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  งานวิจัยเร่ือง  การบริหารคาตอบแทน พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความตองการ

คาตอบแทนของขาราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษา

สภาพการบริหารคาตอบแทน ความตองการคาตอบแทน สภาพขวัญ ความพึงพอใจและ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ ตลอดถึงการทดสอบตัวแบบเชิงสาเหตุ-ผล ที่ไดจากการ

ทบทวนแนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 8 ตัวแปร ตัวแปร ประกอบดวย

ปจจัยที่เปนนโยบายรัฐบาล  ปจจัยระดับชุมชน  สภาพการบริหารจัดการคาตอบแทน   ความ

ตองการคาตอบแทน ปจจัยระดับบุคคล ความพึงพอใจ กําลังขวัญ และสุดทายที่เปนตัวแปรตาม

คือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 946 คน  ผลการศึกษาพบวา 

รูปแบบการจัดคาตอบแทนตอบสนองความตองการไดและมีความพึงพอใจระดับหนึ่ง  พฤติกรรม

การปฏิบัติงานจะเปนแบบการยึดระเบียบ  เนนการบรรลุเปาหมาย และการปรับวิธีการ   จากการ

ทดสอบตัวแบบพบวามีความสัมพันธระหวางตัวแปร เชน กําลังขวัญมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน และสภาพการบริหารคาตอบแทนมีผลตอความตองการ เปนตน ขอเสนอแนะสําคัญที่

ไดจากการวิเคราะหดวยขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือการจัดต้ังหนวยงานการบริหาร

คาตอบแทนข้ึนมา  และใหข้ึนตรงตอศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

คําสําคัญ: การบริหารคาตอบแทน   พฤติกรรมการปฏิบัติงาน   ความตองการคาตอบแทน 

ขาราชการ   3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
Abstract 

  The major objectives of research entitled “Compensation Management, 
Performance  Behavior and Compensation Need of  Bureaucrats in the Three 
Southernmost  Provinces  of Thailand ” were to examine compensation management, 

needs, satisfaction, morale and performance of public servants, and also to test a model 
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derived from  a review of existing literature on compensation management and  

performance behavior. A causal model was used to determined  the relationship among 

8 variables and verified using 946 public servants as the sample. The independent 

variables were government policy, compensation management ,community conditions 

,compensation needs, personal factors, benefit satisfaction and morale. And 

performance behavior of public servants  was a dependent variable. As a whole, the 

findings revealed that the current mode of compensation was sufficient for public 

servants’ needs and meet their satisfaction. Performance styles of the bureaucrats were 

mostly conforming, ameliorating and mechanical types . The findings emerged from the 

path analysis ,for example, the morale factor had a relatively direct influence on 

performance behavior and compensation management had a relatively direct influence 

on need. Based on quantitative and qualitative data and concurrent triangulation 

analysis, it was necessary for the government and field agencies to organize a 

compensation management division attached to The Southern Border Province 

Administration Center. 

Keywords: compensation management, performance behavior, compensation need, 

bureaucrats , Three Southernmost  Provinces                                                                                                    
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คํานํา 
ดวยสภาวะแวดลอมที่บุคลากรในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตองปฏิบัติงานใน

ภาวะวิกฤติ (dilemmas) แตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ อันเนื่องจากสถานการณความไมสงบที่เกิดข้ึน

รายวันและรุนแรงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงป พ.ศ.2546- 2549 ที่มีเหตุการณความไม

สงบที่เกิดข้ึนประมาณ  3,000 คร้ัง  (ฐานเศรษฐกิจ ,ธันวาคม 2549)  จึงนํามาสูประเด็นคําถาม

การวิจัยที่สําคัญ ไดแก   ขาราชการที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เหลานั้นมีสภาพการปฏิบัติงาน

อยางไร      ระบบและกระบวนการจัดการคาตอบแทนมีความเหมาะสมเพียงใดภายใต

สถานการณที่ไมปกติและเส่ียงอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน    จากคําถามการวิจัยดังกลาวจึง

นํามาสูการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการคือเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ

คาตอบแทน    พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความตองการคาตอบแทนของขาราชการในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต   ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการคาตอบแทน     พฤติกรรม

การปฏิบัติงานและความตองการคาตอบแทนของขาราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ

เพื่อศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการคาตอบแทนขาราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 

วิธีการศึกษาและสมมติฐานการวิจัย 
วิธีการศึกษา ประกอบดวยรูปแบบเชิงปริมาณจากการใชแบบสอบถามท่ีผานการ

ตรวจสอบความแมนตรงเชิงเนื้อหากับความแมนตรงเชิงทฤษฏี(content validity and construct 

validity )และความคงท่ี( reliability )แลวนําไปศึกษาจริงกับกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรจาก

หนวยงานตางๆ จํานวน 946 คน ดวยการสุมเลือกแบบผสม( mixed sampling )   สวนรูปแบบ

การศึกษาเชิงคุณภาพ ไดจากวิธีการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม( In depth interview 

and focus group)   การวิเคราะหขอมูล ใชขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากรูปแบบการวิจัยสํารวจ 

และขอมูลจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพแลวดําเนินการบูรณาการขอมูลทั้ง 2 ลักษณะ โดยใช

ขอมูลเชิงปริมาณและตรวจสอบดวยการวิเคราะหควบคูกับขอมูลเชิงคุณภาพ(Concurrent 

triangulation strategy)(Creswel, 2003, อาคม  ใจแกว 2551) 

  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลการศึกษาที่เกี่ยวของพบวา ความตองการ

คาตอบแทนของขาราชการในพ้ืนที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต จะถูกกําหนดโดยปจจัยระดับบุคคล  

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ  สภาพการบริหารคาตอบแทนขาราชการในพ้ืนที่ 3จังหวัด

ชายแดนภาคใต   (ณัฏฐพันธ  เขจรนันท, 2548; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,2544; Vroom,1964; 

Green and Craft,1979) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการยังถูกกําหนดโดยปจจัย

ภายนอกระดับประเทศคือนโยบายรัฐบาล( Sompoch. 1981;Yin,1982: Milkovich and  

Newman.2005: Jewell and Glaser,2006) ที่ประกอบดวยลักษณะนโยบายที่มีความชัดเจนและ
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ผลการศึกษา 
  จากการวิเคราะหขอมูลเมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลเชิงประจักษ และสถานการณที่

เกี่ยวของ( contextual environments)ในระดับพื้นที่  จําแนกตามรายการตัวแปร(univariate  

analysis) พบวา:- 
ระดับความตรงกับความตองการของบุคลากรที่มีตอคาตอบแทน    

   ภายใตหลักเกณฑคาตอบแทนในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ

เยียวยาจากการปฏิบัติราชการพบวา  ความตรงของคาตอบแทนที่ไดรับในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยู

ในระดับปานกลาง   คาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และคาตอบแทนที่เปนตัว

เงินมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
ระดับความเหมาะสมของสภาพการบริหารจัดการสวัสดิการ   

   ระดับความเหมาะสมของสภาพการบริหารจัดการสวัสดิการของหนวยงาน พบวา 

ปจจัยดานสภาพการบริหารจัดการสวัสดิการของหนวยงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดย

ดานโครงสรางและข้ันตอนการบริหารสวัสดิการมีระดับคาเฉล่ียสูงสุด   รองลงมาคือสภาพการ

บริหารจัดการสวัสดิการของหนวยงาน ดานทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ดานบุคลากร     

ในขณะที่สภาพการบริหารจัดการสวัสดิการของหนวยงาน ดานทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานใน

พื้นที่ดานงบประมาณ  และสภาพการบริหารจัดการสวัสดิการของหนวยงาน ดานทรัพยากรเพื่อ

การปฏิบัติงานในพื้นที่  และความเหมาะสมดานวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีระดับ

คาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ 
  กําลังขวัญและความพึงพอใจของบุคลากร 
   กําลังขวัญและความพึงพอใจของบุคลากรภายใตประสบการณระหวาง

ปฏิบั ติงานในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใตพบวา  ปจจัยดานระดับกําลังขวัญภายใต

ประสบการณระหวางปฏิบัติงานของบุคลากรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

   สวนปจจัยดานระดับความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยระดับ

ความพึงพอใจดานคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหคาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจดาน

โครงสรางองคกร  ความพึงพอใจดาน ผูบังคับบัญชา     ความพึงพอใจดานคาตอบแทนที่มิใชตัว

เงิน  และความพึงพอใจดานวัสดุ/อุปกรณ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  ตามลําดับ  
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร   

   พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่
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  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนด   จะพบวาปจจัยตาง ๆที่มีอิทธิพลเชิง

สาเหตุและผล(causal relationship )อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ.ระดับ.05 ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง   1   ผลการทดสอบตัวแบบการวิจัย 

รายการ ตัวแปรอิสระ ( independent variables ) 

ระดับการ

อธิบาย 

อิทธิพลทางตรงDE)/

ทางออม(ID)และ

โดยรวม(TE) 

ปจจัย

นโยบาย

ระดับประเทศ 

ปจจัย

ระดับ

ชุมชน 

สภาพ

การ

บริหาร 

ปจจัยดาน

คาตอบแทน 

ปจจัยระดับ

บุคล 

ความพึง

พอใจ 

ตัวแปรตาม 

(dependent 

variables) (R)2  

กําลังขวัญ 

ปจจัยระดับ

ชุมชน 

.76 DE 

ID 

TE 

.87 

- 

.87 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

สภาพการบริหาร .65 DE 

ID 

TE 

.49 

- 

.49 

.35 

- 

.35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ปจจัยดาน

คาตอบแทน 

.46 DE 

ID 

TE 

- 

.54 

.02 

.23 

.25 

.67 

- 

.67 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ปจจัยระดับ .01 DE 

ID 

TE 

- 

-.06 

-.16 

.03 

-.13 

.10 

-.01 

.09 

-.01 

- 

.01 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

บุคล 

 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ =.05(DE =อิทธิพลทางตรง ID = อิทธิพลทางออม TE =  อิทธิพลโดยรวมท้ังทางตรงและทางออม ) 
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ตาราง 2 ผลการทดสอบตัวแบบการวิจัย(ตอ) 

จากตาราง จะพบวา :- 

1.  ปจจัยภายนอกระดับนโยบายของรัฐบาลและหนวยเหนือ ที่ประกอบดวย 

นโยบายและแผนการจัดสวัสดิการของรัฐบาล  ความชัดเจนของนโยบายและแผนการจัดสวัสดิการ 

สวัสดิการที่ไดรับระหวางบุคลากรแตละคนหรือแตละหนวยงาน  การบังคับใชกฎหมายในการจัด

สวัสดิการคาตอบแทนและความตอเนื่องของนโยบาย มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของขาราชการคอนขางนอย และเปนอิทธิพลในเชิงลบ  ในขณะที่อิทธิพลทางออมมี

คอนขางสูง        

  

รายการ ตัวแปรอิสระ ( independent variables ) 

อิทธิพลทางตรง 

(DE)/ทางออม

(ID)และโดยรวม

(TE) 

ปจจัย

นโยบาย

ระดับประเทศ 

ปจจัย

ระดับ

ชุมชน 

สภาพ

การ

บริหาร 

ปจจัยดาน

คาตอบแทน 

ปจจัยระดับบุ

คล 

ความพึง

พอใจ 

ตัวแปรตาม ระดับการ

อธิบาย (dependent 

variables) (R)2  

กําลังขวัญ 

ความพึงพอใจ .54 DE 

ID 

TE 

- 

- 

- 

.28 

.17 

.45 

.47 

.03 

.50 

.04 

.00 

.04 

.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

กําลังขวัญ .56 DE 

ID 

TE 

- 

- 

- 

.04 

.32 

.36 

.03 

.40 

.43 

.12 

.03 

.15 

.04 

.02 

.06 

.62 

- 

.62 

- 

- 

- 

.65 DE 

ID 

TE 

-.11 

.59 

.48 

.12 

.13 

.25 

.13 

.31 

.44 

-.03 

.10 

.07 

.02 

.04 

.06 

.09 

.41 

.50 

.67 

- 

.67 

พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ =.05  ( DE= อิทธิพลทางตรง ID= อิทธิพลทางออม TE= อิทธิพลโดยรวมท้ังทางตรงและทางออม ) 
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2. สภาพแวดลอมภายในชุมชน ที่ประกอบดวย การสนับสนุนของผูนํากลุม/

ชุมชนในพื้นที่ตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ความสะดวกและปลอดภัยของสภาพแวดลอมและ

เสนทางคมนาคม และเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่แตละครั้ง  ความรวมมือของกลุม/องคกร/

สถาบันทางสังคมในชุมชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการ  และคานิยม ความเชื่อ ศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนกับการปฏิบัติงานของราชการ  มีอิทธิพลทางตรง  ตอสภาพการ

บริหารในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต  ระดับบุคคล และระดับความพึงพอใจ คอนขางสูง มีผล

ตอกําลังขวัญนอย  แตกลับมีอิทธิพลทางออมสูง 

  3. สภาพการบริหารในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต  ที่ประกอบดวย 

โครงสราง ข้ันตอนการบริหารสวัสดิการ    การจัดการระดับพื้นที่  ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานใน

พื้นที่ เชน บุคลากร งบประมาณและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ มีอิทธิพลทางตรงตอทั้ง สาระ

คาตอบแทนของบุคลากรในดานที่ตรงกับความตองการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเยียวยาจาก

การปฏิบัติราชการ  ปจจัยระดับบุคคลและระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

4. สาระคาตอบแทนที่ตรงกับความตองการ เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ

เยียวยาจากการปฏิบัติราชการ มีอิทธิพลทางตรงตอกําลังขวัญของบุคลากร 

5. ระดับความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางตรง ตอ กําลังขวัญของบุคลากร  

6. กําลังขวัญของบุคลากร มีอิทธิพลทางตรงตอ  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
  

อภิปรายผล สังเคราะห และขอเสนอแนะ 
 จากขอสรุปผลการศึกษาที่กลาวไปแลวนั้น สามารถระบุประเด็นสําคัญพรอมขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน  พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความตองการคาตอบแทน
ของขาราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตภายใตการสังเคราะหรวมระหวางขอมูล
เชิงปริมาณกับขอมูลเชิงคุณภาพไดดังนี้ 
 1. ดานคาตอบแทน การบริหารคาตอบแทนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐ

จําเปนตองกําหนดใหครอบคลุมทั้งประเภทที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน  

  1.1 ประเภทที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน   ควรดําเนินการใหครอบคลุมทั้ง 

คาจาง (Wage)  เงินเดือน (Salary)และผลตอบแทนในรูปสวัสดิการ (Fringe Benefits Pay) 

พบวาผลตอบแทนในรูปสวัสดิการมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใน

การทํางาน โดยสวัสดิการที่จําเปนตองจัดใหกับบุคลากรไดแก การลา ลาปวย ฯลฯ และควรเนนให

ความสําคัญกับสวัสดิการดานสังคม  ซึ่ง เปนสวัสดิการที่จัดข้ึนเพื่อประโยชนทางดานจิตใจ การ

บํารุงขวัญ ความนึกคิด การเพิ่มพูนความรู ความสะดวกสบาย ความสนุกสนานร่ืนเริง สวัสดิการ
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2. นโยบายและการบริหารจัดการสวัสดิการและคาตอบแทน      การบริหาร

คาตอบแทนในระดับพื้นที่ขณะนี้  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดมิติใหครอบคลุมมากข้ึน  การ

กําหนดคาตอบแทนตองกําหนดโดยฐานของความเปนธรรมระหวาง งานกับคาตอบแทน และ

ความรูความสามารถ ฯลฯ    ความเสมอภาคภายใน( internal equity)  คาตอบแทนที่จายเมื่อ

เปรียบเทียบกับบุคลากรอ่ืนๆภายในองคกรเดียวกันตองเสมอเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

เปรียบเทียบกับงานที่มีลักษณะความยากงายที่อยูในระดับเดียวกัน ระดับความรูของบุคลากรอยู

ในระดับเดียวกัน หลักความเสมอภาคภายนอก( external  equity)  เปนการกําหนดคาตอบแทน

โดยพิจารณาถึงตลาดแรงงาน กลาวคือตองไมตํ่ากวาองคกรอ่ืนเมื่อเปรียบเทียบระหวางงาน กับ

คุณสมบัติของตัวบุคคล  สภาพความเส่ียงในการทํางาน    หลักความเสมอภาคในระดับตัวบุคคล( 

individual  equity)    เปนการจายคาตอบแทนโดยพิจารณาถึงผลงานของบุคคล   อายุงาน  

ประสบการณการทํางาน เปนตน  
3.กําลังขวัญ  ความพึงพอใจและพฤติกรรมการปฏิบั ติงานของบุคลากร    

เนื่องจากสภาพ กําลังขวัญ  ความพึงพอใจและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ถูกกําหนด

โดยปจจัยภายนอกระดับนโยบายรัฐบาล  ปจจัยภายในระดับชุมชน และปจจัยการบริหารจัดการ

คาตอบแทนท่ีมีความคลองตัว เปนธรรมและสรางความเสมอภาค  ดังนั้น การปรับปรุงปจจัยสวนนี ้ 

จะทําใหกําลังขวัญ  ความพึงพอใจของบุคลากรดีขึ้น และจะนําไปสูพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะกอใหเกิดผลลัพธทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานดังนี้ 

3.1 พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีมุงใหเกิดความมีประสิทธิภาพ (efficiency) เปน

ลักษณะของการแปลงทรัพยากรที่เปนปจจัยปอนเขา (inputs) สูผลลัพธ (outputs) ที่ตองการให

เกิดข้ึน แนวทางการปฏิบัติงานเชนนี้จึงเปนเร่ืองของการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานวามีความ

เหมาะสมกับงาน  เวลา และผลลัพธหรือไมเพียงใด การปฏิบัติงานในสวนนี้จึงเกี่ยวของและ

ดําเนินการไดจากภายในองคการ 
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 3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มุงความมีประสิทธิผล (effectiveness) เปน

ลักษณะของการปรับปรุงการบริหารภายในองคการใหบังเกิดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว   

เพราะฉะน้ัน ขอบขายของกิจกรรมเชนนี้ ประชาชนหรือกลุมเปาหมายจะเปนผูสะทอนใหเห็นวา

เปนไปตามลักษณะดังกลาวหรือไม การปฏิบัติงานเชนนี้จึงเปนปฏิสัมพันธของเจตนารมณองคการ

กับผลลัพธที่เกิดข้ึนกลุมเปาหมายภายนอกองคการ 

3.3 แนวทางการปฏิบัติงานที่มุงนําเอาส่ิงใหมๆ หรือที่ เ รียกวานวัตกรรม 

(innovation) มาใชภายในองคการเพื่อเพิ่มผลผลิตใหเกิดข้ึนมากกวาที่ผานมาหรือมากกวา

วัตถุประสงคเดิมขององคการที่กําหนดไว การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร ตลอดทั้ง

กระบวนการภายในองคการจึงมีความจําเปนตองกระทําแนวทางการปฏิบัติการเชนนี้จึงมุง

ปรับปรุงกิจกรรมภายในองคการ แตในขณะเดียวกันก็คาดหวังใหเกิดผลลัพธที่ดีกวาเดิมปรากฏข้ึน

ภายนอกองคการ 

3.4 แนวทางการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดผลลัพธสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนกลุมเปาหมาย (efficacy) นั่นก็คือ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายของ

องคการแลว ยังสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเหมาะสมดวย จึงเปน

ลักษณะการปฏิบัติงานที่มุงใหบังเกิดผลภายนอกในแงของเจตนารมณองคการกับกลุมเปาหมาย

ขององคการดวย 

4.รูปแบบการบริหารคาตอบแทน 

รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทน   พิจารณา  ได 2 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 1  การบริหารในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต คือศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  จําเปนตองกําหนดโครงสรางการบริหารที่มีจะตองมี

ฝายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ทําหนาที่โดยเฉพาะดานและเปนศูนยกลางเพื่อดูแล

ใหครอบคลุมถึงสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงกับ 3 จังหวัดและ 4

อําเภอของจังหวัดสงขลา 

 ระดับที่ 2  องคประกอบการบริหารคาตอบแทน  สําหรับเนื้องานดานการบริหาร

คาตอบแทนน้ัน จําเปนตองจัดแบงใหครอบคลุมทุกดาน ภายใตองคประกอบของบุคลากรท่ี

รับผิดชอบ เชื่อมโยงการจัดการจากระดับที่ 1  สูระดับพื้นที่ หรือระดับที่ 2  อันไดแก โครงสรางการ

บริหารคาตอบแทน ผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบ  ตลอดถึงคณะทํางาน (Staff) สามารถกําหนดได

ดังกรอบตามแผนภาพตอไปนี้ 
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กรอบการจัดระบบสวัสดิการและคาตอบแทน 

  

 

 

 

 

ความปลอดภัยในงาน 

สถานะม่ันคง 

การไดรับการยอมรับในสังคม 

การไดรับการยกยองในงาน 

 

 

เงินสะสม 

เงินบําเหน็จบํานาญ 

อ่ืนๆ        

  

 

 

จากแผนภาพภายใตองคประกอบของบุคลากรที่รับผิดชอบ เชื่อมโยงการจัดการจากระดับ

ที่ 1(ระดับโครงสราง) สูระดับพื้นที่ อันไดแก ผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบตลอดถึงคณะทํางาน( staff 

) จะมีความสัมพันธกับ ระดับที่ 2 หรือระดับบุคคลคือ ความตองการคาตอบแทน  ขวัญและความ

พึงพอใจ และสุดทายคือพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรจะดําเนินไปตามความคาดหวังของ

องคกร 

สําหรับกระบวนการบริหารจัดการ จากระดับนโยบายสูการปฏิบัติ  สามารถที่จะ

ขับเคลื่อนไดโดยมีคณะกรรมการกํากับการบริหารงานเชิงนโยบาย ดังเชนท่ีมีอยู ณ ปจจุบันแต

ปรับเปลี่ยนตามสภาพและเงื่อนไขที่เปนจริงเมื่อประยุกตใชประโยชนในทางปฏิบัติ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใตพ.ศ. 2550  ซึ่งเรียกวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  เรียกโดยยอวา “ก.บ.จ.ต.” ประกอบดวย ปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ     ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย เปน รองประธาน นอกจากนั้น ยังมีกรรมการที่มาจากผูแทนของหนวยงาน หรือ 

การบริหารคาตอบแทน 

สวัสดิการและคาตอบแทนที่เปน สวัสดิการและคาตอบแทน 
ตัวเงินหรือแปรสภาพเปนตัวเงินได ที่ไมเปนตัวเงิน 

ระดับ
โครงสราง สวัสดิการและคาตอบแทน 

โดยออม
สวัสดิการและ
คาตอบแทนโดยตรง 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
เงินเดือนคาจาง เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ 

งานหรือผลผลิตเพ่ิมขึ้น

นันทนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา อื่น ๆ 

ความตองการคาตอบแทน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ระดับ
บุคคล ขวัญและความพึงพอใจ
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ในระดับพื้นที่   ควรมีหนวยการบริหารคาตอบแทนระดับพื้นที่    ที่สามารถพัฒนามาจาก

ศูนยเยียวยาซ่ึงต้ังข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 มีสวนราชการที่

ประกอบดวย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย   

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ

ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและดําเนินการใหการชวยเหลือตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดและในดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของและไดดําเนินการต้ังแต พ.ศ. 2549 กระทั่ง

ปจจุบัน การดําเนินงานมีโครงสราง 3 ระดับ คือ ศูนยเยียวยาจังหวัด ศูนยเยียวยาอําเภอและ ศูนย

เยียวยาตําบล 

สําหรับหนวยการบริหารคาตอบแทนระดับพื้นที่นี้ อาจแตงต้ังโดยคณะกรรมการกํากับการ

บริหารงานเชิงนโยบาย ที่กลาวขางตน ทําหนาที่ในการจัดการใหการบริหารคาตอบแทนครอบคลุม 

2 กลุมคือ 

กลุมแรกคือ บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

กลุมที่สอง เปนผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ เชนประชาชนทั่วไป 

การดําเนินงานจึงแยกโครงสรางเปน 2 ฝาย เพื่อใหมีความคลองตัว ทั้งในแงของการ

ควบคุม เบิกจาย โดยมีสํานักงานแนนอน เชน ศอ.บต.ซึ่งเปนการบริหารในภาพรวมของพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต   สามารถติดตอไดสะดวกรวดเร็ว ผานสํานักงานตนสังกัด ไปยังระดับ

บุคคล โดยอาศัยระบบออนไลนของธนาคารที่กําหนด   เพื่อเบิก-จายเงิน  ในกรณีที่ผาน

กระบวนการตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว  แสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
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                            ตัวแบบการบริหารคาตอบแทน 
 

 

                                   

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากรูปแบบการบริหารที่มีจุดเชื่อมตอดังกลาว จะนําไปสูระบบของการจัดการบริหาร

คาตอบแทนในระดับพื้นที่ไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทั้งในดานของการลดความ

ซ้ําซอน และความเปนเอกภาพของการบริหารจัดการ ดวยการนําเอาการทํางานภาครัฐที่เปน

กิจกรรมเดียวกันมารวมไวที่เดียว  นําสูการใหบริการในลักษณะ one - stop service หรือการ

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ. จุดเดียว  ณ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีการ 

 

บุคคล             บุคคล             บุคคล        บุคคล        บุคคล                 บุคคล            

ปตตานี ยะลา 

การบริหารสวสัดิการและคาตอบแทน 

ฝ
บ
ายที่รับผิดชอบ
ุคลากรของรัฐที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ฝายท่ีรับผิดชอบเยียวยา
ใหกับประชาชนท่ัวไป 

ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวดัชายแดนภาคใต 

กองอื่นๆ…... 

ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวดัชายแดนภาคใต 

การบริหารสวสัดิการและคาตอบแทน 
กองอื่นๆ......... 

อําเภอ/หนวยงาน
ตนสังกัด 

อําเภอ/หนวยงาน
ตนสังกัด 

ประชาชนใน
พ้ืนที่

ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ปตตานี ยะลา 

ฝายที่รับผิดชอบ
บุคลากรของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ฝายท่ีรับผิดชอบเยียวยา
ใหกับประชาชนท่ัวไป 

กองอื่นๆ…... กองอื่นๆ......... 

นราธิวาส สงขลา(4 อําเภอ) 
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ประสานสูระดับจังหวัด  อําเภอและพื้นที่ที่เปนหนวยงานตนสังกัด  สําหรับการจายเงินนั้นสามารถ

ดําเนินการในระบบออนไลนไดทันที เนื่องจากปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดใชระบบการจาย

เงินเดือนผานธนาคารเปนฐานหลัก มีบัญชีเงินเดือนบุคลากรทุกคน   ดังนั้นการจายตรงเขาบัญชี

โดยไมตองผานหนวยงานสามารถกระทําไดอยางหลากหลาย   ตัวอยางเชน บริการ mPAY คือ

ระบบการชําระเงินคาสินคาและบริการตางๆ ผานทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถทําไดแบบ

ออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาคนคนนั้น จะอยูที่ไหนก็ตาม สามารถตรวจสอบประวัติการใชจาย

ได รองรับการชําระเงินคาสินคาและบริการมากมาย เชน การชําระคาสาธารณูปโภค, การชําระคา

บัตรเครดิต, การชําระคาสินเช่ือ, การชําระคาเบ้ียประกันภัย, การชําระคาอินเทอรเน็ต, การชําระ

คาสินคาที่ซื้อทางอินเทอรเน็ต รวมไปถึงการเติมเงินเกมออนไลน และอ่ืนๆ ซึ่งธนาคารที่รวม

โครงการก็ลวนเปนธนาคารระดับชั้นนําทั้งส้ิน ไมวาจะเปน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงไทย จึงทําใหเห็นวาบริการ  ดังกลาวนั้นมีความนาเชื่อถือมาก 

อีกทั้งสะดวกและรวดเร็ว    หนวยงานระดับจังหวัดอําเภอดําเนินการเร่ืองเอกสารในเชิงธุรการ

เทานั้น  เพียงแตตองกําหนดกรอบเวลาการผานเร่ืองแตละข้ันตอนใหชัดเจนเพื่อปองกันความ

ลาชาอันเนื่องมาจากกรอบระบบราชการ 

  

สรุปสงทาย  จากที่กลาวมาทั้งหมด เปนผลที่ไดจากการศึกษาทั้งจากเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ที่นําไปสูการสะทอนภาพของการบริหารจัดการคาตอบแทนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต ณ. ขณะนี้ไดในระดับหนึ่ง สวนการประยุกตใชเพื่อประโยชนทางปฏิบัติก็

เปนอีกข้ันตอนหน่ึง ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปพิจารณาเพื่อประโยชนเชิงนโยบายและ

นําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 
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