค์การ วิสัยทั ศน์ สร้างเอกลักษณ์
ร่วมกันในทีมงานและบุคลากรขององค์การเพราะ
ต่างก็ตระหนักได้ว่าแต่ละคนต่างก็ร่วมเป็นเจ้าของ
ได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างพลัง วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศ
ที่ ส าคัญของผู้นาที่ ใช้นาจากแถวหน้ า ผู้น าที่ ฉลาดจะ
ไม่ผ ลัก ดันหรือ ฉุดรั้งผู้ ตาม ไม่ ท าตนเป็นเจ้านาย
ของลูกน้อง แต่ผู้นาจะออกมายืนแถวหน้าเพื่อบอก
ทิ ศทางและใช้ วิสั ยทั ศน์ สร้ างแรงบั นดาลใจ แรงดลใจ
ตลอดจนวางแนวทางและสร้างพลัง ให้ แก่ ผู้ ตาม
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนทุ่มเทเพื่ อ
บรรลุวิสัยทัศน์
3. ยุทธศาสตร์ (Strategy: STRA) เป็นเรื่อง
ที่มีกาเนิดมาจากแนวคิดทางทหาร ซึ่งมีความหมายว่า
แผนการปฏิบัติซึ่งวางไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
จ าเพาะ ตามแนวคิ ด ของบาสส์ (Bass, 1985)
ซึ่ งได้ ศึ กษาเรื่ อง ภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ ยนเอาไว้ ว่ า
ผู้นาแบบแลกเปลี่ยนจะทาหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฎิบัติงานของผู้ตามให้สาเร็จ โดยผู้นาและผู้ตาม
ต่างยอมรับในบทบาทของการติดต่อกันภายในและ
มีความรับผิดชอบร่วมกันในอันที่จะมุ่งสู่เป้าหมาย
ผู้นาจะใช้ยุทธศาสตร์การจัดหารางวัลให้แก่ ผู้ตาม
(หรือผู้ใต้บังคับบัญชา) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เมื่องานมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นและมีหนทางที่จะไปสู่
เป้าหมายได้ ยุทธศาสตร์ในภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน
ประกอบด้ วย 4 มิ ติ ด้ วยกั น (Bass, 1985) คื อ (1) การ
ให้รางวัลและการลงโทษตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(2)การกระตุ้นให้ผู้ตามทางานตามความสนใจของแต่ละคน
(3)ใช้ การต่ อรองเพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานด าเนิ นไปให้
บรรลุ เป้ าหมาย และ (4) ด าเนิ นการบริ หารงานตาม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

โครงสร้ างองค์ กรที่ มี อยู่ เดิ มภายใต้ วั ฒนธรรมก่ อน
ที่เป็นอยู่
แรงจูงใจ (Motivation: MOTI)
แรงจู งใจ มี ความส าคั ญต่ อการปฏิ บั ติ งาน
เพราะพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดจากแรงจูงใจที่
ท าให้ เกิ ดความต้ องการและแสดงการกระท าออกมา
โดยปกติคนเรามีความสามารถในการกระทาต่าง ๆ
ได้หลายอย่าง ได้หลายอย่างหรือมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
แต่ พฤติ กรรมเหล่ านี้ จะแสดงออกบางโอกาสเท่ านั้ น
สิ่งที่ผลักดันเอาความสามารถของคนออกมาได้ก็
คือแรงจูงใจนั่นเอง (Vroom, 1970: 10) สภาวะที่
ถูก กระตุ้น โดยแรงขับ ของแต่ล ะบุ ค คลให้ แสดง
พฤติกรรมบางอย่างเพือ่ มุ่งไปสู่เป้าหมาย ทาให้เกิด
พฤติกรรมหนึ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมาย
(จิราภา เต็งไตรรัตน์, 2547: 225) ซึ่งสอดคล้องกับ
Domjan (1996: 199) ที่อธิบายไว้ว่าการจูงใจเป็น
ภาวะในการเพิ่ มพฤติ กรรมการกระท าหรือกิจกรรม
ของบุ คคล โดยบุ คคลจงใจกระท าพฤติ กรรมนั้ นเพื่ อ
ให้ บรรลุเป้ าหมายที่ ต้ องการ และต้องเป็ นการกระตุ้ น
ให้ทาพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง (Anita,
1995: 130) มุ่งมั่นที่จะทางานเพื่อให้งานดาเนินไปสู่
เป้าหมายที่ วางไว้และมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวก าหนด
(ชูศักดิ์ เจนประโคน, 2541: 8)
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจที่ ส าคัญ คือทฤษฎี
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1954)
เป็นนั ก จิตวิท ยากลุ่ม มนุษ ย์นิยม เชื่อว่ามนุษย์ มี
ความต้องการเป็นลาดับขั้น ซึ่งพบว่าบุคคลมักดิ้นรน
ตอบสนองความต้องการขั้นต่าสุดก่ อน เมื่อได้รับ
การตอบสนองแล้ว จึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้น
ไปตามล าดับ โดยความต้องการสูงสุดของความเป็น
มนุษย์ ต้องปูพื้นฐานให้บุคคลได้ตอบสนองความต้องการ
หรือสร้างความรู้สึกพอใจ หากมองถึงพฤติกรรมของ
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เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตราบใดที่ค่าตอบแทนยังไม่พอ
สาหรับใช้จ่าย (ความต้องการขั้นที่ 1) หรือต้องเผชิญ
สถานการณ์ ที่ เสี่ ยงภัยในหน้ าที่ (ความต้องการขั้นที่ 2)
ก็จะทาให้เจ้าหน้าที่อาจยังไม่คานึงถึงความรัก การยอมรับ
การยกย่ อง และเกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยง (ความต้ องการขั้ น
ที่ 3 และ 4) หรือจะยังคงไม่ดิ้นรนเพื่อใฝ่หาความรู้
ความดี หรือความสมบูรณ์แบบในชีวิต (ความต้องการ
ขั้นที่ 5, 6 และ 7) จึงเห็นได้ว่าคนบางคนกระทาใน
สิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เพื่อให้ความต้องการทางกาย
ได้รับการตอบสนอง
ทฤษฎี ERG (ERG Theory: Existence
Relatedness Growth Theory) เป็ น ท ฤษ ฎี ที่
Clayton (1972) ได้ พั ฒ นาทฤษฎี ค วามต้ อ งการ
ตามล าดั บขั้ นของ Maslow โดยให้ ข้ อเสนอเกี่ ยวกั บ
ความต้องการพื้นฐาน 3 อย่าง คือ ความต้องการดารงชีวิต
(Existence needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนอง
เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า
ที่ พักอาศัยความปลอดภัยทางร่างกาย ความต้องการ
มี สั ม พั นธภาพกั บ คนอื่ น (Relatedness needs)
เป็นบทบาทที่ ซับซ้อนเกี่ยวกับคนและความพึ งพอใจ
การปฏิสัม พั นธ์กั นในสัง คมนามาสู่เรื่อ งเกี่ ยวกั บ
อารมณ์ ความเคารพนับถือ การยอมรับ และความต้องการ
เป็ นเจ้ าของ ท าให้ เกิ ดความพึ งพอใจในบทบาทการ
ทางานกับตัวเจ้าหน้าที่เอง รวมทั้ งครอบครัวและเพื่ อน
ความต้องการสุดท้ายคือ ความต้องการความเจริญก้าวหน้า
(Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุด เช่น ได้รับ
การยกย่อง ประสบความสาเร็จในชีวิต ความเจริญก้าวหน้า
ซึ่ งต้ องใช้ ความสามารถอย่ างเต็ มที่ ความต้ องการนี้
ประกอบด้วย การท้าทายอิสรภาพของตัวเองที่จะทาให้
ความสามารถนั้นเกิดความเป็นจริงได้

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ความผู ก พั นองค์ ก ร (Organizational
Engagement: ORGA)
ความผูกพันต่อองค์การได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากจากนัก วิชาการและนักบริห ารโดย
ผู้บริหารจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและ
เพิ่ ม พู น ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิต และลดอัตราการลาออกจากงานของบุคคล
ทั้งนี้เชื่อว่า บุคคลเมื่อมีความผูกพันต่อองค์การแล้ว
เขาจะใช้ความพยายามและทุ่มเทความสามารถใน
การทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
และเต็มใจที่จะอยู่กับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
หมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงต่อ
องค์ การในเชิ งบวกเต็ มใจและอุ ทิ ศตนในการท างาน
เป็ นไปในแนวทางเดียวกั น มี ความกลมกลืนกั บสมาชิ ก
ขององค์การคนอื่น ๆ มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ในการที่จะ
นาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดโดยจากการทบทวน
พบว่า มี ความเกี่ ยวข้องในประเด็นของ (1) ความผูกพั น
ทางอารมณ์ และ (2) ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม
ความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นคุณลักษณะ
สาคัญที่ทุกองค์กรควรมีซึ่งความผูกพันต่อองค์การนั้น
หมายถึง ความรู้สึกที่ สมาชิกมี ต่อองค์การในลักษณะ
ที่ ตนเป็ นส่ วนหนึ่ง ขององค์ ก ารและตระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญ ของหน้าที่ ที่มี ต่อองค์ก ารนั้น ๆ และ
มุ่ งมั่ นที่ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการน าพาองค์ กรให้ บรรลุ
เป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ (กุลนรี ถนอมสุข, 2551: 23)
เป็นความปรารถนาของบุคคล ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์ก รต่อไป และเต็ม ใจที่ จ ะอุทิ ศก าลังกาย
และกาลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กร (Steers,
1977; Greenberg and Baron, 1997) ค ว า ม
ผูก พั นต่ อองค์ก รเป็น ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ของ
บุคคลที่ มี ต่อองค์กรมี 3 ลักษณะคือ (1) ความผูกพั น
แบบมีความรักองค์กร (2) ความผูกพันเพื่อการคงอยู่
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เป็นความผูกพันเชิงผลประโยชน์ และ (3) ความผูกพั น
เชิง คุ ณ ธรรมเป็น ความผูก พั น ตามกฎของสัง คม
และการศึกษาในระยะที่ผ่านมาพบว่าความผูกพัน
องค์ก ารได้รับ อิท ธิพ ลทางบวกมาจากภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์กร และได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ งผู้วิจัย
ได้ ก าหนดปั จ จั ย ด้ านความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ (1) การมี
ส่วนร่วม (2) ความสอดคล้อง และ (3) พันธกิจ
ความสามารถเชาว์ปัญญา (Intelligence:
INTE)
เชาว์ ปั ญ ญา (Intelligence) มี นั กศึ กษา
นั ก จิ ตวิ ทยาหลายท่ านได้ ให้ ความหมายของเชาว์
ปัญญา (Intelligence) แตกต่างกันไปตามความเชื่อ
และทฤษฎีของตน ซึ่งทฤษฎีแรกๆ ที่กล่าวถึงเชาว์ปัญญา
และมี ก ารวัด เชาว์ปั ญ ญาของมนุษ ย์ คือ ทฤษฎี
องค์ประกอบเดียว (unique factor theory) เรียก
กันว่าแบบทดสอบเชาว์ปัญญาสแตนฟอร์ด -บิเนต์
(Stanford-Binet Test) ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า
เชาว์ปัญ ญา คือแนวโน้มในการใช้ความสามารถที่
จะเข้าใจสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง ตามลักษณะธรรมชาติของ
สิ่งนั้นนั้น ๆ แล้วสามารถนาเอาความเข้าใจนั้นไป
ดัดแปลง แก้ไข สร้างสรรค์ แก้ปัญหาให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ และยังรวมถึงความสามารถในการใช้
วิจ ารณญาณอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับอีกหลาย ๆ
ที่ ได้ ให้ ความหมายว่า เชาว์ ปั ญญา เป็ นความสามารถ
ในการผสมผสานความรู้เดิมให้เข้ากับความรู้ใหม่
เป็นความสามารถในการคิดเป็นนามธรรม และเป็น
ความสามารถในการแก้ ปั ญหาในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีผู้สนใจนาทฤษฎีพ หุปัญ ญาของ
ดร.โฮเบิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard
University) ดังจะเห็นได้จากการสอบคัดเลือกทั่วไป
ทั้งวิชา วัดแววความเป็นครูในการสอบแอดมิชชั่น
เข้ามหาวิทยาลัย หรือข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
(ทิศนา แขมมณี, 2545: 86) ซึ่ง พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
(2546: 109-114) ได้ธิบายแนวคิดของการ์ดเนอร์
ไว้ว่า เชาว์ปัญญาของบุคคล ประกอบด้วย 8 ด้าน
คือ ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ด้านใช้เหตุผล
เชิ งตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (Logical-Mathematical
Intelligence) ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ
(Bodily-Kinesthetic Intelligence) และการมองเห็ น
และมิ ติสัม พันธ์ (Visual/Spatial Intelligence)
ด้านดนตรี (Musical Intelligence) ด้านการเข้ากับ
ผู้อื่น (Interpersonal Intelligence) ด้านการรู้จัก
และเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
และด้านการเนนักธรรมชาติวิทยา (Nationalism
Intelligence)
ทั้ ง นี้ เ จ้า หน้ าที่ ร าชทั ณ ฑ์ เป็ น ผู้ ที่ ต้ อ ง
ท างานเกี่ ยวกั บคน คือ หน้าที่ หลักในการควบคุมและ
แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ต้องปฎิบัติหน้าที่อยู่
กับ เจ้าหน้าที่ ด้วยกัน ไม่ ว่าจะเป็นผู้บัง คับ บัญ ชา
เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา การวัดระดับ
เชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าหน้าที่และมีผลกับ
การติดต่อกับ บุคคลอื่น ประกอบด้วย ด้านภาษา
ซึ่งเป็นความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคาภาษา
ที่แสดงออกในการสื่อความหมาย ด้านการเข้ากับ
ผู้อื่ น เป็ นสิ่ งที่ ชี้ ให้ เห็ นถึ งปฏิ สั มพั นธ์ กั บผู้ อื่ น การ
ทางานกับผู้อื่น การเข้าใจและเคารพผู้อื่น การแก้ปัญหา
ความขั ดแย้ ง และการจั ดระเบี ยบ ผู้ มี ความสามารถ
ทางด้านนี้ มักเป็นผู้ที่มี ความไวต่อความรู้สึกและ
ความต้ องการของผู้ อื่ น และด้ านการรู้ จั กและเข้ าใจ
ตนเอง ซึ่งเป็ นส่วนที่ ส ามารถพิจ ารณาไตร่ตรอง
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ทาความเข้าใจถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง
รู้จักระดับและขอบเขตอารมณ์ของตนเอง
จรรยาข้าราชการราชการทัณฑ์ พ.ศ. 2552
จรรยาข้าราชการนั้นเป็นเรื่องที่ส่วนราชการ
แต่ละแห่งกาหนดไว้ให้ข้าราชการต้องปฏิบัติตาม
เนื่องจากมี ก าหนดไว้ในมาตรา 78 ของพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติว่า
ข้าราชการพลเรื อนสามั ญต้ องรักษาจรรยาข้ าราชการ
ตามที่ ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่ งประสงค์ให้
เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการโดยเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) การยึดมั่ น
และยืนหยัดท าในสิ่งที่ ถูก ต้อ ง (2) ความซื่อ สัต ย์
สุจริตและความรับผิดชอบ (3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (4) การปฏิบัติ ห น้าที่
โดยไม่ เลือกปฏิบัติอ ย่างไม่เป็ นธรรม (5) การมุ่ ง
ผลส าเร็จ ของงาน นอกจากนี้ยั ง บั ญ ญั ติ ให้ ส่ว น
ราชการก าหนดข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการ
นั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
จรรยาข้ าราชการแม้ จะเป็ นข้ อปฏิ บั ติ ที่
จ าเป็ นต่ อการปฎิ บั ติ หน้ าที่ ราชการ แต่ ไม่ ได้ เป็ น
ข้ อ บั ง คั บ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
เนื่องจากจะมีข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 79 ว่า ข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดไม่ป ฏิบัติตามสัญญาข้าราชการ
อัน มิ ใช่เ ป็ น ความผิ ดวิ นั ยให้ ผู้ บั งคับบั ญชาตั กเตื อน
นาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือสั่งให้แล้วข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา จึงมักจะ
มีข่าวการละเมิดจรรยาที่อาจนาไปสู่การประพฤติผิดวินัย
และปฎิ บั ติ ห น้ าที่ โดยมิ ชอบปรากฏให้ เห็ น ผ่ าน
สื่อมวลชนต่าง ๆ อยู่เสมอ
จรรยาข้าราชการ หมายถึง ความประพฤติ
กิ ริยาที่ ควรประพฤติของข้าราชการที่ ต้ อ งยึดถื อ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ปฏิบัตใิ นการดารงตนให้เหมาะสม ซึ่งในประมวลจริยธรรม
ข้ าราชการพลเรื อนในประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 162 ง หน้า 74 ได้กาหนดให้
“การยึ ดมั่ น ในหลั ก จรรยาวิช าชี พ ขององค์ ก ร”
เป็นส่วนหนึ่ง ในมาตรฐานทางจริยธรรมที่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องยึดมั่นและปฎิบัติตาม
ส่ วนจริ ยธรรมนั้ นหมายถึ ง ธรรมที่ เป็ นข้ อ
ประพฤติ ปฏิ บั ติ ในการบริ หารงาน ซึ่ งมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมของส านั กงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นซึ่ งเป็ นผู้ มี
อ านาจหน้ าที่ ตามมาตรา 280 ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้เป็นผู้รายงาน
การกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตาม
ประมวลจริยธรรมดาเนินการบังคับให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ที่ก าหนดไว้ การ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือ
ว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
กล่ าวโดยสรุ ปแล้ ว จริ ยธรรมเป็ นเรื่ องที่ มี
ความสาคัญและจ าเป็นอย่างมากส าหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ เพราะจริยธรรมเป็นปัจจัยที่มีส่วนสาคัญ
ในการกาหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการ ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติประพฤติตามหลัก
จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการหรือจะปฏิบัติไม่ดี
ด้วยการประพฤติมิชอบในวงราชการ ทาให้ผลงาน
ที่ออกมาอาจจะขาดประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และก่อความเสียหายให้กับวงราชการตลอดจน
ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของตนเองอีกด้วย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบอบถามซึ่งประกอบด้วย
มาตรวั ด ตั ว แปรหลั ก ตามกรอบแนวความคิ ด
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โดยมี การทดสอบความเชื่ อถื อได้ (reliability) และ
ความถูกต้อง (validity) ของมาตรวัดก่อนนาไปใช้เก็ บ
ข้ อมู ลเพื่ อน าไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ป็ น
เครื่องมือ
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจากลางบางขวาง
จานวนทั้งสิ้น 249 คน
ในการเลือกประชากร ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา
ในเรือนจากลางบางขวาง เป็นพื้นที่ในการศึกษา เนื่องจาก
เรือนจากลางบางขวางเป็นเรือนจาที่มีปริมาณงาน
และความซับซ้อนในการควบคุมผู้กระทาความผิด
ตามที่ศาลได้มีคาพิพากษา ซึ่งมีความหลากหลาย
ประกอบกับจานวนเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบทีป่ ฏิบัติงานอยู่
ในเรื อนจ าแห่ งนี้ มี จ านวนน้ อยเมื่ อเที ยบกั บจ านวน
ผู้ต้องขังทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาจานวนทั้งหมด
ของประชากร (census) คือ ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ ราชทั ณฑ์ ที่ ปฏิ บั ติ งานอยู่ ในเรื อนจ ากลาง
บางขวาง จานวนทั้งสิ้น 249 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจากลางบางขวาง
โครงสร้างของแบบสอบถามมีการแบ่งคาถามออกเป็น
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา การเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจะท าให้ผู้วิจัย
ได้รับข้อมู ลเชิงประจักษ์ เนื่ องจากเป็นการแจกจ่ าย
แบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ตอบโดยตรง ซึ่งกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามนี้เป็นกลุ่ม ที่ จัดว่ามี การศึก ษามาก
เพี ยงพอที่ จ ะเขี ยน/ตอบ หรือ สามารถเลื อ กตั ว
คาตอบได้เอง แบบสอบถามที่ ใช้วิธีการดังกล่าวนี้
เ รี ย ก ว่ า self-administered questionnaire
ซึ่งนักวิชาการจานวนมากนิยมนามาใช้ในการเก็บรวบรวม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Story, Winters, Premo, Kailes,
& Winters, 2003)
ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนั้ นผู้วิจัย
จะให้ ค าชี้แ นะและอธิบ ายถึง วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การวิจัยรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม
ที่ จะใช้ในการเก็ บข้ อมู ลกั บกลุ่มประชากรเป้าหมาย
จากนั้นจะมอบแบบสอบถามให้กลุม่ เป้าหมาย เพื่อ
ดาเนิ นการตอบแบบสอบถามและเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามคืน
การสร้างมาตรวัด ตัวแปรหลั ก ที่ ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ภาวะผู้นา ลักษณะงานราชทัณฑ์
การจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร และการปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม
โดยเฉพาะผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหลัก
เพื่ อหาคานิยามที่ แท้ จริงที่ ระบุถึงคุณสมบัติ ลักษณะ
หรือองค์ประกอบที่สาคัญของตัวแปรและคานิยาม
ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยข้อคาถามอันเป็นตัวชี้วัด
ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่
ราชทั ณฑ์ ที่ ปฏิบัติงานในเรือนจากลางบางขวางเพื่อนา
คาตอบมาสร้างตัวแปร
การสร้างมาตรวัดทุ ก ตัวในการวิจัย ผู้วิจัย
ดาเนินการสร้างมาตรวัดโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา (content validity) ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (construct validity) ความเชื่อถือได้
(reliability) และความใช้ได้กั บประชากรเป้าหมาย
(practicality) ซึ่ ง ความถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หาหรื อ
ความตรงตามเนื้อหาเป็นความตรงที่เกี่ยวกับ การ
วิเคราะห์ตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องมือว่าข้อคาถาม
วัดได้ตรงเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการวัดหรือไม่ โดย
ในการตรวจความถูกต้องด้านเนื้อหา ผู้วิจัยให้การทบทวน
วรรณกรรมเกี่ ยวกั บตัวแปรที่ศึกษาและการปฏิบัติตาม
จรรยาข้ าราชการราชทั ณฑ์ ของเจ้ าหน้ าที่ ราชทั ณฑ์ ที่
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เคยใช้เก็บรวบรวมข้อมู ล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ ร่างขึ้น
ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ ป รึก ษาได้แก่ ผ.ศ. (พิ เศษ)
พลตารวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ และ ดร.สุดาวรรณ
สมใจ เพื่อขอรับคาแนะนา ข้อเสนอแนะและเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องให้ เกิ ดความเข้าใจที่ ตกถู กต้อง
ตรงกันแก่ ผู้ตอบแบบสอบถาม และดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
การวัด ความเชื่อ ถือ ได้ ผู้ วิจั ยใช้วิธี ก ารวั ด
ความสอดคล้ องภายใน (internal consistency
method) แบบ Cronbach Alpha ซึ่งเป็นวิธีที่นิยม
ใช้กันมากเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของ
รายการแต่ละรายการ และแต่ ละมาตรวัด โดยค่าอั ลฟา
ที่อยู่ระหว่าง .50 -.69 เป็นค่าที่เชื่อถือได้ในระดับ
ปานกลาง และมีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไปมี ค่าความเชื่อถือได้
ค่อนข้างสูง แต่หากอัลฟาต่ากว่าระดับ .50 ถือได้
ว่ามี ความเชื่อถือได้น้อ ย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,
2550) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านักวิชาการ
จากต่างประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้
ผู้วิจั ยน าเครื่องมื อที่ สร้างขึ้นทั้ งหมดไปทดลอง
ใช้กับพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เมื่ อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จากนั้นผู้วิจัยนาข้อมู ล
มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาคุณภาพรายข้อและศึกษาคุณภาพ
โดยรวมโดยพิ จารณาคุ ณภาพรายข้ อที่ Item-Total
Correlation (r) และพิจารณาคุณภาพโดยรวมพิจารณาที่
Alpha ซึ่งควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.7 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,
2550)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค ว า ม เบ้ (Skewness)
ความโด่ง (Kurtosis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
for Windows version 11 ทดสอบสมมติฐานความเบ้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

และความโด่งด้วยสถิติทดสอบ Z (Z-test) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
Product - Moment Correlation Coefficient)
วิเคราะห์ ความเที่ ยงของตั วแปรแฝง (Construct
Reliability: pc) และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่
ถู ก ส กั ด ได้ (Average Variance Extracted: pv)
นอกจากนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้า ง
ปัจจัยเหตุและผลความเป็นธรรมทางสังคม ที่ผู้วิจัย
ทาการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปร มาพั ฒ นาเป็ น กรอบแนวคิด การวิ จัย และ
กาหนดให้เป็นโมเดลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม RISREL for Windows
version 8.80
ผลการวิจัย
จากการศึกษาระดับของภาวะผู้นาแรงจูงใจ
ความผูกพันต่อองค์กร ความสามารถเชาว์ปัญญา
และการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ของ
เจ้ าหน้ าที่ ราชทั ณฑ์ ในเรื อนจ ากลางบางขวาง พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ที่ประกอบ
ด้ วย มิ ติ คุ ณธรรม วิ สั ยทั ศน์ และยุ ทธศาสตร์ โดย
พบว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เรือนจากลางบางขวาง
มี ความคิ ดเห็ นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยทุ กด้าน
โดยด้านที่มีระดับสูงที่สุดได้แก่มิติคุณธรรม วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ ตามลาดับ
แรงจูงใจ ที่ประกอบด้วย มิ ติแรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก พบว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ในเรื อนจ ากลางบางขวางมี ความคิ ดเห็ นในภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยทุ กด้าน โดยด้านที่มี ระดับสูงที่ สุด
ได้แก่ มิ ติแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก
ตามลาดับ
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ความผูกพันต่อองค์กรที่ ประกอบด้วยมิ ติการมี
ส่วนร่วมความสอดคล้อง และพันธกิจพบว่า เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ในเรือนจากลางบางขวางมีความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บเห็ นด้ วยทุ กด้ าน โดยด้ านที่ มี
ระดับสูงที่ สุด ได้แก่ ด้านพั นธกิ จ ด้านความสอดคล้อง
และด้านการมีส่วนร่วม ตามลาดับ
ความสามารถเชาว์ปัญ ญา ที่ป ระกอบด้วย
ความสามารถด้านภาษา ด้านการเข้ากับผู้อื่น และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง พบว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ในเรื อนจ ากลางบางขวางมี ความคิ ดเห็ นในภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร
พบว่ า ด้ านที่ เห็ นด้ วย ได้ แก่ ความสามารถด้ านภาษา
และด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง สาหรับด้านการเข้ากับ
ผู้อื่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉย ๆ
การปฏิ บั ติ ตามจรรยาข้ าราชการราชทั ณฑ์ ที่
ประกอบด้ วย จรรยาข้าราชการราชทั ณฑ์ จริยธรรม
และความภาคภูมิใจ พบว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจา
กลางบางขวางมี ความคิ ดเห็ นในภาพรวมอยู่ ในระดั บ
เห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า ด้าน
ที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านจริยธรรม ส่วนด้าน
จรรยาข้ าราชการราชทั ณฑ์ และด้ านความภาคภู มิ ใจ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ตามลาดับ
สมมุติฐานข้อที่ 1: การปฎิบัติตามจรรยาข้าราชการ
ราชทั ณฑ์ ขึ้นอยู่กั บความสามารถเชาว์ปัญญา แรงจูงใจ
ในการท างาน ความผู กพั นในองค์ กร และภาวะผู้ น า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า การปฎิบัติตามจรรยา
ข้าราชการราชทั ณฑ์ มี ความสัมพั นธ์กั บความสามารถ
เชาว์ปัญญา แรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันใน
องค์กร และภาวะผู้นา อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ และ
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 82.2
สมมุติฐานข้อที่ 2: แรงจูงใจในการทางานขึ้นอยู่
กับความสามารถเชาว์ปัญญา ความผูกพั นในองค์กรและ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ภาวะผู้นา จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า แรงจูงใจใน
การทางานมีความสัมพันธ์กับความสามารถเชาว์ปัญญาความ
ผูกพั นในองค์ กรและภาวะผู้ นาอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 94.8
สมมติฐานข้อที่ 3: ความผูกพันในองค์กรขึ้นอยู่
กั บ ความสามารถปั ญ ญา และภาวะผู้ น าจากการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลสรุ ปได้ ว่ า ความผู กพั นในองค์ กร
มี ความสั มพั นธ์กั บความสามารถเชาว์ปั ญญา และ
ภาวะผู้ น าอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ และสามารถ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 65.7
สมมุติฐานข้อที่ 4: ภาวะผู้นาขึ้นอยู่กับความสามารถ
เชาว์ปัญญา จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า ภาวะ
ผู้ น ามี ความสั มพั นธ์ กั บความสามารถเชาว์ ปั ญ ญา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 30.9
การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า การปฎิบัติตามจรรยา
ข้าราชการราชทั ณฑ์ มี ความสัมพั นธ์กั บความสามารถ
เชาว์ปัญญา แรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันใน
องค์ กร และภาวะผู้น า อย่ างมี นั ยส าคัญทางสถิ ติและ
สามารถอธิบ ายถึ งความสัม พั นธ์ได้ ร้อยละ 82.2
ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ลักษณะงาน
ของกรมราชทัณฑ์นั้นมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างไป
จากงานในส่วนราชการอื่นกล่าวคือ งานราชทัณฑ์
เป็ นงานที่ ต้ องปฏิ บั ติ ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่ อเนื่ อ ง
ทาให้ข้าราชการเรือนจ า/ทัณ ฑสถานต้องปฎิบัติ
หน้ าที่ อย่ างตรากตร ากว่ าข้ าราชการในหน่ วยงานอื่ น
ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย เสียขวัญ ไม่มีเวลาให้กับ
ครอบครัวอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ง านราชทั ณ ฑ์ ยัง เป็นงานที่ ต้อง
ปฏิ บั ติทั น ที ไม่ ส ามารถปฏิ เสธหรือ ผ่อ นผั น เพื่ อ
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ปฏิบัติในเวลาต่อมาได้ เพราะภารกิจหลักที่สาคัญ
ประการแรกของกรมราชทั ณ ฑ์ คื อ การควบคุ ม
ผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี กรมราชทัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธ
การรับตัวผู้ต้องขังไว้ในการควบคุมได้ แม้เรือนจา
จะมีอัตรากาลังหรือสถานที่ควบคุมไม่เพียงพอก็ตาม
ประกอบกับการควบคุมหรือการปล่อยตัวผู้ต้องขัง
จะต้ องท าในทั นที ที่ ได้ รั บหมายศาลหรื อค าสั่ งตาม
กฏหมายจะผ่อนผันไปดาเนินการในวันอื่ นไม่ ได้
ข้าราชการเรือนจาฯ จึงต้องปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นทันที
แม้ว่าจะเลยเวลาราชการหรือขาดแคลนอัตรากาลังก็ตาม
ทาให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันต้องรับภาระ
หนักและเกิดความกดดันสูง
งานราชทั ณฑ์ ยังเป็นงานที่ ต้องปฏิบัติด้วย
ความรอบคอบ ระมั ดระวังและต้องอาศัยความละเอี ยด
ถี่ถ้วนและถูกต้องมันตรงจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้
กล่ าวคื อ ในการรับหมายศาลการรั บ-ปล่ อย-ตรวจค้ น
ตัวผู้ต้องขัง การกาหนดวันพ้นโทษ/การลดวันต้องโทษ
และการด าเนิ นงานด้ านอื่ น ๆ เช่ น การประหารชี วิ ต
นักโทษเด็ดขาดเป็นงานที่ ต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบจะ
ผิด พลาดไม่ ได้ ซึ่ง เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านต้อ งใช้
ความชานาญการและประสบการณ์เฉพาะทาง นอกจากนี้
งานด้านการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี
ของสังคมยังเป็นงานที่มีความยากมาก โดยเฉพาะ
ผู้ต้องขังที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้ายโดยสันดาน เนื่องจาก
ผู้กระทาผิดส่วนใหญ่สะสมพฤติกรรมความคิดและ
จิตสานึกในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลายาวนาน
เป็นบุคคลที่มีสภาพจิตผิดปกติดื้อด้านมีพฤติกรรม
เบี่ ยงเบน ประกอบกั บงานด้ านการอบรม แก้ ไข พั ฒนา
พฤติ นิ สั ยเปลี่ ยนแปลงความคิ ด และพฤติ ก รรม
ผู้ต้องขังให้เป็นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป จึงเป็นงาน
ที่ถือได้ว่ามีความยากมากเป็นพิเศษ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

จรรยาข้าราชการแม้ จะเป็ นข้อปฏิ บัติ ที่ จ าเป็ น
ต่อการปฎิบัติหน้าที่ราชการ แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ
ให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากยังมี
ข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 79 ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ตามจรรยาข้ าราชการอั น มิ ใช่เ ป็ น
ความผิดวินัยให้ ผู้บังคับบัญชาตักเตือนนาไปประกอบ
การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้าราชการ
ผู้นั้นได้รับการพัฒนา จึงมักจะมีข่าวการละเมิ ดจรรยา
ข้าราชการที่อาจนาไปสู่การประพฤติผิดวินัยและ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปรากฏให้เห็นผ่านสื่อมวลชนต่างๆ
อยู่เสมอ (มนตรี บุนนาค, 2552: 5)
ประกอบกั บมาตรฐานพฤติกรรมแบบมีคุณธรรม
ของผู้ น าซึ่ง จะน าไปสู่ ก ารมี จ รรยาบรรณ ได้ แ ก่
การมีความซื่อสัตย์ การมีใจกว้างเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีความยุติธรรม มี ความขยัน หมั่ นเพียร
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และมี ค วามเมตตากรุ ณ า
ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ น าเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ถู ก ต้ อ งและ
น่าเชื่อถือ สาหรับสมาชิกคนอื่น ๆ ขององค์กรนั้น
และจะน าไปสู่ ก ารยิ น ยอมป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ
มีจริยธรรมตามที่ผนู้ าเป็นอยู่เนื่องจากมีตัวแบบที่ดี
ให้ดาเนินรอยตาม
จากการที่ เจ้าหน้าที่ ราชทั ณฑ์ ได้ป ฎิบัติตน
ตามจรรยาข้าราชการราชทั ณฑ์ เป็น เพราะทุกคน
มี ความผูก พั นต่อองค์ก รจึง ท าให้ เกิ ดการท างาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์
จากศั ก ยภาพสมาชิ กของโครงการได้ อย่ างสู งสุ ด
การท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต ระหนั ก ในความส าคั ญ ของ
องค์ ก ารได้ มี ส่ วนร่ วม ได้ เป็ นเจ้ าของในความคิ ด
แนวปฏิบัติต่าง ๆในองค์การ และเห็นว่าความสาเร็จของ
องค์การก็คือ ความสาเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน จึงน่าจะส่งผลต่อความสาเร็จของ
องค์การของรัฐมากกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
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การบริหารจัดการต่าง ๆ ขององค์กรภาครัฐจึงเป็นเรื่องของ
กระบวนการที่ทาให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้ามีส่วนร่วม
เกี่ ยวข้ องในการก าหนดมาตรการปฏิ บั ติ ขององค์ การ
โดยถื อว่า นโยบายเหล่านั้ นมาจากผู้ปฏิ บั ติเองโดยตรง
(วรเดช จันทรศร, 2550: 28) ซึ่งในการที่บุคคลจะ
รู้สึก ผูกพั นต่อองค์ก รได้นั้นก็ คือการที่ เขารู้สึก ว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นสมาชิกหนึ่งของ
องค์กรอันจะนาไปสู่แรงจูงใจในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร (Steer and Porter, 1983,
กุลนรี ถนอมสุข, 2551)

2. กรมราชทั ณฑ์ จะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้กับเจ้าหน้าที่ราชทั ณฑ์ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านเชาว์ปัญ ญาให้ส ามารถนาความรู้ที่ ได้ไป
พัฒนาและปรับใช้กับลักษณะงานของกรมราชทัณฑ์
ได้อย่างสม่าเสมอ และเป็นที่ตรงกับความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ ราชทั ณฑ์ ได้รับการ
พัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วย่อมก่อให้เกิด
ความรักผูกพันต่อองค์กรโดยมิต้องบีบบังคับเพราะ
การทางานจะเป็นลักษณะท าด้วยใจมากกว่าทาตาม
คาสั่งสนุกกับงานที่ทา ทางานแบบมีความสุข เช่น
จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านต่าง ๆ
เพื่อให้มีความชานาญในการปฎิบัติหน้าที่ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ เช่น
เครื่องแบบ รองเท้ า ฯลฯ มี การให้รางวัลยกย่องชมเชย
อย่างมีระบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสร้างขวัญ
กาลังใจ ก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร
3. จากข้อค้นพบกรมราชทัณฑ์ต้องนาข้อมูล
ที่ได้ไปพัฒนาสร้างแนวทางการพัฒนาความสามารถของ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะงานของ
ราชทัณฑ์นั้นเป็นระบบงานที่ไม่เป็นปกติเหมือนกับ
ข้าราชการทั่ วไป จึงต้องอาศัยความสามารถเชาว์
ปัญญาและผู้ที่มีภาวะผู้นาอย่างแท้จริงจึงจะทาให้
องค์ ก รมี ป ระสิท ธิภ าพ ซึ่ง กรมราชทั ณ ฑ์ จ ะต้อ ง
ตระหนักและให้ ความส าคัญอย่ างแท้ จริง เช่น การจั ด
ฝึกอบรมเพิ่มความสามารถพัฒนาความรู้ให้ทันต่อ
สถานการณ์ ในปั จจุ บั นเกี่ ยวกั บหน้ าที่ ที่ รั บผิ ดชอบ
ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้งต่อคน จัดกิ จกรรมเพื่ อสร้างความสามั คคี
ในหมู่คณะ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีต่าง ๆ
ตลอดจนการนาไปทัศนะศึกษาดูงานเรือนจาอื่น ๆ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. กรมราชทั ณฑ์ ในฐานะที่ เป็นหน่วยงาน
บังคับ บั ญ ชาเรือนจาทุ กแห่งในปกครองจะต้องมี
นโยบายที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้แก่ข้าราชการ
ราชทัณฑ์และพัฒนาความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิด
ขวัญกาลังใจ ให้รางวัลสิ่งตอบแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ราชทั ณฑ์ที่ ปฏิบัติงานในเรือนจ าทั่วประเทศมี แรงจูงใจ
และความผู ก พั นองค์ ก ร เสี ยสละอุ ทิ ศตนในการ
ปฏิบัติงานหรือปฎิบัติหน้าที่อย่างแท้ จริงไม่ได้เกิ ด
จากการถูกบังคับ เนื่องจากว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นั้นเป็นงานที่หนักไม่มีเวลาให้กับ
ครอบครัวและล่อแหลมต่อการกระท าความผิดได้
ดังนั้นสาหรับแนวทางการทาให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ได้ปฎิบัติตนตามจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ได้อย่างดียิ่ง
กรมราชทัณฑ์ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ความสาคัญ
ได้ ขวั ญและก าลั งใจ จั ดสวั สดิ การช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล
ที่ เหมาะสม สนั บสนุ นให้ บุ คลากรมี ความเจริญเติ บโต
ก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ส่งเสริม
สนั บสนุนทุ นการศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ ในการศึ กษา
เพิ่มเติม และมีระบบการพิจารณาความดีความชอบ
อย่างเป็นธรรม
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4. ภาวะผู้นานั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจามีความสามารถด้าน
เชาว์ปัญญา เพื่อที่จะพัฒนาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีภาวะ
ผู้นา ซึ่งกรมราชทั ณฑ์ ต้องมี การจัดฝึกอบรมเพิ่ ม
ทั กษะในการปฎิบัติหน้าที่ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
เช่น จัดการฝึกอบรมพั ฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการฝึกทบทวนและ
เทคนิคใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรมยุทธวิธีใน
การตรวจค้นควบคุม ฯลฯ
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