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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ (1)เพื่อตองการทราบสภาวการณการเสริมแรง
ภายในองคการของหนวยงานภาครัฐกรณีกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน(2)เพื่อตองการ
ทราบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาวท้ังในเร่ืองรูปแบบและวิธีการ (3)เพื่อตองการ
เปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีตางระดับกัน ไดแกระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ท่ีวาการอําเภอ  และ สํานักงานเขต
และ (4)พื่อทราบขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนประเด็นการเสริมแรง
ท่ีพึงประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ  โดยมีประชากรแบงเปน 2 กลุมหลัก ประกอบดวย หัวหนา
ฝายทะเบียน (หัวหนางานทะเบียนราษฎร)สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีอยูในหนวยงาน
ราชการท่ีมีบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 151  คน และ เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูใน
สวนงานดังกลาวจํานวน 302  คน รวมกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยช้ินนี้ คือ 453   คน 
 ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

(1) สถานะภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางแบงเปน  2  สวน  สวนแรก  หัวหนาสวนงาน
บัตรประตัวประชาชน สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 40-49 ป และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สวนท่ีสอง ผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30-39 ป และมีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  
 (2)  สภาวการณการเสริมแรงภายในองคการ(รูปแบบและวิธีการการเสริมแรง)ของ
หนวยงานภาครัฐกรณีกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับประเด็นรูปแบบของการ
เสริมแรง ท้ังหัวหนาสวนงานบัตรประตัวประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว โดยรวม 
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ใชการเสริมแรงเชิงบวกมากท่ีสุด สําหรับประเด็นวิธีการการเสริมแรง ท้ังหัวหนาสวนงานบัตรประ
ตัวประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว โดยรวมใชการเสริมแรงทุกคร้ังมากท่ีสุด 
 (3) ทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว สําหรับประเด็นรูปแบบของการเสริมแรง ท้ัง
หัวหนาสวนงานบัตรประตัวประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว โดยรวมเห็นวาควรใช
การเสริมแรงเชิงบวกมากที่สุด สวนประเด็นวิธีการการเสริมแรง ท้ังหัวหนาสวนงานบัตรประตัว
ประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว โดยรวมเห็นวาควรใชการเสริมแรงทุกคร้ังมาก
ท่ีสุด 
 (4) การเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนาสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกัน ไดแกระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ท่ีวาการอําเภอ  และ 
สํานักงานเขต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงท่ีพึงประสงคไม
แตกตางกัน 
 (5) ขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนประเด็นการเสริมแรงท่ีพึง
ประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ   หัวหนาสวนงานบัตรประตัวประชาชน เสนอวา ไมควรยึดติดกับ
การเสริมแรงแตใหถือวางานเปนงานในหนาท่ี ในขณะท่ี ผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว เสนอวา
ควรยึดหลักท่ีวา “การเอาใจเขามาใสใจเรา” 
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Abstract 
  

This research has 4 objectivities which were (1) to study the condition of reinforcement 
for public organization workers . case study :  public identity  card service process (2) to study the 
attitude about   reinforcement  direction for public organization workers (both of head officer and 
follower ) in desirable condition ( both of type and schedule)  (3) to compare the attitude about 
reinforcement direction  of 4 different public organization levels : municipality , city 
municipality, amphoe and district office and (4) to know the suggestion of public organization 
workers about  desirable reinforcement  condition , with 453 sample (151 head officers and 302 
followers). 

The results indicated that (1) personal background of samples :  most of head officer are 
male , their ages are ranging from  40-49  year old and graduated in bachelor degrees , and about 
the follower , most of them are female  , their ages are ranging from  30-39  years old and 
graduated in bachelor degrees . (2) the condition of reinforcement (both type and schedule)of 
public organization workers : both of them are defined by a change in response  by type of 
positive reinforcement  and schedules of continuous  reinforcement. (3) the desirable  condition of 
public organization worker : both of them are defined by a change in response by type of positive 
reinforcement and schedules of continuous reinforcement.  (4) there were non-significant 
differences behaviors among the 4 groups of sample (5)there are both sides of the matters for 
consideration about reinforcement direction  of public organization . Head officers propose that 
there are no need to hold on reinforcement condition but on the duty of public service job. 
Meanwhile, the followers propose the principle of “put yourself in the other person’s shoes”. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 จากการศึกษาดูงานสํานักงานทะเบียนเขตหลักส่ี  ในกระบวนงานทําบัตรประจําตัว
ประชาชน  อันมีเหตุจูงใจสําคัญ 2 ประการ  คือ  (1)  เปนกระบวนงานการบริการสาธารณะ  ใน
กลุมบริการเชิงบังคับ  ซ่ึงเปนกลุมบริการที่ประชาชนทุกคนตองเขารับบริการจากรัฐ   (การจัดกลุม  
การบริการสาธารณะท่ีใหบริการแกประชาชนมีท้ังหมด  8  กลุม เชน กลุมบริการทางการแพทยและ
สาธารณะสุข  กลุมบริการดานเศรษฐกิจ  เปนตน, ดูรายละเอียดในจรัส  สุวรรณมาลา , 2539)  ซ่ึง
ภายใตกลุมบริการดังกลาว บริการท่ีถือวาประชาชนตองเขาไปมีสวนเก่ียวของมากท่ีสุด คือ บริการ
ทําบัตรประจําตัวประชาชน และ (2)  กระบวนงานดังกลาวเปนกระบวนงานท่ีมีผลตอท้ังประชาชน
ผูรับบริการและผูใหบริการ คือ ขาราชการ หรือ เจาหนาท่ีของภาครัฐ มากเปนลําดับตน ๆ เพราะ
เปนกระบวนงานท่ีมีการดําเนินการเชิงรุกในเร่ืองการลดข้ันตอนการทํางานโดยเฉพาะการลดเวลา
การทํางานจากท่ีมากถึง 45 วันเปน มากที่สุด 2 ช่ัวโมงในกรณีท่ีมีผูใชบริการมาก  และนอยท่ีสุด
เพียง 15 นาทีในกรณีท่ีมีผูใชบริการนอย ซ่ึงถือไดวาเปนการเปล่ียนแปลงในเร่ืองระยะเวลาท่ีมาก
ท่ีสุดในกระบวนงานท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนของภาครัฐก็วาไดนอกจากนี้
กระบวนงานดังกลาวยังมีการเปล่ียนแปลงบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีมาแตเดิมเปนบัตรประจําตัว
ประชาชนไฮเทค ซ่ึงมีลักษณะคลายกับบัตรเครดิตมีแถบแมเหล็กบันทึกขอมูลเจาของบัตรและผลิต
ดวยคอมพิวเตอรท้ังระบบจนถึงขนาดมีวลีวา “อยูเมืองไทยพกบัตรไปเดียวก็พอ”  จากนั้นดวยการ
สังเกตแบบมีสวนรวมเปนเวลาประมาณ 4 เดือน ไดขอสรุปท่ีนาสนใจเกี่ยวกับปญหาท่ียอมตอง
เกิดข้ึนติดตามมาจากการเปล่ียนแปลงอยางมหาศาลดังอธิบายขางตน เชน การไดรับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีอยางไมเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผูรับบริการที่สูงข้ึน  
สถานท่ีใหบริการมีขอจํากัดในเร่ืองพื้นท่ีการใหบริการที่สะดวกและเพียงพอ ท้ังนี้ดูเหมือนวา
ปญหาตาง ๆท่ีเกิดข้ึนมิไดมีสาเหตุจากผูใหบริการโดยตรง  แตผูใหบริการกลับตองแบกรับภาระท่ี
เกิดจากการประชาสัมพันธเกินจริงของภาครัฐ  ท่ีทําใหประชาชนมีความคาดหวังท่ีสูงข้ึนกับการ
ทํางานหรือธุรกิจธุรกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวของกับองคการภาครัฐ โดยเฉพาะการบริการประชาชน   
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ท้ังนี้จากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานโดยตรง  ซ่ึงมีอยู 2 สวนสําคัญพบวา  ในสวนของผูบริหาร
จําตองพยายามสรางแรงจูงใจเชิงบวกกับเจาหนาท่ีเปนอันมาก ไมวาจะเปนวจนภาษาหรืออวัจภาษา 
เชน การยิ้มใหเม่ือเขาไปดูการทํางาน การตบไหลเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจ  จากสาเหตุท่ีการ
บริการประชาชนในสวนงานนี้มีความหลากหลายต่ําความเบ่ือหนายตองานจึงสูงจากภาวะซํ้าซาก
จําเจของงาน  ในขณะท่ีผูใหบริการโดยตรง   (เจาพนักงาน) ก็ตองการไดรับการตอบสนองจาก
ผูบริหาร รวมถึงผูรวมงานเพราะการจะคาดหวังการไดรับการตอบสนองท่ีดีจากผูมารับบริการยอม
เปนเรื่องท่ีคาดการณไมได  ท้ังนี้การรอคอยการแกไขปญหาในเชิงระบบหรือเชิงนโยบายแมจะเปน
เรื่องท่ีควรกระทําอยางยิ่งแตในปจจุบันนาจะเปนเรื่องท่ีคอนขางหางไกลมากกับความเปนจริง  
เพราะองคการภาครัฐเพ่ิงผานการปฏิรูปมาไมนานนัก  การจะใหเพิ่มศักยภาพดานตาง ๆ   อาทิ     
การพัฒนาดานเทคโนโลยี หรือขยายขนาดกําลังคน  เพื่อแกไขปญหาจึงเหมือนการรอคอยที่ไม
พยายามชวยเหลือตนเองของบุคลากรภาครัฐ  และก็ดูเหมือนวาท้ังผูบังคับบัญชา และเจาพนักงานก็
มิไดมีความประสงคท่ีจะรอคอยความชวยเหลือในลักษณะดังกลาวมากนัก   เนื่องดวยรูกฎระเบียบ 
และภาวะท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการเปนอยางดี  การแกไขปญหาในระดับองคการจึงเกิดข้ึน  และ
ควรไดรับความสนใจอยางจริงจังในเบ้ืองแรก (จุลศักดิ์ ชาญณรงค, 2549)  อยางไรก็ดีปญหาท่ี
เกิดข้ึนจึงยอมมิใชปญหาความขัดแยงระหวาง “ลูกพี่-ลูกนอง”  แตเปนปญหาท่ีลูกพี่หรือ
ผู บังคับบัญชาตองปรับบทบาทของตนใหมโดยตองพยายามทําความเขาใจลูกนองหรือ
ผูใตบังคับบัญชา ตามเง่ือนไขของการปรับตัวใหเขากับภาวการณใหมขององคการภาครัฐท่ีตองการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (ประชาชน)  มากข้ึนดังกลาวขางตน ท้ังนี้การปรับบทบาท
โดยพยายามเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย (ในท่ีนี้คือลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา) ใหเปนไป
ในทางท่ีถูกตองและดีกวาเดิมคือการพยามยามสราง “การเรียนรู” ใหเกิดพฤติกรรมท่ีตองประสงค
นั่นเอง  

สําหรับการท่ีคนเราจะเรียนรูไดอยางไรนั้นตามแนวคิดหรือทฤษฏีอาจเกิดจากการหยั่งรูได
ดวยตนเอง(ทฤษฏีความรู)หรือการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม (ทฤษฏี
พฤติกรรมนิยม) จึงดูเหมือนวาการเรียนรูในระดับองคการถูกอธิบายโดยทฤษฎีหลังมากกวา และ
นาจะมีความเหมาะสมกับการตอบปญหาท่ีกลาวถึงกอนหนานี้ คือ การท่ีผูบังคับบัญชาจะทํา
อยางไรใหผูใตบังคับบัญชา  หรือผูปฏิบัติงานระดับเจาหนาท่ี มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยเฉพาะ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการท้ังผูรับบริการพรอมกับมีสภาวะจิตใจท่ีมุงงาน และ
ลดความคับของใจจากความซํ้าซากของงาน และความคาดหวังท่ีสูงของผูมารับบริการ ท้ังนี้จาก
ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมทฤษฏีพฤติกรรมนิยม คนจะประพฤติปฏิบัติอยางไรนั้นข้ึนอยูกับการ
เสริมแรง (reinforcement)  และ มีแรงจูงใจท่ีแสดงพฤติกรรมเชนนั้นอีก  สําหรับองคการ  แนวคิด
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การเสริมแรงมักถูกนํามาปรับใชในนามของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคการ(Organizational 
Behavior Modification) โดยความสนใจของการนําวิธีการดังกลาว ไปใชในการบริหาร มักอางอิง
แนวคิดของ Fred Luthans (1973)  และท่ีกลาวถึงข้ันตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากงานของ  
Luthans รวมกับ Robert Kreitner (1975)  ซ่ึงมีอยู 5 ข้ันตอน คือ การระบุพฤติกรรม  การวัด    การ
วิเคราะห    การสอดแทรก  และการประเมินผล (จุลศักดิ์ ชาญณรงค, 2546)   ท้ังนี้ ข้ันตอนดังกลาว
มีไวเพื่อตอบสนองการแกไขพฤติกรรมวิกฤต  (เปนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง และมี
ผลกระทบตองานเทานั้น)  ดังนั้นผูท่ีสามารถศึกษาจึงตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการและ
กระบวนปรับเปลี่ยนนั้นโดยตรง  สําหรับงานวิจัยดานองคการ ท่ีนําแนวคิดนี้มาปรับใชจึงมักมุง
พิจารณาขั้นตอนท่ีส่ีหรือการใชกลยุทธการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือท่ีเรียกวาการเสริมแรงใน
องคการเทานั้น  ท้ังนี้โดยท่ัวไปการเสริมแรง  คือ การทําใหพฤติกรรมใด ๆ  ของอินทรียเพิ่มข้ึน  
อันเปนผลเนื่องมาจากการไดรับผลกรรมภายหลังแสดงพฤติกรรมนั้น (ประเทือง  ภูมิภัทราคม , 
2540)  การเลือกส่ิงท่ีจะนํามาใชเปนตัวเสริมแรงจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ  ซ่ึงตัวเสริมแรง
เหลานั้น จึงมีหลายองคประกอบท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางศักยภาพใหกับตัวเสริมแรงนั้น ๆ ท่ีนิยมศึกษา
กันโดยท่ัวไปมี 2 ลักษณะ คือ (1)รูปแบบของการเสริมแรง   (สุพานี  สฤษฎวานิช , 2549 - กลาววา
มีรูปแบบการเสริมแรง 4 วิธีใหญ ๆ คือ การเสริมแรงเชิงบวก การเสริมแรงเชิงลบ  การดับสูญ และ
การลงโทษ) และ (2) วิธีการเสริมแรง  (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2531 - แบงวิธีการเสริมแรงเปน 2 
วิธี คือ การเสริมแรงทุกครั้ง และการเสริมแรงเปนครั้งคราว  ซ่ึงอาจแบงแยกประเภทยอยไดอีก 5 
ประเภท เชน การเสริมแรงตามเวลาแนนอน    การเสริมแรงตามอัตราสวนแนนอน) ท้ังนี้สําหรับ
งานวิจัยฉบับนี้จึงจะศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของท้ัง  2  ลักษณะ  เพื่อใหเกิดความครอบคลุมดานเนื้อหา
ของการเสริมแรงเพราะมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึง
เปนหนวยศึกษาทั้งส้ิน  โดยจะศึกษาสภาวการณและแนวทางของการเสริมแรงท่ีพึงประสงคจาก
ทัศนะของผูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนงานทําบัตรประจําตัวประชาชนท้ังในระดับหัวหนาสวนงาน
และผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว 
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1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.เพื่อตองการทราบสภาวการณการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐกรณี
กระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  

    2.เพื่อตองการทราบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนาสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาวท้ังในเรื่องรูปแบบและวิธีการ 

    3.เพื่อตองการเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนา
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกัน ไดแกระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ท่ีวาการ
อําเภอ  และ สํานักงานเขต 

    4.เพื่อทราบขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนประเด็นการ
เสริมแรงท่ีพึงประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ 
 
 
 
1.3    ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.ศึกษาการเสริมแรงในบริบทของรูปแบบ และ วิธีการการเสริมแรงตามแนวทางของ
ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการปรับพฤติกรรม 

 2.ศึกษาแนวทางการเสริมแรงสําหรับหนวยงานภาครัฐจากกระบวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชน  

  
1.4    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางหัวหนาและ
ผูปฏิบัติงานของสวนงานภาครัฐโดยเฉพาะในกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 
 2.เพื่อกระตุนผูบริหารองคการภาครัฐมีความสนใจเรื่องการเสริมแรงภายในองคการมากข้ึน 
 3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการเสริมแรงภายในองคการภาครัฐใหมี
ความเหมาะสมมากข้ึน 
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1.5    นิยามศัพท 
 

1.การเสริมแรง  หมายถึง การกระทําดวยวิธีการใดๆท่ีทําใหพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางท่ีพึงประสงค 
 2.แนวทางการเสริมแรง  หมายถึง  รูปแบบ  และ วิธีการเสริมแรง   
 3.รูปแบบการเสริมแรง  หมายถึง  ชนิดของการเสริมแรงท่ีมี 4 ประเภท คือ การเสริมแรง
เชิงบวก  การเสริมแรงเชิงลบ  การหยุดยั้ง และการลงโทษ 
 4.การเสริมแรงเชิงบวก   หมายถึง  การใหส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีพึงปรารถนาแกผูแสดงพฤติกรรม
อันเปนผลใหพฤติกรรมนั้นมีความถี่เพิ่มข้ึน 
 5.การเสริมแรงเชิงลบ หมายถึง  การใหส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีไมพึงปรารถนาแกผูแสดงพฤติกรรม
อันเปนผลใหพฤติกรรมนั้นมีความถี่เพิ่มข้ึน 
 6.การหยุดยั้ง หมายถึง  การยุติการใหส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีพึงปรารถนาแกผูแสดงพฤติกรรมอัน
เปนผลใหพฤติกรรมนั้นมีความถี่ลดลง หรือ ยุติลง 
 7.การลงโทษ หมายถึง การใหส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีไมพึงปรารถนาหรือถอดถอนส่ิงท่ีผูแสดง
พฤติกรรมพึงปรารถนาอันเปนผลใหพฤติกรรมนั้นมีความถี่ลดลง หรือ ยุติลง 
 8.วิธีการเสริมแรง หมายถึง การเสริมแรงพฤติกรรมโดยการใชจํานวนครัง้และระยะเวลาใน
การเสริมแรงเปนเง่ือนไขในการเสริมแรง ซ่ึงมี 5 ประเภท คือ การเสริมแรงตามเวลาแนนอน การ
เสริมแรงตามเวลาไมแนนอน การเสริมแรงตามอัตราสวนแนนอน  การเสริมแรงตามอัตราสวนไม
แนนอน  และ การเสริมแรงทุกครั้ง  
 9.การเสริมแรงตามเวลาแนนอน หมายถึง การเสริมแรงโดยกําหนดระยะเวลาท่ีจะใหการ
เสริมแรงไวแนนอน  
 10.การเสริมแรงตามเวลาไมแนนอน หมายถึง การเสริมแรงโดยกําหนดระยะเวลาท่ีจะให
การเสริมแรงไวแนนอน แตชวงเวลาท่ีจะใหไมแนนอน 
 11.การเสริมแรงตามอัตราสวนแนนอน หมายถึง การเสริมแรงตามจํานวนครั้งของ
พฤติกรรม 
 12.การเสริมแรงตามอัตราสวนไมแนนอน  หมายถึง การเสริมแรงตามจํานวนครั้งของ
พฤติกรรมแตกี่ครั้งจึงจะไดรับการเสริมแรงไมไดกําหนดไวแนนอนบางทีก็มากครั้งบางทีก็นอยครัง้ 
 13. การเสริมแรงทุกครั้ง หมายถึง การใหการเสริมแรงทุกครั้งท่ีพฤติกรรมเกิดข้ึน  
 14.สภาวการณการเสริมแรง หมายถึง การเสริมแรงท้ังรูปแบบ และ วิธีการเสริมแรง  ท่ีถูก
นํามาปฏิบัติในกระบวนงานบัตรประชาชนในปจจุบัน 
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 15.สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน หมายถึง กลุมงานหนึ่งท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงครอบคลุมท้ังรูปแบบ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  อําเภอ และ เขต  

16.บุคลากรภาครัฐ  หมายถึง  เจาพนักงานของรัฐท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในท่ีนี้ 
คือ เจาพนักงานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท้ังในระดับหัวหนาและผูปฏิบัติงานของสวนงาน
ดังกลาว 

17.หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน หมายถึง ผูบริหารของสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนตามขอกําหนดซ่ึงมีช่ือเรียกแตกตางกันตามรูปแบบท่ีกรมการปกครองกําหนด
ประกอบดวย เทศบาลนคร (หัวหนาสวนงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน สังกัดฝายปกครอง 
สํานักปลัดเทศบาล) เทศบาลเมือง(หัวหนาสวนงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน สังกัดฝาย
ปกครอง สํานักปลัดเทศบาล )ท่ีวาการอําเภอ (หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน สังกัด ฝาย
ทะเบียนและบัตร) และ สํานักงานเขต  (หัวหนาสวนงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน สังกัด
ฝายทะเบียน) 

18.ผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน หมายถึง ผูปฏิบัติงานโดยตรงภายใน
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 งานวิจัยช้ินนีซ่ึ้งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับประเดน็การเสรมิแรง    สําหรับแนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจึงมุงเนนการทําความเขาใจแนวคิดดังกลาวเปนสําคัญโดยจะเริ่มพิจารณาที่
ความหมาย ขอบเขต และท่ีมาของแนวคดิเปนอันดับแรก จากนั้นเนื่องดวยงานวิจัยช้ินน้ีไดนําแนวคิด
ดังกลาวมาปรบัใชกับองคการซ่ึงมักเกี่ยวของกับ รูปแบบ  และ วิธีการเสริมแรง  จึงไดกลาวถึงในสวน
ตอไป จากนัน้เนื่องดวยนําแนวคิดการเสรมิแรงมาปรับใชกับกระบวนงานบัตรประจาํตัวประชาชนจึง
ไดกลาวถึงงานของกระบวนงานดังกลาวไวรวมทั้งงานวิจัยทีเ่กีย่วของไวในสวนสุดทาย  
 
2.1    ภูมิหลังของประเด็นการเสริมแรง 
 
 ประเด็นการเสริมแรงเปนประเด็นที่ถูกนํามาประยุกตใชจากแนวคิดของกลุมพฤติกรรมนิยมทีม่ี
เปาหมายสําคัญเพื่อแกไขและ/หรือ  พัฒนาพฤติกรรมบุคคลใหเปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  
สําหรับสาเหตุที่ทําใหประเด็นการศึกษานี้มีความสําคัญมากเพราะการศึกษาพฤติกรรมยอมมิใชแคเพียง
การศึกษาบุคคลในลักษณะผิวเผินเทาน้ัน  แตพฤติกรรมซ่ึงอาจกลาวไดวาหมายถึงกิจกรรมหรืออาการ
การกระทําตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตทั้งที่เปนพฤติกรรมภายนอก  เชน  การเดิน  การพูด  และพฤติกรรม
ภายใน  เชน  การฝน  การคิด  (ศิริโสภาค  บูรพาเดชะ, 2527)  อันเปนส่ิงที่สะทอนถึงความเขาใจ 
“มนุษย”  ไดเปนอยางดี  ซ่ึงแนนอนวาความเขาใจดังกลาวยอมสามารถคาดการณปรากฏการณตาง ๆ  ที่
เกิดจากมนุษยไดในระดับหนึ่ง  และสําหรับพฤติกรรมมนุษยของกลุมพฤติกรรมนิยมนั้นเกิดจากการ
เรียนรู (ศรีเรือน  แกวกังวาล , ในจิราภา  เต็งไตรรัตน  และคณะ , 2544 - สําหรับการที่เช่ือวาแนวคิด
กลุมพฤติกรรมนิยมมีความเหมาะสมกับการศึกษาในงานวิจัยช้ินนี้  เพราะแนวคิดของกลุมน้ีเนน
การศึกษาพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได  ซ่ึงการศึกษาการเรียนรูซ่ึงเปนเหตุท่ีทําใหมีความรู ความเขาใจ  ใน
พฤติกรรมมนุษยท่ีอยูในองคการยอมพิจารณาไดเฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดเทาน้ัน  การศึกษา
ประเด็นการเรียนรูจากทฤษฎีดังกลาวจึงมีความเหมาะสมกับงานวิจัยฉบับน้ีเปนอยางยิ่ง) 
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จิราภา  เต็งไตรรัตน (ในจิราภา  เต็งไตรรัตน  และคณะ , เพิ่งอาง  :  123) กลาววาการเรียนรู  
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวรซ่ึงเปนผลเนื่องจากประสบการณและการฝกหัด  
การเรียนรูจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะชวยใหสามารถกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมที่จะแสดงออกให
ถูกตองเหมาะสมได และเปนแนวทางพื้นฐานที่จะใชเพื่อปรับพฤติกรรมคนอ่ืนเพ่ือใหเปนไปอยางที่
ตองการ   สําหรับคําวา “คนอ่ืน”  ในองคการนั้นก็คือพนักงาน  ซ่ึงไมวาจะเปนพนักงานในระดับใดหรอื
ปฏิบัติงานในหนาท่ีใดก็ตาม  พนักงานก็จําเปนตองมีการเรียนรูเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบและตรงตามวัตถุประสงคขององคการนั้น ๆ  ทฤษฎีและหลักการ
ตาง ๆ ของการเรียนรูจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดการหรืออยางนอย  การทําความเขาใจในเรื่องการ
เรียนรูจะชวยเพิ่มความสามารถในการจูงใจพนักงาน  การบังคับบัญชาและการมอบหมายงานใหสําเร็จ
ลงได  นอกจากนี้ผูบริหารยังมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และใหรางวัลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ท่ีเกิดข้ึนตามความเหมาะสมดวย (สุพานี  สฤษฏวานิช, อางแลว : 45  ) 
 คนเราจะสามารถเรียนรูไดหลายวิธีดวยกัน  การที่จะเขาใจวาคนเราเรียนรูไดอยางไรน้ันควรจะ
เริ่มตนจากการทําความเขาใจในทฤษฎีที่เกี่ยวของกอน  ศิริบูรณ  ศรีสุวรรณ  และคณะ (มปป.) กลาววา
ทฤษฎีการเรียนรูแบงออกเปน  2  กลุมใหญ ๆ คือ  ทฤษฎีเช่ือมโยง (Association  Theory) ซ่ึงมีแนวคิด
วาการเช่ือมโยงมีกฎอยู  3  ประการ  คือ  การเช่ือมโยงดวยความคลายคลึงกัน  การเช่ือมโยงดวยความ
แตกตางที่ตรงกันขามและการเช่ือมโยงดวยความตอเน่ืองกัน  ตอมาจึงมีการนํากฎดังกลาวมาอธิบาย
เกี่ยวกับความจํา  การเรียนรูและเหตุผล  โดยหลักการน้ีหมายถึงวาเมื่อขบวนการทางจิตต้ังแต  2  อยาง
เกิดข้ึนพรอมกัน  ขบวนการเหลานั้นจะเช่ือมโยงกันและเมื่อเวลาผานไปถาขบวนการหน่ึงถูกกระตุนก็
มักจะมีแนวโนมที่จะกระตุนอีกขบวนการหนึ่งดวย  ในทัศนะของนักเช่ือมโยงแลว  ความรู  พฤติกรรม
และบุคลิกภาพตางก็เปนระบบหลาย ๆ ระบบของขอตอ  และการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเราและการ
ตอบสนองแตละอันเปนสวนยอย ๆ ของหนวยรวมท้ังหมด  และดังน้ันการเรียนรูจักเปนเสมือน
ขบวนการสรางการเช่ือมโยงใหมข้ึนมา  และจัดเขารูปใหเปนระบบ  ความคิดในเรื่องการเรียนรูจึง
เกี่ยวของกับความคิดที่วาสวนรวมทั้งหมดไดพัฒนามาจากหนวยยอย ๆ  รวมกัน  การเรียนรูจึงเปน
ขบวนการรวมเอาหนวยเล็ก ๆ เขาดวยกันเพื่อสรางประสบการณท้ังหมดและแบบอันสลับซับซอนของ
พฤติกรรม  และทฤษฎีความรูความเขาใจ (Cognitive  Theory) ซ่ึงเนนที่วาการเรียนรูเปนขบวนการหนึ่ง
ของการคนพบและเขาใจความสัมพันธตาง ๆ  รวมท้ังการจัดรูปและการคนหาความสําคัญของ
ประสบการณตาง ๆ  ที่ไดรับการกระตุนจากส่ิงเราหรือ  สถานการณภายนอก  แตการเรียนรูจะเกิดข้ึน
โดยการมองเห็นชองทาง  (insight) ซ่ึงหมายถึงการแกปญหาโดยการท่ีมีการเห็นหรือรับรูความสัมพันธ
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ของส่ิงตาง ๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนรูปของปญหานั้นและสามารถแกปญหานั้นไดดวยตนเอง  ท้ังน้ีการ
เรียนรูจะตองศึกษาโดยทฤษฎีใดนั้น มิไดข้ึนอยูกับการมองวาทฤษฎีใดเหมาะสมกวากัน  แตกลับข้ึนอยู
กับการมองวาทฤษฎีการเรียนรูคืออะไรมากกวาดังที่ กุญชรี  คาขาย (2544)  ไดกลาววาทฤษฎีเปนชุด
ของความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม  ซ่ึงถูกสรางข้ึนมาใหอยูในรูปของระบบความเชื่อหรือความเห็นเพ่ือ
ใชอธิบายถึงกลุมของปรากฏการณ  ทฤษฎีการเรียนรูจึงหมายถึงระบบความเช่ือหรือความเห็นซ่ึงถูกจัด
เรียบเรียงไวเพื่อใชอธิบายปรากฏการณในการเรียนรู  การใหความหมายวาทฤษฎีเปนระบบความเชื่อ
หรือความเห็นนี้เองทําใหเห็นไดวาทฤษฎีเปนส่ิงที่นักวิชาการสรางข้ึนเพ่ือทําความเขาใจสิ่งใดส่ิงหนึ่ง  
และแมวาปรากฏการณนั้นจะเปนส่ิงเดียวกันแตนักทฤษฎีอาจสรางระบบความเช่ือหรือความเห็นในการ
ทําความเขาใจแตกตางกันออกไป  จนกระทั่งทําใหมีทฤษฎีการเรียนรูหลายทฤษฎี 
 ดังน้ันจะพบวาทฤษฎีการเรียนรูจึงปรากฏวามีแนวคิดที่นักวิชาการเสนอไวอยางหลากหลาย
สําหรับในท่ีนี้นอกจากท่ีกลาวถึงแนวคิดของศิริบูรณ  ศรีสุวรรณ  และคณะไปแลววาแบงเปน 2 กลุม
ทฤษฎีใหญ ๆ  นอกจากน้ีกุญชรี คาขาย  (เพิ่งอาง : 77-108) ไดกลาววา  ทฤษฎีการเรียนรูที่นับวา
แพรหลายมากมาจากแนวคิดของนักจิตวิทยา  3  กลุม  ไดแก  (1) กลุมพฤติกรรมนิยม  ซ่ึงมองวาการ
เรียนรูเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง  หรือมีความเห็นวาพฤติกรรม
มนุษยเกิดจากการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  เปาหมายหลักของนัก
พฤติกรรมนิยมคือการคนหาและการระบุถึงกฎท่ีควบคุมการเรียนรู  นักทฤษฎีกลุมนี้จึงใหความสนใจ
เปนพิเศษกับส่ิงเราและการตอบสนอง  ซ่ึงแนวคิดของกลุมนี้สามารถจําแนกออกเปน  3  ทฤษฎียอย
ไดแก  ทฤษฎีการเรียนรูแบบตอเนื่อง (ตามทฤษฎีของธอรนไดด  การเรียนรูเปนลําดับของการเช่ือมโยง
ระหวางส่ิงเราและการตอบสนองที่ตอเน่ืองกัน  และการเช่ือมโยงนั้น  อาจทําใหแนนแฟนข้ึนหรือออน
กําลังลงได)  ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข  (ตามแนวคิดนี้พัฒนาการของการตอบสนองท่ีมีตอส่ิง
เราจะเกิดข้ึนดวยการวางเงื่อนไข 2 ประเภท  คือ  การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค  ซ่ึงเปนกระบวนการที่
พฤติกรรมซึ่งเกิดข้ึนตามหลังเหตุการณชนิดหนึ่งถูกทําใหเกิดตามหลังเหตุการณอีกชนิดหน่ึงซ่ึงตาง
ออกไปจากเหตุการณชนิดแรก  เชน  จากงานของพาฟลอฟ  ของวัตสันและเรเนอร และการวางเง่ือนไข
อีกประการหนึ่งที่เรียกวาการวางเง่ือนไขแบบปฏิบัติการ  ซ่ึงตางจากการวางเงื่องไขแบบแรกตรงที่การ
วางเง่ือนไขแบบคลาสสิค  ส่ิงเราจะมากอนและถูกกําหนดวาเปนสาเหตุของพฤติกรรม  แตการวาง
เงื่อนไขแบบปฏิบัติการ  ปฏิกิริยาตอบสนองจะเกิดกอนและตามดวยตัวเสริมแรง  ตัวเสริมแรงนี้จะมี
ลักษณะเปนส่ิงเราซ่ึงกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเหมือนครั้งแรก  เชนงานของสกินเนอร)  และ
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (ทฤษฎีน้ีมีความเห็นวา  การเรียนรูเกิดขึ้นไดดวยการเลียนแบบหรือการ
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สังเกตการณกระทําของผูอื่น  เชนในงานของ  แบนดูรา)  (2) ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวปญญานิยม 
(นักจิตวิทยากลุมนี้ใหความสนใจในกระบวนการภายในท่ีเรียกวาความรูความเขาใจของมนุษย  เชน  
การเรียนรูความจํา  วิจารณญาณ  โดยเช่ือวาการเรียนรูจะอธิบายไดดีที่สุดหากเราสามารถเขาใจ
กระบวนการภายในซ่ึงถือเปนตัวกลางระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง  เชน  งานของกลุมเกสตัสทที่
เห็นวาการเรียนรูเปนกระบวนการของการเรียบเรียงประสบการณ  และขอสนเทศและการจัดใหเปน
รูปรางหรือโครงสรางที่มีความหมายแลวจึงแสดงอาการตอบสนอง  ซ่ึงการตอบสนองใหมท่ีเกิดข้ึนก็
คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไดจากการเรียนรู  โดยนักจิตวิทยากลุมนี้เรียกวาไดเกิดการหยั่งเห็น – 
insight – ขึ้นมา) และ (3) ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวมานุษยนิยม (ทฤษฎีกอนหนาน้ีลวนอธิบายวาคนเรา
หาทักษะ  และความรูทั้งหลายมาไดอยางไร  แตแนวคิดของกลุมน้ีซ่ึงมีรากฐานจากจิตวิทยาสังคมกลับ
สนใจอารมณ  และความรูสึกเทา ๆ กับการเรียนรู  และพัฒนาการทางสังคม) 
 จากการกลาวถึงทฤษฎีตาง ๆ ขางตนยอมไมสามารถระบุหรือช้ีชัดลงไปไดวาการเรียนรูเกิดข้ึน
ตามแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรืออาจเกิดจากสวนผสมใดสวนผสมหน่ึง  อยางไรก็ดีดวยการ
พิจารณาอยางหลวม ๆ  ของผูวิจัย  เห็นวาในการพยายามศึกษาการเรียนรู  โดยเฉพาะในองคการท่ี
พอจะสามารถนํามาประยุกตใชไดนาจะมีเพียงทฤษฎีของกลุมพฤติกรรมนิยม  เพราะถาพิจารณาจาก  3  
ทฤษฎีขางตน อีก  2 ทฤษฎียอมเก่ียวของกับระยะเวลาของการเกิดการเรียนรูของแตละบุคคลโดยเฉพาะ
ในฐานะท่ีมิใชผูปฏิบัติงานในองคการกลาวคือถึงแมการเรียนรูของแตละบุคคลยอมอาจเกิดจากวิธีการ
ใดวิธีการหน่ึงท่ียอมตองกินระยะเวลาสะสมดวยเง่ือนเวลาหน่ึง ๆ  แตเม่ือเขามาอยูในองคการแลว
บุคคลแตละคนนั้นยอมตองเก่ียวของกับการเรียนรูอีกระดับหนึ่งน่ันก็คือในระดับองคการ  ซ่ึงดู
เหมือนวาทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่เนนวาพฤติกรรมเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  จึง
คอนขางตรงกับการศึกษาองคการท่ีมีการเนนท่ีกรณีปฏิสัมพันธระหวางคนในองคการ  จึงสงผลให
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนาจะตอบสนองการทําความเขาใจดังกลาวไดดีกวาทฤษฎีอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ในเชิง
วิชาการที่มีวิชาพฤติกรรมองคการ  ซ่ึงเปนตัวแทนของการศึกษาองคการ  ในแงมุมของ “คนใน
องคการ” ก็มักอางอิง  แนวคิดของกลุมทฤษฎีน้ีมาใชมากท่ีสุด 
 สําหรับในกลุมของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  เนื่องดวยงานวิจัยชิ้นนี้ตองการศึกษา “วิธีการ”  ที่
ผูบังคับบัญชาจะทําอยางไรใหผูใตบังคับบัญชามีพฤติกรรมที่พึงประสงคได   ทฤษฎีการเรียนรูแบบการ
วางเง่ือนไขเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะวิธีการของ “การเสริมแรง”  นาจะเขามามีบทบาทในการศึกษาหรือ 
สามารถนํามาปรับใชไดดีที่สุด 
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2.2   แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรง   
 

ศิริบูรณ  ศรีสุวรรณและคณะ (อางแลว  :  145 – 146)  ไดอธิบายวาสําหรับการเสริมแรง  
(reinforcement) หมายถึงวิธีการในการใชตัวเสริมแรง (rein forcer)  ซ่ึงหมายถึงส่ิงเราที่ใหในเวลาที่
พอเหมาะกับการตอบสนองแลวจะชวยเพิ่มพลังการตอบสนองหรือทําใหการตอบสนองน้ันคงอยูตอไป  
ดังนั้นดวยเง่ือนไขดังกลาวการเสริมแรงจึงมีหลายองคประกอบที่เกี่ยวของเพื่อสรางศักยภาพใหกับตัว
เสริมแรงนั้น ๆ  ซ่ึงจากการรวบรวมของผูวิจัยพบวามีองคประกอบที่เกี่ยวของ  2  ลักษณะใหญ ๆ  คือ  
รูปแบบการเสริมแรง และ วิธีการเสริมแรง  ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

 2.2.1  รูปแบบการเสริมแรง   
กุญชรี  คาขาย (อางแลว : 83)  กลาววาโดยทั่วไป  การเสริมแรงหมายถึงการใหส่ิงเรา

ตามหลังการแสดงออกของพฤติกรรมที่ตองการโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหพฤติกรรมน้ันเกิดข้ึนอีกการ
เสริมแรงอาจแยกออกไดเปนสองประเภท  คือ  การเสริมแรงบวก  และการเสริมแรงลบ  ทั้งนี้
นักวิชาการทานอ่ืน ๆ  ก็กลาวไวในทํานองเดียวกัน  เชน  จิราภา  เต็งไตรรัตน  และคณะ (อางแลว : 
130) กลาววา การใหการเสริมแรง  สกินเนอร (ผูบุกเบิกแนวคิดการเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขแบบ
กระทําการ – ผูวิจัย)  แบงเปน 2 ชนิดคือ ส่ิงเสริมแรงบวก  (positive  rein forcer)  หมายถึงส่ิงเราเม่ือให
แลวทําใหเกิดความพอใจ ( เชน อาหาร คําชมเชย เงิน ฯลฯ)  และทําใหเพิ่มแนวโนมของการตอบสนอง
เพิ่มข้ึนเปนผลเน่ืองมาจากผลของพฤติกรรมนั้น  เชน  หลังจากนายแดงขยันทําการบานแลวมีคนชม  ซ่ึง
จะมีผลทําใหพฤติกรรมขยันทําการบานของนายแดงเพ่ิมข้ึน  และส่ิงเสริมแรงลบ (negative rein forcer)  
หมายถึงการเปลี่ยนสถานการณหรือเปลี่ยนส่ิงแวดลอมท่ีจะชวยใหความถี่ของพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน  ซ่ึง
เปนผลเน่ืองจากพฤติกรรมที่อินทรียแสดงออก  สามารถหลีกเลี่ยงหรือยับยั้งส่ิงเราที่ไมพึงพอใจได  
(aversive  stimulus) เชน  การท่ีนักเรียนกลัววาจะถูกครูดุเนื่องจากทําการบานไมเสร็จทําใหนักเรียนทํา
การบานใหเสร็จ  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือถอดถอนการถูกครูดุซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมพึงพอใจ 
 นอกจากนี้ สุพานี  สฤษฎวานิช (อางแลว : 65 – 66)  ไดกลาวถึงวิธีการเสริมแรงโดยใชช่ือ
เรียกวารูปแบบหรือชนิดของการเสริมแรงในองคการวาอาจแบงเปน 4 วิธีใหญ ๆ  คือ การเสริมแรงเชิง
บวก (positive  reinforcement)  การเสริมแรงเชิงลบหรือการหลีกเลี่ยง (negative  reinforcement หรือ 
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avoidance)   การดับสูญ (extinction – สําหรับงานวิจัยช้ินนี้เรียกวา การหยุดยั้ง)  และการลงโทษ 
(punishment) สําหรับในรายละเอียดของการเสริมแรงในแตละรูปแบบขอกลาวถึงไวดังน้ี 

(1) การเสริมแรงเชิงบวก  คือการเพ่ิมความถี่ของพฤติกรรมอันเปนผลเนื่องมาจากการใหส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งภายหลังพฤติกรรมนั้น  ท้ังน้ีประเทือง ภูมิภัทราคม (อางแลว : 131 – 150) ไดนําแนวคิดของ 
Rimm และ Masters และของ Kazdin ซ่ึงกลาววาตัวเสริมแรงทางบวกอาจแบงออกไดเปน 6 ประเภท 
คือ  
  (1.1) อาหารและส่ิงเสพติดได  อาหารมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  ท้ังนี้เพราะ
อาหารมีอํานาจในการเสริมแรงโดยธรรมชาติไมตองเรียนรู  แมวาบุคคลจะเรียนรูที่จะชอบอาหารชนิด
หนึ่งมากกวาอาหารอีกชนิดหนึ่งก็ตาม  แตถารางกายขาดอาหารหรือหิวเม่ือใด  อาหารก็จะมีอํานาจใน
การเปนตัวเสริมแรงเม่ือนั้น  สําหรับส่ิงเสพติดไดท่ีไมใชอาหารที่นํามาใชเปนตัวเสริมแรงมีหลายชนิด
ดวยกันเชน บุหรี่ สุรา  เปนตน  เน่ืองจากตัวเสริมแรงดังกลาวไมไดเปนตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  จึงมีอํานาจ
ในการเปนตัวเสริมแรงท่ีมีพลังตอบุคคลเพียงบางคนเทาน้ัน  อยางไรก็ตามแมวาส่ิงเสพติดไดที่ไมใช
อาหารจะเปนตัวเสริมแรงทุติยภูมิ  แตถารางกายขาดก็จะเกิดความตองการไดเชนเดียวกับอาหารดังพบ
ไดในบุคคลที่ติดบุหรี่ เปนตน 
  (1.2)  การเสริมแรงทางสังคม  เปนตัวเสริมแรงที่เกิดจากการเรียนรู  ซ่ึงโดยตัวของมัน
เองไมมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงตองอาศัยการเรียนรูหรือการวางเงื่อนไข  แบงออกเปน  2  ประเภท  
คือ  การเสริมแรงดวยวาจา  ซ่ึงไดแกคําพูดตาง ๆ  เชน  คําชม  คํายกยอง  คําพูดแสดงความพอใจ  คําพูด
ท่ีแสดงการยอมรับ  เปนตน  และการเสริมแรงดวยกิริยาทาทาง  ซ่ึงไดแกการเสริมแรงดวยการ
แสดงออกทางสีหนาท่ีบงบอกถึงความพอใจหรือยอมรับ  การแสดงความสนใจ  การเขาใกล  การสัมผัส
หรือแตะตองตัว  การพยักหนายอมรับ  การรับฟงดวยความสนใจ  เปนตน 
  (1.3) ตัวเสริมแรงท่ีเปนวัตถุหรือส่ิงของ  ไดแก  วัตถุหรือส่ิงของท่ีบุคคลตองการหรือ
ประสงคจะไดทั้งหลาย 
  (1.4)  หลักของพรีแมคหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลชอบกระทําบอยครั้ง  คือ  การนํา
กิจกรรมท่ีบุคคลชอบ  หรือพฤติกรรมที่บุคคลกระทําบอยครั้งมาใชเสริมแรงพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทํา
นอย  โดยบุคคลจะตองกระทําพฤติกรรมเปาหมายกอน  จึงมีโอกาสไดเลือกกิจกรรมที่ตนชอบหรือ
ตองการกระทําภายหลัง  เชน  การใหพักกอนหมดเวลาเรียนตอนทายช่ัวโมง 
  (1.5)  การใหขอมูลยอนกลับ  เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลของการกระทําของบุคคล  
ซ่ึงตองใชควบคูกับตัวเสริมแรงอื่น ๆ   และการเสริมแรงชนิดดังกลาวโดยแทจริงแลวแฝงอยูในการใช
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ตัวเสริมแรงอ่ืน ๆ  อยูแลวเพราะการเสริมแรงดวยตัวเสริมแรงตาง ๆ  จําเปนตองระบุใหบุคคลทราบวา
พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือเปนท่ีพึงปรารถนาและสมควรไดรับการเสริมแรง 
  (1.6)เบ้ียอรรถกร  มีหลายชนิดอยูในลักษณะตาง ๆ  เชน  เหรียญ  ดาว  คะแนน  เบี้ย  
คูปอง  และส่ิงตาง ๆ เหลานี้สามารถนําไปแลกตัวเสริมแรงชนิดอ่ืน ๆ  ไดดวย  อาจเปนอาหารและส่ิง
เสพติดได  ตัวเสริมแรงทางสังคม  กิจกรรม  หรือสิทธิพิเศษ 
 

(2)  การเสริมแรงเชิงลบ  คือ  การเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมอันเปนผลเนื่องมาจากการแสดง
พฤติกรรมน้ันแลวสามารถถอดถอน  หรือหลีก  หรือหนีพนจากส่ิงเราที่ไมพึงปรารถนาได  ซ่ึงจุดเนน
อยูที่วาส่ิงเราที่ไมพึงพอใจจะเปนตัวเสริมแรงทางลบไดตอเมื่อพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือถอดถอนสิ่ง
เราท่ีไมพึงพอใจนั้นเพิ่มข้ึน  ดังนั้นส่ิงที่ไมพึงพอใจ  ไมพึงปรารถนาหรือส่ิงที่รบกวนบุคคลตาง ๆ  ไม
จําเปนที่จะตองเปนตัวเสริมแรงทางลบเสมอไป  นอกเสียจากวามันจะทําใหพฤติกรรมที่แสดงออกแลว
สามารถถอดถอนส่ิงเราที่ไมพึงพอใจไดนั้นมีความถี่เพิ่มข้ึน  สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต(อางแลว : 34 –35) 
กลาววาการเสริมแรงเชิงลบจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมใน  2  ลักษณะ  คือ  
  (2.1) พฤติกรรมการหลีกหนีนั่นคือ  เมื่อตองเผชิญกับสภาพการณที่ไมพึงประสงคก็
สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมอื่น เพื่อท่ีจะถอดถอนสภาพการณท่ีไมพึงพอใจนั้น  พฤติกรรมอื่นที่
แสดงออกน้ันเรียกวา  พฤติกรรมการหลีกหนี  ถาพฤติกรรมอื่นที่แสดงออกน้ันเกิดข้ึนบอยคร้ังข้ึน  เม่ือ
ตองเผชิญกับสภาวการณที่ไมพึงพอใจ  สภาพการณที่ไมพึงพอใจน้ันจะทําหนาท่ีเปนตัวเสริมแรงเชิง
ลบทันที 
  (2.2)  พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง  เปนพฤติกรรมที่ เกิดจากการไดรับสัญญาณวา
เหตุการณที่ไมพึงพอใจจะเกิดข้ึนซ่ึงบุคคลจะสามารถหลีกเลี่ยงจากส่ิงเราที่ไมพึงพอใจนั้นได  โดยการ
แสดงพฤติกรรมในลักษณะอ่ืนแทน 
 อยางไรก็ดีประเทือง  ภูมิภัทราคม (อางแลว : 153 – 154) กลาววาการเสริมแรงทางลบไมเปนที่
นิยมนํามาใชกันอยางแพรหลายดวยเหตุผลตาง ๆ เชน  การใชเหตุการณที่ไมพึงปรารถนา  มักจะ
กอใหเกิดผลขางเคียงตามมาหลายประการ  รวมท้ังการเสริมแรงทางลบยุงยากแกการปฏิบัติ  ซ่ึงการใช
ส่ิงเราที่ไมพึงปรารถนาจะตองควบคุมดูแลอยางดี  เม่ือพฤติกรรมเกิดข้ึนอาจตองยุติการใชส่ิงเราที่ไมพึง
ปรารถนาทันทีทันใด  หรือบางครั้งจะตองใชเครื่องมือเฉพาะ  จึงเปนส่ิงท่ียุงยากในการใช 
 

(3) การหยุดยั้ง (extinction)  การหยุดยั้งการเสริมแรงเปนวิธีการลดความถี่ของการเกิด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  โดยที่พฤติกรรมซ่ึงเคยไดรับการเสริมแรงไมไดรับการเสริมแรงอีกตอไป  
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ผลของการหยุดย้ังการใหการเสริมแรงแกพฤติกรรมท่ีเคยไดรับการเสริมแรงทําใหความถี่ในการแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ  ลดลง  สําหรับวิธีการใชการหยุดยั้งการใหการเสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพ  เม่ือ
ทราบวาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคคือพฤติกรรมอะไรแลวจะตองพิจารณาตอไปวา  การเกิดของ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคน้ันไดรับแรงเสริมอะไรและไดรับการเสริมแรงจากบุคคลใดบางและ/หรือ 
สภาพแวดลอมใดบางท่ีชวยเสริมแรงใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้น  และเมื่อทราบวาพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงคคือพฤติกรรมอะไรและทราบแหลงเสริมแรงท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมน้ัน ๆ  แลวจะตอง
หยุดย้ังการใหการเสริมแรงของแหลงที่ใหการเสริมแรงทันทีเม่ือใหความถี่ของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม
พึงประสงคนั้นคอย ๆ ลดลงและยุติในท่ีสุด  และจะตองพิจารณาวาจะหยุดย้ังการใหการเสริมแรงเปน
ระยะเวลานานเพียงใดจึงจะทําใหความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลงและยุติในที่สุด 
(ผองพรรณ  เกิดพิทักษ ,  2536) อยางไรก็ดีสําหรับการหยุดยั้งนั้นมักจะทําใหพฤติกรรมคอยๆลดลง
ตามลําดับโดยจะไมทําใหพฤติกรรมหยุดทันที ดังน้ันจึงไมควรใชการหยุดยั้งกับพฤติกรรมที่เปน
อันตรายตอตัวเองและตอผูอ่ืน , การใชการหยุดย้ังกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในระยะตนๆนั้น
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมักจะเพ่ิมข้ึนแตจะลดดงเร่ือยๆดังนั้นผูท่ีใชวิธีการน้ีตองมีความอดทนและ
ตองเตรียมใจไวลวงหนา , พฤติกรรมที่ยุติลงดวยวิธีการนี้มักกลับมาอีกครั้ง และ การใชวิธีการนี้มักจะ
กอใหเกิดปญหาทางอารมณเพราะการหยุดย้ังเปนวิธีการที่บอกใหรูวาส่ิงใดควรและไมควรทําเทานั้นแต
ไมไดบอกวาควรทําอยางไร ดังน้ันจึงควรใชวิธีการอ่ืนๆควบคูกันไปดวย 

 

(4)  การลงโทษ  (punishment)  สําหรับการลงโทษ  ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (เพิ่งอาง : 123 – 
124)  กลาววาหมายถึงการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแลวไดรับส่ิงที่ไมพึงพอใจหรือส่ิงเราที่นา
รังเกียจ  ซ่ึงเปนผลทําใหการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ  ของบุคคลลดลงหรือความถี่ในการแสดงพฤติกรรม
น้ัน ๆ  ลดลง  โดยการลงโทษน้ีแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  การลงโทษทางบวก  หมายถึงการใหส่ิง
ท่ีไมพึงพอใจแกบุคคลหลังจากท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมหนึ่งและผลจากที่บุคคลไดรับส่ิงท่ีไมพึงพอใจ
ทําใหการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ลดลงหรือความถี่ในการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ตํ่าลง  และ การลงโทษ
ทางลบ  หมายถึงการนําส่ิงที่บุคคลพึงพอใจหรือส่ิงเราทางบวกออกไปภายหลังท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรม
น้ัน ๆ ลดลงหรือความถี่ในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ตํ่าลง  อยางไรก็ดีไมวาจะเปนการลงโทษประเภท
ใดการเสริมแรงประเภทดังกลาวก็มีจุดเนนท่ีการลดความถี่ของการเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค
ท้ังส้ิน  (แตกตางจากเสริมแรงเชิงลบ  เพราะเปนการทําใหพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเพิ่มข้ึน  ซ่ึงเปน
ผลมาจากการหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีที่ไมพึงพอใจ) 
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 สําหรับวิธีการลงโทษ  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (อางแลว : 185-186)  กลาววามี  3  วิธีใหญ ๆ  
คือ  การใหผลกรรมที่บุคคลไมปรารถนา , การถอดถอนผลกรรมทางบวก  และ ผลกรรมที่เปนการ
ลงโทษโดยใหทํางานหรือใชความพยายามมากกวาปกติ  และในแตละวิธีหลักก็มีวิธีการยอย ๆ  เชน  
การใหผลกรรมท่ีบุคคลไมปรารถนา  จะมีวิธีการยอย ๆ  4 วิธี  คือ  การลงโทษโดยวาจา, การเฆี่ยนตี, 
การซ็อรตดวยไฟฟา  และลักษณะอ่ืน ๆ  อยางไรก็ดีผูวิจัยเห็นวาการอธิบายของสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต 
(อางแลว : 218 – 234) มีลักษณะที่งายตอความเขาใจมากกวาจึงขอใชแนวคิดของนักวิชาการทาน
ดังกลาวเปนพ้ืนฐาน  กลาวคือไดแบงเทคนิคและวิธีการลงโทษเปน 5 วิธีคือ 

(4.1)  การลงโทษโดยทําใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกาย   
(4.2)  การตําหนิ   
(4.3) การใชเวลานอก  
(4.4) การปรับสินไหม  และ  
(4.5) การแกไขใหถูกตองเกินกวาท่ีทําผิด 

 อยางไรก็ดีการลงโทษอาจมีผลขางเคียงท่ีเกิดข้ึนได เชน ปญหาทางอารมณ เปนตนวาเกิดความ
กลัว ความวิตกกังวล ความเครียด ซ่ึงกอใหเกิดอุปสรรคตอการเรียนรูของบุคคล , การลงโทษกอใหเกิด
การหลีกหนีสภาพการท่ีถูกลงโทษหรือผูลงโทษหรือส่ิงเราอ่ืนซ่ึงเช่ือมโยงกับส่ิงเราที่มาจากการลงโทษ 
, การลงโทษมักกอใหเกิดพฤติกรรมกาวราวและตอตานตอผูลงโทษและผูอ่ืน , การลงโทษมักทําใหผูที่
ไดรับวิธีการดังกลาวนําไปใชกับผูอ่ืนซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอไปได และการลงโทษมักจะทาํใหผู
ถูกลงโทษเสียนิสัย คือตองไดรับวิธีการลงโทษจึงจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ประเทือง  ภูมิภัทราคม ,
อางแลว :  200)  
 
 2.2.2  วิธีการเสริมแรง   

วิธีการเสริมแรง  หรือที่บางตําราใชคําวา  การกําหนดการเสริมแรงหรือตารางการ
เสริมแรง  ทั้งนี้ในการใหการเสริมแรงตอพฤติกรรมนั้น  สามารถท่ีจะใหการเสริมแรงตามจํานวนครั้ง 
(ratio)ของการเกิดพฤติกรรมหรือใหตามชวงเวลา  (interval)  ของการเกิดพฤติกรรมได  นอกจากนี้ยัง
สามารถท่ีจะใหทุกครั้งที่กระทําพฤติกรรมหรือใหเปนครั้งคราวก็ได  ซ่ึงการใหการเสริมแรงแบบทุก
ครั้ง  (continuous) และการเสริมแรงแบบคร้ังคราว  (intermittent) ยอมมีผลท่ีแตกตางกันตอการคงอยู
ของพฤติกรรม  และการตานทานตอการหยุดยั้งดวย  (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, อางแลว : 35)  ทั้งน้ีอาจ
แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  คือ (1) การใหการเสริมแรงทุกครั้ง  และ (2) การใหการเสริมแรงเปนครั้ง
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คราวโดยการเสริมแรงเปนครั้งคราวยังอาจเปนอีก  5  ประเภทยอย ๆ ท้ังน้ีสําหรับงานวิจัยช้ินน้ีผูวิจัยจึง
ไดแบงการกําหนดการเสริมแรงเปน  6  ประเภท เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน ประกอบดวย 

(1) การเสริมแรงทุกครั้ง (continuous  reinforcement)  เปนการใหการเสริมแรงทุกครั้งที่
พฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึน  เชนทุกครั้งที่นักเรียนทําการบานสงครู  ครูจะใหการชมเชย  โดยจะใหการ
ชดเชยหรือเสริมแรงดวยวิธีการใด ๆ ทุกครั้งที่นักเรียนทําการบานสง  ซ่ึงการเสริมแรงรูปแบบนี้มักจะ
เปนประโยชนมากในการสรางหรือพัฒนาพฤติกรรมใหมข้ึนมา  เพราะจะทําใหพฤติกรรมใหมนั้น
เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 
 (2)  การเสริมแรงตามเวลาแนนอน (fixed  interval) เปนการใหการเสริมแรงโดยกําหนด
ระยะเวลาที่จะใหการเสริมแรงไวแนนอน  เชน  ถาเกิดพฤติกรรมหลังจากเวลาผานไปแลว  3  ช่ัวโมง  
พฤติกรรมนั้นจึงจะไดรับการเสริมแรง  หากเกิดกอน  3 ช่ัวโมงก็จะไมไดรับ  ตัวอยางไดแก  การใหนม
เด็กเล็ก  เม่ือใหนมแลวครั้งหนึ่งจะตองคอยเวลา  3  ช่ัวโมง  จึงจะใหอีกครั้งหนึ่ง  หากยังไมถึง  3  
ช่ัวโมง  แมเด็กจะทําทาอยากกินนมก็จะไมใหเกิน  แตถาถึง  3  ช่ัวโมงแลวจะใหนมทันที 
 (3) การเสริมแรงตามเวลาไมแนนอน  (variable  interval)  คลายกับเงื่อนไขการเสริมแรงตาม
เวลาแนนอน  แตแตกตางกันที่ชวงเวลาไมกําหนดแนนอน เชน  บางทีก็ 3 ช่ัวโมง  บางทีก็ 2 ช่ัวโมงครึ่ง  
บางทีก็มากกวา  3  ช่ัวโมง  จึงใหการเสริมแรงครั้งหน่ึงเปนตน 
 (4) การเสริมแรงตามอัตราสวนแนนอน (fixed  ratio)  เปนการเสริมแรงตามจํานวนครั้งของ
พฤติกรรม  เชน  ถาแสดงพฤติกรรม  5  ครั้งก็จะใหรับการเสริมแรง  1  ครั้งตัวอยาง คือ  การใหการ
เสริมแรงแกผูบริจาคโลหิตซ่ึงมีการกําหนดวาหากบริจาคจํานวนครั้งท่ีกําหนดจะไดรับส่ิงตอบแทน
อยางใดอยางหนึ่ง 
 (5)  การเสริมแรงตามอัตราสวนไมแนนอน  (variable  ratio) เปนการเสริมแรงตามจํานวนครั้ง
ของพฤติกรรม  แตกี่ครั้งจึงจะไดรับการเสริมแรงไมไดกําหนดไวแนนอนบางทีก็มากครั้งบางทีก็นอย
ครั้ง   แตสามารถประมาณไดคราว ๆ  วากี่ครั้ง  เงื่อนไขเชนนี้มีมากท่ีสุดในชีวิตประจําวัน  ตัวอยางการ
ขายประกันชีวิตไดรับการเสริมแรงประเภทน้ี  ตัวอยางอ่ืนเชน  การขายพวงมาลัยของเด็กตามส่ีแยก  
การเรียกคนใหแวะซ้ือของของแมคา  การตกปลา  เปนตน 
 (6) การเสริมแรงแบบสุม (Random) เปนการเสริมแรงที่ไมมีแบบแผนแนนอน  บางครั้งก็ไดรับ
การเสริมแรง  บางครั้งก็ไมไดรับ  และเม่ือไรจะไดรับก็ไมสามารถคาดคะเนได 
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โดยสรุปวิธีการเสริมแรงจึงอาจกลาวไดวามี  6  วิธี  อยางไรก็ดีสําหรับงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยเห็น
วาวิธีการสุดทายหรือการเสริมแรงแบบสุมไมเหมาะสมกับวัตถุประสงคของงานวิจัยช้ินน้ีเนื่องดวย
ผูวิจัยเช่ือวา  แทจริงแลวกลุมตัวอยางยอมตองใชวิธีการเสริมแรงแบบใดแบบหนึ่งขางตนแตอาจตอบวา
วิธีการเสริมแรงของตนใชวิธีการเสริมแรงแบบสุมทั้งหมด  ซ่ึงยอมทําใหผลการวิเคราะหขอมูลเกิด
ความคลาดเคลื่อน 
 
2.3   ความรูทัว่ไปเกีย่วกับงานบัตรประจําตวัประชาชน 
 

 "บัตรประจําตัวประชาชน"  เปนเอกสารท่ีทางราชการออกใหเฉพาะผูมีสัญชาติไทย
เพื่อใชพิสูจนทราบและยืนยันตัวบุคคล สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการใชหนังสือยืนยันตัวบุคคลใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พ.ศ. 2457  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว โดยในมาตรา 90 บัญญัติวา   "กรมการอําเภอเปนพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎร
ในทองที่อําเภอน้ันจะนําไปมาคาขายในทองที่อ่ืน"วัตถุประสงคของการออกหนังสือเดินทางรับรอง
ราษฎรดังกลาวเพื่อประโยชนของราษฎรโดยตรง  เพราะการมีหนังสือเดินทางของทางราชการไวแสดง
ตัวบุคคลวา ตัวเขาเปนใคร  มาจากแหงหนตําบลใด   ยอมทําใหการเดินทางในตางทองท่ีเปนไปดวย
ความสะดวกและหากเจาหนาที่เกิดความสงสัยขอตรวจคนตัวก็สามารถใชหนังสือเดินทางที่ออกใหเปน
หลักฐานยืนยันและพิสูจนไดวาเปนคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการรับรองแลวไมไดเปนพวกมิจฉาชีพหรือ
พวกโจรแตอยางใด   หนังสือดังกลาวจึงเปนท่ีรูจักกันแพรหลายในสมัยนั้นและเหมาะสมกับสภาพการ
เวลาของสังคม ความสําคัญของหนังสือเดินทางตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ จึงไมแตกตางไป
จากความสําคัญของบัตรประจําตัวประชาชนในปจจุบัน ดวยเหตุน้ีจึงอาจกลาวไดวาตนกําเนิดของบัตร
ประจําตัวประชาชนมีที่มาจากหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรเพื่อใชเดินทางไปทองท่ีที่อื่นสําหรับ
การคาขายติดตอกันโดยมีกรมการอําเภอ (หรือนายอําเภอปจจุบัน) เปนพนักงานทําหนังสือดังกลาว  
ตอมาในป พ.ศ. 2486 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรี  ไดเสนอออกกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนข้ึนมาบังคับใชเปนการ
เฉพาะคร้ังแรก  เรียกวา "พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนพุทธศักราช 2486" นับเปนกฎหมาย
ฉบับแรกที่เกี่ยวกับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกคนไทย  แตประกาศและบังคับใชเฉพาะ
ราษฎรในสองจังหวัดเทานั้น คือ  จังหวัดพระนคร  และจังหวัดธนบุรี  (กรุงเทพมหานครในปจจุบัน)     

DPU



 - 18 - 

บัตรประจําตัวประชาชนรุนแรก  มีลักษณะเปนบัตรรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  พับเปน 4 ตอนคลาย
บัตรยืมหนังสือของหองสมุดมีทั้งหมด 8 หนา  แตละตอนกวาง 4 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ตัวบัตรใชไดท้ัง 2 ดาน 
ดานหนา(ปกหนา)จะมีรูปครุฑและคําวา  "บัตรประจําตัวประชาชน" พรอมเลขทะเบียนที่ออก
บัตร  ดานหลัง (ปกหลัง) เปนคําเตือนสําหรับผูถือบัตรใหระลึกถึงหนาท่ีที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยบัตรประจําตัวประชาชน เชน  ตองพกบัตรติดตัวและแสดงตอเจาหนาที่ไดเสมอตองขอเปลี่ยนบัตร
เม่ือบัตรหมดอายุ ตองแจงขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรเม่ือมีการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล หรือที่
อยู   เปนตน   บัตรประจําตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  มีอายุการใช 10 ป เม่ือบัตรหมดอายุ
แลว  ตองทําคํารองขอเปลี่ยนบัตรโดยเสียคาธรรมเนียมไมเกิน 25 สตางค   สวนบุคคลซ่ึงจะตองมีบัตร
ตามกฎหมาย   คือ ผูท่ีมีอายุต้ังแต 16 ปบริบูรณจนถึง  70 ปบริบูรณ และกําหนดใหยื่นคํารอง ภายใน 60 
วัน นับแตวันที่ผูน้ันตองมีบัตรตามพระราชบัญญัติน้ี  

 อยางไรก็ดีบัตรประจําตัวประชาชนรุนแรกมีจุดออนในดานการพกพา  ท้ังน้ีเน่ืองจากมี
ลักษณะใหญเกินไปทําใหเกิดความไมสะดวกตอผูใชที่จะตองนําพกพาติดตัวไปดวยเสมอ ประกอบกับ
ลักษณะของบัตร  หลักการ   และวิธีการทางกฎหมายในเร่ืองการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนลาสมัย 
รัฐบาลในสมัย  จอมพล สฤษดิ์  ธนรัชต เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนใหเหมาะสมย่ิงข้ึนและใหสามารถบังคับใชกับ
ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ในท่ีสุดจึงไดออก   "พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ.2505" ซ่ึงให
บังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2506 เปนตนมา โดยการออกบัตรจะมี  "กรมการปกครอง" เปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการออกบัตรประจําตัวประชาชนท่ัวประเทศ   สาระสําคัญที่แตกตางไปฉบับป 
พ.ศ. 2486  มีหลายประการ  อาทิ เชน  กําหนดไวอยางชัดเจนวา ผูที่ตองมีบัตรตองเปนผูมีสัญชาติ
ไทย  อายุระหวาง 17 ปบริบูรณ  แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ บัตรมีอายุ 6 ป กําหนดคาธรรมเนียมในการ
ออกบัตรหรือเปลี่ยนบัตรไวฉบับละ 5 บาท  และใหยกเลิกบัตรประจําตัวประชาชนรุนแรกเปลี่ยนมาใช
บัตรรุนใหมแทน    ลักษณะของบัตรรุนที่สองเปนบัตรรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   ขนาดกวาง 6 เซนติเมตร ยาว 
9 เซนติเมตร  ดานหนาเปนรูปตราครุฑอยูตรงกลาง   มีขอความ  "สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชนกระทรวงมหาดไทย"     วันที่ออกบัตรและวันบัตรหมดอายุดานหลังจะเปนรายการของผูถือ
บัตร  ประกอบดวย  รูปถายที่มีเสนบอกสวนสูงเปนนิ้วฟุต ใตรูปจะมีเลขและตัวอักษรแสดงถึงอําเภอที่
ออกบัตรและเลขทะเบียนบัตรและตราประจําตําแหนงเจาพนักงานออกบัตรปรากฏอยูทาง
ดานซาย  สวนดานขวาจะมี  ช่ือตัว  ช่ือสกุล  วันเดือนปเกิด  อายุ  ที่อยู  และลายมือช่ือเจาพนักงานออก
บัตร บัตรประจําตัวประชาชนรุนที่สองนี้เปนบัตรรูปขาว-ดํา  รายการผูถือบัตรพิมพดวยเครื่องพิมพดีด

DPU



 - 19 - 

ธรรมดา  คนไทยไดทําบัตรรุนนี้ ต้ังแตป 2506  จนถึงส้ินป 2530  รวม 24 ป ประมาณไมตํ่ากวา 100 
ลานบัตรจึงเปนที่รู จักและแพรหลายของคนไทยในชวงระหวางปดังกลาว แตก็พบจุดออนหลาย
ประการขอสําคัญคืออายุของผูที่จะตองมีบัตรท่ีกําหนดไว17ปบริบูรณ  ไมสัมพันธกับกฎหมายคุมครอง
แรงงานประกอบกับกฎหมายฉบับนี้กําหนดการใหนับอายุตามปพุทธศักราช ทําใหจํานวนประชาชนผู
ขอย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  จะมาย่ืนทําบัตรกันมากในชวงตั้งแตวันที่ 1 มกราคมจนถึงส้ิน
เดือนกุมภาพันธของทุกป  ปญหาทางขอกฎหมายทําใหเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการประชาชนได
อยางท่ัวถึง        

 ในสมัย พลเอกเปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีจึงไดยกเลิก  พ.ร.บ. บัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2505 และตรา "พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526" ข้ึนใชบังคับแทน  โดยมีผล
ต้ังแตวันที่ 21 เมษายน 2526 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน      กฎหมายฉบับน้ี มีขอเดนในเรื่องการปรับปรุง
จุดออนของกฎหมายฉบับกอน ไดแก  การลดอายุของผูท่ีจะตองขอมีบัตรจาก17 ปบริบูรณ เปน15 ป
บริบูรณเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน  การนับอายุผูขอมีบัตร15 ปบริบูรณใหนับชน
วันเดือนปเกิดของแตละบุคคล ซ่ึงเปนการนับอายุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนอกจากนั้นได
ขยายระยะเวลาการขอมีบัตรเพิ่มข้ึนจากเดิมที่กําหนดไว60 วันเปน 90 วัน กําหนดใหบัตรที่ยังใชไดใน
วันที่ผูถือบัตรมีอายุครบ70ปบริบูรณสามารถใชไดตอไปจนกวาผูถือบัตรจะเสียชีวิต  กําหนดลักษณะ
ความผิดเกี่ยวกับบัตรและบทลงโทษเพิ่มข้ึน  และไมเก็บคาธรรมเนียมในการขอมีบัตรครั้งแรกหรือขอ
มีบัตรใหมเม่ือบัตรเดิมหมดอายุ  การเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชนในครั้งน้ีมิไดสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  และลักษณะของบัตรประจําตัวประชาชนแตอยางใด  ลักษณะของบัตร
ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ  

จากนั้นเนื่องดวยความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในเชิงความสัมพันธระหวางประเทศ
สูงข้ึนทําใหมีบุคคลตางดาวเขามาอยูในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน   ท้ังในลักษณะของผูเขาเมืองโดย
ถูกตองตามกฎหมายและผูอพยพหลบหนีเขาเมืองโดยมิชอบ ความตองการบัตรประจําตัวประชาชนใน
หมูของคนตางดาวเพื่อใหสามารถใชชีวิตอยูในประเทศไทยไดเย่ียงคนไทย  กอใหเกิดปญหาการปลอม
แปลงบัตรประจําตัวประชาชนอยางมาก นอกจากนี้ตัวแปรทางดานเทคโนโลยีคือคอมพิวเตอรเริ่มเขามา
มีบทบาทในภาคเอกชนและราชการไทย   ส่ิงเหลานี้เปนเครื่องกระตุนใหมีการเรียกรองปรับปรุงรูป
โฉมของบัตรประจําตัวประชาชนใหสวยงาม   กาวหนา ทันสมัย  และสามารถปองกันการปลอมแปลง
ไดมากข้ึน     ดวยเหตุน้ี  คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติรสูลานนทเปนนายกรัฐมนตรี  จึง
ไดมีมติเมื่อวันท่ี30 เมษายน 2529เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบการผลิตบัตรประจําตัวประชาชน
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ดวยระบบคอมพิวเตอร    ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอและอนุมัติใหดําเนินการได ซ่ึงมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของการพลิกโฉมหนาของบัตรประจําตัวประชาชน  มาสูรูปแบบ
ใหมเปนบัตรรุนที่ 3 

บัตรประจําตัวประชาชนรุนท่ี 3 น้ี ลักษณะบัตรเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 5.4 
เซนติเมตร ยาว 8.4 เซนติเมตร  ตัวบัตรจะเปนสีขาวและมีลายพื้นเปนเสนสีฟาทั่วบัตรท้ังสอง
ดาน   ดานหนาของบัตรมีรูปครุฑอยูตรงกลาง  มีตัวอักษรคําวา"บัตรประจําตัวประชาชน"  อยูดานบน
ครุฑคําวา  "กรมการปกครอง"  อยูดานซาย  คําวา "กระทรวงมหาดไทย"  อยูดานขวา   สวนดานลาง
ครุฑมีลายมือช่ือเจาพนักงานผูออกบัตรและตราประจําตําแหนง    สําหรับดานหลังของบัตรแถวบนสุด
จะมีเลขประจําตัว13หลักซ่ึงเปนเลขชุดเดียวกับที่ปรากฏในทะเบียนบาน  ถัดมาจะมีเลข 8 หลัก  ซ่ึงเลข 
2 หลักแรกบงบอกถึงรอบของการออกบัตร  สวนเลข6หลักตอมาหมายถึงลําดับท่ีของการทําบัตร  ถัด
ลงมาดานซายจะมีรูปถายของผูถือบัตรเปนรูปสีธรรมชาติ   โดยมีเสนแสดงสวนสูงเปนเซนติเมตร สวน
ดานขวาจะมีรายการของผูถือบัตร  ประกอบดวย ช่ือตัว  ช่ือสกุล  วันเดือนปเกิด  วันออกบัตร  วันบัตร
หมดอายุ และที่อยู   ลักษณะที่พัฒนาซ่ึงถือวาเปนจุดเดนของบัตรรุนนี้  คือรูปถายผูถือบัตรเปนรูป
สี  พิมพรายการผูถือบัตรดวยเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ   มีการปองกันการปลอมแปลงดวยการ
เคลือบวัสดุปองกันการปลอมแปลงชนิดพิเศษ   มีลายสัญลักษณรูปสิงห   และคําวา"กรมการ
ปกครอง"  ฝงอยูในเนื้อวัสดุไมสามารถมองเห็นไดชัดดวยตาเปลา   การจัดเก็บขอมูลผูทําบัตรและการ
ตรวจสอบรายการบัตรเดิมถูกดําเนินการในรูปของฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร    บัตรประจําตัว
ประชาชนระบบน้ี   เริ่มใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2531 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน  

สําหรับบัตรประจําตัวประชาชนรุนที่ 4 หรือท่ีเรียกกันวาบัตรประจําตัวประชาชนแบบ Smart 
Card เปนแนวความคิดที่จะใหประชาชนใชบัตรเพียงใบเดียวแทนบัตร ประเภทตางๆ   ที่รัฐออกให
ท้ังหมด   เพื่อใหเกิดความสะดวกตอประชาชนในการพกพาบัตรและเปนการประหยัดงบประมาณของ
รัฐในการออกบัตรประเภทตางๆ     ตลอดจนใหเกิดความเปนมาตรฐานเดียวกัน(One Standard) ใน
สังคมไทย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูรับผิดชอบตามกฎหมายไดนําแนวความคิดมาพิจารณาเพ่ือ
ดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมโดยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการเปน3ระยะดังน้ี 

ระยะท่ี1  จัดทําระบบใหบริการประชาชนดานการทะเบียนราษฎรดวยระบบเช่ือมโยง (Online) 
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่อีก 572 สํานักทะเบียนทั่วประเทศ (ดําเนินการไป แลว 505 สํานักทะเบียน) 
เนื่องจากขอมูลทะเบียนราษฎรเปนขอมูลหลักที่ใชในการออกบัตรประจําตัวประชาชน 
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ระยะท่ี2   จัดทําระบบการออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบเช่ือมโยง(Online)ใหครอบคลมุทุก
พ้ืนท่ีอีก 866 สํานักทะเบียน ท่ัวประเทศ (ดําเนินการไปแลวใน 9 จังหวัดรวม 211 สํานักทะเบียน) 
เพื่อใหประชาชนสามารถไดรับบัตรภายใน 15นาที เหมือนกันทั่วประเทศ และยังเปนการปองกันการ
ทุจริตสวมตัวทําบัตรเนื่องจากสามารถตรวจสอบรายการประวัติทําบัตรไดท่ัวประเทศ  

ระยะท่ี 3  ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการผลิตบัตรจากตัวบัตรเปลาที่คาดดวยแถบแมเหล็ก 
( Magnetic Card )มาเปนแบบตัวบัตรเปลาที่ฝงไมโครโปรเซสเซอรซิป ( Chip Card ) เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดเก็บขอมูลตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของ ขอมูล และเพ่ิมเติมอุปกรณใน
การอาน/เขียน Chip ในระบบการออกบัตรท่ีมีอยูเดิม ก็จะทําใหทุกสํานักทะเบียนทั่วประเทศจํานวน 
1,077 สํานักทะเบียน สามารถออกบัตรประจําตัวแบบ Smart Cardใหแกประชาชนทุกคน ไดภายใน15 
นาที  (www.borathailand.org) 

นอกจากจะนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการออกบัตรประจําตัวประชาชนอยางสมบูรณแบบ
ท้ังระบบเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของบัตรใหทันสมัยแลว      และเพ่ือเปนการปรับปรุงระบบการใหบริการ
ประชาชน  ใหสะดวก  รวดเร็ว และถูกตอง การผลิตบัตรจะกระจายไปถึงสํานักทะเบียนแตละ
แหง   ประชาชนท่ีมาทําบัตรสามารถรอรับบัตรไดทันทีดวยความรวดเร็ว  ภายในวันท่ีติดตอขอทํา
บัตร  โดยไมจําเปนตองใชใบรับ บ.ป.2 (หรือใบเหลือง) อีกตอไป     โครงการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2538 หลังจากติดต้ังระบบและใหบริการดานทะเบียน
ราษฎรแลว  กรมการปกครองจึงสามารถเปดระบบใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม
เปนครั้งแรก  ณ.ที่วาการอําเภอเมืองปทุมธานี  และกรุงเทพมหานคร  โดยถือปฐมฤกษในวันที่5
ธั น ว า ค ม  2539  เ พ่ื อ เ ป น สิ ริ ม ง ค ล ใ น ว โ ร ก า ส ฉ ล อ งป ก า ญ จน า ภิ เ ษ ก แ ล ะ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช       ในดานกฎหมายนั้น  ยังคง
ใช พ.ร.บ.  บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 เพ่ือบริการประชาชนในการขอทําบัตรในกรณีตางๆ ส่ิง
ท่ีเพ่ิมข้ึนมาเพื่อรองรับการจัดทําบัตรระบบใหม     ไดแก  การออกกฎกระทรวง  กําหนดลักษณะของ
บัตร  และการประกาศกําหนดพื้นท่ีที่จะดําเนินการเทาน้ัน(http://www.dopa.go.th/card/card.htm) 
 นอกจากน้ีตัวบัตรประจําตัวประชาชนโดยตรงแลวเนื่องดวยมีการปฏิรูประบบราชการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีนโยบายลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาและการ
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ สําหรับที่เกี่ยวของกับงานบัตร
ประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง   ซ่ึงมีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับกระบวนงานจึงกําหนดใหมี
โครงการสํานักทะเบียนมาตรฐาน (R.S.O.) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค 3 ขอหลักไดแก (1) สนองนโยบาย
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รัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุมคาและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจในการใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียนและบัตร  (2) 
สนับสนุนใหสํานักทะเบียนไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
ของสํานักทะเบียนใหสูงข้ึน อันจะเปนประโยชนตอการบริการประชาชนตามอํานาจหนาที่  และ (3) 
ประชาชนไดรับบริการทางดานทะเบียนและบัตรดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธภิาพ และ
เปนธรรมซ่ึงจะตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมท้ังน้ีโครงการสํานัก
ทะเบียนมาตรฐาน (R.S.O.) จึงนับวาเปนแนวทางหนึ่งในการท่ีจะปรับปรุงพัฒนาสํานักทะเบียนใหมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนทางดานงานทะเบียนและบัตรท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กรมการปกตรองใหประชาชนไดรับความพึงพอใจที่ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเสมอ
ภาคเปนธรรมเปนตนแบบในการใหบริการภาครัฐที่มีผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจนเปนรูปธรรม ตลอดจน
นําไปสูการไดรับความยอมรับในมาตรฐานจากประชาชนอยางกวางขวางโดยทั่วไปน่ันเอง 

ในปจจุบันการดําเนินการเกี่ยวกับบัตรประชาชนมี 8 ประการ ประกอบดวย  (1) การขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนครั้งแรก (2) กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  (3) กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทําลาย  
(4) กรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ (5) กรณีเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล (6) กรณีบุคคลไดรับการยกเวนไม
ตองมีบัตรขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (7) กรณีผูถือบัตรยายท่ีอยู (8) การขอตรวจหลักฐานหรือคัด
สําเนารายการเกี่ยวกับบัตร ท้ังน้ีการบริการดังกลาวสามารถรับบริการไดทั้งที่เทศบาลเมือง (งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน สังกัดฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล) เทศบาลนคร (งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน สังกัดฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล )ที่วาการอําเภอ 
(งานบัตรประจําตัวประชาชน สังกัด ฝายทะเบียนและบัตร) และ สํานักงานเขต  (งานทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน สังกัดฝายทะเบียน) ซ่ึงมีมากถึง 1,079 แหงทั่วประเทศ(http://www.dopa.go.th) 
 
2.4  งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ  
 
 เน่ืองดวยแนวทางการเสริมแรงสําหรับงานวิจัยช้ินนี้  หมายถึง  รูปแบบ  และ วธิีการการ
เสริมแรง  งานวิจัยท่ีเกีย่วของจึงไดแบงเปนสองสวนหลักๆ ตามวตัถุประสงคหลกัของงานวิจัยชิ้นนี้ 
ท้ังนี้เพราะโดยแทจริงงานวจัิยเกีย่วกับการเสริมแรงมักประกอบดวยการศึกษาท้ังในเรื่อง รูปแบบ และ
วิธกีารการเสรมิแรง  นอกจากน้ีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงโดยสวนใหญมกัเปนการวิเคราะห
ระดับบุคคลหรือระดับกลุม(และมักเปนกลุมขนาดเล็ก) สําหรับงานวิจัยประเดน็การเสริมแรงท่ีมีหนวย
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การวิเคราะหระดับองคการโดยตรงนัน้ งานวิจัยช้ินนี้อาจถือไดวาเปนงานวิจยัช้ินแรกๆ ทั้งน้ีในหัวขอนี้
จึงสืบคนไดเฉพาะงานวิจยัในสองระดับทีก่ลาวถึงขางตน  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเสริมแรง 
  

Allen, et. al. (1964,อางอิงในสมพร  สุทัศนีย, 2522) ทําการศึกษาวิจัยเด็กวัยกอนเขาเรียนที่มี
ปญหาการแยกตัว  คือเด็กหญิงแอนอายุ  4 ขวบ  แอนเปนเด็กชอบเลนคนเดียว  ไมคอยพูดจา  ข้ีอาย  ไม
มีความเช่ือมั่นในตนเอง  เฉย  และไมเคยรองไห  แมจะโดนรังแก จากการประเมินคาพฤติกรรมปรากฏ
วา  แอนใชเวลาเพียง  10 % ในการติดตอสังสรรคกับเพ่ือน  สวนใหญจะอยูคนเดียวและอยูกับผูใหญ  
แอลเล็นและคณะไดทําการทดลองโดยใชแบบทดลอง ABAB จากการวิจัยพบวา  ระยะ A1 ซ่ึงเปนระยะ
เสนฐาน  แอนใชเวลาประมาณ 10% ในการติดตอกับเพื่อน  ในระยะ  B1  คือชวงเวลาที่ผูใหญใหความ
สนใจตอการที่แอนพูดจากับเพื่อน ๆ  ในชวงนี้  แอนจะใชเวลาประมาณ 60 %  ติดตอกับเพื่อนกลับไป
ระยะ A2 คือชวงเวลาท่ีผูใหญไมใหความสนใจตอพฤติกรรมที่ไมติดตอกับเพื่อนกลับไประยะ A2  คือ
ชวงเวลาท่ีผูใหญไมใหความสนใจตอพฤติกรรมที่ไมติดตอกับเพ่ือนจะเห็นวาการติดตอสัมพันธกับ
เพื่อนลดลงประมาณ 20 %  แลวกลับไประยะ B2  คือระยะการใหแรงเสริมจากผูใหญ  ความถี่ในการ
พูดจากับเพ่ือนเพ่ิมสูงข้ึนอีก  จากการวิจัยจึงสรุปไดวา  การใหแรงเสริมทางสังคมสามารถพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กได 

 
 Hart et al. ( 1964  อางอิงในสมพร  สุทัศนีย , 2522)  ไดทําการทดลองโดยการใหความสนใจ
และไมใหความสนใจเพ่ือปรับพฤติกรรมการรองไหของเด็กวัยกอนเขาเรียน  2  คน  โดยทําการทดลอง
ในหองทดลอง  ซ่ึงเด็ก  2  คนนี้มีความถี่ในการรองไหสูง  โดยกําหนดวาการรองไหตองเปนการรองไห
ท่ีไดยินในระยะ  50 ฟุต  และนานถึง  5  วินาทีเปนอยางนอย  ในระยะ  2  วันแรกซ่ึงเปนระยะเสนฐาน  
ในระยะนี้เด็กจะรองไหอยูนาน  เม่ือเด็กหยุดรองไหครูจะเขาใกลตัวเด็ก  ใหความสนใจดวยการพูดคุย
ดวย  ตอมาเปนระยะหยุดใหแรงเสริม  คือเม่ือเด็กรองไหครูจะไมใหความสนใจ  ในทางตรงกันขามถา
เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมคือ  หยุดรองไหครูจะใหความสนใจ  แสดงอาการยอมรับ  จากการทดลอง
บิลจะรองไห  5 – 10 ครั้งทุกเชาที่โรงเรียน  หลังจากการไมใหความสนใจแกการรองไหการรองไหก็
ลดลง 0 – 2 ครั้งในตอนเชา  แตถาใหความสนใจแกการรองไห  การรองไหก็จะเพ่ิมข้ึน  ดังน้ันการให
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ความสนใจแกพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมใหความสนใจแกพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  สามารถเพิ่ม
ความถี่ของพฤติกรรมที่เหมาะสมข้ึนได 
  

มณีรัตน  ปรินายวณิชย (2549)  ศึกษาวิจัยเชิงทดลอง  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยใชการบริหารแบบมีสวนรวมและการเสริมแรง ซ่ึงประกอบ
ไปดวยระบบรอง (Sub  Systems)  3 ระบบ คือ  ระบบมอบหมายงาน  ระบบติดตามรายงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และระบบการเสริมแรงทางสังคม  นําทั้ง  3  ระบบมาใชอยางสอดคลอง
ตอเนื่องกันเปนระบบรวม (Total  System)  ทุกระบบยอยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร  นําระบบท่ี
ไดนี้มาปฏิบัติจริงตลอดภาคเรียนที่ 1 – 2 ปการศึกษา 2549  วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี  คือ 
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  กอนและหลังการใชรูปแบบ
การบริหารแบบมีสวนรวมและการเสริมแรง 
 2.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอนและหลังการใช
รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมและเสริมแรง 
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กอนและหลังการใชรูปแบบการบริหารแบบ
มีสวนรวมและเสริมแรง 
 ประชากรของการวิจัยไดแก  บุคลากรในโรงเรียนยโสธรพิทยาคมที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 
2549  จํานวน  160  คน  จําแนกเปนบุคลากรสายการสอน  140  คน  บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  
12 คน และนักการภารโรง  8  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  (1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  (2) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร  (3) คูมือการบริหารงานแบบเนนการมี
สวนรวมและการเสริมแรงการปฏิบัติงานของบุคลากร  และ (4) แบบสํารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
 การทดลองการดําเนินการ  โดยนําทั้ง  3  ระบบรอง  ในคูมือการใชการบริหารงานแบบมีสวน
รวมและการเสริมแรงการปฏิบัติงานของบุคลากรมาใชกับบุคลากร  ตลอดภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  
2549  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  รวม  40  สัปดาห  โดยใชระบบมอบหมายงานในสัปดาหที่  1  
เริ่มใชระบบติดตามรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในสัปดาหที่  2  และเริ่มใชระบบเสริมแรง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสัปดาหที่  3  ของการดําเนินงานโดยใชระบบที่ 2 และ 3 อยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลา  40  สัปดาห  เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึนตามวัตถุประสงคที่กําหนดให 
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 ผลการวิจัย  พบวา 
 1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมและการ
เสริมแรงอยูในระดับดี  และสูงกวากอนการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมและการเสริมแรง  ซ่ึง
อยูในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
และการเสริมแรง  อยูในระดับดีและสูงกวากอนการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมและการ
เสริมแรง  ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในภาคเรียน 1,2 ปการศึกษา 2549  ซ่ึงเปนป
การศึกษาที่ใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมและการเสริมแรง  สูงกวาในภาคเรียนที่  1,2 ป
การศึกษา  2548  ซ่ึงเปนปการศึกษากอนการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมและการเสริมแรง  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 
 กนิษฐา  ปนสุวรรณ (2531)  ไดศึกษาประสิทธิผลของการเสริมแรง  ตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติ  และการปฏิบัติงานเยี่ยมบาน  ของนักศึกษาพยาบาล  ในการวิจัยครั้งนี้
ใชการเสริมแรง 2 แบบคือ  การใหคําชมเชยและการใหขอมูลยอนกลับรวมกับคําชมเชย  กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคือ  นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่  2  ปการศึกษา 2530  ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา  
จํานวน  119  คน  แบงเปน  3  กลุม  คือ  กลุมควบคุม  40  คน  กลุมทดลอง  1  ใหการเสริมแรงดวยการ
ใหคําชมเชย  39  คน  กลุมทดลอง  2  ใหการเสริมแรงดวยการใหขอมูลยอนกลับรวมกับการใหคํา
ชมเชย  40  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  ประกอบดวย  แบบวัดพฤติกรรม
การเรียนรูดานเจตคติตอการเยี่ยมบาน  แบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานเยี่ยมบาน  
พรอมคูมือการใชแบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานเยี่ยมบาน  ข้ันตอนการทําวิจัยมี
ดังนี้คือ  เม่ือนักศึกษาเขามาฝกปฏิบัติงานเย่ียมบาน  ผูวิจัยจะทําการวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติ
ตอการเย่ียมบานของนักศึกษากอนฝกปฏิบัติงาน  สวนกลุมควบคุมไดรับการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตามปกติ  และเม่ือส้ินสุดการฝกปฏิบัติงาน  ผูวิจัยทําการวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติตอการเย่ียม
บานของนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  พรอมทั้งรวบรวมผลการปฏิบัติงานเย่ียมบานของนักศึกษาที่ไดรับจาก
แบบสังเกตและประเมินพฤติกรรม 
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 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้  คารอยละในสวนท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป  t-test  ใชในการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติตอการเยี่ยมบานกอนและหลังการทดลอง  การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way  Analysis  of  Variance)  ใชในการวิเคราะหความแตกตางของ
พฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติตอการเยี่ยมบาน  และการปฏิบัติงานเยี่ยมบาน  ระหวางกลุมและ
วิเคราะหความแตกตางเปนรายคู  ดวยวิธีของ Scheffe ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95  
 ผลการศึกษาพบวา  
 1. พฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติตอการเย่ียมบานของนักศึกษา  ท้ังสามกลุมคือ  กลุมทดลอง
ท่ีไดรับการเสริมแรงดวยการใหคําชมเชย  กลุมทดลองที่ไดรับการเสริมแรงดวยการใหขอมูล  ยอนกลับ
รวมกับการใหคําชมเชย  และกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ภายหลังการทดลอง  คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติตอการเย่ียมบานของ
นักศึกษา  ในกลุมที่ไดรับการเสริมแรงดวยการใหคําชมเชย  และกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 3. คะแนนเฉลี่ยผลการฝกปฏิบัติงานเย่ียมบานของนักศึกษา  ในกลุมที่ไดรับการเสริมแรงดวย
ใหคําชมเชย  กลุมที่ไดรับการเสริมแรงดวยการใหขอมูลยอนกลับรวมกับการใหคําชมเชย และกลุม
ควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือทดสอบเปนรายคูพบวา 
  3.1 คะแนนเฉล่ียผลการปฏิบัติงานเย่ียมบานของนักศึกษา  ในกลุมท่ีไดรับการ
เสริมแรงดวยการใหขอมูลยอนกลับรวมกับการใหคําชมเชย  สูงกวากลุมที่ไดรับการเสริมแรงดวยการ
ใหคําชมเชย  และกลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
  3.2 คะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานเย่ียมบานของนักศึกษา  ในกลุมท่ีไดรับการ
เสริมแรงดวยการใหคําชมเชย  สูงกวา  กลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญ  ที่ระดับ  0.05 
 
 จุรีรัตน  ธัยมาตร (2525) ไดศึกษาถึงผลของการใชแรงเสริมแลกเปลี่ยนที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมไมทําการบานและเพื่อประเมินผลของระยะเวลาในการใหแรงเสริมแลกเปลี่ยนที่มีตอความ
คงทนของพฤติกรรมทําการบานในชวงการทดลองที่หยุดใหแรงเสริมแลกเปลี่ยน  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาทดลองครั้งน้ีไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  จํานวน  5  คน  ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
บางปะอิน  “ราชานุเคราะห  1”  ในปการศึกษา 2524  นักเรียนทั้ง 5 คนน้ีไดผานการลงความเห็นจาก
คณะกรรมการ  ซ่ึงประกอบดวยคร ู 6  คน  วาเปนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมทําการบาน  โดยเฉพาะอยาง
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ยิ่งในวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  แบบแผนของการศึกษาทดลองครั้งน้ีเปนแบบ
สลับกลับ  4 ระยะ (ABAB)  และใชการวิเคราะหหลายเสนฐานในพฤติกรรมเดียวกันในสถานการณที่
ตางกันในแตละวิชา  ผลที่ไดจากการศึกษาทดลองครั้งนี้  สนับสนุนขอสรุปที่วาแรงเสริมแลกเปลี่ยนมี
ผลทําใหพฤติกรรมทําการบานเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้ระยะเวลาของการใหแรงเสริมแลกเปลี่ยนที่ยาวนาน
กวา  สงผลใหพฤติกรรมทําการบานในระยะการทดลองที่หยุดใหแรงเสริมแลกเปลี่ยนคงที่ถาวรกวา  
จากการศึกษาครั้งนี้จึงเสนอแนะไดวากระบวนการถอดถอนแรงเสริมแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธตอ
ความคงท่ีของพฤติกรรม  ฉะนั้นครูผูจัดโปรแกรมแรงเสริมแลกเปลี่ยนในโรงเรียนควรตระหนักใน
ความสําคัญของเทคนคิการจัดตารางการเสริมแรงในระยะการถอดถอน 
 
 กรรณิการ  อุทิศไทย (2543) ไดวิจัยกึ่งทดลองซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลของการ
เสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกรและการใชการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  
เรื่อง  การบวกและการลบ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา  2542  
โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบงาย  จํานวน  3  หองเรียน  หองเรียนละ  30  
คน  รวมเปน  90  คน  โดยใหแตละหองเปนแตละกลุม  แลวแบงเปนกลุมทดลอง  2  ลุม  และกลุม
ควบคุม  1  กลุม  ซ่ึงนักเรียนกลุมทดลองที่  1  จะไดรับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  กลุมทดลองท่ี 2   
ไดรับการเสริมแรงทางสังคม  และกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล  คือ  One  Way  ANOVA  และ T-Test 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง  
การบวกและการลบ  หลังการทดลองเพ่ิมข้ึน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการเสริมแรงทางสังคม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง  การ
บวกและการลบ  หลังการทดลองเพิ่มข้ึน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร  และการเสริมแรงทางสังคม  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการบวกและการลบแตกตางจากกลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง  การบวกและการลบของนักเรียนกลุมท่ี
ไดรับการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคม  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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 บุญทัน  ไกรเพ็ชร  (2531 อางอิงใน  กรรณิการ  อุทิศไทย, 2543)  ไดศึกษาผลของการใหการ
เสริมแรงทางสังคมตอพฤติกรรมกาวราว  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลท่ีมีพฤติกรรมกาวราวคือ  
กาวราวทางกาย  กาวราวทางวาจา  จํานวน  3  คน  เปนการทดลองแบบสลับกลับ  ระยะที่  1  เปนขั้นวัด
พฤติกรรมเสนฐานของนักเรียนแตละคน  ระยะที่ 2 เปนข้ันการเสริมแรงทางสังคม  โดยครูจะใหการ
เสริมแรงทางสังคม  ซ่ึงไดแก  ความสนใจ  และคําชมเชย  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมคือ
ไมกาวราวทางกาย  และวาจา  และจะเพิกเฉย  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมกาวราว  ระยะที่ 3 เปนข้ัน
การหยุดย้ัง  โดยครูใหการเพิกเฉยตอพฤติกรรมท้ังกาวราวและเหมาะสมระยะท่ี 4  เปนข้ันนําเอาการ
เสริมแรงกลับมาใชอีก  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนสามคน  มีความถี่ลดลง  และ
ความถี่ของพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มข้ึน  ในระยะที่ 2 และ 4 คือ  ระยะใหการเสริมแรงทางสังคมตอ
พฤติกรรมที่เหมาะสม  และการใหการเพิกเฉยตอพฤติกรรมกาวราว 
 
 ทศพร  จันทนราช (2534 , อางอิงในกรรณิการ  อุทิศไทย   , 2543)  ไดศึกษาเปรียบเทียบการ
เสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรกับการเสริมแรงทางสังคมที่มีตอการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่  2  โรงเรียนบานหัวทํานบ  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่เขียนสะกดคําไมถูกตอง  และมีเชาวนปญญาอยูระดับปานกลาง  จํานวน  16  คน  
แบงเปนกลุมทดลองที่  1  และกลุมทดลองที่ 2  กลุมละ  8  คน  โดยกลุมทดลองท่ี  1  ไดรับการ
เสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  และกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการเสริมแรงทางสังคม  เมื่อเขียนสะกดคําได
ถูกตองตามเกณฑที่กําหนดไว  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  โดยใช  The  
Wilcoxon’s Matched  Pairs Signed-Ranks  Test  และ  The Mann-Whitney  U Test  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกรและนักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงทางสังคม  เขียนสะกด
คําถูกตองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยนักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถ
กรกับนักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงทางสังคม  เขียนสะกดคําไดถูกตองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกรมีคาเฉลี่ยของคะแนนสะกดคําสูงกวา  
นักเรียนท่ีใชการเสริมแรงทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการเสริมแรง  
 

พรชุลี  และสงบ  (2519 อางอิงในสมพร  สุทัศนีย , 2522)  ไดทําการปรับพฤติกรรมกอกวนใน
หองเรียนของนักเรียนช้ันประถมปที่ 5  โดยการใหแรงเสริมเปนกลุม  แรงเสริมบวกที่ใชไดแก  รางวลัท่ี
เด็กพอใจ  ถามีพฤติกรรมกอกวนนอยกวาเกณฑที่วางไวในชวงเวลา  30  นาที  และจะใหส่ิงที่เด็กไม
พอใจ  เม่ือเด็กมีพฤติกรรมกอกวนมากกวาเกณฑที่วางไวในชวงเวลาน้ัน  จากการทดลองผลปรากฏวา  
การใหแรงเสริมบวกหรือส่ิงท่ีเด็กพอใจและการใหส่ิงท่ีเด็กไมพอใจพรอม ๆ กันในชวงเวลาหนึ่ง  
สามารถลดพฤติกรรมกอกวนลงได   
 

ยุทธศักดิ์  จันณรงค (2534 ) ไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับความรูพ้ืนฐานกับอัตราการ
เสริมแรงในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับ
ความรูพื้นฐานกับอัตราการเสริมแรงที่แตกตางกันในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีมีระดับความรูพื้นฐานแตกตางกัน  ในการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มอัีตราการเสริมแรงแตกตางกัน 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อําเภอเมือง
สกลนคร   จังหวัดสกลนคร ปการศึกษา  2534  จํานวน  80  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบโควตา (Quota  
Sampling)  จากนักเรียนกลุมที่มีระดับความรูพื้นฐานอยูในระดับสูงและระดับตํ่า  ระดับละ  40  คน  สุม
ตัวอยางแตละระดับออกเปนสองกลุม  กลุมละ  20  คน  โดยวิธีจับฉลาก  เพื่อเขารับการทดลองเรียนกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีอัตราการเสริมแรงสองแบบคือ  แบบแรกมีอัตราการเสริมแรงแบบ
กําหนดจํานวนครั้งคงท่ี  แบบท่ีสองมีอัตราการเสริมแรงแบบกําหนดจํานวนครั้งแปรผัน  เครื่องมือที่ใช
ในการทดลองไดแก (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องประโยคคําถาม  ประโยค
บอกเลา  ประโยคปฏิเสธ   ประโยคคําส่ังและขอรอง   ท่ีมีอัตราการเสริมแรงแตกตางกัน  (2)  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน  40  ขอ  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด  4  
ตัวเลือก  ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน  มีคาความเช่ือมั่น  .90  โดยผลการวิจัยปรากฏวา   
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 1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางระดับความรูพื้นฐานกับอัตราการเสริมแรงในบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 2. นักเรียนที่มีระดับความรูพื้นฐานตํ่า  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากนักเรยีนท่ีมีระดับ
ความรูพื้นฐานสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีอัตราการเสริมแรงแบบกําหนดจํานวน
ครั้งแปรผันกับนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีอัตราการเสริมแรงแบบกําหนด
จํานนครั้งคงท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

สมพร  สุทัศนีย (2522)  ศึกษาผลของการใชแรงเสริมทางสังคมดวยคําชมเชยการแสดงการ
ยอมรับและการใหความสนใจของครูตอความถี่ของพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปกติของนักเรียนช้ันประถม
ปที่ 2 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนหญิงอายุระหวาง  7- 8 ขวบ  กําลังเรียนอยูในช้ัน
ประถมปท่ี  2 ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร   จังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน   4  คน   ซ่ึง
คณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังจํานวน  6 คนไดลงความเห็นวาเปนเด็กที่มีพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปกติ 
 การดําเนินการวิจัย  ผูสังเกต  2  คนจะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผูรับการทดลองและครู
ผูใหแรงเสริมทุก  12  วินาที  ตลอดระยะเวลา  30  นาที  โดยหยุดพัก  1  นาที  หลังการบันทึก  5  นาที  
คาความเช่ือถือไดของการบันทึกของผูสังเกต  2  คน  หาไดจากการเอาคาความคิดเห็นตรงกัน  หารดวย
คาความคิดเห็นตรงกัน  บวกดวยคาความคิดเห็นไมตรงกัน  คูณดวย  100  แบบวิจัยใชแบบการ
วิเคราะหเสนฐานหลาย ๆ  เสนฐานในพฤติกรรมเดียวกันในสถานการณท่ีตางกันของแตละคนคือ  
multiple  baseline  design  across  individual  โดยการเก็บรวบรวมพฤติกรรมของแตละคนในระยะ  8  
วันของระยะเสนฐาน  กอนท่ีผูรับการทดลองคนท่ี 1  ไดรับแรงเสริมหลังจากรวบรวมขอมูลของแตละ
คนแลว  ก็ใหแรงเสริมแกผูรับการทดลองคนที่  1  การสังเกตในระยะเสนฐานดําเนินตอไปสําหรับคน
อ่ืน ๆ  หลังจากพฤติกรรมชัดเจนแลวก็ใหแรงเสริมแกคนที่ 2,3 และ 4  ตอไปในเวลาที่ตางกนัจนกระทัง่
ครบทุกคน 
 การวิเคราะหขอมูล  โดยการหาความถี่เปนรอยละ  แลวเปรียบเทียบความถี่ของพฤติกรรม
ภายในคน ๆ เดียวกัน  และตางคนภายในกลุม  แลวเสนอขอมูลดวยตารางและกราฟเสน 
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 ผลการวิจัยปรากฏวา  การใหแรงเสริมทางสังคมทําใหพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปกติลดลง  และ
พฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะการไมพูด  ไมสบตา  และปฏิกิริยาโตตอบอื่น ๆ  
  

Rheingold, Gewitz and Ross (1959  อางอิงใน, สมพร  สุทัศนีย,  2522)  ช้ีใหเห็นวาแรงเสริม
ทางสังคมในลักษณะของการใหความสนใจและการยอมรับของผูใหญ  สามารถพัฒนาภาษาพูดของเด็ก
เล็ก ๆ ได  โดยทําการทดลองกับเด็กอายุ 3 เดือน จํานวน 21 คน  โดยจัดใหอยูในท่ีพิเศษ  ในระยะเสน
ฐาน  ผูทําการทดลองโนมตัวเขาไปหาเด็ก  และนับจํานวนคําที่ออกมาเปนภาษาของเด็ก  2  วันตอมา
ผูทําการทดลองแสดงการโตตอบกับเด็กดวยการยิ้มและทําเสียงกุกกิ๊ก  พรอมกับสัมผัสทองเบา ๆ   
 2 วันตอมากลับไปสูระยะหยุดใหแรงเสริม  จะเห็นวาอัตราเฉลี่ยของคําพูดออแอ  ในระยะเสน
ฐานเกิดข้ึนประมาณ 13 – 14 ครั้ง  ในชวงเวลา  3 – 4 นาที  แตระยะการใหแรงเสริมอัตราเฉลี่ยของการ
สงเสียงของคําเพิ่มเปน  18  ครั้ง  คือ ประมาณ 39% ของวันแรก  ในวันที่ 2 ของการใหแรงเสริมความถี่
เฉลี่ยของคําพูดเกิดขึ้นประมาณ 25 ครั้ง  คือเพ่ิมอีก  34 %  สําหรับระยะหยุดใหแรงเสริมพฤติกรรม
ลดลงเปน  17  ครั้งในวันแรก  และ  15  ครั้งในวันที่ 2 ซ่ึงใกลเคียงกับระยะเสนฐาน  ผลจากการทดลอง
น้ีช้ีใหเห็นวา  การใหแรงเสริมมีประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมของเด็กอายุ  3 เดือนได 
 

O’ Leary และ Becker  (1967  อางอิงใน จุรีรัตน  ธัยมาตร, 2525)ไดทําการทดลองใชแรงเสริม
แลกเปลี่ยนในโรงเรียนแหงหนึ่งโดยคัดเลือกนักเรียนเกเรจากหองตาง ๆ  มา  17  คน  นํามาเรียน
รวมกันในหองหนึ่งตางหากเม่ือนักเรียนไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ครูต้ังไว  ครูใหนักเรียนใสแตม
คะแนนลงในสมุดของครูที่วางไวบนโตะนักเรียนจะใสแตมคะแนนลงในสมุดทุกครั้งที่แสดง
พฤติกรรมพึงประสงคในทุก ๆ  15  นาที  เม่ือหมดเวลา  นักเรียนไดคะแนน  ต้ังแต  1  ถึง  10  แตม  ถา
ไดคะแนน  10  เต็ม  หมายความวานักเรียนปฏิบัติตามกฎของข้ันอยางดียิ่ง  ถาไดคะแนน  1  แตม  
หมายความวานักเรียนไมทําตามกฎของหองเลย  ผลจากการศึกษาพบวาระยะแรก ๆ กอนการทดลอง
น้ันนักเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงคเฉลี่ยรอยละ  76  แตเม่ือนําระบบการใชแรงเสริมแลกเปลี่ยนมา
ใชพฤติกรรมไมพึงประสงคลดลงเหลือรอยละ  10  
 
 Meyer, Nalthan และ Kopet (1977)  อางอิงในจุรีรัตน  ธัยมาตร, 2525)  ไดทําการทดลองใชแรง
เสริมแลกเปลี่ยน  เพื่อเพิ่มพฤติกรรมเก็บวารสารคืนที่เดิมบนช้ันในหองสมุดของมหาวิทยาลัย Rutgers 
โดยนับจํานวนวารสารท่ีเกลื่อนอยูท่ีโตะเปนเวลา  13  วัน  เพื่อหาขอมูลพ้ืนฐาน (baseline) ตอมาติดปาย 
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“โปรดเก็บหนังสือเขาท่ีเดิม”  ทั่วบริเวณท่ีมีช้ันวางวารสารหลังจากนั้นประกาศใชแรงเสริมแลกเปลี่ยน
แกผูนําวารสารมาไวที่เดิม  และโดยของที่สามารถแลกไดมีหลายชนิด  ไดแก  อาหาร  เครื่องดื่ม  บัตร
ชมภาพยนตร  และมีการจับสลากรางวัลมูลคา  25  เหรียญอเมริกัน  ภายใน  14  วัน  จึงยุติการใหแรง
เสริมแลกเปลี่ยน แตยังมีปายแนะนําใหเก็บวารสารเขาที่เติมตอไปอีก  11  เดือน  ผลการทดลองพบวา  
ในขั้นพ้ืนฐานและการติดปาย “โปรดเก็บหนังสือเขาที่เดิม” ไมตางกัน  แตเม่ือมีการใหแรงเสริม
แลกเปลี่ยน  การเก็บหนังสือเขาที่เพิ่มมากข้ึนมา  แลวก็กลับลดลง  เม่ือยุติการใหแรงเสริมแลกเปลี่ยน
หลังจากนั้น  11  เดือนเจาหนาที่ติดตามผลอีกครั้งหนึ่งพบวา  การเก็บวารสารคืนที่เดิมมีมากกวาตอนที่
สํารวจในครั้งแรกและตอนติดปายประกาศแนะนํากอนใชแรงเสริมแลกเปลี่ยน    
 

 มนทิพย  สุคนธมาน (2543) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชสัญญาเง่ือนไข  และ  การใช
แรงเสริมทางสังคมตอพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  
โรงเรียนเทศบาล  1  วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  จังหวัดนครปฐม   
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6  กอนและหลังการใชสัญญาเงื่อนไข  การใชแรงเสริมทางสังคมและ  2) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  หลังการทดลองระหวางกลุมการใชสัญญาเง่ือนไข  กลุมการใช
แรงเสริมทางสังคม  และกลุมการเรียนการสอนแบบปกติ 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคี
พิทยา)  จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา  2542  ท่ีไดรับการประเมินพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ตํ่ากวาเปอรเซ็นตไทลที่  25  จํานวน  18  คน โดยเลือกหองเรียนที่มีนักเรียนไดรับการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตํ่ากวาเปอรเซ็นตไทลที่  25  มากท่ีสุด  มาจํานวน  3  หองเรียน  
สุมตัวอยางแบบงายมาหองละ  6  คน  สุมหองเรียนทั้ง  3  หอง  เพ่ือเปนกลุมทดลอง  2  กลุม และกลุม
ควบคุม  1  กลุม   กลุมทดลอง  1  ไดรับการใชสัญญาเงื่อนไขตอพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
กลุมทดลองท่ี  2  ไดรับการใชแรงเสริมทางสังคมตอพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุมตัวอยาง
ท้ัง   3  กลุมไดรับการบันทึกพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาหละ  2  ครั้ง  10  สัปดาห  ครั้ง
ละ  50  นาที  รวม  20 ครั้ง  เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก  1)  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  2) แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  3) โปรแกรมการใชสัญญาเง่ือนไข  
และ  4) โปรแกรมการใชเสรมทางสังคม  การวิเคราะหขอมูลใช  The  Wilcoxon  Match  Pairs  Signed-
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Ranks  Test, The  Mann  Whitney  U  Test  และ  The  Kruskal-Wallis  One-Way  Analysis  of  
Variance  Test. 
 ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนท่ีไดรับการใชสัญญาเง่ือนไขมีพฤติกรรมการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  2) นักเรยีนทีไ่ดรบัการใชแรง
เสริมทางสังคม  มีพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  3) นักเรียนที่ไดรับการใชสัญญาเง่ือนไข  นักเรียนท่ีไดรับการใชแรงเสริมทางสังคม  และ
นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ  มีพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  กลุมนักเรียนที่ไดรับการใชสัญญาเงื่อนไขมีคะแนนพฤติกรรมการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงกวา  กลุมนักเรียนท่ีไดรับการใชแรงเสริมทางสังคม  และกลุมนักเรียนที่ไดรับการ
เรียนการสอนแบบปกติ  
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

ระเบียบวิธวีิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาวการณและแนวทางการเสริมแรงบคุลากรภาครัฐที่พึง
ประสงค : กรณีกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน” จะใชการศึกษาวิจยัเอกสารควบคูกับการศึกษา
ภาคสนาม (documentary and field research) และเพ่ือใหสามารถบรรลวุัตถุประสงคดังกลาวจึงกําหนด
ระเบียบวิธวีิจัยดังน้ี  

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรแบงเปน 2 กลุมหลัก ประกอบดวย หัวหนาฝายทะเบียน (หัวหนางานทะเบียน
ราษฎร)สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีอยูในหนวยงานราชการท่ีมีบริการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน และ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสวนงานดังกลาว จากฐานขอมูลของสํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( www.dopa.go.th )  จากฐานขอมูลพบวามีจํานวน 
หนวยงานราชการที่มีบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอยูท้ังหมด 1,079 แหง สําหรับกลุมแรกคือ
หัวหนาสวนงานดังกลาวมีแหงละ 1 คน สวนในกลุมท่ีสอง มีเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานอยูในสวน  
งานดังกลาวแหงละประมาณ 6 คน ทั้งนี้สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ผูวิจัยจะใชวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน หรือนําเอาวิธีการเลือกตัวอยางตางประเภทมาใชรวมกัน ( สุชาติ  ประสิทธิ์
รัฐสินธุ  , 2546) คือเปนแบบใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปนโดยมีข้ันตอนการเลือกตัวอยาง 
ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ีหน่ึง การสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ โดยการกําหนดพ้ืนที่ที่ตองการศึกษา 
ไดแก หนวยงานราชการท่ีมีบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงมีจํานวนรวม 1,079 แหง และเมื่อ
ใชเกณฑจากฐานขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงแบงเปน 4 กลุม ซ่ึงจะแบงเปน 
เทศบาลนคร 23 แหง เทศบาลเมือง 129 ที่วาการอําเภอ 877 แหง และ สํานักงานเขต 50 แหง  จากทั้ง  4  
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กลุม ผูวิจัยสุมตัวอยางท่ีจะศึกษา 20 เปอรเซ็นตของจํานวนหนวยงานราชการท้ังหมด ซ่ึงพบวาจะมี
หนวยงานราชการจํานวน 216 แหง เปนกลุมตัวอยาง จากน้ันนํามาจัดสัดสวนของแตละกลุม 
ประกอบดวย   
 
-    สัดสวนจากเทศบาลนคร  มีคา   (216x 23) / 1079 =    4.60 
     หมายความวาวิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้จํานวน    5     แหง  
     ทั้งน้ีเปนกลุมตัวอยางกลุมแรกจํานวน  5 คน และ ในกลุมที่สองแหงละ 2 คน  
     จํานวน 10  คน                รวม  15  คน  
-    สัดสวนจากเทศบาลเมือง  มีคา   (216x 129 ) /  1079 =    25.8 
     หมายความวาวิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้จํานวน    26     แหง   
     ทั้งน้ีเปนกลุมตัวอยางกลุมแรกจํานวน  26 คน และ ในกลุมที่สองแหงละ 2 คน  
     จํานวน 52  คน    รวม  78  คน  
-    สัดสวนจากท่ีวาการอําเภอ  มีคา   (216 x 877) / 1079 =  175.5 
     หมายความวาวิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้จํานวน    175     แหง   
     ทั้งน้ีเปนกลุมตัวอยางกลุมแรกจํานวน  175 คน และ ในกลุมท่ีสองแหงละ 2 คน  
     จํานวน 350  คน    รวม  525  คน  
-    สัดสวนจากสํานักงานเขต  มีคา   (216 x 50 ) / 1079 =  10.0 
     หมายความวาวิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้จํานวน   10      แหง  หรือ กลุมตัวอยาง 10 คน 
     ทั้งน้ีเปนกลุมตัวอยางกลุมแรกจํานวน  10 คน และ ในกลุมที่สองแหงละ 2 คน  
      จํานวน 20  คน    รวม  30  คน  
 

  ข้ันตอนที่สอง การใชวิธีการสุมอยางงาย  ดวยการจับฉลาก เพื่อกําหนดพ้ืนที่ศึกษา ซ่ึง
ไดผลของการสุมดวยวิธีการดังกลาว ดังนี้ 
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กลุมท่ี 1  เทศบาลนคร  กลุมตัวอยางจาก  5  แหง ประกอบดวย  
              เจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร(หัวหนางานบัตรประจําตัวประชาชน)และเจาหนาที่ของ
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงราย  , เทศบาลนครสุราษฎรธานี , เทศบาลนคร
อุดรธานี , เทศบาลนครระยอง และ เทศบาลนครตรัง 
 

กลุมท่ี 2   เทศบาลเมอืง  กลุมตัวอยางจาก  26  แหง  ประกอบดวย  
เจาหนาที่บริหารงานทะเบยีนและบัตร(หัวหนางานบัตรประจําตัวประชาชน)และเจาหนาท่ีของ

สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมืองแสนสุข , เทศบาลเมอืงกําแพงเพชร , เทศบาลเมือง
สกลนคร , เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี, เทศบาลเมืองอุทัยธานี  , เทศบาลเมืองวารนิชําราบ , เทศบาลเมือง
ขลุง , เทศบาลเมืองลพบรุี , เทศบาลเมืองรอยเอ็ด, เทศบาลเมืองชุมพร , เทศบาลเมืองปากพนัง , เทศบาล
เมืองเมืองพล , เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  , เทศบาลเมืองพิจิตร , เทศบาลเมืองเขลางคนคร  , เทศบาล
เมืองหนองบัวลําภ ู, เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน , เทศบาลเมืองปราจนีบุร ี, เทศบาลเมืองกระทุมแบน , 
เทศบาลเมืองพะเยา , เทศบาลเมืองเพชรบรูณ , เทศบาลเมืองแพร , เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี , เทศบาล
เมืองแกนพัฒนา , เทศบาลเมืองคลองแห และ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 

 
กลุมท่ี 3   ทีว่าการอําเภอ  กลุมตัวอยางจาก 175 แหง  (ไดรับการตอบรับจํานวน 110  แหง หรือคิดเปน
รอยละ  63 )  ประกอบดวย  

หัวหนาฝายทะเบียนและบตัรประจําตัวประชาชนและเจาหนาท่ีของสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชน ที่วาการอําเภอดานมะขามเต้ีย , กมลาไสย , ยางตลาด ,คํามวง,ปางศิลาทอง  , โปงนํ้ารอน ,
สอยดาว , นายายอาม, พนมสารคาม,พานทอง , สรรพยา ,หันคาเทพสถิต , เมืองชุมพร, ปะทิว,เวียงชัย ,
พญาเม็งราย ,ดอยสะเก็ด ,สันปาตอง , ฮอด ,  ปะเหลียน, วังวเิศษ ,อําเภอเมือง จ.ตราด  , เขาสมิง  , สาม
เงา, ทาสองยาง , ดอนตูม ,นาทม , เสิงสาง, พิมาย, ขามทะเลสอ, รอนพิบูลย, ตากฟา,บางบัวทอง ,ตาก
ใบ ,แมจริม , นานอย,เวียงสา , ชําน,ิ ประโคนชยั,ปะคํา , ลําลูกกา,ทับสะแก ,สามรอยยอด ,อุทัย , 
โพทะเล, ทับคลอ, พรหมพริาม,วัดโบสถ, เขายอย, บานแหลม, สูงเมน,สอง ,นาเชือก , วาปปทุม, ยางสี
สุราช, คําชะอี, ขุนยวม, แมสะเรียน,ทรายมูล ,คําเข่ือนแกว ,ละอุน , จอมบึง,บางแพ ,พัฒนานิคม , แม
เมาะ , งาว , อําเภอเมือง จ.ลําพูน, บานธ ิ , แมทา, นาดวง, นาแหว, วงัสะพุง ,พยุห ,กุสุมาลย , อําเภอ
เมือง จ.สมุทรสงคราม , อัมพวา ,บานแพว , เขาฉกรรจ, ทาชาง,บานดานลานหอย , ,ศรีนคร ,อําเภอเมือง 
จ.สุพรรณบรุ ี,บางปลามา ,อําเภอเมือง จ.สุรินทร ,จอมพระ ,กาบเชิง ,ศีขรภูม ิ, ,สนม ,ปากคาด , บุงคลา, 
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ไชโย, ลืออํานาจ,ปทุมราชวงศา , พนา , ทุงฝน, พิบูลยรกัษ, สรางคอม,น้ําปาด ,ลบัแล , กุดขาวปุน, 
เหนือคลอง, เกาะลันตา,ลําทับ , อาวลกึ, บอพลอย, ศรสีวัสดิ์, พนมทวน,พรานกระตาย , พระยืน และ สี
ชมพู 
 
กลุมท่ี 4   สํานกังานเขต  กลุมตัวอยางจาก 10 แหง  ประกอบดวย  
 หัวหนาฝายทะเบียนและเจาหนาที่ของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนสํานักงานเขตจอมทอง
, สํานักงานเขตยานนาวา , สํานักงานเขตธนบุรี , สํานักงานเขตสายไหม , สํานักงานเขตสะพานสูง ,
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ,สํานักงานเขตดุสิต, สํานักงานเขตบางคอแหลม , สํานักงานเขตคลองสาน 
และ สํานักงานเขตคันนายาว   

     
โดยสรุปจึงมีกลุมตัวอยางรวมสําหรับกลุมแรก จํานวน 216 คน กลุมที่สอง จํานวน 432 คน 

รวมกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยช้ินน้ี คือ 648  คน อยางไรกต็ามเนื่องดวยเครื่องมือท่ีใชในการวจิัยคือ 
แบบสอบถามที่ไดรับการตอบรับจากระบบไปรษณียทําใหกลุมที่ 3 หรือที่วาการอําเภอมีการตอบกลับ
คิดเปนรอยละ 63 (จาก 175 แหง) ไดรบัการตอบรับจํานวน 110 แหง ซ่ึงทําใหกลุมตัวอยางสําหรับ
งานวิจยัช้ินน้ีจงึประกอบดวย  กลุมแรก จํานวน 151 คน กลุมท่ีสอง จํานวน 302  คน รวมกลุมตวัอยาง
สําหรับงานวจิยัชิ้นน้ี คอื 453   คน   

 
 

3.2   เครือ่งมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรประมาณคาท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนเพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นเกี่ยวกับการเสริมแรงในองคการทั้งน้ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1.ศึกษาแนวทางการประเมินและกําหนดตัวบงชี้แนวทางการเสริมแรงจากทฤษฎีการเรยีนรูและ
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม 

2.จากแนวคิดของทฤษฎีขางตนนํามาเปรียบเทียบความจําเปนเกี่ยวกับการนําทฤษฎีไป
ประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับการนําแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงซ่ึงเปนหนวยยอยของทฤษฎี
ดังกลาวนําไปประยุกตใชกับการศึกษาการเสริมแรงในหนวยงานภาครัฐประเภทที่มีบริการจัดทําบัตร
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ประจําตัวประชาชนหนวยศึกษา ซ่ึงไดแนวทางที่เกี่ยวของตามขอบเขตในการวิจัยครั้งน้ีสองลักษณะ 
คือ รูปแบบ และวิธีการการเสริมแรง 

3.วิเคราะหและตรวจสอบตัวช้ีวัดการเสริมแรงจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือจัดทําขอ
คําถามเพื่อทดสอบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมวามีความเห็นเกี่ยวกับ วิธีการ และ 
รูปแบบการเสริมแรงอยางไร ท้ังในสวนของสภาวการณในปจจุบันและแนวทางการเสริมแรงที่พึง
ประสงค  ทําใหงานวิจัยช้ินนี้มีแบบสอบถามจํานวน  2 ชุด  ชุดแรกสอบถามหัวหนาสวนงาน
กระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน และ ชุดท่ีสองเปนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูในสวนงาน
ดังกลาว ท้ังนี้จะแบงแบบสอบถามเปน 4 ตอน เชนเดียวกัน ประกอบดวย 
 

ตอนที่หน่ึง เปนขอคําถามสอบถามขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ตอนที่สองเปนขอคําถามสอบถามสภาวการณการเสริมแรงในหนวยงานของกลุมตัวอยาง ทั้งกรณีของ
หัวหนาสวนงานซ่ึงเปนกลุมตัวอยางกลุมที่หนึ่งและที่เปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอยูในสวนงานดังกลาว
ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางกลุมที่สอง เปนขอคําถามแบบใหเลือกตอบไดหลายคําตอบสอบถามทั้งวิธีการ และ
รูปแบบการเสริมแรง  
ตอนที่สามเปนขอคําถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงในหนวยงานของกลุม
ตัวอยาง ท้ังกรณีของหัวหนาสวนงานและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูในสวนงานดังกลาวโดยใชมาตรวัด
แบบไลเคิรท ประกอบดวยตัวเลือก  5  ตัวเลือก  คือ จากมากท่ีสุดจนถึงนอยที่สุด 
และตอนที่ส่ีเปนขอคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆของกลุมตัวอยาง ซ่ึงสอบถามเปนคําถามปลายเปด  
 

4.ทดสอบหาคาความเที่ยงจํานวน 10 ชุด กับหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงมิใช
กลุมตัวอยางไดผลการทดสอบอยูใหในเกณฑเช่ือถือได ซ่ึงไดผลการทดสอบแอลฟาครอนบาคทั้งฉบับ
มากกวา 0.50  ซ่ึงตามขอเสนอของ Nunally (1978) ถือวาขนาดของความเท่ียงต้ังแต 0.50 ขึ้นไปเช่ือได
วาเปนเกณฑที่ไดมาตรฐานสําหรับการวัดทางสังคมศาสตร)  จากนั้นจึงนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
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3.3      การวิเคราะหขอมูล      
 
             ผูวจิัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติดงัน้ี 

 
1.วิเคราะหเกีย่วกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (หัวหนาสวนงานบตัร

ประจําตัวประชาชน และผูปฏิบัติงานในสวนงานดังกลาว )โดยหาคาความถี่ และคารอยละ 
2.วิเคราะหสภาวการณการเสริมแรงท้ังในเรือ่งรูปแบบ (จากขอคําถาม 12 ขอ ทั้งน้ีขอคําถาม 

รูปแบบการเสริมแรงที่มี 4 ประเภท คือ การเสรมิแรงเชิงบวก  การเสรมิแรงเชิงลบ  การหยดุยั้ง และการ
ลงโทษ)  และ วิธกีารการเสรมิแรง (จากขอคําถาม 5 ขอ ท้ังนี้ขอคําถาม หมายถึง การเสรมิแรง
พฤติกรรมโดยการใชจํานวนครั้งและระยะเวลาในการเสริมแรงเปนเง่ือนไขในการเสริมแรง ซ่ึงมี 5 
ประเภท คือ การเสริมแรงตามเวลาแนนอน การเสริมแรงตามเวลาไมแนนอน การเสริมแรงตาม
อัตราสวนแนนอน  การเสรมิแรงตามอัตราสวนไมแนนอน  และ การเสริมแรงทุกครั้ง)โดยหาคาความถี ่
และคารอยละ นอกจากน้ีจะแยกรายงานผลการวิเคราะหระหวางหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชน และผูปฏิบัติงานในสวนงานดังกลาว  

3.วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ และ วธิีการการเสริมแรงของกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุมโดยวเิคราะหหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยกําหนดความหมายของ
คาเฉลี่ยแตละชวงคะแนน  (จากมาตรวดัแบบไลเคิรท  5  ตัวเลือก  จากมากที่สุด  5  คะแนน  ถึงนอย
ท่ีสุด  1  คะแนน)  ดังนี ้

 
1.00 - 1.80   หมายความวา  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
1.81 – 2.60   หมายความวา  มีความเหมาะสมนอย 
2.61 – 3.40   หมายความวา  มีความเหมาะสมปานกลาง 
3.41 – 4.20   หมายความวา  มีความเหมาะสมมาก 

   4.21 – 5.00   หมายความวา  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

 4.เปรยีบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการเสริมแรง (รปูแบบ และ 
วิธกีารการเสรมิแรง)ของกลุมตัวอยางเฉพาะหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัยทีสั่งกัดหนวยงานตางระดับกนั คือ  ระดับเทศบาลนคร  ระดับเทศบาลเมือง ระดับทีว่าการ
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อําเภอ และ ระดับสํานักงานเขต โดยการใช  ONE–WAY  ANOVA (สําหรับการเปรียบเทียบรูปแบบ
การเสริมแรง เพราะเปนการวเิคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณซ่ึงเปนตัวแปรตาม และ 
ตัวแปรเชิงกลุม ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ โดยการเปรยีบเทียบต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป ) และใชการทดสอบ     
Chi – Square Test (เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของหลายประชากร และสุมตัวอยางจากแตละประชากรท่ี
เปนอิสระตอกนั) จึงมกีารต้ังสมมติฐานไว 2 ขอ ประกอบดวย 

 4.1 หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกนัจะมีความคิดเห็นเกีย่วกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงทีแ่ตกตางกัน  

โดยเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดวา 
H 0 :  หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงไมแตกตางกัน 
H 1 :  หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงแตกตางกัน 
 
4.2 หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของวิธกีารการเสรมิแรงท่ีแตกตางกัน  
โดยเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดวา 
H 0 :  สัดสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธกีารการเสรมิแรงของหัวหนางาน

สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกันไมแตกตางกัน 
H 1 :  สัดสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธกีารการเสรมิแรงของหัวหนางาน

สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกันแตกตางกัน 
 

5.วิเคราะหขอเสนอแนะประเด็นเกีย่วกับแนวทางการเสริมแรงท่ีเหมาะสมในทัศนะของ
ผูปฏิบติังานภายในหนวยงานภาครัฐ  โดยการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปด  แลวนํามาจัด
กลุมโดยนําเสนอในรูปของความถีแ่ละรอยละ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห 
 
 งานวิจัยช้ินนี้ซ่ึงมีวัตถุประสงค 4 ประการหลักคือ (1) เพ่ือตองการทราบสภาวการณการ
เสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐกรณีกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน (2) เพื่อ
ตองการทราบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงที่พึงประสงคของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาวทั้งในเรื่องรูปแบบและวิธีการ (3) เพื่อตองการ
เปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ตางระดับกัน ไดแกระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ที่วาการอําเภอ  และ สํานักงานเขต 
และ (4) เพ่ือทราบขอเสนอแนะของเจาหนาที่สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนประเด็นการเสริมแรงที่
พึงประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ ท้ังน้ีไดกําหนดกลุมตัวอยางเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาว
เปน 2 กลุม ประกอบดวย หัวหนาฝายทะเบียน (หัวหนางานทะเบียนราษฎร)สวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีอยูในหนวยงานราชการท่ีมีบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน และ เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานอยูในสวนงานดังกลาว ทั้งนี้สําหรับผลการวิเคราะหนอกจากจะแบงเปน 4 หัวขอหลักตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัยแลว ในแตละหัวขอหลักยังไดแบงเปน 2 หัวขอยอย คือ สภาวการณการ
เสริมแรง (สภาพในปจจุบัน) และ แนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค (ทัศนะของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับภาวะที่นาจะเกิดขึ้น) ของท้ังสองกลุมประกอบการวิเคราะหและเพ่ือใหสอดคลองกับ
สาระสําคัญตางๆขางตนผลการวิเคราะหจึงประกอบดวย 
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4.1        สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 4.2        สภาวการณการเสรมิแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ 

 4.3        ทัศนะเก่ียวกับแนวทางการเสริมแรงที่พึงประสงค 
 4.4     การเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงทีพ่ึงประสงคของหัวหนาสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกนั 

 4.5       ขอเสนอแนะของเจาหนาที่สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนประเด็นการเสริมแรงที่พึง
ประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ 
 
 
4.1    สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

1. เพศ  
 ผลการศึกษาหนวยงานภาครฐัในสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกนั ไดแกระดับ

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง อําเภอ  และ สํานักงานเขต  และไดแบงกลุมตวัอยางในแตละระดับเปน 2 
ประเภท คือ (1) หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน จากจํานวน 151 คน โดยรวมพบวาสวนใหญ
เปนเพศชาย 94 คน (รอยละ 62.3) และเมื่อแยกรายหนวยงานที่ตางระดับกนัมีเพียงหนวยงานเดียวคือ
เทศบาลนครท่ีมีหัวหนาสวนงานเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และ (2) ผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชน จากจํานวน 302 คน โดยรวมสวนใหญพบวาเปนเพศหญิง 196 คน (รอยละ 64.9) 
และเมื่อแยกรายหนวยงานทีต่างระดับกนัมีเพียงหนวยงานเดียวคือสํานกังานเขตที่มผีูปฏิบัติงานของ
สวนงานเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง นอกจากนี้ในหนวยงานระดับอ่ืนมีลักษณะในทิศทางตรงกันขาม 

 
2. อายุ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ่ึงพจิารณาจากระดับของหนวยงาน 4ระดับ และ จากกลุม

ตัวอยาง 2 ประเภท  (เชนเดียวกนักับการรายงานผลการวิเคราะหในเรื่องเพศ) ประกอบดวย   (1) 
หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน จากจํานวน 151 คน สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 40-49 ป
โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม   57 คน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมามีอายุเฉลีย่อยูในชวง 30-39 ป 
คิดเปนรอยละ 29.1   และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายหนวยงานท่ีตางระดับกันพบวา หนวยงานระดับ
เทศบาลเมืองและอําเภอ สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 40-49 ป และ หนวยงานระดับเทศบาลนครและ
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สํานักงานเขต สวนใหญมีอายุเฉลีย่อยูในชวง 50 ปขึ้นไป  และ (2) ผูปฏิบติังานของสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชน จากจํานวน 302 คน โดยรวมสวนใหญมีอายุเฉลีย่อยูในชวง 30-39 ปโดยมีจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม   113 คน คิดเปนรอยละ 37.4 รองลงมามีอายุเฉลีย่ต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 25.8   
และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายหนวยงานท่ีตางระดับกนัพบวา สํานักงานเขตเปนเพียงหนวยงานท่ี
ผูปฏิบติังานสวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 40-49 ป ในขณะที่หนวยงานในระดับอ่ืนๆ สวนใหญมีอายุ
เฉลี่ยอยูในชวง 30-39 ป ท้ังส้ิน 

 
3. ระดับการศกึษา 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ่ึงพิจารณาจากระดับของหนวยงาน 4ระดับ และ จากกลุมตัวอยาง 
2 ประเภท  (เชนเดียวกนักับการรายงานผลการวิเคราะหในเรื่องเพศและอายุ) ประกอบดวย   (1) หัวหนา
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน กลุมตัวอยางจากจํานวน 151 คน สวนใหญรอยละ  62.3  มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  รองลงมารอยละ  24.5  มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา ซ่ึงแมจะพิจารณา
จําแนกตามระดับของหนวยงานพบวามลีักษณะในทิศทางเดียวกันและ (2) ผูปฏิบัติงานของสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชน จากจํานวน 302 คน โดยรวมสวนใหญมีการศึกษาระดับปรญิญาตร ี  (รอยละ  
64.2 )    รองลงมารอยละ  30.8   มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปรญิญาตร ี    และเม่ือพิจารณาจําแนกตาม
ระดับของหนวยงานพบวามีลักษณะในทิศทางเดียวกนั    ( ดังแสดงในตารางที่  1) 
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ตารางท่ี  1   แสดงสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง อําเภอ  สํานักงานเขต  รวม 
 

 
สถานภาพสวนบุคคล 

 
จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย 
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

 ชาย      (หัวหนาสวนงาน) 2 1.3 14 9.3 72 47.7 6 4.0 94 62.3 
 หญิง 3 2.0 12 7.9 38 25.2 4 2.6 57 37.7 

เพศ รวม 5 3.3 26 17.2 110 72.8 10 6.6 151 100 
 ชาย   (ผูปฏิบัติงาน) 0 0 19 6.3 75 24.8 12 4.0 106 35.1 
 หญิง 10 3.3 33 10.9 145 48.0 8 2.6 196 64.9 
 รวม 10 3.3 52 17.2 220 72.8 20 6.6 302 100 
 ต่ํากวา  30 ป   (หัวหนาสวนงาน) 0 0 2 1.3 6 4.0 0 0 8 5.3 
 30-39 ป 1 0.7 6 4.0 36 23.8 1 0.7 44 29.1 
 40-49 ป 3 2.0 11 7.3 42 27.8 1 0.7 57 37.7 

อาย ุ 50-59ป 1 7.0 7 4.6 26 7.2 8 5.3 42 27.8 
 รวม 5 3.3 26 17.2 110 72.8 10 6.6 151 100 
 ต่ํากวา  30 ป   (ผูปฏิบัติงาน) 3 1.0 11 3.6 61 20.2 3 1.0 78 25.8 
 30-39 ป 4 1.3 24 7.9 82 27.2 3 1.0 113 37.4 

 40-49 ป 3 1.0 15 5.0 46 15.2 11 3.6 75 24.8 

 50  ปขึ้นไป 0 0 2 0.7 31 10.3 3 10 36 11.9 

 รวม 10 3.3 52 17.2 220 72.8 20 6.6 302 100 
ตํ่ากวาปริญญาตรี   (หัวหนาสวนงาน) 0 0 8 5.3 12 7.9 0 0 20 13.2 

ปริญญาตร ี 4 2.6 16 10.6 68 45.0 6 4.0 94 62.3 
ปริญญาโทหรือสูงกวา 1 0.7 2 1.3 30 19.9 4 2.6 37 24.5 

รวม 5 3.3 26 17.2 110 72.8 10 6.6 151 100 
ตํ่ากวาปริญญาตรี   (ผูปฏิบัติงาน) 1 0.3 13 4.3 73 24.2 6 2.0 93 30.8 

ปริญญาตร ี 8 2.6 37 12.3 138 45.7 11 3.6 194 64.2 
ปริญญาโทหรือสูงกวา 1 0.3 2 0.7 9 3.0 3 1.0 15 5.0 

 
 

ระดับ
การ 
ศกึษา 

 
 
 รวม 10 3.3 52 17.2 220 72.8 20 6.6 302 100 
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4.2        สภาวการณการเสรมิแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ 
 

 สภาวการณการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ สําหรับงานวิจัยช้ินน้ี หมายถึง 
รูปแบบของการเสริมแรงที่มี 4 ประเภท เชน การเสริมแรงเชิงบวก  และ วิธีการเสริมแรง  (การเสริมแรง
พฤติกรรมโดยการใชจํานวนครั้งและระยะเวลาในการเสริมแรงเปนเง่ือนไขในการเสริมแรง)  ซ่ึงมี 5 
ประเภท เชน การเสริมแรงตามเวลาแนนอน ที่ถูกนํามาปฏิบัติระหวางการทํางานในกระบวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ดังนั้นในสวนนี้จึงไดแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน รวมท้ังในแตละสวนจะแบงเปน
สภาวการณการเสริมแรงในทัศนะของบุคลากรภาครัฐ 2 ระดับ คือ หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชน และ ผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว 
 

  4.2.1   สภาวการณประเดน็รปูแบบการเสรมิแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ  
 ในสวนของประเด็นรูปแบบการเสริมแรง ซ่ึงมาจากขอคําถามจํานวน 12 ขอ ซ่ึงขอคําถาม
ดังกลาวสอความถึงรูปแบบการเสริมแรงท้ัง 4 ประเภท คือ การเสริมแรงเชิงบวก (ขอ 1-3)  การ
เสริมแรงเชิงลบ (ขอ 4-6)    การหยุดยั้ง (ขอ 7-9)  และ การลงโทษ (ขอ 10-12)   ดังนั้นการรายงานผล
การวิเคราะหในสวนน้ีนอกจากจะแสดงผลเปนรายขอในรูปของความถี่ และรอยละ (จากจํานวนคําตอบ
และจํานวนผูตอบ) ยังจะสรุปขอมูลขางตนในแตละรูปแบบของการเสริมแรงประกอบการวิเคราะหดวย 
เพื่อเปนการเปรียบเทียบจึงใชรอยละจากจํานวนผูตอบเปนเกณฑในการพิจารณา  
 
   4.2.1.1  สภาวการณประเด็นรูปแบบการเสริมแรงภายในองคการของ
หนวยงานภาครัฐในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  
 ผลการวิเคราะหพบวาโดยรวมสภาวการณประเด็นรูปแบบการเสริมแรงภายในองคการใน
ทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน จะใชการเสริมแรงเชิงบวก มากที่สุด รองลงมาคือ 
การเสริมแรงเชิงลบ การลงโทษ และการหยุดยั้ง (รอยละ 220.3  172.7  136.5 และ 133.3 ตามลําดับ) 
เม่ือแยกในแตละรูปแบบ (1) รูปแบบการเสริมแรงเชิงบวก - การแสดงอากัปกริยาแสดงความช่ืนชมตอ
งานท่ีสําเร็จ เปนรูปแบบการเสรมิแรงเชิงบวกที่ใชมากที่สุด (รอยละ 89.1)  (2) รูปแบบการเสริมแรงเชิง
ลบ – การใชคําพูดอธิบายถึงผลเสียที่อาจเกดิข้ึนถาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามคําส่ัง เปนรูปแบบการ
เสริมแรงเชิงลบที่ใชมากท่ีสุด (รอยละ90.6)  (3) รูปแบบการเสริมแรงดวยการหยุดยั้ง – การแสดงทีทา
ไมสนใจในบางกรณี  เปนรปูแบบการเสรมิแรงดวยการหยุดยั้งท่ีใชมากท่ีสุด (รอยละ 83.3) และ (4) 
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รูปแบบการเสริมแรงดวยการลงโทษ – การตําหนิโดยวาจาถางานผิดพลาด เปนรปูแบบการเสรมิแรง
ดวยการลงโทษท่ีใชมากท่ีสุด(รอยละ87.5)                      (ดังแสดงในตารางท่ี  2) 

ตารางท่ี  2  แสดงสภาวการณประเด็นรูปแบบการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐใน
ทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 
 

ขอคําถาม  
จํานวน 

รอยละ 
(จากจํานวน
คําตอบ) 

รอยละ 
(จากจํานวน
ผูตอบ) 

1. การแสดงอากปักริยาแสดงความชื่นชมตองานที่สําเร็จ 123 40.5 89.1 
2. การชมเชยเปนคําพูดตอชิ้นงานท่ีสําเร็จ 114 37.5 82.6 
3.การใหสิ่งของตอบแทนแมเพียงเล็กนอยเมื่องานสําเร็จ 67 22.0 48.6 

การเสริมแรงเชิงบวก 304 100 220.3 

4.การใชคาํพูดอธิบายถึงผลเสียท่ีอาจเกดิข้ึนถาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติ
ตามคาํสั่งของทาน 

116 52.5 90.6 

5. การกําหนดกฎเกณฑเพ่ิมเติมนอกเหนือจากทีถู่กกาํหนดโดย สวนกลาง
เพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน               

78 35.3 60.9 

6. การใหสิ่งที่ไมพึงพอใจซึ่งอาจแตกตางกันในแตละบุคคลอยางหน่ึงเพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดในงาน 

27 12.2 21.1 

การเสริมแรงเชิงลบ 221 100 172.7 

7.การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี 45 62.5 83.3 

8. การระงับความสนใจหรือแสดง ทั้งๆท่ีเคยแสดงความสนใจมาโดยตลอด 18 25.0 33.3 

   9.การไมกระทําการใดๆแมจะเกิดงานท่ีดหีรือผดิพลาด                                   9 12.5 16.7 

การหยดุย้ัง 72 100 133.3 

10. การตําหนิโดยวาจาถางานผดิพลาด 84 64.1 87.5 

11. การตําหนิโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางานผดิพลาด 33 25.2 34.4 

12. การใหเสียผลประโยชนอยางใดถางานผิดพลาด 14 10.7 14.6 

การลงโทษ 131 100 136.5 
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4.2.1.2  สภาวการณประเด็นรูปแบบการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครฐั
ในทัศนะของผูปฏิบติังานของสวนงานบตัรประจําตัวประชาชน  
  ผลการวิเคราะหพบวาโดยรวมสภาวการณประเด็นรูปแบบการเสริมแรงภายในองคการใน
ทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนถูกใชการเสรมิแรงเชิงบวกมากที่สุด 
รองลงมาคือ การเสริมแรงเชิงลบ การลงโทษ และการหยุดยั้ง (รอยละ 201.6  172.0  148.2 และ 133.8 
ตามลําดับ) เม่ือแยกในแตละรูปแบบ (1) รปูแบบการเสรมิแรงเชิงบวก – การชมเชยเปนคําพูดตอช้ินงาน
ท่ีสําเร็จ เปนรปูแบบการเสรมิแรงเชิงบวกที่ถูกใชมากท่ีสุด (รอยละ 85.9)  (2) รูปแบบการเสริมแรงเชิง
ลบ – การกําหนดกฎเกณฑเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีถูกกําหนดโดย สวนกลางเพื่อปองกันความผิดพลาด
ในงาน เปนรปูแบบการเสรมิแรงเชิงลบทีถู่กใชมากท่ีสุด (รอยละ 76.4)  (3) รูปแบบการเสริมแรงดวย
การหยดุยั้ง–การไมกระทําการใดๆแมจะเกดิงานท่ีดีหรือผิดพลาดเปนรปูแบบการเสรมิแรงดวยการ
หยุดย้ังท่ีถูกใชมากท่ีสุด (รอยละ62.0) และ (4) รูปแบบการเสริมแรงดวยการลงโทษ – การตําหนิโดย
วาจาถางานผิดพลาดเปนรูปแบบการเสริมแรงดวยการลงโทษที่ถกูใชมากท่ีสุด(รอยละ90.5)                                               
(ดังแสดงใน ตารางท่ี  3) 
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ตารางท่ี  3  แสดงสภาวการณประเด็นรูปแบบการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐใน
ทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  
 

 
ขอคําถาม 

 
จํานวน 

รอยละ 
(จาก
จํานวน
คําตอบ) 

รอยละ 
(จาก
จํานวน
ผูตอบ) 

1. การแสดงอากัปกริยาแสดงความช่ืนชมตองานที่สําเรจ็ 210 40.9 82.4 

2. การชมเชยเปนคําพูดตอช้ินงานที่สําเรจ็ 219 42.6 85.9 

3.การใหส่ิงของตอบแทนแมเพียงเล็กนอยเม่ืองานสําเร็จ 85 16.5 33.3 

การเสริมแรงเชิงบวก 514 100.0 201.6 

4.การใชคําพูดอธิบายถึงผลเสียที่อาจเกดิข้ึนถาผูใตบังคับบัญชาไม
ปฏิบัติตามคําส่ังของทาน 

191 43.7 75.2 

5. การกําหนดกฎเกณฑเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ถกูกําหนดโดย 
สวนกลางเพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน               

194 44.4 76.4 

6. การใหส่ิงที่ไมพึงพอใจซ่ึงอาจแตกตางกนัในแตละบุคคลอยางหน่ึง
เพื่อปองกันความผิดพลาดในงาน 

52 11.9 20.5 

การเสริมแรงเชิงลบ 437 100.0 172.0 

7.การแสดงททีาไมสนใจในบางกรณี 31 32.6 43.7 

8. การระงับความสนใจหรือแสดง ท้ังๆท่ีเคยแสดงความสนใจมาโดยตลอด 20 21.1 28.2 

  9.การไมกระทําการใดๆแมจะเกิดงานท่ีดีหรือผิดพลาด                              44 46.3 62.0 

การหยุดยั้ง 95 100.0 133.8 

10. การตําหนโิดยวาจาถางานผิดพลาด 152 61.0 90.5 

11. การตําหนโิดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางานผิดพลาด 71 28.5 42.3 

12. การใหเสียผลประโยชนอยางใดถางานผิดพลาด 26 10.4 15.5 

การลงโทษ 249 100.0 148.2 
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4.2.2   สภาวการณประเดน็วธิีการการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ  
 

ในสวนของประเด็นวิธีการการเสริมแรง ซ่ึงมาจากขอคําถามจํานวน 5 ขอ ซ่ึงขอคําถามดังกลาว
สอความถึงรูปแบบการเสริมแรงทั้ง 5 ประเภท คือ การเสริมแรงตามเวลาที่แนนอน (ขอ1) การเสริมแรง
ตามเวลาท่ีไมแนนอน (ขอ2) การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน (ขอ3) การเสริมแรงตามจํานวน
ครั้งท่ีไมแนนอน (ขอ4)  และการเสรมิแรงทุกครั้ง (ขอ5) ดังน้ันการรายงานผลการวิเคราะหในสวนนี้จะ
แสดงผลเปนรายขอในรูปของความถี่ และรอยละ 
 

  4.2.2.1  สภาวการณประเด็นวิธกีารการเสรมิแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ
ในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  

ผลการวิเคราะหพบวาวิธีการการเสริมแรงภายในองคการในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไม
แนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน  และการเสริมแรง
ตามเวลาท่ีแนนอน  (รอยละ 64.2   33.3   27.6 22.8 และ17.1 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 )  
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ตารางท่ี  4  แสดงสภาวการณประเด็นวิธกีารการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐในทัศนะ
ของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  
 

ขอคําถาม  
จํานวน 

รอยละ 
(จากจํานวน
คําตอบ) 

รอยละ 
(จากจํานวน
ผูตอบ) 

1. การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน 21 10.3 17.1 

2. การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน 34 16.7 27.6 

3.การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน 28 13.8 22.8 

4.การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่ไมแนนอน 41 20.2 33.3 

5.การเสริมแรงทุกครั้ง 79 38.9 64.2 

รวม 203 100.0 165.0 

 

 

4.2.2.2  สภาวการณประเด็นวิธกีารการเสรมิแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ
ในทัศนะของผูปฏิบติังานของสวนงานบตัรประจําตัวประชาชน  

ผลการวิเคราะหพบวาวิธีการการเสริมแรงภายในองคการในทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวน
งานบัตรประจําตัวประชาชน ใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเสริมแรงตามจํานวน
ครั้งที่ไมแนนอน  การเสริมแรงตามเวลาที่ไมแนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน  และการ
เสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน  (รอยละ 47.4  41.8  27.0 22.4 และ 12.2 ตามลําดับ  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 5)  
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ตารางท่ี  5  แสดงสภาวการณประเด็นวิธกีารการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐในทัศนะ
ของผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  
  
 

ขอคําถาม  
จํานวน 

รอยละ 
(จากจํานวน
คําตอบ) 

รอยละ 
(จากจํานวน
ผูตอบ) 

1. การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน 44 14.9 22.4 

2. การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน 53 17.9 27.0 

3.การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน 24 8.1 12.2 

4.การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่ไมแนนอน 82 27.7 41.8 

5.การเสริมแรงทุกครั้ง 93 31.4 47.4 

รวม 296 100.0 151.0 

 

 

4.3        ทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงค 
 

 เนื่องดวยงานวิจัยชิ้นนี้ไดใชแนวทางเดียวกันในการหาคําตอบ คือ ศึกษาประเด็น
รูปแบบและวิธีการเสริมแรง คือเปนการรายงานผลการวิเคราะหในสวนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมแรงที่พึงประสงคซ่ึงมีขอคําถามในประเด็นรูปแบบและวิธีการเสริมแรงในลกัษณะเดยีวกนั รวมทัง้
แยกทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน และผูปฏิบัติงานในสวนงานดังกลาว อยางไรก็
ดีเนื่องดวยระดับการวัดของขอคําถามในสวนนี้จึงรายงานผลการวิเคราะหโดยระบุถึง คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายเพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจน 
 

4.3.1  แนวทางการเสริมแรงที่พึงประสงคในองคการประเด็นรูปแบบการเสริมแรงของ
หนวยงานภาครัฐ 
  ในสวนของแนวทางประเด็นการเสริมแรง ซ่ึงมาจากขอคําถามจํานวน 12 ขอซ่ึงขอคําถาม
ดังกลาวสอความถึงรูปแบบการเสริมแรงท้ัง 4 ประเภท คือ การเสริมแรงเชิงบวก (ขอ 1-3)  การ
เสริมแรงเชิงลบ (ขอ 4-6)    การหยุดยั้ง (ขอ 7-9)  และ การลงโทษ (ขอ 10-12)   ดังนั้นการรายงานผล
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การวิเคราะหในสวนน้ีนอกจากจะแสดงผลเปนรายขอในรูปของความถี่ และรอยละ (จากจํานวนคําตอบ
และจํานวนผูตอบ) ยังจะสรุปขอมูลขางตนในแตละรูปแบบของการเสริมแรงประกอบการวิเคราะหดวย 
เพื่อเปนการเปรียบเทียบจึงใชรอยละจากจํานวนผูตอบเปนเกณฑในการพิจารณา  

  
 4.3.1.1  แนวทางการเสริมแรงประเด็นรูปแบบการเสริมแรงที่พึงประสงคในทัศนะ

ของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 
ผลการวิเคราะหพบวาแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตร

ประจําตัวประชาชนโดยรวมเห็นวาควรใชการเสรมิแรงเชิงบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเสริมแรงเชิง
ลบ การลงโทษ และการหยุดยั้ง (รอยละ 3.49  3.45   2.48  และ 2.25 ตามลําดับ) ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาคา
ความหมายของความพึงประสงคหรือมีความเหมาะสม และเม่ือแยกในแตละรูปแบบ (1) รูปแบบการ
เสริมแรงเชิงบวก – การแสดงอากัปกริยาแสดงความช่ืนชม และ การเอยคําพูดชมเชยออกมาเปนวาจา 
เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงบวกที่พึงประสงคมาก ในขณะท่ีการใหส่ิงของตอบแทนเปนรูปแบบการ
เสริมแรงเชิงบวกที่พึงประสงคปานกลาง (2) รูปแบบการเสริมแรงเชิงลบ – การใชคําพูดอธิบายถึง
ผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนถาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตาม และ การกําหนดกฎเกณฑเพื่อปองกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงลบที่ที่พึงประสงคมาก ในขณะที่ การใหส่ิงไมพึง
พอใจที่แตกตางกันในแตละบุคคลเพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงบวกท่ี
พึงประสงคปานกลาง (3) รูปแบบการเสริมแรงดวยการหยุดย้ัง – การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี 
การระงับความสนใจหรือแสดงพฤติกรรมใดๆทั้งๆที่เคยแสดงความสนใจมาตลอด และ การไมกระทํา
การใดๆแมจะเกิดงานท่ีดีหรือผิดพลาด  เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงลบที่ที่พึงประสงคนอยทุกขอ (4) 
รูปแบบการเสริมแรงดวยการลงโทษ – การตําหนิโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางานผิดพลาด  
และ การใหเสียผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งถางานผิดพลาด เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงลบท่ีท่ีพึง
ประสงคนอย ในขณะที่การตําหนิโดยวาจาถางานผิดพลาด เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงลบที่ที่พึง
ประสงคปานกลาง  ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี  6  แสดงแนวทางการเสริมแรงประเด็นรูปแบบการเสริมแรงที่พึงประสงคในทัศนะของ
หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 

 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย คาS.D. ความหมาย 
ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง    

1. การแสดงอากปักริยาแสดงความชื่นชม 3.78 0.83 มาก 
2. การเอยคําพูดชมเชยออกมาเปนวาจา 3.83 0.85 มาก 
3. การใหสิ่งของตอบแทน 2.85 1.06 ปานกลาง 

การเสริมแรงเชิงบวก 3.49 0.65 มาก 
4. การใชคําพูดอธิบายถึงผลเสียท่ีอาจเกดิข้ึนถา
ผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตาม 

3.85 0.94 มาก 

5. การกําหนดกฎเกณฑเพ่ือปองกันความผดิพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

3.80 0.87 มาก 

6. การใหสิ่งไมพึงพอใจที่แตกตางกันในแตละบุคคลเพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดในงาน 

2.70 1.03 ปานกลาง 

การเสริมแรงเชิงลบ 3.45 0.64 มาก 
7. การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี 2.38 0.92 นอย 
8. การระงับความสนใจหรือแสดงพฤตกิรรมใดๆทั้งๆที่
เคยแสดงความสนใจมาตลอด 

2.39 0.91 นอย 

9. การไมกระทําการใดๆแมจะเกดิงานท่ีดีหรือผดิพลาด 1.99 0.94 นอย 
การหยดุย้ัง 2.25 0.75 นอย 

10.  การตาํหนิโดยวาจาถางานผดิพลาด 2.83 1.06 ปานกลาง 
11. การตําหนิโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางาน
ผิดพลาด 

2.43 1.01 นอย 

12. การใหเสียผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงถางาน
ผิดพลาด 

2.19 1.08 นอย 

การลงโทษ 2.48 0.82 นอย 
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4.3.1.2  แนวทางการเสริมแรงประเด็นรูปแบบการเสริมแรงที่พึงประสงคในทัศนะของ 
ผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 

ผลการวิเคราะหพบวาแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคในทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวน
งานบัตรประจําตัวประชาชนโดยรวมเห็นวาควรใชการเสริมแรงเชิงบวกมากที่สุด รองลงมาคือ การ
เสริมแรงเชิงลบ การลงโทษ และการหยุดยั้ง (รอยละ 3.28  3.25   2.48  และ 2.30 ตามลําดับ) ทั้งนี้เม่ือ
พิจารณาคาความหมายของความพึงประสงคหรือมีความเหมาะสม และเม่ือแยกในแตละรูปแบบ (1) 
รูปแบบการเสริมแรงเชิงบวก – การแสดงอากัปกริยาแสดงความช่ืนชม และ การเอยคําพูดชมเชยออกมา
เปนวาจา เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงบวกที่พึงประสงคมาก ในขณะท่ีการใหส่ิงของตอบแทนเปน
รูปแบบการเสริมแรงเชิงบวกท่ีพึงประสงคปานกลาง (2) รูปแบบการเสริมแรงเชิงลบ – การใชคําพูด
อธิบายถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นถาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตาม และ การกําหนดกฎเกณฑเพื่อปองกัน
ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงลบที่ท่ีพึงประสงคมาก ในขณะท่ี การใหส่ิงไม
พึงพอใจที่แตกตางกันในแตละบุคคลเพื่อปองกันความผิดพลาดในงาน เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิง
บวกท่ีพึงประสงคนอย (3) รูปแบบการเสริมแรงดวยการหยุดยั้ง – การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี 
การระงับความสนใจหรือแสดงพฤติกรรมใดๆทั้งๆที่เคยแสดงความสนใจมาตลอด และ การไมกระทํา
การใดๆแมจะเกิดงานท่ีดีหรือผิดพลาด  เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงลบที่ที่พึงประสงคนอยทุกขอ (4) 
รูปแบบการเสริมแรงดวยการลงโทษ – การตําหนิโดยวาจาถางานผิดพลาดเปนรูปแบบการเสริมแรงเชิง
ลบที่ที่พึงประสงคปานกลาง  ในขณะที่ การตําหนิโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางานผิดพลาด  
และ การใหเสียผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งถางานผิดพลาด เปนรูปแบบการเสริมแรงเชิงลบท่ีท่ีพึง
ประสงคนอย ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี  7  แสดงแนวทางการเสริมแรงประเด็นรูปแบบการเสริมแรงที่พึงประสงคในทัศนะของ
ผูปฏิบติังานของสวนงานบตัรประจําตัวประชาชน 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย คาS.D. ความหมาย 
ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง    

1. การแสดงอากปักริยาแสดงความชื่นชม 3.60 0.94 มาก 
2. การเอยคําพูดชมเชยออกมาเปนวาจา 3.54 0.91 มาก 
3. การใหสิ่งของตอบแทน 2.68 1.08 ปานกลาง 

การเสริมแรงเชิงบวก 3.28 0.77 ปานกลาง 
4. การใชคําพูดอธิบายถึงผลเสียท่ีอาจเกดิข้ึนถา
ผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตาม 

3.49 0.94 มาก 

5. การกําหนดกฎเกณฑเพ่ือปองกันความผดิพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

3.75 0.93 มาก 

6. การใหสิ่งไมพึงพอใจที่แตกตางกันในแตละบุคคลเพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดในงาน 

2.50 1.05 นอย 

การเสริมแรงเชิงลบ 3.25 0.67 ปานกลาง 
7. การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี 2.35 0.98 นอย 
8. การระงับความสนใจหรือแสดงพฤตกิรรมใดๆทั้งๆที่
เคยแสดงความสนใจมาตลอด 

2.25 0.88 นอย 

9. การไมกระทําการใดๆแมจะเกดิงานท่ีดีหรือผดิพลาด 2.31 1.02 นอย 
การหยดุยั้ง 2.30 0.79 นอย 

10.  การตาํหนิโดยวาจาถางานผดิพลาด 2.69 1.11 ปานกลาง 
11. การตําหนิโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางาน
ผิดพลาด 

2.50 1.01 นอย 

12. การใหเสียผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงถางาน
ผิดพลาด 

2.23 1.08 นอย 

การลงโทษ 2.48 0.90 นอย 
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4.3.2   แนวทางการเสริมแรงที่พึงประสงคในองคการประเด็นวิธกีารการเสริมแรงภายในองคการของ
หนวยงานภาครัฐ 

ในสวนของประเด็นวิธีการการเสริมแรง ซ่ึงมาจากขอคําถามจํานวน 5 ขอ ซ่ึงขอคําถามดังกลาว
สอความถึงรูปแบบการเสริมแรงทั้ง 5 ประเภท คือ การเสริมแรงตามเวลาที่แนนอน (ขอ1) การเสริมแรง
ตามเวลาท่ีไมแนนอน (ขอ2) การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน (ขอ3) การเสริมแรงตามจํานวน
ครั้งท่ีไมแนนอน (ขอ4)  และการเสรมิแรงทุกครั้ง (ขอ5) ดังน้ันการรายงานผลการวิเคราะหในสวนนี้จะ
แสดงผลเปนรายขอในรูปของความถี่ และรอยละ 
 

 

4.3.2.1   แนวทางการเสริมแรงประเด็นวิธกีารการเสริมแรงที่พึงประสงคในทัศนะของหัวหนา
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 
  

ผลการวิเคราะหพบวาวิธีการการเสริมแรงภายในองคการในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไม
แนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน  และการเสริมแรง
ตามเวลาท่ีแนนอน  (รอยละ   3.43    2.87     2.68  2.58 และ 2.49 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 8 )  
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ตารางท่ี  8  แสดงแนวทางการเสริมแรงประเด็นวธิีการการเสรมิแรงที่พงึประสงคในทศันะของหัวหนา
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 

 
 

ประเด็นวิธีการเสริมแรง คาเฉล่ีย คาS.D. ความหมาย 
13. การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน เชน ทุกๆ 2 ชั่วโมง
จึงจะใหการเสรมิแรง 

2.49 0.97 นอย 

14. การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน เชน บางครั้ง 2 
ชั่วโมง บางครั้งก็ 3 ชั่วโมง จึงจะใหการเสริมแรง 

2.68 1.00 ปานกลาง 

15. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน เชน ทํางานดี
ทุกๆ 2 คร้ัง จึงจะใหการเสริมแรง 

2.58 0.93 นอย 

16. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไมแนนอน เชน ทํางาน
ดี  2 ครั้ง จึงจะใหการเสริมแรงแตบางทีทํางานดี 3 คร้ังจึง
จะใหการเสริมแรง 

2.87 1.01 ปานกลาง 

17. การเสริมแรงทุกครั้ง เชน ทํางานดีก็จะใหการ
เสริมแรงทันทีและทุกครั้ง 

3.43 1.09 มาก 

 

 

4.3.2.2 แนวทางการเสริมแรงประเด็นวธิีการการเสริมแรงที่พึงประสงคในทัศนะของ
ผูปฏิบติังานของสวนงานบตัรประจําตัวประชาชน 
  

ผลการวิเคราะหพบวาวิธีการการเสริมแรงภายในองคการในทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวน
งานบัตรประจําตัวประชาชน ใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเสริมแรงตามจํานวน
ครั้งท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามเวลาที่ไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน  และการ
เสริมแรงตามเวลาที่แนนอน  (รอยละ 3.43    2.87    2.68   2.58 และ 2.49 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 
9 )  

 

 

DPU



 - 58 - 

ตารางท่ี  9  แสดงแนวทางการเสริมแรงประเด็นวธิีการการเสรมิแรงที่พงึประสงคในทศันะของหัวหนา
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน 
 

ประเด็นวิธีการเสริมแรง คาเฉล่ีย คาS.D. ความหมาย 
13. การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน เชน ทุกๆ 2 ชั่วโมง
จึงจะใหการเสรมิแรง 

2.49 0.97 นอย 

14. การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน เชน บางครั้ง 2 
ชั่วโมง บางครั้งก็ 3 ชั่วโมง จึงจะใหการเสริมแรง 

2.68 1.00 ปานกลาง 

15. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน เชน ทํางานดี
ทุกๆ 2 คร้ัง จึงจะใหการเสริมแรง 

2.58 0.93 นอย 

16. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไมแนนอน เชน ทํางาน
ดี  2 ครั้ง จึงจะใหการเสริมแรงแตบางทีทํางานดี 3 คร้ังจึง
จะใหการเสริมแรง 

2.87 1.01 ปานกลาง 

17. การเสริมแรงทุกครั้ง เชน ทํางานดีก็จะใหการ
เสริมแรงทันทีและทุกครั้ง 

3.43 1.09 มาก 

 

 

 

 

4.4  การเปรยีบเทียบทัศนะเกีย่วกับแนวทางการเสริมแรง (รูปแบบ และ วธิีการการเสริมแรง) ท่ีพึง
ประสงคของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกัน 
 

 เน่ืองดวยการเปรียบเทียบความแตกตางในทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงจําตองใชการ
ทดสอบทางสถิติจึงตองมีการตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบซ่ึงมี 2 ขอใหญๆ ประกอบดวย  
 

 4.4.1 การทดสอบความแตกตางระหวางหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตาง
ระดับกันที่มีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรง  
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H 0 :  หัวหนางานสวนงานบตัรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงไมแตกตางกัน 

H 1 :  หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงแตกตางกัน 

 
ผลการทดสอบพบวาคา Sig.จาก Test of Homogeneity of variances ของทั้ง 4 รูปแบบ

การเสริมแรง (การเสริมแรงเชิงบวก การเสริมแรงเชิงลบ การหยุดย้ัง และการลงโทษ)เทากับ 
0.171 0.226  0.107 และ 0.518 ตามลําดับ  ซ่ึงมากกวา 0.05 สรุปวา H 0  จริง นั่นคือ สรุปไดวา  
หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกัน (เทศบาลเมือง เทศบาลนคร  ท่ีวา
การอําเภอ และ สํานักงานเขต ) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรง
ไมแตกตางกัน (ดังตารางท่ี 10) จึงใช F-Test ในตาราง ANOVA  โดยคา Sig. = 0.800  0.323  
0.615  และ 0.118 (รูปแบบการเสริมแรงเชิงบวก การเสริมแรงเชิงลบ การหยุดย้ัง และการลงโทษ 
ตามลําดับ) ซ่ึงมากกวา 0.05 จึงไมสามารถปฏิเสธ H 0  นั่นคือ สรุปไดวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงไมข้ึนกับหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน
ที่ตางระดับกัน (ดังตารางท่ี 11) 

  
ตารางท่ี 10  แสดงคาผลการทดสอบคา Sig. จาก Test of Homogeneity of variances เกีย่วกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกัน 
 

Test of Homogeneity of Variances 
 

รูปแบบการเสริมแรง 
Levene 
Statistic df 1 df 2 Sig. 

การเสริมแรงเชิงบวก 1.692 3 147 .171 
การเสริมแรงเชิงลบ 1.465 3 147 .226 

การหยดุย้ัง 2.069 3 147 .107 
การลงโทษ .761 3 147 .518 
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ตารางท่ี 11  แสดงคาผลการทดสอบคา Sig. จาก F-Test ในตาราง ANOVA  เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรูปแบบการเสริมแรงหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดบักัน 
 
 

ANOVA 
 

รูปแบบ            
การเสริมแรง   

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

การเสริมแรงเชิงบวก Between 
Groups 

.434 3 .145 .335 .800 

  Within 
Groups 

63.523 147 .432   

  Total 63.957 150    
การเสริมแรงเชิงลบ Between 

Groups 
1.471 3 .490 1.172 .323 

  Within 
Groups 

61.525 147 .419   

  Total 62.996 150    
การหยุดยั้ง Between 

Groups 
1.039 3 .346 .602 .615 

  Within 
Groups 

84.615 147 .576   

  Total 85.654 150    
การลงโทษ Between 

Groups 
3.989 3 1.330 1.991 .118 

  Within 
Groups 

98.184 147 .668   

  Total 102.172 150    
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 4.4.2 การทดสอบความแตกตางระหวางหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตาง

ระดับกันที่มีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธกีารการเสรมิแรง  
 

H 0 :  สัดสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการการเสริมแรงของ
หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดบักันไมแตกตางกัน 

H 1 :    สัดสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการการเสริมแรงของ
หัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดบักันแตกตางกัน 

 
ผลการทดสอบซ่ึงพิจารณาคา Pearson Chi – Square เทากับ 11.19 ซ่ึงมีคา Asymp. Sig. ของการ

ทดสอบแบบสองขาง เทากับ .512 (สําหรับการเสริมแรงตามเวลาแนนอน) ,  คา Pearson Chi – Square 
เทากับ 18.91 ซ่ึงมีคา Asymp. Sig. ของการทดสอบแบบสองขาง เทากับ .091 (สําหรบัการเสริมแรงตาม
เวลาไมแนนอน) ,  คา Pearson Chi – Square เทากับ 11.24 ซ่ึงมีคา Asymp. Sig. ของการทดสอบแบบ
สองขาง เทากับ .508 (สําหรับการเสริมแรงตามอัตราสวนแนนอน) ,  คา Pearson Chi – Square เทากับ 
18.04 ซ่ึงมีคา Asymp. Sig. ของการทดสอบแบบสองขาง เทากับ .114 (สําหรับการเสริมแรงตาม
อัตราสวนไมแนนอน)  และ คา Pearson Chi – Square เทากับ 12.76 ซ่ึงมีคา Asymp. Sig. ของการ
ทดสอบแบบสองขาง เทากับ .386 (สําหรับการเสริมแรงทุกครั้ง)  

ทั้งน้ีจากท้ัง 5 วิธกีารเสริมแรงพบวาคาสถติิทดสอบมีคามากกวา 0.05 (กําหนดคาระดับนัยสําคัญ
เทากับ 0.05) จึงไมสามารถปฏเิสธ H 0 นั่นคือ สัดสวนของความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของ
วิธกีารการเสรมิแรง (การเสรมิแรงตามเวลาแนนอน การเสริมแรงตามเวลาไมแนนอน การเสริมแรงตาม
อัตราสวนแนนอน  การเสรมิแรงตามอัตราสวนไมแนนอน  และ การเสริมแรงทุกครัง้) ของหัวหนางาน
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกัน (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ที่วาการอําเภอ และ 
สํานักงานเขต )ไมแตกตางกนั ( ดังตารางที ่12) 
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ตารางท่ี 12 แสดงคา Chi – Square Test  ทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธกีารการ
เสริมแรงของหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดบักัน 
 

 

 

4. 5    ขอเสนอแนะอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสรมิแรงบุคลากรภาครฐัที่พึงประสงค 
      สําหรับขอเสนอแนะอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐท่ีพึงประสงค
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากแบบสอบถามแลวนํามาจัดกลุมในรูปชอง
ความถี่และรอยละของการตอบ ทั้งนี้ไดแบงการรายงานผลการวิเคราะหเปน 2 สวน คือ แนวทางการ
เสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงคในทัศนะของหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนและ
ผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว  
 
 4.5.1 แนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครฐัท่ีพึงประสงคในทัศนะของหัวหนางานสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชน  

  จากจํานวนผูตอบท้ังหมด  60 คน (จากจํานวน 151  คน ) พบวาสวนใหญ(รอยละ 
33.33) ใหขอเสนอแนะวา ไมควรยึดติดกับการเสริมแรง แตใหยึดถือวางานเปนงานในหนาที ่ซ่ึงสําหรบั
งานบัตรประจําประชาชนถือวาเปนงานบริการสาธารณะที่เนนจิตสํานึกในการใหบริการสาธารณะ
มากกวา รองลงมารอยละ 20.0 และ 16.67 เสนอวา ไมวาจะมีการเสริมแรงแบบใดตองอยาลืม 
“วัฒนธรรมของไทย” ท่ีเนนการอยูรวมกันฉันทพี่นองและเดินทางสายกลาง เชน แมจะใหการเสริมแรง
เชิงบวกก็ใหอยางพอดี เปนตน และเสนอแนะวา การเสริมแรงเปนส่ิงจําเปนแตตองพิจารณาจาก
องคประกอบอ่ืนๆประกอบดวย    เชน งานที่ไดรับมอบหมาย ความสําคัญของงาน และ บุคลากรภายใน

 วิธกีารเสริมแรง value df Asymp. Sig.    
( 2-sided) 

Pearson Chi – Square การเสริมแรงตามเวลาแนนอน 11.193a 12 .512 
 การเสริมแรงตามเวลาไมแนนอน 18.915a 12 .091 
 การเสริมแรงตามอัตราสวนแนนอน   11.245a 12 .508 
 การเสริมแรงตามอัตราสวนไมแนนอน 18.048a 12 .114 
 การเสริมแรงทุกครั้ง 12.768a 12 .386 
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หนวยงาน       นอกจากน้ีในสวนยอยยังตองใหความสําคัญเชนเดียวกัน เชน พนักงานตางหนวยงานกัน 
หรือ พนักงานที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันก็ตองใหการเสริมแรงอยางยุติธรรม เปนอาทิ สวน
ขอเสนอแนะ 3 ลําดับสุดทาย คือ ไมควรยึดติดกับการเสริมแรงเพราะเปนการมองธรรมชาติของมนุษย
ในแงลบมากจนเกินไป  ,  ผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงข้ึนไป ควรใหความใสใจกับประเด็นการ
เสริมแรงมากข้ึน และควรใหการเสริมแรงกับบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากทีสุ่ดเพ่ือเปน
การกระตุนบุคคลากรคนอ่ืนๆดวย หรืออาจเรียกวาการพยายามสรางตนแบบของผูปฏิบัติงานที่ดีน่ันเอง 
(รอยละ 16.67  16.67  และ 6.66 ตามลําดับ – ดังตารางที่ 13)  
 

ตารางท่ี 13 แสดงแนวทางการเสริมแรงบคุลากรภาครัฐที่พึงประสงคในทัศนะของหัวหนางานสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชน  

                 N = 60 
 

แนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครฐัที่พึงประสงค จํานวน รอยละ 
1 ไมควรยึดติดกับการเสริมแรง แตใหยึดถือวางานเปนงานในหนาที่ ซึ่งสําหรับงานบัตร
ประจําประชาชนถือวาเปนงานบริการสาธารณะท่ีเนนจิตสํานึกในการใหบริการสาธารณะ
มากกวาสิ่งอ่ืน (บางคนใชคําวา “ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ”)  

20 33.33 

2. ไมวาจะมีการเสริมแรงแบบใดตองอยาลืม “วัฒนธรรมของไทย” ที่เนนการอยูรวมกันฉันท
พ่ีนองและเดินทางสายกลาง เชน แมจะใหการเสริมแรงเชิงบวกก็ใหอยางพอดี เปนตน 

12 20.0 

3.การเสริมแรงเปนสิ่งจําเปนแตตองพิจารณาจากองคประกอบอ่ืนๆประกอบดวย         
 เชน  งานที่ไดรับมอบหมาย  ความสํา คัญของงาน  และ  บุคลากรภายในหนวยงาน   
นอกจากน้ีในสวนยอยยังตองใหความสําคัญเชนเดียวกัน เชน พนักงานตางหนวยงานกัน หรือ 
พนักงานท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกันก็ตองใหการเสริมแรงอยางยุติธรรม เปนอาทิ 

10 16.67 

4.ไมควรยึดติดกับการเสริมแรงเพราะเปนการมองธรรมชาติของมนุษยในแงลบมากจนเกินไป 7 11.67 

5. ผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป ควรใหความใสใจกับประเด็นการเสริมแรงมากข้ึน 7 11.67 

6. ควรใหการเสริมแรงกับบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุดเพ่ือเปนการ
กระตุนบุคคลากรคนอ่ืนๆดวย หรืออาจเรียกวาการพยายามสรางตนแบบของผูปฏิบัติงานท่ีดี
น่ันเอง  

4 6.66 
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 4.5.2 แนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครฐัท่ีพึงประสงคในทัศนะของผูปฏิบัติงานสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชน  

  จากจํานวนผูตอบท้ังหมด  110 คน (จากจํานวน 302  คน) พบวาสวนใหญผูปฏิบัติงาน
สวนงานบัตรประจําตัวประชาชน เสนอแนะวาควรเนนหลักท่ีวา  “การเอาใจเขามาใสใจเรา” และหลัก
ท่ีวา “ทําผิดตักเตือน ทําถูกชมเชย” (รอยละ 27.27 และ 18.18) ในลับดับที่รองลงมาอีก 3 อันดับมี
ขอเสนอแนะวา  ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูบริหาร ตัวผูปฏิบัติ รวมถึงประชาชน ตองรวมกนัปรบั
ทัศนคติตองานบัตรประจําตัวประชาชนวาเปนงานบริการสาธารณะระยะยาวที่เปนงานประจําซ่ึง
ตองการความรวมมือจากทุกฝายใหเขาใจ เห็นใจและ รวมมือกันหาแนวทางแกไข และควรใหรวมกันมี
ทัศนคติตองานของตนเองวาเปนงานการบริการสาธารณะท่ีตองเนนประเด็นผลประโยชนของสวนรวม
มากกวาประเด็นปญหาอื่นๆ (รอยละ 14.55  12.73 และ 7.27 ตามลําดับ) ในสองลําดับสุดทายคือรอยละ
5.45 และ3.64 เสนอแนะวา  ควรมีการศึกษาประเด็นการเสริมแรงใหมากข้ึนเพราะนาจะเหมาะสมกับ
งานดานการบริการ และ ควรมีการศึกษาประเด็นการเสริมแรงท่ีอยูนอกเหนือกฎระเบียบของภาครัฐ
เพราะกฎระเบียบดังกลาวมักไมยืนหยุน หรือ เปนไปไดนอยมากท่ีกฎระเบียบเหลานั้นจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานไดอยางสมดุลได (ดังตารางที่ 14)  
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ตารางท่ี 14 แสดงแนวทางการเสริมแรงบคุลากรภาครัฐที่พึงประสงคในทัศนะของผูปฏิบัติงานสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชน  
               N = 110 
 

แนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครฐัที่พึงประสงค จํานวน รอยละ 
1. เอาใจเขามาใสใจเรา 30 27.27 
2. ทําผิดตกัเตือน ทําถูกชมเชย 20 18.18 
3. ผูบริหารและหัวหนางานควรใหความสนใจอยางจริงจัง จริงใจและยุติธรรม 16 14.55 
4. ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูบริหาร ตัวผูปฏิบัติ รวมถึงประชาชน ตอง
รวมกันปรับทัศนคติตองานบัตรประจําตัวประชาชนวาเปนงานบริการสาธารณะ
ระยะยาวที่เปนงานประจําซึ่งตองการความรวมมือจากทกุฝายใหเขาใจ เห็นใจและ 
รวมมือกันหาแนวทางแกไข 

 
14 

 
12.73 

5.ควรใหรวมกันมีทัศนคติตองานของตนเองวาเปนงานการบริการสาธารณะที่ตอง
เนนประเด็นผลประโยชนของสวนรวมมากกวาประเด็นปญหาอื่นๆ 

12 10.91 

6. มีแนวทางอื่นท่ีใชกับภาครัฐอยูแลว เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหถือวา
การเสริมแรงนาจะเปนเรื่องปลีกยอยที่เปนความรูสึกระหวางบุคคลมากกวา 

8 7.27 

7. ควรมีการศกึษาประเด็นการเสริมแรงใหมากขึ้นเพราะนาจะเหมาะสมกับงานดาน
การบริการ  

6 5.45 

8. ควรมีการศกึษาประเด็นการเสริมแรงท่ีอยูนอกเหนือกฎระเบียบของภาครัฐเพราะ
กฎระเบียบดังกลาวมักไมยืนหยุน หรือ เปนไปไดนอยมากที่กฎระเบียบเหลาน้ันจะ
สามารถตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานไดอยางสมดุลได  

 
4 

 
3.64 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาวการณและแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐท่ีพึง
ประสงค : กรณีกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน ” มีวัตถุประสงค 4 ประการหลักคือ (1) เพ่ือ
ตองการทราบสภาวการณการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐกรณีกระบวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชน (2) เพื่อตองการทราบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของ
หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาวท้ังในเรื่องรูปแบบ
และวิธีการ (3) เพื่อตองการเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของ
หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกัน ไดแกระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
ท่ีวาการอําเภอ  และ สํานักงานเขต และ (4) เพื่อทราบขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชนประเด็นการเสริมแรงท่ีพึงประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ไดกําหนด
กลุมตัวอยางเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาวเปน 2 กลุม ประกอบดวย หัวหนาฝายทะเบียน 
(หัวหนางานทะเบียนราษฎร)สวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีอยูในหนวยงานราชการท่ีมีบริการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน และ เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูในสวนงานดังกลาว ท้ังนี้สําหรับการ
สรุปผลการวิเคราะหแบงเปน 5 สวนหลักประกอบดวย  (1)สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
(2) สภาวการณการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ(3)ทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมแรงท่ีพึงประสงค (4) การเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของ
หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกัน และ (5) ขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีสวน
งานบัตรประจําตัวประชาชนประเด็นการเสริมแรงท่ีพึงประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ 
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5.1   สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยแบงเปนหาสวนหลักไดแก 
 
 สวนท่ีหนึ่ง  สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ผลการศึกษาหนวยงานภาครัฐในสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกัน  ไดแกระดับเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  อําเภอ  และสํานักงานเขต  ซ่ึง
ไดแบงกลุมตัวอยางในแตละระดับเปน 2 ประเภท  คือ (1) หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  จาก
จํานวน  151  คน  โดยรวมพบวาสวนใหญเปนเพศชาย  และเม่ือแยกรายหนวยงานท่ีตางระดับกันมีเพียง
หนวยงานเดียวคือเทศบาลนครท่ีมีหัวหนาสวนงานเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยู
ในชวง  40 – 49 ป   และเม่ือแยกพิจารณาเปนรายหนวยงานท่ีตางระดับกันพบวา  หนวยงานระดับเทศบาล
เมืองและอําเภอ  สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง  40 – 49 ป  และ  หนวยงานระดับเทศบาลนครและ
สํานักงานเขต  สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง  50  ปข้ึนไป  สําหรับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและเม่ือพิจารณาจําแนกตามระดับของหนวยงานพบวามีลักษณะในทิศทางเดียวกัน (2) 
ผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  จากจํานวน  302  คน  โดยรวมพบวาสวนใหญเปนเพศ
หญิงและเม่ือแยกรายหนวยงานท่ีตางระดับกันมีเพียงหนวยงานเดียวคือสํานักงานเขตท่ีมีผูปฏิบัติงานของ
สวนงานเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  นอกจากนี้ในหนวยงานระดับอ่ืนมีลักษณะในทิศทางตรงกันขาม  
สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง  30 – 39  ป   และเม่ือแยกพิจารณาเปนรายหนวยงานท่ีตางระดับกันพบวา  
สํานักงานเขตเปนเพียงหนวยงานท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 40 – 49 ป  ในขณะท่ี
หนวยงานในระดับอ่ืน ๆ สวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง  30 – 39 ป  ท้ังส้ิน  สําหรับการศึกษาสวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและเม่ือพิจารณาจําแนกตามระดับของหนวยงานพบวามีลักษณะในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 สวนท่ีสอง สภาวการณการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐซ่ึง หมายถึงรูปแบบ (ชนิด
ของการเสริมแรงท่ีมี  4  ประเภท  เชน  การเสริมแรงเชิงบวก)  และวิธีการเสริมแรง (การเสรมิแรงพฤตกิรรม
โดยการใชจํานวนครั้งและระยะเวลาในการเสริมแรงเปนเง่ือนไขในการเสริมแรง ซ่ึงมี 5  ประเภท  เชน  การ
เสริมแรงตามเวลาแนนอน)    สําหรับประเด็นรูปแบบการเสริมแรงในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชนผลการวิเคราะหพบวาโดยรวมจะใชการเสริมแรงเชิงบวกมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การ
เสริมแรงเชิงลบ  การลงโทษ  และการหยุดยั้ง  สวนในทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนถูกใชการเสริมแรงเชิงบวกมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การเสริมแรงเชิงลบ  การลงโทษ และการ
หยุดยั้ง        สําหรับประเด็นวิธีการการเสริมแรงในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนผล
การวิเคราะหพบวาใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไมแนนอน  
การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน  และการเสริมแรงตามเวลาท่ี
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แนนอน  สวนในทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนถูกใชการเสริมแรงทุกครั้ง
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน     
การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน  และการเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน 
 

 สวนท่ีสาม  ทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงค  ในสวนของประเด็นแนวทางการ
เสริมแรงในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนโดยรวมเห็นวาควรใชการเสริมแรงเชิงบวก
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การเสริมแรงเชิงลบ  การลงโทษ  และการหยุดยั้ง  สวนในทัศนะของผูปฏิบัติงาน
ของสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนเห็นวาควรใชการเสริมแรงเชิงบวกมากที่สุด  รองลงมาคือ  การ
เสริมแรงเชิงลบ  การลงโทษ  และการหยุดยั้ง   สําหรับประเด็นวิธีการเสริมแรงในทัศนะของหัวหนาสวน
งานบัตรประจําตัวประชาชนผลการวิเคราะหพบวาใชการเสริมแรงทุกครั้งมากที่สุด  รองลงมาคือ  การ
เสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ี
แนนอน  และการเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน  สวนในทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนเห็นวาควรใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไม
แนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน  และการเสริมแรงตาม
เวลาท่ีแนนอน 
 
 สวนท่ีส่ี  การเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคของหัวหนาสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกัน  ผลการทดสอบพบวาหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน
ท่ีตางระดับกัน (เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  ท่ีวาการอําเภอ  และสํานักเขต)  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการเสริมแรงและวิธีการการเสริมแรงไมแตกตางกัน 
 
 สวนท่ีหา  ขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนประเด็นการเสริมแรงท่ีพึง
ประสงคภายในหนวยงานภาครัฐ  ในทัศนะของหัวหนางานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  จากจํานวน
ผูตอบท้ังหมด  60  คน (จากจํานวน  151 คน)  พบวาสวนใหญ (รอยละ  33.33)  ใหขอเสนอแนะวาไมควร
ยึดติดกับการเสริมแรง  แตใหยึดถือวางานเปนงานในหนาท่ี  ซ่ึงสําหรับงานบัตรประจําประชาชนถือวาเปน
งานบริการสาธารณะท่ีเนนจิตสํานึกในการใหบริการสาธารณะมากกวา  ในทัศนะของผูปฏิบัติงานสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชน  จากจํานวนผูตอบท้ังหมด  110  คน (จากจํานวน  302  คน)  พบวาสวนใหญ
ผูปฏิบัติงานสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  เสนอแนะวาควรเนนหลักท่ีวา  “การเอาใจเขามาใสใจเรา” 
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5.2   อภิปรายผล 
 

สําหรับการอภิปรายผลจากผลการวิเคราะหซ่ึงมีท้ังหมด  5  สวนหลัก  ในท่ีนี้ผูวิจัยจึงไดแบงการ
อภิปรายผลเปน  4  สวนหลัก ๆ  (ไมอภิปรายในประเด็นสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางเนื่องดวยอยู
ในประเด็นท่ีกลาวไวในบทที่  3)  ประกอบดวย  

 
5.2.1  สภาวการณการเสริมแรงภายในองคการของหนวยงานภาครัฐ  ซ่ึงหมายรวมถึงการเสริมแรง

ท้ังรูปแบบและวิธีการเสริมแรงท่ีถูกนํามาปฏิบัติในกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชนในปจจุบัน  ท้ังใน
ทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว 

สําหรับสภาวการณรูปแบบการเสริมแรงในหนวยงานภาครัฐในสวนของรูปแบบการเสริมแรงใน
ทัศนะของหัวหนาหนวยงานบัตรประจําตัวประชาชน  ผลการวิเคราะหพบวาโดยรวมจะใชการเสริมแรงเชิง
บวกมากท่ีสุด  รองลงมาคือการเสริมแรงเชิงลบ  การลงโทษและการหยุดยั้ง  ซ่ึงตรงกับทัศนะของ
ผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาวอันสะทอนแตแรกเริ่มวาหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงานของสวนงาน
บัตรประจําตัวประชาชนมีการติดตอส่ือสารตองตรงกันในประเด็นรูปแบบการเสริมแรงซ่ึงถือวาเปนส่ิงท่ี
ฉายภาพความสําเร็จอยางสูงเพราะการติดตอส่ือสารใหผูรับสารและผูสงสารมีความสอดคลองกัน  หรือ
กระท่ังใกลเคียงกันตามปกติวิสัยแลวเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดไมงายนัก  อยางไรก็ดีสําหรับในรายละเอียด (หรือ
เม่ือแยกเปนรายขอคําถามแตละรูปแบบท่ีมีการใชหรือถูกใชมากท่ีสุด)  มีเพียงรูปแบบการลงโทษเทานั้นท่ีมี
ขอท่ีมีความเหมือนกันระหวางหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงพบวามีการใชและถูกใช  การตําหนิโดย
วาจาถางานผิดพลาด  ท้ังนี้อาจเพราะการลงโทษถือวาเปนรูปแบบการเสริมแรงท่ีนาจะกอใหเกิดผลขางเคียง
โดยเฉพาะดานอารมณมากท่ีสุดนั่นเอง 

สวนสภาวการณประเด็นวิธีการเสริมแรงในองคการของหนวยงานภาครัฐในทัศนะของผูปฏิบัติงาน
ของสวนงานดังกลาว  ผลการวิเคราะหโดยรวมพบวาใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด  รองลงมาคือการ
เสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ี
แนนอนและการเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน  ซ่ึงคอนขางใกลเคียงกับทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงาน
ดังกลาวมีเพียงการสลับวิธีการเสริมแรง  2  ลําดับสุดทาย  คือ  ทัศนะของผูปฏิบัติงานจะใชวิธีการเสริมแรง
ตามเวลาท่ีแนนอน  และการเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน  ตามลําดับ  ท้ังนี้จะพบวา  วิธีการเสริมแรง
ทุกครั้งจะเปนสภาวการณของวิธีการเสริมแรงภายในหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุด  ท้ังนี้นาจะเนื่องดวยเปน
ความเชื่อและความเคยชินท่ีมีมาแตเดิมวาสําหรับการเสริมแรงนั้นนาท่ีจะมีการใหการเสริมแรงทุกครั้ง  
เพราะผูนําไปปฏิบัตินาจะมีความเช่ือวาเปนวิธีการท่ีจะสรางพฤติกรรมใหม  โดยเฉพาะในแงท่ีดีใหไดมาก
ท่ีสุด  และพฤติกรรมใหมนั้นจะเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว  

ดังนั้นจึงอาจพอทําใหเห็นวาการส่ือสารท่ีตองตรงกันระหวางหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงาน
ถึงแมจะมีความแตกตางกันอยูบางในประเด็นวิธีการเสริมแรง  แตท้ังรูปแบบและวิธีการเสริมแรงท่ีถูกนํามา
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ปฏิบัติในกระบวนงานบัตรประชาชนในปจจุบันมีความสอดคลองในเรื่องความคิดเห็นและการนําปฏิบัติ  
เปนอยางมากอันพอเปนจุดเริ่มตนกอนการพิจารณาประเด็นการเสริมแรงท่ีเหมาะสม  ซ่ึงจะอภิปรายผล
ตอไปวาอยางนอยสภาวการณในปจจุบันท่ีแสดงความสอดคลองระหวางหัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน  ยอม
เปนส่ิงยืนยันความสอดคลองในวิถีคิด  ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีอยูในแนวการศึกษาเชิงพฤติกรรมอันยากแกการจะ
เกิดข้ึนหรือแมแตจะใกลเคียงกัน  ซ่ึงยอมทําใหอนุมานไดวาการปฏิบัติงานของหนวยงานของสวนงาน
ดังกลาว  ซ่ึงเปนกรอบนอกของความคิดหรือพฤติกรรมยอมเปนส่ิงท่ีนาจะสอดรับกันเชนเดียวกัน 

 
5.2.2 ทัศนะเกี่ยวกับการเสริมแรงท่ีพึงประสงค  เนื่องดวยการรายงานผลการวิเคราะหในสวนนี้มี

แนวทางเดียวกันในการหาคําตอบกับการศึกษาสภาวการณการเสริมแรง  กลาวคือ  มีการศึกษาประเด็น
รูปแบบ  และวิธีการเสริมแรง  โดยแยกทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน  และ
ผูปฏิบัติงานในสวนงานดังกลาว  จึงอภิปรายผลการวิเคราะหในสวนนี้ในแนวทางเดียวกัน  ประกอบดวย 

ประเด็นแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคในองคการ  ในสวนของรูปแบบการเสริมแรงมีการ
เสนอใหใชการเสริมแรงเชิงบวกมากท่ีสุด  รองลงมาคือการเสริมแรงเชิงลบ  การลงโทษและการหยุดยั้ง  
ตามลําดับ  ซ่ึงไมมีความแตกตางกับทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว  ท้ังนี้จึงสามารถอนุมานได
วาความตองการของ  ท้ังสองฝายคอนขางตรงกันเปนอยางมาก  อยางนอยก็ในประเด็นของแนวทางการ
เสริมท้ังนี้สวนท่ีควรพิจารณาตอไปคือส่ิงท่ีพึงประสงคกับสภาวการณจริงเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมแรงมี
ความตองการตรงกันหรือไม  ซ่ึงปรากฏวามีความตองตรงกันเชนเดียวกันทําใหพอสรุปไดวา  สภาวะท่ี
เปนอยูของรูปแบบการเสริมแรงคอนขางมีแนวโนมท่ีถูกตองเปนอยางสูงนั่นเอง 

ในสวนของประเด็นวิธีการเสริมแรงท่ีพึงประสงคพบวาในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตร
ประจําตัวประชาชนพบวาใชการเสริมแรงทุกครั้งมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีไม
แนนอน  การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน  การเสริมแรงตามจํานวนครั้งท่ีแนนอน  และการเสริมแรงตาม
เวลาท่ีแนนอน  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาวพบวามีความตองตรงกัน
อีกเชนเดียวกัน  ดังนั้นในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนและผูปฏิบัติงานของสวนงาน
ดังกลาวพบวามีความตองตรงกัน  หรือท้ังสองสวนมีความสอดคลองในเรื่องความคิดเห็นในประเด็นวิธีการ
เสริมแรงท่ีพึงประสงคนั่นเอง  ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับสภาวการณในประเด็นวิธีการเสริมแรงพบวามีความ
คลายคลึงกันเชนเดียวกัน(ยกเวนวิธีการเสริมแรงในทัศนะของผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีมีความแตกตางกันเล็กนอย  แตก็ไมนาจะเปนประเด็นสําคัญในการพิจารณาความแตกตางแต
อยางใดเพราะเปนความแตกตางในทัศนะท่ีใชหรือถูกใชวิธีการเสริมแรงท่ีนอยท่ีสุด  2 ลําดับ) 

ดังนั้นจึงพบวาสําหรับวิธีการเสริมแรงภายในองคกรของหนวยงานภาครัฐคอนขางมีความตอง
ตรงกันในแงของ “ส่ิงท่ีเปนอยู”  และ “ส่ิงท่ีอยากใหเปน”  นั่นเอง  ท้ังนี้มิใชเพียงแตแนวทางการเสริมแรง
เทานั้นแตยังรวมถึงความสอดคลองในระดับหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงานดวย 

DPU



 - 71 - 

5.2.3 การเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมแรง (รูปแบบและวิธีการเสริมแรง)ท่ีพึง
ประสงคของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนท่ีตางระดับกัน (เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  ท่ีวาการ
อําเภอ  และสํานักงานเขต)  ผลการวิเคราะหพบวาหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ตางระดับกัน
ไมมีความคิดเห็นท่ีแตกตางเกี่ยวกับท้ังรูปแบบและวิธีการเสริมแรง  ท้ังนี้อาจจะเนื่องดวย  ความเปนทางการ
หรือกระท่ังกฎระเบียบของระบบราชการมีมากจนทําใหสงผลตอความคิดเห็นและกระบวนการปฏิบัติท้ัง
งานและการปฏิบัติตนของผูบังคับบัญชาท่ีสมควรมีตอผูปฏิบัติงาน  แมจะเปนผูบังคับบัญชา ซ่ึงอยูตางสวน
งานกัน  อยางไรก็ดีส่ิงท่ีตองไมละเลยอยางยิ่งในการอภิปรายผลนี้จะพบวาแมจะเปนความคิดเห็นของ
หัวหนาสวนงานท่ีตางสวนภาคกันไมวาจะเปนสวนกลาง  สวนภูมิภาคหรือสวนทองถิ่น  แตระดับตําแหนง
ของหัวหนาสวนงานเหลานั้น  พรอมท้ังหนาท่ีรับผิดชอบยอมมีความใกลเคียงกันมาก  ดังผลการวิเคราะห
ขอมูลท่ีไมเกิดความแตกตางกันและแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงค  จึงอาจสอดคลองกันไปกับสภาวะ
ในปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไดยาก 

 
5.2.4   ประเด็นขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐท่ีพึง

ประสงค   ผลการวิเคราะหพบวาในทัศนะของหัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชนมี  6  ขอใหญ ๆ 
อยางไรก็ดี  4  อันดับแรกของขอเสนอแนะท่ี  “เกือบ”  จะแนบเนียนกันคือ  การเสนอแนะวาไมควรยึดติด
กับการเสริมแรง  แตถาจําตองใชก็ใหพิจารณาองคประกอบตาง ๆ  ประกอบดวย  โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ขององคประกอบคือ ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมของคนไทย  ระดับและประเภทของงาน  และ  การมอง
ธรรมชาติของมนุษย  สําหรับอีก  2  อันดับสุดทายก็ปรากฏผลคอนขางชัดเจนเชนเดียวกัน  แตปรากฏวา
เปนไปทางตรงกันขาม  กลาวคือมีการเสนอใหความสนใจกับการเสริมแรง  แตก็ยังคงมีผลการวิเคราะหโดย
ใหพิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ ดวยเชน ประเด็นท่ีเนนวาผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจประเด็นการ
เสริมแรง  เปนอยางมาก  และควรใหความสนใจกับรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน การสรางตนแบบท่ีดีเพื่อใหพนักงาน
คนอ่ืน ๆ  ปฏิบัติตามดวย  เปนตน 

สวนแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐท่ีพึงประสงคในทัศนะของผูปฏิบัติงานบัตรประจําตัว
ประชาชน  ซ่ึงกลับมีแนวทางท่ีแตกตางจากมุมมองของหัวหนาสวนงานพอสมควร  กลาวคือผูปฏิบัติงาน
ของสวนงานดังกลาวมีขอมูลท่ีเปนขอเสนอแนะท่ีมีมากท่ีสุด  2  อันดับแรกคือการใชสํานวนเปรียบเทียบ 
คือ “การเอาใจเขามาใสใจเรา”  หรือท่ีกลาววา  “ทําผิดตองตักเตือน  ทําถูกก็ชมเชย”  ซ่ึงนาจะมีนัยตามทศันะ
ของผูวิจัยวาเปนการกลาวถึงการใหความสําคัญกับการเสริมแรง แตตองใหอยางถูกตองและเหมาะสม
โดยเฉพาะจากผูบังคับบัญชา และอันดับตอมาก็นาจะกลาวในทํานองเดียวกัน แตเนนท่ีองคประกอบท่ี
แตกตางกันออกไป  นอกจากนี้ยังเปนเสมือนการใหความสําคัญกับประเด็นนี้เปนอยางมาก  มีเพียงในลําดับ
ตอมาที่วาใหพิจารณาวางานเปนงานสาธารณะท่ีตองเนนผลประโยชนสวนรวมมากกวา หรือไมควรเนนท่ี
การเสริมแรงนั่นเอง  แตเนนใหผูปฏิบัติมองวางานของภาครัฐเปนงานสาธารณะที่ตองทําเพื่อผลประโยชน
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สวนรวม อยางไรก็ดีในอีกสองอันดับสุดทายก็มีการกลาวในทํานองการใหความสนใจกับการเสริมแรง
ท้ังส้ิน 

ท้ังนี้โดยเปรียบเทียบระหวางขอเสนอแนะจากหัวหนาสวนงานและผูปฏิบัติงานของสวนงาน
ดังกลาว แมสวนใหญจะคอนขางมีความสอดคลองกันในประเด็นของการเสริมแรง ดังท่ีปรากฏวา
สภาวการณ การเสริมแรงคอนขางใกลเคียงกับแนวทางการเสริมแรงท่ีพึงประสงคท้ังรูปแบบและวิธีการ
เสริมแรง รวมทั้งไมวาจะในทัศนะของหัวหนาสวนงานหรือผูปฏิบัติงานของสวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชน  อยางไรก็ดีสําหรับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ถึงแมจะเปนสวนนอยของจํานวนผูตอบแบบสอบถามคือ
กลุมตัวอยาง  แตก็ไมถือวาเปนสวนท่ีนอยมาก  เชน  ผูปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว  มีการตอบเปนไปใน
ทิศทางท่ีตรงกันขาม ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจอยางมาก 

 
5.3   ขอเสนอแนะงานวิจัย 
 

ผูวิจัยแบงประเด็นของขอเสนอแนะงานวิจัยไว  2  ประเด็นคือ 
 
1. ดานเนื้อหา ดังท่ีกลาวถึงแลววาการเสริมแรงอยูในระดับของแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการปรับ

พฤติกรรมซ่ึงยอมมีแนวคิดรวมทั้งทฤษฎีอ่ืน ๆ  อีกมากมายท่ีสามารถตอบสนองการอธิบายพฤติกรรมของ
องคการไดอยางเหมาะสมมากกวาหรือกระท่ังถูกตองมากกวา นอกจากนี้สําหรับแนวคิดการเสริมแรงที่ใช
ในงานวิจัยฉบับนี้ท่ีเนนประเด็นรูปแบบและวิธีการการเสริมแรงจึงอาจมองไดวาเปนการพิจารณาแนว
ทางการเสริมแรงในองคการไดอยางไมรอบดานนัก ดังนั้นจึงอาจควรพิจารณากระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการเสริมแรงซ่ึงกลาวถึงไวในบททบทวนวรรณกรรมซ่ึงนาจะทําใหเกิดความสมบูรณดานเนื้อหาของ
แนวคิดดังกลาวมากข้ึน 

2. ดานประชากร  และกลุมตัวอยาง  นาจะมีการขยายกลุมประชากรใหกรอบคลุมภาครัฐในสวน
งานอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาดวย ท้ังนี้เม่ือขยายขนาดของประชากรยอมสงผลใหไดแนวความคิดท่ี
แทจริงผานกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนมากข้ึนอันยอมสงผลตอคุณภาพของงานวิจัยนั่นเอง  
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ภาคผนวก  1   จดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามงานวิจัย 
 

 

3   กันยายน  2551 

 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามงานวิจัยกลับดวยระบบไปรษณีย 
เรียน      
สิ่งท่ีสงมาดวย  :  แบบสอบถามงานวิจัยจํานวน 3 ชุด  

 
 ดวยผมนายจลุศักดิ์ ชาญณรงค ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร                  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กําลังดําเนินการวิจัยเรื่อง “การศึกษา

สภาวการณและแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐท่ีพึงประสงค:กรณีกระบวนงานบัตรประจําตัว
ประชาชน” โดยการวิจยัดังกลาวจักตองอาศัยความคิดเห็นและขอมูลจากประสบการณตรงของทาน   และ   

เจาพนักงานภายในสวนงานของทาน  
 ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน(ตอบแบบสอบถามชุดที่1) และผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน
ของทาน(ตอบแบบสอบถามชุดที่2 จํานวน 2 คน) และขอความกรุณาสงแบบสอบถามท่ีตอบแลวกลับโดย
การใสซองจดหมาย(ซองซ่ึงไดติดตราไปรษณียากรไวเเลว)หรือหากทานไมสะดวกในกระบวนการใด

ผูวิจัยยินดีกระทําการดวยวิธีการใดๆท่ีทานเห็นสมควร 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดอนุเคราะหและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  
 

       ขอแสดงความนับถืออยางสูง  
 

 

         ( ผศ.จุลศักดิ์   ชาญณรงค ) 

          ผูวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

• โทรศัพท 029547300 ตอ 743 , 668 หรือ 0891199519  
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ภาคผนวก 2  แบบสอบถามงานวิจัย 

      ชุดท่ี 1 

แบบสอบถามประเด็นการเสริมแรง (สําหรับหัวหนาสวนงานบัตรประจาํตัวประชาชน)    
แบบสอบถามเรื่อง : การศึกษาสภาวการณและแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค:กรณี
กระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน(สําหรับงานวิจัยช้ินน้ีการเสริมแรงหมายถึงการกระทําดวยวิธีการใดๆที่ทํา
ใหพฤติกรรมมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค) 
คําช้ีแจง  ขอคําถามมี  4  ตอน (จํานวน  3  หนา) 
ตอนท่ี  1   ขอมูลทั่วไป 
คําช้ีแจง :  กรุณาทําเครื่องหมาย  /  หรือ เติมคําลงในชองวางตามความจริงเก่ียวกับตัวทาน 

 
  
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับสภาวการณการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐ (สภาวการณการเสริมแรง หมายถึง การเสริมแรง
ทั้งรูปแบบ และ วิธีการเสริมแรง  ที่ถูกนํามาปฏิบัติในกระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชนในปจจุบัน) 
 

2.1  ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง  (รูปแบบการการเสริมแรง หมายถึง ชนิดของการเสริมแรงที่มี 4 ประเภท คือ 
การเสริมแรงเชิงบวก  การเสริมแรงเชิงลบ  การหยุดย้ัง และการลงโทษ) 
คําช้ีแจง   :    กรุณาทําเครื่องหมาย  /  หนาขอรูปแบบการเสริมแรงท่ีทานเคยปฏิบัติดวยตัวของทานเอง (ไมรวม
วิธีการท่ีมาจากกฎระเบียบของหนวยงาน) เพ่ือตองการตอบสนองผูใตบังคับบัญชาของทานเก่ียวกับพฤติกรรมที่
เก่ียวของกับงาน (ตอบไดหลายขอ) 
 

(   )  1. การแสดงอากัปกริยาแสดงความช่ืนชมตองานที่สําเร็จ  (   )  7. การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี 
(   )  2. การชมเชยเปนคําพูดตอช้ินงานท่ีสําเร็จ    (   )  8. การระงับความสนใจหรือแสดง 
                                                                                                    พฤติกรรมใดๆ ทั้งๆที่เคยแสดงความสนใจมาโดยตลอด 
(   )  3. การใหสิ่งของตอบแทนแมเพียงเล็กนอยเม่ืองานสําเร็จ  (   )  9. การไมกระทําการใดๆแมจะเกิดงาน   
                                                                                                                                ที่ดีหรือผิดพลาด 
(   )  4. การใชคําพูดอธิบายถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นถาผูใตบังคับบัญชาไม (   )  10. การตําหนิโดยวาจาถางานผิดพลาด 
           ปฏิบัติตามคําสั่งของทาน 
(   )  5. การกําหนดกฎเกณฑเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ถูกกําหนดโดย               (   )  11. การตําหนิโดยการแสดงออกดวย 

สวนกลางเพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน                                         ภาษาทาทางถางานผิดพลาด 
(   )  6. การใหสิ่งที่ไมพึงพอใจซึ่งอาจแตกตางกันในแตละบุคคล  (   )  12. การใหเสียผลประโยชนอยางใด

อยางหน่ึงเพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน                                         ถางานผิดพลาด 

1. เพศ     (   )  1. ชาย      (   )  2.  หญิง 
2. อายุ    (   )  1.  ตํ่ากวา  30 ป      (   )  2.  30 – 39 ป      (   ) 3.  40 – 49 ป       (   ) 4.  50 ปขึ้นไป   
3. การศึกษา    (   )  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี          (   )  2.  ปริญญาตรี          (   ) 3.  ปริญญาโทหรือสงูกวา 
4. หนวยงานที่ทานสังกัด  (   )  1.เทศบาลนคร      ...............................        (   )  2. เทศบาลเมือง   ................................ 
            (   )   3.ที่วาการอําเภอ   ...............................        (   )  4. สํานักงานเขต   ............................... 
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2.2  ประเด็นวิธีการการเสริมแรง  (วิธีการเสริมแรง หมายถึง การเสริมแรงพฤติกรรมโดยการใชจํานวนครั้งและ
ระยะเวลาในการเสริมแรงเปนเง่ือนไขในการเสริมแรง) 

            คําช้ีแจง :  กรุณาทําเครื่องหมาย  /  หนาขอวิธีการการเสริมแรงที่ทานเคยปฏิบัติดวยตัวของทานเอง (ไมรวมวิธีการ
ที่มาจากกฎระเบียบของหนวยงาน)   เพ่ือตองการตอบสนองผูใตบังคับบัญชาของทานในพฤติกรรมที่เก่ียวของกับ
งาน                                                                                                                             (ตอบไดหลายขอ) 
 (   )  1. การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน เชน ถาผูใตบังคับบัญชาแสดงทีทาต้ังใจทํางานทุกๆ 3 ช่ัวโมงทานจะให
การเสริมแรงโดยการชมเชย แตถากอน3 ช่ัวโมงแมแสดงทีทาต้ังใจทํางานทานจะไมใหการเสริมแรงไมวากรณี
ใดๆ 
  (   )  2. การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน เชน เมื่อผูใตบังคับบัญชาแสดงทีทาต้ังใจทํางานครบ 2 ช่ัวโมงทานจะ
ใหการเสริมแรง ตอมาอีก 1 ช่ัวโมงก็ใหอีก แตหลังจากน้ันอีก 3 ช่ัวโมงถาผูใตบังคับบัญชายังแสดงทีทาต้ังใจ
ทํางานจึงจะใหการเสริมแรง 
(   )  3. การเสริมแรงตามจํานวนคร้ังที่แนนอน เชน ถาผูใตบังคับบัญชาทํางานสําเร็จทุกๆ 2 ช้ินจึงจะใหการ
เสริมแรงโดยการชมเชย  
(   )  4. การเสริมแรงตามจํานวนคร้ังที่ไมแนนอน เชน ถาผูใตบังคับบัญชาทํางานสําเร็จ 2 ช้ินก็จะใหการเสริมแรง 
แตบางครั้งทํางานเสร็จ 3 ช้ิน  จึงจะใหการเสริมแรง 
(   )  5. การเสริมแรงทุกครั้ง เชน ทานจะใหการเสริมแรงโดยการชมเชยทันทีและทุกครั้งที่ผูใตบังคับบัญชาทํางาน
สําเร็จ 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค 

            คําช้ีแจง   :    กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ตามระดับความคิดเห็นของทานเก่ียวกับการเสริมแรงผูใตบังคับบัญชาใหมี
ทิศทางที่ทานพึงประสงค 

  ขอคําถามประเด็นแนวทางการเสริมแรง                              

ระดับความเหมาะสมของ 
การเสริมแรง 

  
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

             ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง                                            

1. การแสดงอากัปกริยาแสดงความช่ืนชม           

2. การเอยคําพูดชมเชยออกมาเปนวาจา           

3. การใหสิ่งของตอบแทน           

4. การใชคําพูดอธิบายถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นถาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตาม           

5. การกําหนดกฎเกณฑเพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น      

6. การใหส่ิงไมพึงพอใจที่แตกตางกันในแตละบุคคลเพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน           

7. การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี      

8. การระงับความสนใจหรือแสดงพฤติกรรมใดๆทั้งๆที่เคยแสดงความสนใจมาตลอด      

9. การไมกระทําการใดๆแมจะเกิดงานท่ีดีหรือผิดพลาด      

10.  การตําหนิโดยวาจาถางานผิดพลาด      
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  ขอคําถามประเด็นแนวทางการเสริมแรง   (ตอ)                         

ระดับความเหมาะสมของ 
การเสริมแรง 

  
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

             ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง  (ตอ)                                       

11. การตําหนิโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางานผิดพลาด           

12. การใหเสียผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงถางานผิดพลาด           

           

             ประเด็นวิธีการเสริมแรง   

13. การเสริมแรงตามเวลาที่แนนอน เชน ทุกๆ 2 ชั่วโมงจึงจะใหการเสริมแรง           

14. การเสริมแรงตามเวลาที่ไมแนนอน เชน บางคร้ัง 2 ชั่วโมง บางครั้งก็ 3 ชั่วโมง จึง

จะใหการเสริมแรง      

15. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน เชน ทํางานดีทุกๆ 2 คร้ัง จึงจะใหการ

เสริมแรง           

16. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่ไมแนนอน เชน ทํางานดี  2 คร้ัง จึงจะใหการ

เสริมแรงแตบางทีทํางานดี 3 คร้ังจึงจะใหการเสริมแรง       

17. การเสริมแรงทุกครั้ง เชน ทํางานดีก็จะใหการเสริมแรงทันทีและทุกครั้ง      

 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค 
คําช้ีแจง  :   กรุณาเขียนขอความเสนอแนะอื่นๆที่เก่ียวของกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค
ในทัศนะของทาน (ถามี)  
 
 ............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

         

                                                                  ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงที่สละเวลาตอบแบบสอบถามงานวิจัยช้ินน้ี 
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ชุดท่ี 2 

แบบสอบถามประเด็นการเสริมแรง  (สําหรับผูปฏิบัตงิานในสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน) 
แบบสอบถามเรื่อง : การศึกษาสภาวการณและแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค:กรณี
กระบวนงานบัตรประจําตัวประชาชน(สําหรับงานวิจัยช้ินน้ีการเสริมแรงหมายถึงการกระทําดวยวิธีการใดๆที่ทํา
ใหพฤติกรรมมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค) 
คําช้ีแจง  ขอคําถามมี  4  ตอน (จํานวน  3  หนา) 
ตอนท่ี  1   ขอมูลทั่วไป 
คําช้ีแจง :  กรุณาทําเครื่องหมาย  /  หรือ เติมคําลงในชองวางตามความจริงเก่ียวกับตัวทาน 

 
  
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับสภาวการณการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐ (สภาวการณการเสริมแรง หมายถึง การเสริมแรง
ทั้งรูปแบบ และ วิธีการเสริมแรง  ที่ถูกนํามาปฏิบัติในกระบวนงานบัตรประชาชนในปจจุบัน) 
 

2.1  ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง  (รูปแบบการเสริมแรง หมายถึง ชนิดของการเสริมแรงที่มี 4 ประเภท คือ การ
เสริมแรงเชิงบวก  การเสริมแรงเชิงลบ  การหยุดยั้ง และการลงโทษ) 
คําช้ีแจง   :    กรุณาทําเครื่องหมาย  /  หนาขอรูปแบบการการเสริมแรง (เฉพาะที่เก่ียวของกับงานโดยตรง)ที่ทาน
เคยไดรับจากผูบังคับบัญชา (หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน)                              (ตอบไดหลายขอ) 
 

(   )  1. การไดรับอากัปกริยาแสดงความช่ืนชมเมื่อทานทํางานสําเร็จ (   )  7. การไดรับทีทาไมสนใจหรือใสใจแม 
                                                                                                                                ทานจะทํางานผิดพลาด 
(   )  2. การไดรับคําชมเชยเปนคําพูดเมื่อทานทํางานสําเร็จ  (   )  8. การถูกระงับความสนใจหรือแสดง  
                                                                                                          พฤติกรรมใดๆท้ังๆที่เคยแสดงตอทานมาโดยตลอด 
(   )  3. การไดรับสิ่งของตอบแทนแมเพียงเล็กนอยเมื่อทานทํางานสําเร็จ (   )  9. การไมถูกกระทําการใดๆแมงานจะดี  
                                                                                                                                หรือ ผิดพลาด 
(   )  4. การไดรับคําอธิบายถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นถาทานไม  (   )  10. การถูกตําหนิโดยวาจาถางาน  
                                                                                                                          ผิดพลาดปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
(   )  5. การถูกกําหนดกฎเกณฑในเรื่องวิธีการทํางานเพ่ือปองกันความ (   )  11. การถูกตําหนิโดยการแสดงออกดวย 
            ผิดพลาดในงาน                                                                                        ภาษาทาทางถางานผิดพลาด 
(   )  6. การไดรับสิ่งที่ไมพึงพอใจซึ่งอาจแตกตางกันกับผูรวมงานคนอื่นๆ (   )  12. การเสียผลประโยชนอยางใดอยาง 
           ซึ่งผูบังคับบัญชาแจงวาเพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน                              หน่ึงถางานของทานผิดพลาด 

1. เพศ     (   )  1. ชาย      (   )  2.  หญิง 
2. อายุ    (   )  1.  ตํ่ากวา  30 ป      (   )  2.  30 – 39 ป      (   ) 3.  40 – 49 ป       (   ) 4.  50 ปขึ้นไป 
3. การศึกษา    (   )  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี          (   )  2.  ปริญญาตรี          (   ) 3.  ปริญญาโทหรือสงูกวา 
4. หนวยงานที่ทานสังกัด  (   )  1.เทศบาลนคร      ...............................        (   )  2. เทศบาลเมือง   ................................. 
            (   )   3.ที่วาการอําเภอ   ..............................         (   )  4. สํานักงานเขต   ................................ 
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2.2  ประเด็นวิธีการการเสริมแรง  (วิธีการเสริมแรง หมายถึง การเสริมแรงพฤติกรรมโดยการใชจํานวนครั้งและ
ระยะเวลาในการเสริมแรงเปนเง่ือนไขในการเสริมแรง) 
            คําช้ีแจง   :    กรุณาทําเครื่องหมาย  /  หนาขอวิธีการการเสริมแรง (เฉพาะที่เก่ียวของกับงานโดยตรง)ที่
ทานเคยไดรับจากผูบังคับบัญชา (หัวหนาสวนงานบัตรประจําตัวประชาชน)                  (ตอบไดหลายขอ) 

 
 (   )  1. การเสริมแรงตามเวลาท่ีแนนอน เชน เมื่อทานแสดงทีทาต้ังใจทํางานทุกๆ 3 ช่ัวโมงทานจะไดรับการ
เสริมแรงโดยการชมเชย แตถากอน3 ช่ัวโมงแมแสดงทีทาต้ังใจทํางานทานจะไมไดรับการเสริมแรงไมวากรณีใดๆ 
  (   )  2. การเสริมแรงตามเวลาท่ีไมแนนอน เชน เมื่อทานแสดงทีทาต้ังใจทํางานครบ 2 ช่ัวโมงทานจะไดรับการ
เสริมแรง ตอมาอีก 1 ช่ัวโมงก็ไดรับอีก แตหลังจากน้ันอีก 3 ช่ัวโมงเมื่อทานยังแสดงทีทาต้ังใจทํางานจึงจะไดรับ
การเสริมแรง 
(   )  3. การเสริมแรงตามจํานวนคร้ังที่แนนอน เชน ถาทานทํางานสําเร็จทุกๆ 2 ช้ินจึงจะไดรับการเสริมแรงโดย
การชมเชย  
(   )  4. การเสริมแรงตามจํานวนคร้ังที่ไมแนนอน เชน ถาทานทํางานสําเร็จ 2 ช้ินก็จะไดรับการเสริมแรง แต
บางครั้งทํางานเสร็จ 3 ช้ิน  จึงจะไดรับการเสริมแรง 
(   )  5. การเสริมแรงทุกครั้ง เชน ทานจะไดรับการเสริมแรงโดยการชมเชยทันทีและทุกครั้งที่ทานทํางานสําเร็จ 
 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค 

            คําช้ีแจง   :    กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ตามระดับความคิดเห็นของทานเก่ียวกับการเสริมแรงที่ทานเห็นวาสมควร
ไดรับจากผูบังคับบัญชาหากผูบังคับบัญชาตองการใหทานมีพฤติกรรมในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 

 

  ขอคําถามประเด็นแนวทางการเสริมแรง                              

ระดับความเหมาะสมของ 
การเสริมแรง 

  
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

             ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง                                            

1. การแสดงอากัปกริยาแสดงความช่ืนชม           

2. การเอยคําพูดชมเชยออกมาเปนวาจา           

3. การใหสิ่งของตอบแทน           

4. การใชคําพูดอธิบายถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นถาทานไมปฏิบัติตาม           

5. การกําหนดกฎเกณฑในงานเพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น      

6. การใหส่ิงไมพึงพอใจแกทานเพ่ือปองกันความผิดพลาดในงาน           

7. การแสดงทีทาไมสนใจในบางกรณี      

8. การถูกระงับความสนใจหรือแสดงพฤติกรรมใดๆท้ังๆท่ีเคยไดรบัความสนใจมาตลอด      

9. การไมกระทําการใดๆแมจะเกิดงานท่ีดีหรือผิดพลาด      

10.  การตําหนิโดยวาจาถางานผิดพลาด      
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  ขอคําถามประเด็นแนวทางการเสริมแรง   (ตอ)                         

ระดับความเหมาะสมของ 
การเสริมแรง 

  
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

             ประเด็นรูปแบบการเสริมแรง  (ตอ)                                       

11. การตําหนิโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทางถางานผิดพลาด           

12. การใหเสียผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงถางานผิดพลาด           

           

             ประเด็นวิธีการเสริมแรง   

13. การเสริมแรงตามเวลาที่แนนอน เชน ทุกๆ 2 ชั่วโมงควรจะไดรับการเสริมแรง           

14. การเสริมแรงตามเวลาที่ไมแนนอน เชน บางคร้ัง 2 ชั่วโมง บางครั้งก็ 3 ชั่วโมง จึง

ควรจะไดรับการเสริมแรง      

15. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่แนนอน เชน ทํางานดีทุกๆ 2 ชิ้น ควรจะไดรับการ

เสริมแรง           

16. การเสริมแรงตามจํานวนครั้งที่ไมแนนอน เชน ทํางานดี  2 ชิ้น ควรจะไดรับการ

เสริมแรงแตบางทีทํางานดี 3 คร้ังจึงควรจะไดรับการเสริมแรง       

17. การเสริมแรงทุกครั้ง เชน ถาทํางานดีก็ควรไดรับการเสริมแรงทันทีและทุกครั้ง      

 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค 
คําช้ีแจง  :   กรุณาเขียนขอความเสนอแนะอื่นๆที่เก่ียวของกับแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค
ในทัศนะของทาน (ถามี)  
 
 ............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

         

                                                                  ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงที่สละเวลาตอบแบบสอบถามงานวิจัยช้ินน้ี 
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ภาคผนวก  3   ประวัติผูวิจัย 
 
จุลศักดิ์  ชาญณรงค  
รัฐศาสตรบัณฑิต  ( วิชาการระหวางประเทศ )  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( องคการเเละการจัดการ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปจจุบันเปนผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร   
 คณะศิลปศาสตรเเละวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจยั     -      การศึกษาโครงสรางองคกรธุรกิจชุมชน  :  กรณีศึกษากลุมแมบานผลิตภัณฑกลวย         

จังหวดันนทบุรี ( ทุนทบวงมหาวิทยาลัยประจําปพ.ศ. 2546 ) 
   -     การศึกษาโครงสรางองคการของสวนราชการภาครัฐ 

                        (ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําปพ.ศ. 2548 ) 
   -     การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอโครงสรางองคการของสวนราชการภาครัฐ 

       (ทุนมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําปพ.ศ. 2549 ) 
- การวิเคราะหวาทกรรมและผลลัพธท่ีเกิดจากวาทกรรม : กรณีศึกษาคําวาองคการ

และองคกร (ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําปพ.ศ. 2550 ) 
- การสํารวจทัศนะเกี่ยวกับการประยุกตใชวชิาตางๆภายใตขอบขายรัฐประศาสน

ศาสตรของนักวิชาการและผูบริหารองคการภาครัฐ กรณศึีกษาองคการภาครัฐของ
จังหวดันนทบุรี  (ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําปพ.ศ. 2551 – งานวิจยัท่ี
กําลังดําเนินการ) 

 
ตํารา -   วิชาการเมืองเศรษฐกิจเเละสังคม  
เอกสารประกอบการสอน  - วิชาธุรกิจชุมชนศึกษา  
บทความ     -     ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับเเผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม จุลสารคณะศิลปศาสตรเเละ   

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนกนัยายน 2545 
- เอเปค : ปรากฎการณใหมของความเช่ือมโยงทางการเมืองเศรษฐกิจเเละสังคม 

สุทธิปริทัศน  ปท่ี  16  ฉบับท่ี  48 มกราคม – เมษายน 2545 
- ธุรกิจชุมชนตามเเนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียงเเละทฤษฏีใหม 

สุทธิปริทัศน  ปท่ี  17  ฉบับท่ี  51 มกราคม – เมษายน 2546 
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการบริหาร 

สุทธิปริทัศน  ปท่ี  17  ฉบับท่ี  53 กันยายน- ธันวาคม 2546 
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                     -      การเมืองคืออะไร 
                วารสารสังคมศาสตรเเละมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
                 ปท่ี  29 มกราคม-มิถุนายน 2546 

    -     รายงานผลการวิจัย  การศึกษาโครงสรางองคกรธุรกิจชุมชน  :  กรณีศึกษากลุม 
                              แมบานผลิตภัณฑกลวย  จังหวดันนทบุรี   

     สุทธิปริทัศน  ปท่ี  18  ฉบับท่ี  56 กันยายน- ธันวาคม 2547      

      -     ขอเสนอเกี่ยวกับการศึกษาโครงสรางองคการโดยใชเเผนภาพ : กรณีการบริหาร
ราชการสวนกลาง 

                               เอกสารการประชุมวิชาการรัฐศาสตรเเละรัฐประศาสนศาสตรเเหงชาติ คร้ังท่ี  4  
                         -   องคการภาครัฐสมัยใหม  
                              เอกสารการประชุมวิชาการรัฐศาสตรเเละรัฐประศาสนศาสตรเเหงชาติ คร้ังท่ี 6  
                              ( 2548) 

        -  การตรวจสอบทฤษฎีองคการสมัยใหมท่ีนํามาปรับใชกับองคการภาครัฐ 
           เอกสารการประชุมวชิาการคร้ังท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

                          -   รายงานผลการวิจัย  การศึกษาโครงสรางองคการของสวนราชการภาครัฐ  
     สุทธิปริทัศน  ปท่ี  20  ฉบับท่ี  60    มกราคม-เมษายน   2549 
-   การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานภาครัฐโดยไมทําลาย  
     ประสิทธิผล : ขอเสนอการลดข้ันตอนการทําบัตรประชาชนจาการศึกษาดูงาน   
     สํานักทะเบียนเขตหลักส่ี 
     สุทธิปริทัศน  ปท่ี  20  ฉบับท่ี  62    กันยายน-ธันวาคม 2549 
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