138  วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจยั ธรรมศึกษา สานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
Factors Affecting Success in the Performance of Personnel
of Bang Kwang Central Prison in Nonthaburi Province
สิริรัตน์ ทุ่งสินธุ์
Sirirat Thungsin
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ
Program Public Administration
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Shkhothai Thammathirat Open University
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
Chaloemphong Meesomnai
จาเนียร ราชแพทยาคม
Chamnian Rachaphaethyakom
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Management Science Sukhothai Thammathirat Open University
E-mail: chupongcs@hotmail.com
วันที่รับบทความ (Received) : 18 เมษายน 2563
วันที่แก้ไขบทความ (Revised) : 22 พฤษภาคม 2563
วันที่ตอบรับบทความ (Accepted) : 13 มิถุนายน 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เรือนจากลางบางขวาง
จั งหวั ด นนทบุ รี (2) ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งปั จ จั ย ด้ านการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ กั บ ความส าเร็จ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี และ (3) ปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้ในศึกษาเป็นบุคลากรของเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี จานวน 560
คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน
170 คนโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์
ข้อมู ล โดยใช้ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ข องเพี ย ร์สั น และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)  139

ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีในด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านความก้าวหน้าในการทางานในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วย การ
จัดหาทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ และการธารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกั บความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง
จังหวัดนนทบุรีในระดับปานกลางและ (3)ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรเรื อ นจ าบางขวาง จังหวัด นนทบุ รี ได้ แก่ การจัด หาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์โดยตัวแปรดังกล่าว
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสาเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวมได้ร้อยละ 49.70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
เท่ากับ 0.378 (การจัดหาทรัพยากรมนุษย์) + 0.235 (การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์) +0.211 (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) +0.073 (การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์)
คาสาคัญ : การปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์,
เรือนจากลางบางขวาง
ABSTRACT
The purpose of this research were: (1) to study working conditions of personnel of
Central Bang Khwang Prison in Nonthaburi Province; ( 2) to study relationship between
human resource management factors and the success in the performance of personnel of
Bang Kwang Central Prison in Nonthaburi Province; and ( 3) to study factors of human
resource management affecting the success in the performance of personnel of Bang Kwang
Central Prison in Nonthaburi Province.This research was a survey research. Population was
560 central prison staff of Bang Kwang Central Prison in Nonthaburi Province. They were
administrators, temporary employees, and employees. Samples consisted of 170 personnel
obtained by convenience sampling method. The instrument used in the research was a
questionnaire with 0. 98 confidence level and statistics used for data analysis were
frequency, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The results of the study revealed that: (1) factors for working condition study of
personnel of Central Bang Khwang Prison staff in Nonthaburi province consists of knowledge
and understanding of the operation, achievement motivation and work progress was at
moderate level; (2) relationship between human resource management and the success of
Central Bang Khwang Prison staff in Nonthaburi Province consisted of recruitment,
development, utilization and retention. The positive correlation with the achievement of
work performance at the medium level was statistically significant level at 0.05; and (3)
human resource management factors affecting the success of personnel of Central Bang
Khwang Prison in Nonthaburi Province consisted of recruitment, development, utilization and
retention by predicting the overall image of achievement at 49.70%, and wrote the equation
in the form of a standard score at 0.378 (human resources recruitment) + 0.235 (human
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resource utilization) + 0. 211 ( human resources development) + 0. 073 ( human resource
retention) at statistical significance level at 0.05.
Keywords: The Success Level on Public Performance According to Performance
Commitment, Human Resource Management, Bang Khwang Central Prison
1. บทนา
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนา “คน”
ต้องทาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทางานและวัยชรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็น
คุณค่าความเป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ดาเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต (สานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญที่อาจทาให้การดาเนินงานขององค์การประความสาเร็จหรือ
ล้มเหลว ดังนั้นการกาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
ลักษณะขององค์การ ความสามารถในการสร้างแรงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทางานจะ
เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์การ ดังนั้นการที่องค์การจะกระทาภารกิจ
หลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีป ระสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงานจาเป็นจะต้องมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญ
อย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ
อุป กรณ์ และการจั ดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดี
ตามมาด้วย ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาการดาเนินงานขององค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวกับการจัดหา การพัฒนา การใช้ประโยชน์และ
การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลในองค์การเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การเพื่อทาให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสาเร็จสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การโดยทั่วไปแล้วองค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ 3 ประการ คือ ประการ
แรกความรู้ ค วามสามารถในเรื่ อ งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ เพราะว่ า ต้ อ งท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ประการที่ ส องคื อ
ความสามารถในด้านการปฏิบัติงาน และประการที่สามเป็นความสามารถด้านความคิดในการแก้ปัญหา ทั้งนี้
เพื่ อให้ องค์ กรมีการพั ฒ นาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด (วรัญ ญา ผลดีและสรบุ ศ ย์ รุ่งโรจน์ สุ ว รรณ, 2554)
เรื อนจ ากลางบางขวาง เป็ น ส่ ว ยราชการในสั งกั ดกรมราชทั ณ ฑ์ ซึ่ งเป็ น องค์ กรหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยภาระหน้าที่ของเรือนจากลางบางขวางตามพันธกิจที่กฎหมายกาหนดโดยมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกควบคุม ซึ่งมีหลักปฏิบัติสาคัญอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรก เน้นการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย เกิดความสงบ เรียบร้อยและประการที่สองเน้นที่การแก้ไข ฟื้นฟู
พัฒ นาพฤตินิสั ยผู้ ต้องขังให้ กลับ ตนเป็ นคนดี ไม่ห วนกลั บไปกระทาผิ ดซ้าอีกหลั งจากได้รับการปลดปล่ อย
นอกจากนี้การบริหารงานเรือนจายังต้องดาเนินการในงานด้านต่างๆ อีกหลายๆด้านด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คนหลายฝ่ าย โดยเฉพาะผู้ ต้ อ งขั ง และเจ้ า หน้ าที่ ฉะนั้ น การบริ ห ารงานเรือ นจ าที่ มี
ประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารในทุกระดับของเรือนจากลางบางขวางและบุคลากรจึงควรที่จะต้องมีความรอบรู้และ
ความสามารถทั้งเรื่องการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อที่จะทาให้การดาเนินตามพันธกิจของเรือนจา
เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นดาเนินการไปได้ด้วยดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่
3) โดยเปลี่ยนชื่อจากเรือนกองมหันตโทษเป็นเรือนจากลางบางขวาง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2484
จนถึงปั จจุ บัน โดยมีอานาจหน้ าที่ควบคุมผู้ ต้องขังชายที่คดีเสร็จเด็ดขาดหรืออยู่ระหว่าง อุทธรณ์ ฎีกาที่มี
กาหนดโดยโทษตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจนถึงประหารชีวิต รวมไปถึงให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ ให้สวัสดิการ
และการสงเคราะห์ ร วมทั้ งดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ผู้ ต้ อ งขั ง โดยมี อั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรที่ เป็ น
ลูกจ้างประจาทั้งสิ้นประมาณ 560 คน และสิ่งหนึ่งที่คู่กับการพัฒนาองค์กรคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณภาพและทักษะในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเรือนจากลางบางขวางมี
ภารกิจและหน้าที่แตกต่างกันไปตามตาแหน่งและสายงาน ซึ่งแต่ละสายงานต้องมีความรู้เฉพาะด้านและการใช้
ทักษะการท างานที่ ห ลายหลาย ซึ่งต้องการสร้ างความเป็ นมืออาชีพ ซึ่งอยู่ในการกาหนดยุท ธศาสตร์ของ
เรือนจาข้อที่ 4ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพโดยให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์มีความเป็นมือ
อาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่จากการสารวจพบว่า บุคลากรเรือนจาค่อย
ข้างมีแรงจูงใจในการทางานน้อยและมีอัตราในการออกจากงานค่อยข้างสูงเพราะขาดความกระตือรือร้น รวม
ไปถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยให้บุคลากรต้องการความสาเร็จในการหน้าที่การงาน และถือว่า
ภารกิจหลักของเรือนจามีลักษณะงานพิเศษ กล่าวคือเป็นงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ กับ กลุ่ มผู้ต้องขัง จึ งถือว่าเป็นการทางานที่ ห นักและต้องมีความรับผิดชอบสู งที่จะ
ผิดพลาดไม่ได้
ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเรือนจาตาม
พันธกิจที่กฎหมายกาหนดไว้โดยมีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและทราบถึงปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อะไรบ้างที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเรือนจากลางบาง
ขวาง จังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งปั จ จั ย ด้ านการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ กั บ ความส าเร็จ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
3. กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิงส ารวจ เพื่ อศึ กษาปั จจั ยด้านการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วได้ประมวลแนวคิดหลักการ ทฤษฎี และผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีแล้วนามาเป็นกาหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง
จังหวัดนนทบุรีแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

142  วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจยั ธรรมศึกษา สานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล

--เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
-สถานภาพการสมรส
-ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน
-ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
-แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
-ความก้าวหน้าในการทางาน
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์
-การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

ตัวแปรตาม
ความ ส าเร็ จ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ต าม
คารับรองการปฏิบัติราชการของเรือนจา
กลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

- การพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการควบคุ ม
ผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล
- การพัฒ นาพฤตินิสัยผู้ ต้องขัง เพื่อคืน
คนดีสู่สังคม
- การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ ไ ด้ ผ ล
อย่างยั่งยืน
- การพัฒ นาบุคลากรให้ มีความเป็นมือ
อาชีพ
- การเสริมสร้างการปฏิบัติงานราชทัณฑ์
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4. ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. ต้องการทราบถึงสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างไร
และมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
2. ต้องการทราบลักษณะและระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีว่าเป็นอย่างไร มากน้อย
เพียงใด
3. ต้องการทราบถึงปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดหา การพัฒนา การใช้ประโยชน์และ
การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ว่ามีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี หรือไม่ อย่างไร
5. สมมุติฐานในการวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร เรือนจากลางบางขวาง จังหวัด
นนทบุรี ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานไว้ ดังนี้
1. H0: ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
H1: ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการปฏิบัติ
2. H0: ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่มีค วามสัมพันธ์กับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)  143

H1: ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
3. H0: ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
H1:β1=β2=β3=β4=0 เมื่อ β เป็นสัมประสิทธิ์การถดถอยของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
จัดหา การพัฒนา การธารงรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1-4
H1: β1=β2=β3=β4≠0 อย่างน้อย 1 ตัว
6. การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ประกอบด้วยการจั ดหาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรมนุษย์การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ สาหรับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
องค์การอื่นประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ-ความก้าวหน้าในการ
ทางานในส่ ว นที่ เกี่ย วกั บ คารั บ รองการปฏิบั ติ ราชการของเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุ รีนั้ น จาก
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่าประกอบด้วย การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลัก
มาตรฐานสากล การพัฒ นาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ การเสริมสร้างการปฏิบัติงานราชทัณฑ์โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินและสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังที่กล่าวไว้
ในตอนต้น
7. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคลากรของเรือนจากลางบางขวาง
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 560 คนได้กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย บุคลากรของเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 170 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรของเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 170 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 6 ข้อ ได้แก่เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสถานภาพสมรสระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี และประเภท
ตาแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านสภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากรใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของบุ คลากรตามคารับรองการปฏิบัติราชการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ด้านการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และด้ านการใช้ ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ และการธ ารงรัก ษา
ทรัพยากรมนุษย์
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ตอนที่ 4 ความสาเร็จในการปฏิบั ติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเรือนจากลางบางขวาง
จังหวัดนนทบุรีใน 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล ด้าน
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและด้านการเสริมสร้างการปฏิบัติงานราชทัณฑ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 5 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของเรือนจากลางบางขวาง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ด้วยการนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจหาค่าความสอดคล้อง 3 คน โดยได้ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหา
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย (Index of Item – Objective
Congruence หรือ IOC) โดยค่าความสอดคล้องที่ระดับ 0.86 จึงสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
พร้อมกันนี้ ผู้วิจัย ได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงแก้ไขคาถามตามประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา เช่น การแก้ไข
ประเด็นคาถามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การแก้ไขภาษาที่ไม่เป็นทางการให้เป็นทางการ การตัดคาในประเด็น
คาถามที่ไม่จาเป็นออก หลังจากนั้นได้ทาการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลจากการ
ทดสอบพบว่ าค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามเท่ ากั บ 0.98 ผ่ านเกณฑ์ ที่ ก าหนด ทั้ งนี้ แ บบสอบถามที่
พัฒ นาขึ้น นี้ ผ่ านการตรวจสอบและปรับ ปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ วผู้ วิจัยได้นาไปทดลองกับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากบุคลากร ในเรือนจากลางบางขวาง จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคิดเป็นจานวนเปอร์เซ็นต์
ของแบบสอบถามที่ส่งไปโดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวน 170 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล

เพศ
อายุ
การศึกษา
ผลจากการวิ
านปัจจัปียรส่้อวยละ
นบุค37.05
คลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วปริ
นใหญ่
เป็นเพศชายคิ
ดเป็นร้อยละ 88.23 อายุอยู่ระห
ชายร้อยละเคราะห์
88.23 ข้อมูลด้31-40
ญญาตรี
ร้อยละ 55.88
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลาง บางขวาง จังหวัดนนทบุรี
ปัจจัย
S.D.
ระดับ
X
1. ปัจจัยสภาพการปฏิบัติงาน
3.36 1.02 ปานกลาง
2. ปั จจั ยด้านความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการบริห ารทรัพยากร
3.07 0.92 ปานกลาง
มนุษย์กับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
3. ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
3.30 0.93 ปานกลาง
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
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1. ปัจจัยสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และด้านความก้าวหน้าในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจา
บางขวาง จั งหวั ดนนทบุ รี ประกอบด้ ว ย การจั ด หาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ก ารใช้
ประโยชน์ ท รัพยากรมนุ ษ ย์ และการธ ารงรั กษาทรัพยากรมนุษ ย์โดยสามารถพยากรณ์ ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมได้ร้อยละ 49.70 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.378 (การจัดหาทรัพยากรมนุษย์) + 0.235 (การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
มนุษย์) +0.211 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) +0.073 (การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพการปฏิบัติงานกับความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ความก้าวหน้าในการทางาน

R
0.548**
0.713**
0.628**

ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับสูง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

จากการทดสอบความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงานกับความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธ์กันที่ระดับสูงและระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์กับความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
ปัจจัยด้านการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนามนุษย์
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์
การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

R
.528**
.383**
.495**
.513**

ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

จากการทดสอบความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงานกับความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธ์กันที่ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรอิสระ
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (X1)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X2)
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ (X3)
การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (X4)
R2=0.497 SE.= .705 F= 42.82*

ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร
b
SE.
Beta
.378
.093
.313
.211
.083
.198
.235
.078
.248
.073
.067
.076

ผลการทดสอบปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานพบว่า
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร เรือนจาบางขวาง
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
มนุษย์ และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถพยากรณ์ความสาเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวมได้ร้อย
ละ 49.70 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ ความสาเร็จในการปฏิบัติงานเท่ากับ
0.378 (การจัดหาทรัพยากรมนุษย์) + 0.235 (การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์) +0.211 (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์) +0.073 (การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. อภิปรายผล
ใน ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี ผ ล ต่ อ ค ว า ม ส า เร็ จ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ งา น ข อ ง บุ ค ล า ก ร เรื อ น จ า ก ล า ง
บางขวาง จังหวัดนนทบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผล
อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมาก ( X =3.91) รองลงมา คือ ด้านการมีพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ( X =
3.54)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เรือนจามีการปราบปรามยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจาอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.15) ส่วนปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยน้อยที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ( X =2.88)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการเกลี่ยอัตราตาแหน่งและกาลังคนที่สอดคล้องกับพันธกิจ ( X =
2.79) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สุ ว รรณี ทั บ ทิ ม อ่ อ น (2548) พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานบริ ษั ท ที่ มี ต่ อ ด้ า น
ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นลั ก ษณะของงานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานด้านนโยบายและการบริหารด้านวิธีการบังคับบัญชาด้านสัมพันธภาพ
กับ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาด้านสภาพการท างานด้ านค่ าตอบแทนและสวัส ดิ การอยู่ในระดั บ มากและงานวิจั ยของ
สมเกียรติฉายพระพักตร์และคณะ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน พบว่ า ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
ประกอบด้วยด้านการวางแผนของมหาวิทยาลัยด้านการจัดองค์กรด้านการนาและด้านการควบคุมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากและงานวิจัยของนนทัชฟรอมไธสง (2552) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ งานโดยรวมและรายด้ านทุ ก ด้ านอยู่ ในระดั บ สู งโดยเรีย งล าดั บ ตามความส าคั ญ ได้ แ ก่ ด้ า น
ความส าเร็ จ ในการท างานด้ านการยอมรั บ นั บ ถือด้ านความรับ ผิ ด ชอบด้ านลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และด้ าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานตามลาดับและสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ McClelland (1961) อ้างถึง
ในธัน ย์ ช นกธิติพ งศ์วิวัฒ น์ (2552) ซึ่งได้กาหนดความต้องการพื้น ฐานที่ส าคัญ ของมนุษ ย์ข้อหนึ่งคือความ
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ต้องการที่จะมีความสาเร็จ (Achievement) คือ มุ่งความสาเร็จโดยตรงมีความใฝ่ฝันที่จะให้เกิดความสาเร็จ
และให้ได้รับความสาเร็จตามเป้าหมายโดยพนัก งานนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่เพื่อความสาเร็จขององค์กรและถ้าพนักงานขาดความชานาญในเรื่องใดจะพยายามทาสิ่งนั้นให้สาเร็จโดย
พยายามหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ได้หรือถ้าได้รับมอบหมายให้ทางานใดๆจะทาให้สาเร็จทุกครั้งและสร้าง
สิ่งใหม่ๆในการทางานอยู่ตลอดเวลาและถ้าองค์กรใดที่มีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางาน
สูงย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นๆบรรลุเป้าหมายได้
10. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ครั้งนี้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
1.1 ด้านความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าในการทางาน
จากผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ จ ะพบว่า ด้ า นที่ มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ านที่ บุ ค ลากรเห็ น ว่ามี น้ อ ยที่ สุ ด ใน
หน่วยงานซึ่งนั้นคือด้านของความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าน้อยคือ การเลื่อนระดับตาแหน่งจาก
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ดังนั้นหมายถึงหน่วยงานยังต้องปรับปรุงในส่วนของความก้าวหน้าที่เป็นผล
ช่วยให้บุคลากรเกิดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
หน่ ว ยงานควรส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรมีความสนใจในการพัฒ นาตนเอง มีการทุ่มเทและ
เสียสละต่อองค์กรมากกว่าการให้บุคลากรจะหวังได้จากองค์กร เพื่อเป็นการสร้างเจคติที่ดีต่อองค์กร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ไม่สูงและไม่
ต่า แต่ในการปฏิบั ติงานของบุ คลากรในหน่ วยงานมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งค่าเฉลี่ยในด้านนี้ควรจะอยู่ในระดับที่สูง ทางหน่วยงานจึงควรมีการปรับปรุง
1.2 ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
มนุษย์
หน่ วยงานควรส่งเสริมให้ มีการบริห ารงานของผู้บริห ารตามหลั กธรรมาภิบาล และควรส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้มีระบบการบริหารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
ธรรม เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรในหน่วยงาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตามประเภทตาแหน่งเพื่อทราบถึงความแตกต่างของ
ประเภทตาแหน่งที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
2.2 การวิจัย ครั้งต่อไป ควรศึกษาเชิงการวิจัยและพัฒ นาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
เรือนจาอื่น หรือ ในหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
2.3 ควรศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุ คลากรหรือเจ้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจา/ทัณฑ
สถานอื่นๆ
2.4 เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยไม่มีการติดตามผลการดาเนินงาน ดังนั้นควรมีการติดตามผลของ
การทาวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการ ผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพทาให้
เกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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