
3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในมิติปัญหาทางการคลัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในมิติปัญหาทางการคลัง*

บรรเจิด	สิงคะเนติ**

ดารุณี	พุ่มแก้ว***

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ระหวา่งป	ีพ.ศ.	2559-2560	โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก	2	แหลง่คอื	1)	การสมัภาษณ	์โดยแบง่ผูใ้หส้มัภาษณ์
ออกเปน็	4	กลุม่คอื	เจา้หนา้ทีข่องรฐั	ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัการเมอืงทอ้งถิน่	และผูม้ปีระสบการณเ์กีย่วกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	2)	วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ผลการวิจัยพบว่า	ปัญหาหลักของการคลังท้องถ่ินคือ	1)	ปัญหาด้านโครงสร้างรายได้โดยสัดส่วนของรายได้
จากแตล่ะแหลง่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยงัไมส่ามารถสะทอ้นถึงการพึง่พาตนเองและความเป็นอสิระ
ทางการคลัง	2)	ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการคลังท้องถิ่นหลายฉบับที่ยังล้าสมัย	และยังไม่มีกฎหมายที่
ชดัเจนในการกำาหนดแหลง่รายได้ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน	รวมท้ังปัญหาดา้นกฎระเบียบและวธิกีารปฏบัิติ
ในการหารายได้แหล่งใหม่	ๆ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3)	การขาดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาทางการคลัง	เช่น	การบริหารจัดการ	บุคลากร	หรือปัญหาจากตัวประชาชนผู้เสีย
ภาษี	4)	ปัญหาการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่วิธีการจัดสรรยังคงขาดหลักเกณฑ์ที่เพียงพอ
เพ่ือนำาไปสู่ความเสมอภาคทางการคลงั	รวมทัง้ความลา่ชา้ในการจัดสรร	การไมส่ามารถคาดการณจ์ำานวนเงนิ
อดุหนุนทีแ่นน่อนได้	รวมท้ังการจดัสรรเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิทีม่กีารเมอืงเขา้แทรกแซง	5)	ปญัหาดา้นการจัด
ทำางบประมาณ	การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณที่เข้มข้นในเชิงเนื้อหาและ 
วิธีการที่หลากหลาย	รวมทั้งปัญหาการตรวจสอบทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract

	 This	study	aims	to	explore	the	local	public	finance	problems	in	Thailand.	Data	
were	collected	from	four	groups:	government	officials,	experts,	local	politicians,	and	local	
government	officials.	In	addition,	data	from	local	budget	allocation	documents	were	also	
analyzed.	Results	indicate	that	local	administrative	organizations	face	five	main	problems.	
The	first	problem	is	the	structure	of	local	revenue	as	the	proportion	of	revenue	from	
each	source	does	not	reflect	local	fiscal	self-reliance	and	fiscal	autonomy.	Second,	many	
laws	on	local	fiscal	issues	are	still	outdated	and	there	is	no	clear	legislation	regarding	
revenue	source	for	local	administrative	organizations.	In	addition,	there	are	problems	with	 
regulations	and	methods	for	generating	new	revenue	sources.	Third,	there	are	problems	
resulting	from	the	local	administrative	organizations’	inability	to	develop	their	fiscal	system,	
such	as	problems	with	the	management	system,	local	staff,	and	taxpayers.	Fourth,	there	is	
the	problem	of	budget	allocation,	especially	with	regard	to	the	system	of	intergovernmental	
grant	allocation	which	does	not	have	mechanisms	to	ensure	fiscal	equality.	Furthermore,	
the	allocation	is	often	delayed,	unpredictable	and,	for	specific	grants,	susceptible	to	 
political	intervention.	The	last	problem	is	budget	setting	as	there	is	a	lack	of	content-rich	
public	participation	in	local	budgeting	process	and	little	diversity	in	the	participation	method,	
as	well	as	shortcomings	in	the	budget	auditing	process	of	local	administrative	organizations.

Keywords:	Local	public	finance,	local	administrative	organization
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บทคัดย่อ

	 บทความชิ้นนี้	ผู้เขียนได้นำาส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยเรื่อง	การปฏิรูปการบริหารราชการส่วน 
ท้องถ่ิน:	ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร	อันเป็นงานท่ีได้รับการสนับสนุน 
ทุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า	(2559)	โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ	1.	เพื่อศึกษาปัญหาอันเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
เมืองขนาดเล็ก	(เทศบาลตำาบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง)	เทศบาลตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	 
2.	เพือ่แสวงหาแนวทางปฏริปูสภาพปญัหาทีค้่นพบในข้อแรก	สำาหรบัการเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์
ไดอ้าศยัวิธกีารศกึษาเชงิคณุภาพ	อนัประกอบไปด้วย	1.	การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเอกสาร	2.	การเกบ็
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม	โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(in-depth	interview)	กลุ่มเป้าหมาย	(focus	
group)	จากประชากร	5	กลุม่	ประกอบดว้ย	องคก์รตรวจสอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ขา้ราชการประจำา	
นักการเมืองท้องถิ่น	และผู้ประกอบการ	ผลการศึกษาพบว่า	ภายใต้บริบทระบอบประชาธิปไตยและการ 
เลือกตั้งแบบไทย	ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจของนักการเมือง	ย่อมมีผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมทาง 
การเมอืงและการบรหิาร	กลา่วเฉพาะพฤติกรรมการบรหิารของนกัการเมอืง	แรงจงูใจในการเข้าสู่เวทีการเมอืง
มผีลตอ่พฤตกิรรมของนักการเมอืงในชว่งเวลาดำารงตำาแหนง่การบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ทัง้ปรากฏ
ในรปูแบบการบรหิารโดยยดึโยงอยูก่บัระบบอปุถมัภแ์ละความโน้มเอยีงในการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง	พฤตกิรรม
ทั้งสองด้านนี้ย่อมก่อผลกระทบต่อข้าราชการและองค์กรข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ท้ายที่สุดยังส่งผลต่อระบบ
ธรรมาภิบาล	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำาสำาคัญ:	นักการเมือง	ระบบราชการ	คอร์รัปชัน	การกำากับดูแล	ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์
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Abstract

	 This	article	is	part	of	a	larger	study	on	reformation	in	local	administration	and	
the	relationship	between	politics	(politicians)	and	administration	(bureaucrats),	funded	by	
King	Prajadhipok’s	Institute	(2016).	The	objectives	of	the	study	were:	1)	to	study	problems	 
regarding	the	relationship	between	politics	(politicians)	and	administration	(bureaucrats)	
in	local	administrative	organizations	of	small-sized	municipalities	(tambon,	or	sub-district,	 
municipalities	promoted	 to	be	muang,	or	 town,	municipalities),	district-level	 
municipalities,	and	sub-district	administrative	organizations,	and	2)	to	explore	strategies	for	the	 
reformation	of	problematic	conditions	 identified	 in	 the	first	objective.	For	 this	 
qualitative	study,	data	were	collected	using	two	methods.	First,	information	in	documents	was	 
collected	and	analyzed.	Second,	field	data	were	collected	through	in-depth	interviews.	Focus	
group	participants	were	selected	from	five	groups,	namely,	employees	and	managers	of	the	 
National	Counter	Corruption	Commission	(NCCC),	local	government	officials,	local	politicians	
and	contractors.	The	results	of	the	study	indicated	that	within	the	context	of	a	democratic	
regime	and	Thai	elections,	the	social	and	economic	background	of	politicians	may	have	an	
impact	on	political	and	administrative	motivation	and	behavior.	With	regard	to	administrative	
behaviors	of	politicians,	motivations	for	entering	politics	may	affect	their	behavior	throughout	
the	duration	of	their	position	in	local	administrative	organizations	and	are	manifested	in	the	
patronage	system	and	corruption.	Both	behaviors	certainly	have	an	impact	on	government	
officials	and	officials	in	local	government	organizations.	Eventually,	they	will	also	affect	the	
good	governance	system,	performance	and	efficiency	of	local	administrative	organizations.

Keywords:	Politicians,	bureaucrats,	corruption,	governance,	merit	system	and	patronage	
system
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บทคัดย่อ

	 การควบรวมรัฐบาลท้องถิ่น	หมายถึง	การยุบหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างน้อยสองหน่วยเข้า
ด้วยกันเป็นหน่วยเดียว	เพื่อจัดทำาและส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน	และเป็นกลไก
หลักประการหนึ่งที่ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกนำาไปใช้ด้วยความมุ่งหมายว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
ทำาบรกิารสาธารณะของรฐับาลทอ้งถิน่	เพือ่เพิม่ศกัยภาพการจดัทำาบรกิารสาธารณะในระดบัทอ้งถิน่	รฐับาล
ไทยมีความพยายามที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบรวมกันมาโดยตลอด	แต่ก็ขาดการศึกษาผล 
กระทบของการควบรวมอย่างเป็นระบบ	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนเรื่องผลกระทบการควบรวม
รัฐบาลท้องถิ่นจากประสบการณ์ของประเทศท่ีเป็นรัฐเด่ียวและรัฐรวม	อันได้แก่	แคนาดา	ญี่ปุ่น	ฝรั่งเศส	
สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	และไอร์แลนด์	ประสบการณ์ของประเทศชี้ให้เห็นว่า	ความสำาเร็จของการควบรวม
รัฐบาลท้องถิ่นขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชนท้องถ่ินและแต่ละประเทศ	และส่วนใหญ่การควบรวมไม่ได้
นำาไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้	แม้ว่าในบางกรณีการควบรวมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำาบริการ
สาธารณะ	แต่ก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	ในหลายกรณี	การควบรวมก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
การเพ่ิมรูปแบบบรกิารสาธารณะ	ทำาใหช้มุชนทอ้งถ่ินสญูเสยีอตัลกัษณข์องตน	และลดทอนความเป็นตัวแทน
ทางการเมืองลง

คำาสำาคัญ:	การควบรวม	รัฐบาลท้องถิ่น	ประสิทธิภาพการจัดทำาบริการสาธารณะ
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วังนำ้าเย็น	อำาเภอวังนำ้าเย็น	จังหวัดสระแก้ว”	ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนประจำาปีงบประมาณ	2560	จากกลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และกลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น	
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Local Government Consolidation: Lessons from Selected  
Countries*

Grichawat	Lowatcharin**

Abstract

	 Local	 government	consolidation	 refers	 to	combining	 two	or	more	 local	
self-governing	units	 into	a	single	unit	 to	provide	public	 services	 in	 the	 locality.	 
Consolidation	is	a	common	policy	instrument	of	local	government	reform	used	by	countries	
around	the	world	with	the	objective	of	improving	efficiency	in	the	provision	of	public	services.	 
The	government	of	Thailand	has	long	considered	merging	local	administrative	organizations	
but	lacks	systematic	data	on	the	potential	impacts	of	such	actions.	This	article	aims	to	draw	
lessons	from	the	consolidation	experiences	of	both	federal	and	unitary	states—namely	
Australia,	Canada,	France,	Ireland,	Japan	and	the	United	States.	The	study	found	that	the	
success	of	consolidation	is	highly	context-dependent	and	that	consolidation	does	not	lead	
to	expected	outcomes;	the	benefits	of	consolidation	are	often	exaggerated.	In	some	cases,	
consolidation	did	improve	service	provision	efficiency	but	only	to	a	relatively	small	degree.	
In	other	cases,	consolidation	led	to	increases	in	costs	due	to	the	introduction	of	new	public	
services,	loss	of	local	identity,	and	reduced	political	representation.

Keywords:	Consolidation,	local	government,	service	delivery	efficiency

*	This	article	is	based	on	findings	from	a	study	financially	supported	by	the	Research	Group	on	Local	Affairs	 

Administration,	Khon	Kaen	University.
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79การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทย*

สกล	บุญสิน**

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษากระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลท่ี 
เกิดขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทย	 2)	 ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทย	 3)	ศึกษาว่า	ปัจจัยใด 
มผีลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยม์ากทีส่ดุ	รองลงมา	จนถงึไมม่คีวามสมัพนัธเ์ลย	และ	4)	เพือ่ทดสอบตวัแบบ 
การพฒันาทรพัยากรมนษุย	์และวเิคราะหอ์ทิธิพลทางตรงและอทิธพิลทางออ้มตอ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย	์	
วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	ประชากรในการศึกษา	จำานวน	3,863	คน	สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความ 
น่าจะเป็น	ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	จำานวน	390	คน	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์	โดยใช้การวิเคราะห์จาก
ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย	การวิเคราะห์ถดถอยพหุ	และใช้
การทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม	AMOS	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05	คือการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา	การขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะ	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ความสลับซับซ้อนของโลกในปัจจุบัน	การเรียนรู้ตลอดชีวิต
รูปแบบการเรียนรู้	และแรงจูงใจในการเรียนรู้	ส่วนตัวแปรท่ีใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการอธิบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มี	4	ตัวแปรที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นั่นคือ	เมื่อวัดจากค่า	b	 
ซึ่งพยากรณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีผลในทางบวกกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ได้แก่	รูปแบบ
การเรยีนรู	้การสนบัสนนุของผูบ้งัคบับญัชา	การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และแรงจงูใจในการเรยีนรู	้ตามลำาดบั	สว่น
การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	และความสลับซับซ้อนของโลกในปัจจุบัน
ไม่สัมพันธ์และไม่ช่วยในการอธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ	63.4	(R2=.634)		ส่วนการทดสอบตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่า	 
ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

คำาสำาคัญ:	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การขนส่งทางราง

*	งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Human Resource Development in the Thai Rapid Transit System*

Sakon	Bunsin**

Abstract

	 The	objectives	of	the	study	were:		1)	to	study	the	human	resource	development	
process	in	the	Thai	Rapid	Transit	system;	2)	to	identify	factors	that	affect	human	resource	
development	in	the	Thai	Rapid	Transit	system;	3)	to	determine	which	factors	affect	the	
human	resource	development	the	most,	which	have	less	of	an	effect,	and	which	have	no	
relationship;	and	4)	to	test	a	causal	model	of	human	resource	development	and	analyze	
the	direct	and	indirect	influences	on	human	resource	development.	A	quantitative	research	
approach	was	employed	and	a	sample	size	calculated	from	the	total	of	3,863	BTS,	MRT	and	
Airport	Link	employees	using	simple	random	sampling,	yielding	a	sample	of	390	persons.	The	
results	indicated	that	four	factors	could	be	used	to	predict	human	resource	development	
at	a	significance	level	of	p	≤	.05.		The	factors	which	positively	affect	the	process,	from	the	
most	significant	to	the	least	significant,	are:	learning	style,	top	management	support,	lifetime	
learning,	and	motivation	to	learn.	Shortage	of	skilled	workers,	technological	advances,	and	
modern	day	life-style	complexity	did	not	show	significant	correlation	with	human	resource	
development	and	could	not	be	used	to	explain	the	process.	The	empirical	data	were	shown	
to	be	consistent	with	the	hypothesized	causal	model	of	human	resource	development.	

Keywords:	Human	resource	development,	rapid	transit

*	This	research	was	funded	with	a	research	grant	from	the	Faculty	of	Political	Science	and	Public	Administration,	
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การพยากรณ์ความพึงพอใจของพนักงานต่อการประเมินผล

การปฏิบัติงานในองค์การที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต

การพยากรณ์ความพึงพอใจของพนักงานต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
องค์การที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต

มานพ	ชูนิล*

บทคัดย่อ

	 การศึกษาระยะที่	1	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยากรณ์ความพึงพอใจของพนักงานต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ	การรับรู้จุดประสงค์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน	และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	กลุ่มตัวอย่างคือ	พนักงาน	จำานวน	469	
คน	ผลการวิจัยพบว่า	ตัวแปรอิสระ	3	ตัวแปรดังกล่าว	สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของพนักงานต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ	46.96

	 การศึกษาระยะที	่2	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความหมาย	สิง่ท่ีแสดงถงึความยตุธิรรมขององคก์ารและ
แนวทางการที่จะทำาให้องค์การแสดงถึงความยุติธรรมต่อพนักงานในความคิดเห็นของพนักงานและหัวหน้า
งาน	ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(key	informants)	จำานวน	26	คน	ผลการวิจัยพบว่า	ความยุติธรรม	หมายถึง	ความ
เสมอภาค	การปฏิบัติตามระเบียบ	มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	ยอมรับได้และมีมาตรฐานเดียวกัน	และสิ่งที่แสดง
ถึงความยุติธรรมขององค์การ	ด้านการแบ่งปัน	ด้านกระบวนการ	และด้านปฏิสัมพันธ์	มีด้านละ	5	ประการ	
ตามลำาดับ	และแนวทางที่ทำาให้องค์การแสดงถึงความยุติธรรมขององค์การต่อพนักงาน	มีแนวทางด้านละ	2	
9	และ	7	แนวทางตามลำาดับ

	 การศึกษาระยะที่	3	มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การของ
พนักงาน	และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานระหว่างพนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงานใน
กลุ่มควบคุมต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	กลุ่มตัวอย่างคือ	พนักงานในกลุ่มทดลอง	13	คน	และกลุ่ม
ควบคุม	13	คน	พบวา่กลุม่ทดลองมคีวามพงึพอใจตอ่การประเมนิผลการปฏบัิตงิานกอ่นและหลงัการฝกึอบรม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิที	่.01	และความพงึพอใจของพนกังานตอ่การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

คำาสำาคัญ:	ความพึงพอใจของพนักงานต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	การรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ	
การรับรู้จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน	และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	

*	ภาควิชามนุษยศาสตร์	คณะศิลปศาสตรประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ
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Predicting Employee Satisfaction with Performance Appraisal in Life  
Insurance Companies

Manop	Chunin*

Abstract

	 This	article	seeks	to	identify	factors	affecting	employee	satisfaction	with	performance	
appraisal	in	life	insurance	companies	through	a	mixed-methods	study	conducted	in	three	
phases.	The	objective	of	the	first	phase	was	to	use	employee	perception	of	organizational	
justice	and	purpose	of	performance	appraisal	and	employee	participation	in	the	performance	
appraisal	process	to	predict	satisfaction.	A	survey,	conducted	on	a	sample	of	469	employees	
in	life	insurance	companies,	found	that	these	three	independent	variables	accounted	for	
46.96	percent	of	variance	in	satisfaction	with	performance	appraisal.	

	 The	second	phase	consisted	of	 in-depth	 interviews	with	26	key	 informants.	
The	objective	of	this	phase	was	to	study	employee	and	supervisor	opinions	about	the	
meaning	of	indicators	that	express	organizational	justice	and	methods	through	which	the	
organization	can	be	just	towards	employees.	The	study	found	that	justice	meant	equity,	 
following	regulations,	clear	and	acceptable	rules,	and	using	the	same	standards	for	everyone.	 
Distributive,	procedural	and	 interactional	 justice	each	comprised	five	 indicators.	 
Organizational	justice	was	represented	in	three	different	ways,	comprising	two,	nine	and	
seven	indicators,	respectively.

	 The	third	phase	utilized	an	experimental	design	with	two	main	objectives.	The	
first	objective	was	to	compare	employee	satisfaction	with	performance	appraisal	before	
and	after	participating	in	a	training	course	designed	to	increase	awareness	of	organization	
justice.	The	second	objective	was	to	compare	satisfaction	between	a	control	group	and	an	 
experimental	group,	each	group	consisting	of	13	employees.		The	findings	indicated	that	for	
the	experimental	group,	the	difference	in	satisfaction	with	performance	appraisal	before	and	
after	the	training	was	statistically	significant	at	p≤0.01.	Furthermore,	after	the	experiment,	
results	showed	a	significant	difference	in	satisfaction	level	between	the	experimental	and	
control	groups	at	p≤0.01.

Keywords:	Satisfaction,	performance	appraisal,	organizational	justice,	employee,	perception
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เครือข่ายการบริหารงานภาครัฐสำาหรับการจัดการ

ของเสียอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของไทย

เครอืข่ายการบรหิารงานภาครฐัสำาหรบัการจดัการของเสยีอตุสาหกรรมในภาค
ตะวันออกของไทย

สุธัญวัฒน์	เวชวงศ์วาน*

อุทัย	เลาหวิเชียร**

บทคัดย่อ

	 มีการศึกษามากมายที่บ่งบอกถึงอรรถประโยชน์จากเครือข่ายการบริหารงานภาครัฐ	แต่ทว่ายังมี
การศกึษาเชงิประจักษจ์ำานวนนอ้ยท่ีใหค้วามสำาคญัตอ่การศึกษาความสมัพนัธใ์นลกัษณะองค์รวมทีค่รอบคลมุ
ทั้งเครือข่าย	(network-level	interactions	or	whole	network)	การวิจัยเชิงสำารวจครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเครือข่ายการบริหารงานภาครัฐ	ทั้งในระดับเครือข่าย	องค์การ	และชุมชน	รวมถึง
วเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลของเครอืขา่ย	โดยศกึษาจากตวัอยา่งเครอืขา่ยการบรหิารงานภาครฐั
สำาหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก	7	จังหวัด	การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม
กบักลุม่ตวัอยา่ง	ครอบคลมุตัวแทนจากองคก์ารภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	จำานวน	901	หนว่ยงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า	เครือข่ายการบริหารงานภาครัฐสำาหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
มีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย	ทั้งในระดับเครือข่าย	องค์การ	และชุมชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ด้านการจัดการ
ความขัดแย้งภายใน	และความรับผิดชอบและพร้อมให้ตรวจสอบ	นอกจากนั้น	ยังพบว่า	ประสิทธิผลใน
แต่ละระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน	ทั้งนี้	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของเครือข่าย	การจัดการ 
เครือข่าย	โครงสร้างและคุณลักษณะของเครือข่าย	รวมถึงศักยภาพและความพร้อมของเครือข่ายมีอิทธิพล
ตอ่ประสิทธผิลของเครอืขา่ยอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	จากผลงานวจิยัดงักลา่ว	ผูว้จิยัไดป้ระมวล 
ขอ้เสนอแนะสำาหรบัองค์ความรูเ้ชงิวชิาการ	การออกแบบนโยบาย	แนวทางปฏบัิตขิองผูบ้รหิารเครอืข่าย	และ
การวิจัยในอนาคต	ในเนื้อหาตอนท้ายของบทความ
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Public Administration Networks for Industrial Waste Management 
in Eastern Thailand 
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Abstract

	 There	are	many	studies	that	point	out	the	utility	of	public	administration	networks.	
However,	there	are	few	empirical	studies	that	examine	network	effectiveness	in	network- 
level	interactions	as	a	whole	network.	This	survey	research	aims	to	study	the	effectiveness	
of	public	administration	networks	at	three	levels	of	analysis:	network,	organization,	and	 
community	levels.	Additionally,	it	aims	to	provide	a	systematic	analysis	of	factors	that	
influence	the	network.	The	study	looked	at	a	sample	case	involving	an	industrial	waste	
management	network	in	seven	provinces	of	the	eastern	area	of	Thailand.	Data	were	 
collected	through	questionnaires	from	a	sample	group	composed	of	public	sector,	private	
sector	and	civil	society	representatives	from	901	organizations.	

	 The	results	showed	that	the	effectiveness	of	the	public	administration	network	for	
industrial	waste	management	in	Eastern	Thailand	was	low	at	all	three	levels	of	analysis,	
especially	in	the	area	of	network	conflict	management	and	public	network	accountability.	In	
addition,	the	research	found	that	there	is	a	relationship	between	effectiveness	at	different	
levels	of	network	analysis.	Overall,	findings	indicated	that	network	environment,	network	
structure	and	characteristics,	network	management,	and	network	capacity	and	availability	
significantly	influence	the	effectiveness	of	public	administration	networks,	at	significance	
level	p	≤	0.05.	The	research	results	were	used	as	a	basis	to	provide	recommendations	about	
academic	knowledge,	policy	design,	guidelines	for	public	network	managers	and	future	
research.
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