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บทคัดย่อ 
 

การวิจัย  เรื่อง การศึกษาระบบโครงสร้างการสงเคราะห์ กรณีศึกษาองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของประเทศไทย โดย
เทียบเคียงกับระบบการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของทหารผ่านศึกไทย ส าหรับน าข้อมูลที่ได้มาใช้ ในการพัฒนาแนวทางการให้การสงเคราะห์
แก่ทหารผ่านศึก  ให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิติและสวัสดิการที่ดีขึ้น   

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ใช้กลุ่มตัวแทนประชากรจากทหารผ่านศึกและครอบครัวทหาร    
ผ่านศึก และผู้บริหารขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจก ากับดูแลงานการให้
การสงเคราะห์   การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ยึดถือกระบวนทัศน์การตีความ  (QUALITATIVE 
RESEARCH)  เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  การรวบรวมข้อมูลจะการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม   ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะใช้แบบใช้สอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในเร่ืองการสงเคราะห์  ความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์   
ตลอดจนปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึกที่ต้องการให้องค์การสงเคราะห์ช่วยเหลือ  
 
ค าส าคญั:องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก, ทหารผ่านศึก 
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ABSTRACT 
 

This  Research  studied  about  structural system in providing assistance 
between The War Veterans Organization of Thailand under Patronage of  His Majesty  
the King  and U.S. Department of  Veterans Affairs  in aiming to analyze  the weakness 
and strength of providing assistance for Thai Veterans by comparison with  U.S. 
Department of  Veterans Affairs. The problems and needs of Thai Veterans were 
studied too. All data would be used to enhance the level of helping Thai Veterans for 
getting better life and good benefits. 

The Research had used sampling group from 30 Thai Veterans and 15 
authorities who worked for assistance. This qualitative research regarded interpretive 
paradigm as survey research. The data were analyzed form documentary researches and 
field researches. The Questionnaires and Interviews  were used  as collected 
instruments  for data  about  a providing assistance ,   satisfaction of service  including  
the problems  and needs of Thai Veterans. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีทหารผ่านศึกไม่น้อยกว่า 600,000 คน ซ่ึงคร้ังหน่ึงทหารผ่านศึก
เหล่าน้ีได้ท าหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละ  ให้ปลอดภัยจากภัยความมั่นคงต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสงครามในการป้องกันประเทศ  หรือการสู้รบที่ เกิดจาก
ความคิดที่แตกต่างทางการเมือง ทางศาสนา รวมทั้งภัยอันที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ เช่นการเข้าร่วม
รบในสงครามโลกคร้ังที่ 1 สงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามที่ประเทศเกาหลี  
ซ่ึงทหารผ่านศึกของไทยได้แสดงศักยภาพและความกล้าหาญในการต้อสู้  จนเป็นที่ยอมรับในนานา
ประเทศ  

ทั้งน้ี  จากเหตุการณ์การสู้รบในสมรภูมิต่าง ๆ ที่ผ่านมา ท าให้ทหารผ่านศึกจ านวนมาก
ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ไม่ว่าปัญหาในการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นผลกระทบที่ได้จากภัยสงคราม เช่น 
สูญเสียอวัยวะ สูญเสียชีวิต หรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต  ดังน้ัน หลังจากในสมัยสงครามโลกคร้ังที่  2  
สิ้นสุดลง รัฐบาลในขณะน้ัน  ซ่ึงมี  พลเรือตรี  ถวัลย์  ธ ารงนาวาสวัสด์ิ  เป็นนายกรัฐมนตรี  จึงได้
มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม พิจารณาด า เ นินการช่วยเหลือ   กระทรวงกลาโหมจึงได้ ต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนขึ้น  เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2486  มีที่ท า
การอยู่ในกรมเสนาธิการทหาร  (ปัจจุบันคือ กองบัญชาการทหารสูงสุด)  และใช้เจ้าหน้าที่ของ      
กรมเสนาธิการเป็น  ต่อมาเมื่อมีการขยายการสงเคราะห์   เพิ่มมากขึ้น กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอ
เป็นพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือ ที่เรียกโดยย่อว่า“อผศ.”ขึ้นเป็น
หน่วยงานถาวร เพื่อท าหน้าที่ ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง พระราชบัญญัติ  ฉบับน้ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  จึงนับเป็นวันแรกที่มีกฎหมายรองรับการ
จัดต้ังองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และการเป็นทหารผ่านศึก ดังน้ันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุก
ป ี เป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเป็น “วันทหารผ่านศึก” และในปี  พ.ศ. 2510     
สภาทหารผ่านศึก สภากลาโหม และรัฐบาล  ได้พิจารณาปรับปรุง  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  โดยได้ขยายการสงเคราะห์ครอบคลุมไปถึงทหาร  ต ารวจ  ข้าราชการพลเรือนและพล
เรือน ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคง   หรือความ
ปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร  ทั้งในและนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส านักนายกรัฐมนตรี
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ก าหนด รวมทั้งทหารนอกประจ าการด้วย และได้ประกาศพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2510 เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510” ซ่ึงเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศหน่ึงที่ได้ให้ความส าคัญอย่างมากในการดูแล
และช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ เป็นพลเมืองของประเทศ ซ่ึงปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีทหารผ่านศึก
ประมาณ 19 ล้านกว่าคน ประกอบด้วยทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ชายประมาณจ านวนมากกว่า  17.4 ล้าน
คน และเป็นผู้หญิง จ านวนประมาณ 1.6 ล้านคน (ข้อมูลจ านวนทหารผ่านศึกในปี 2014) และยัง
ประกอบด้วยหลายเช้ือชาติไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันผิวขาว และผิวด า คนเอเชีย หรือคนที่มีเช้ือชาติ
อินเดียนแดง ซ่ึงพบว่าทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาประมาณ 9 ล้านกว่าคน มีอายุมากกว่า 65 ปี 
และจ านวนที่เหลืออายุน้อยกว่า 35 ปี ดังน้ันใน 21 กรกฎาคม 1930 ประธานาธิบดี เฮอร์เบริต์ ฮู
เวอร์  ได้ลงนามให้จัดต้ังหน่วยงานขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยได้มีการจัดต้ังหน่วย Department of 
Veterans Administration  เพื่อดูแลและช่วยเหลือทหารผ่านศึก ในเร่ืองเงินช่วยเหลือและเงิน
บ านาญ  และหลังจากน้ัน เมื่อ 15 มีนาคม  1989 ประธานาธิบดี  George H. W.  ได้ยกระดับให้
จัดต้ังและเปลี่ยนช่ือหน่วยมาเป็น  กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก (Department of Veterans 
Affairs ; VA.) โดยเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2  ซ่ึงมีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือทหาร
ผ่านศึก ทั้งในเรื่องเงินช่วยเหลือ  เงินบ านาญ  การรักษาพยาบาล  การช่วยให้มีที่อยู่อาศัย ตลอดจน
ช่วยเหลือให้มีอาชีพเพื่อให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ความเสียสละที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ ในการต่อสู้และปกป้องประเทศชาติจากภัยความมั่นคงต่าง ๆ  รวมทั้งได้ส่งทหารเข้า
ร่วมรบในสมรภูมิต่าง ๆ  ทั่วภูมิภาค ได้แก่ สงครามโลกคร้ังที่ 1 สงครามโลกคร้ังที่ 2   สงครามเกาหลี  
สงครามเวียดนาม  สงครามอ่าวเปอร์เซีย  สงครามอิรัก  สงครามอัฟกานิสถาน  ตลอดจนสงคราม
ต่อต้านการร้ายทั่วโลก  ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้คุณค่าและความส าคัญของทหารผ่านศึกเหล่าน้ัน
เป็นอย่างมาก  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เป็นเงินประมาณ  78 พันล้านดอลล่าร์  
ซ่ึงส่วนใหญ่ของงบประมาณกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ไ ด้ใช้จ่ายในการดูแลในด้านการ
รักษาพยาบาลให้แก่ทหารผ่านศึกที่มีเครือข่ายด้านการรักษาทั่วประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของ
รัฐและเอกชน  สถานพยาบาลในมลรัฐต่าง ๆ  รวมทั้งคลินิกเอกชนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 

อเมริกันและครอบครัวจ านวนมาก  ในการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก  
ได้ให้ความส าคัญด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัย  โดยให้เงินทุนแก่ทหารผ่านศึกส าหรับจัดหาที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง โดยมี  VA Loan Guaranty Office เป็นหน่วยรับผิดชอบ ขณะเดียวกันยังมีการช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีให้กับทหารผ่านศึกที่มีภาระในการเลี้ยงดู บุตร และบิดา
มารดา  การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีการศึกษาจนถึงระดับ
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ปริญญาตรี  Veteran Employment Services Office (VESO) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ในการจัดหางานให้ทหารผ่านศึกอเมริกัน ซ่ึงมีเครือข่ายกับภาคเอกชนในมลรัฐต่าง ๆ อีกทั้งการจัดพิธี
ศพให้แก่ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ  โดยมีการจัด Memorial Day 
ในวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปี  รวมทั้งมีการจัดงาน Veterans Day ในวันที่  11 
พฤศจิกายนของทุกปี โดยมี  ซ่ึงเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าว  

จากรูปแบบการให้การช่วยเหลือทหารนอกประจ าการที่เคยผ่านสู้รบในสมรภูมิต่าง ๆ 
และทหารที่บาดเจ็บทุพพลภาพ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบปกป้องประเทศชาติในสมรภูมิ 
ดังน้ัน กระทรวงกลาโหมจึงได้มีการจัดต้ังหน่วยงานขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลทหารเหล่าน้ัน 
ในการจัดต้ังองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ของประเทศไทย โดยได้น า
รูปแบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นต้นแบบในการ
จัดรูปแบบในด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาล  ด้านเงินทุนสงเคราะห์  ตลอดจนด้านการส่งเสริมสิทธิ
และเกียรติแก่ทหารผ่านศึก  ซ่ึงสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการดูแลทหารผ่านศึกต้ังแต่ปี 
1930 ซ่ึงก่อต้ังมาก่อนที่ประเทศไทยจะก่อต้ังองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ของประเทศไทย
มากกว่า 20 ปี  ประกอบกับสหรัฐอมริกาเป็นประเทศมหาอ านาจและมีการปกครองในรูปแบบ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงถือเป็นต้นแบบของหลายประเทศทั่วโลก การจัดองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบของประเทศอ่ืนจ านวนมาก  

จากการส ารวจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พบว่าในปัจจุบันมีทหารผ่านศึก
มากกว่าร้อยละ 80  โดยเฉพาะทหารผ่านศึกที่อยู่ในส่วนภูมิภาค  ซ่ึงพื้นฐานชีวิตประกอบอาชีพ
เกษตรกร     มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง  ไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งยังมี  
ทหารผ่านศึกบางส่วนที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสงเคราะห์  ถึงแม้นว่าองค์การสงเคราะห์จะ
พยายามที่จะให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์ด้าน
สวัสดิการ การรักษาพยาบาล ด้านเงินทุน  ด้านอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้ทหารผ่านศึกเหล่าน้ันมีรายได้ 
และคุณภาพชีวิตที่ ดี เพื่อจะได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างย่ังยืน แต่อย่างไรก็ตามปัญหา
ดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีสาเหตุ อาจจะมีที่มาจากการด าเนินงานขององค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกฯ ที่ไม่สามารถ    ตอนองสนองกับปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึก ประกอบ
กับรูปแบบการบริหารงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างหน่วยที่
ยังเป็นในลักษณะรวมศูนย์   ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหม  
ตลอดจนรูปแบบการให้  การสงเคราะห์ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงให้แก่ทหารผ่านศึกได้อย่างย่ังยืน 
อีกทั้งที่ผ่านมาสังคมไทยยังให้ความส าคัญต่อคุณค่าของทหารผ่านศึกน้อยมาก ท าให้ไม่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างจริงจัง ท าให้ช่องทางในการให้โอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกน้อยลง                  
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ดังน้ัน  ในการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ี จึงเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเร่ืองของการให้
การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ระหว่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ กับกระทรวงกิจการทหาร
ผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นประเทศที่มีหน่วยงานที่สามารถก ากับดูแลทหารผ่านศึกที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจะศึกษาวิจัย โครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกและโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึก 

 
1.2  วตัถปุระสงค์ในการวจิยั 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูถัมภ์ เปรียบเทียบกับโครงสร้างของระบบการให้การ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
และระบบการบริหารจัดการ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูถัมภ์ 

1.2.3 เพื่อเสนอผลการศึกษาส าหรับใ ช้เป็นแนวทางในการยกระดับการให้การ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
1.3  ค าถามวจิยั 
 

แนวทางในการยกระดับการให้การสงเคราะห์ที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นควรจะด าเนินการอย่างไร 
 
1.4  ขอบเขตการวจิยั 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา       
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหาร

ผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูถัมภ์ โดยเทียบเคียงกับโครงสร้างของ
ระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อน าจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองประเทศ  มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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กับบริบทขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้ประเด็นส าคัญ ๆ ดังน้ี 

1.4.1.1  การศึกษาด้านโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์ 
1.4.1.2  การศึกษาปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึกในประเทศไทย 
1.4.1.3  การศึกษาแนวทางในการยกระดับการสงเคราะห์ที่ท าให้ทหารผ่านศึก

ในประเทศไทยได้รับความพึงพอใจ 
1.4.2 ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประชากรในการเก็บข้อมูลคร้ังน้ี คือ 

  1.4.2.1 ทหารผ่านศึกที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                      1.4.2.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการให้การ
สงเคราะห์ แก่ทหารผ่านศึกทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ในส่วน
ภูมิภาค 
 
1.5 รูปแบบวิธีการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ี จะศึกษาโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
เปรียบเทียบระหว่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ กับกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึก เพื่อยกระดับการให้การสงเคราะห์
แก่ทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยก าหนดรูปแบบการ
ศึกษาวิจัยแบบชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) 

1.5.1 วธิวีิทยาวจิยั 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เน่ืองจากเป็น

การศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวมในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกที่ต้องการศึกษาหาเหตุและผล รวมทั้งกระบวนการการให้การสงเคราะห์ที่ได้เทียบเคียง
กับการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประกอบกับการศึกษาวิจัยน้ีมีรายละเอียดทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่
มีลักษณะเป็นความคิดเห็น เช่น ปัญหาและความต้องการ ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นเชิง
นามธรรม และยากต่อการวัดความสัมพันธ์ในเชิงตัวเลข 
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1.5.2 การศกึษาและรวบรวมข้อมูล 
1.5.2.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) 

โดยได้ท าการศึกษาค้นคว้า  และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร   
ต่าง ๆ ข้อมูลจากเอกสารวิชาการเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาใช้
อ้างอิงประกอบการศึกษาและเพื่อให้การศึกษาได้ผลสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

1.5.2.2 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Research) 
โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 

เป็นเคร่ืองมือในการหาข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ ซ่ึงจะเก็บข้อมูลทหารผ่านศึกที่ได้รับการสงเคราะห์
จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 60 คน รวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการให้การ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก  ทั้งใน ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ใน
สว่นภูมิภาค รวมจ านวน 30 คน โดยแยกเป็นกลุ่ม ดังน้ี 

(1) กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นทหารผ่านศึก จะใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
ดังน้ี 

- แบบสั มภาษณ์แบบมี โครงส ร้ า ง  (Structured Interview) เพื่ อใ ช้
สัมภาษณ์ตามแนวทางแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้แต่ละประเด็นค าถาม  ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อหาค าตอบตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัย เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

- แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non – Structured Interview)  ใช้
สัมภาษณ์เจาะลึกแบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบเพื่อจับประเด็นและน ามาตีความหมาย โดยใช้ทฤษฎี
ในการตีความ   

(2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับภารกิจในการให้การ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก   ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ใน
ส่วนภูมิภาค ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non – Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์
เจาะลึกแบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบเพื่อจับประเด็นและน ามาตีความหมาย โดยใช้ทฤษฎีในการ
ตีความ  
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1.6 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ 
 

1.6.1 พัฒนาโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและปัญหาของทหารผ่านศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.6.2 ทหารผ่านศึกได้การยกระดับรายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่าง
ย่ังยืน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
1.7 นยิามศพัท ์

 
1.7.1 ทหารผ่านศึก หมายถึง 

1.7.1.1 ทหารหรือบุคคล ซ่ึงมีต าแหน่งหน้าที่ในราชการ หรือบุคคลซ่ึงท าหน้าที่
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด และได้กระท าหน้าที่น้ันในสงครามหรือในการรบ   ไม่ว่าภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจล 

1.7.1.2 ทหารผ่านศึก ซ่ึงท าการป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อ
ความมั่นคง  หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ตามที่
กระทรวงกลาโหม หรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

1.7.2 ทหารผ่านศึกประจ าการ หมายถึง ทหารผ่านศึกที่ก าลังรับราชการ หรือราชการ
ในกระทรวง ทบวง  กรม  เว้นแต่ผู้เป็นราชการทางการเมือง ข้าราชการวิสามัญ  หรือลูกจ้าง 

1.7.3 ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ   หมายถึง ทหารผ่านศึกผู้ที่ไม่ใช่ทหารผ่านศึก
ประจ าการ  

1.7.4 ครอบครัวทหารผ่านศึก หมายถึง บิดา มารดา สามีภริยา และบุตรของทหาร
ผ่านศึก 

1.7.5 ทหารนอกประจ าการ หมายถึง ทหารกองหนุนประเภท 1 หรือผู้ที่พ้นราชการ
ทหารประเภท 1 รวมทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนนอกประจ าการซ่ึงมีสิทธิได้ รับ
เบี้ยหวัด บ าเหน็จ หรือบ านาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จข้าราชการ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็น 
ทหารผ่านศึกหรือไม่ 

1.7.6 ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรชั้นที่ 1  หมายถึง  
1.7.6.1 ทหารผ่านศึกนอกประจ าการที่ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีศักด์ิ

รามาธิบดีด้วยความ กล้าหาญ เหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฏีมาลาเข็มกล้าหาญ 
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1.7.6.2 ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบ
หรือป้องกัน หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่ง
ราชอาณาจักร  ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  หรือในการปราบปรามการจลาจล  ตามที่
กระทรวงกลาโหม หรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด จนถึงพิการทุพพลภาพ หรือพิการจนเป็น
อุปสรรคส าคัญในการประกอบอาชีพ  โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขององค์การสงเคราะห์ทหาร  
ผ่านศึกที่มีแพทย์ร่วมด้วย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตรวจรับรอง  

1.7.7 ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรชั้นที่ 2   หมายถึง ทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิเหรียญพิทักษ์   เสรีชนช้ันที่ 1 เหรียญงานพระราช
สงครามยุโรป หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่า  

1.7.8 ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรชั้นที่ 3   หมายถึง ทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญเหรียญช่วยราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์
เสรีชน ช้ันที่ 2 หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่า และต้องมีเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
นับต้ังแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการเว้นแต่
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้กระท าการปะทะต่อสู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบและเสี่ยงภัย
อันตรายต่อชีวิต 

1.7.9 ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรชั้นที่ 4   หมายถึง ทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการที่มิได้รับเหรียญราชการสงครามใด ๆ และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรช้ันที่ 1 2 และ 3 
และต้องมีเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับต้ังแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

1.7.10 นโยบายในการด าเนินงาน                       
นโยบาย หมายถึง แนวทางการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหน่วยงาน สาหรับการ  

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ นโยบายจ าแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการ
จ าแนกซ่ึงมีหลายวิธี นโยบายมีความส าคัญเพราะเป็นกรอบในการพัฒนาหน่วยงาน  สังคม และ
ประเทศชาติ ทาให้การบริหารมีทิศทางและแนวทาง ที่ ชัดเจน ช่วยให้เกิดการรวมพลังเพื่อนาไปสู่
เป้าหมายขององค์การ  

1.7.11 การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
โดยจะศึกษาความเหมือนและความแตกต่าง รวมทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนของระบบ

การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกทั้งของไทยและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจะแบ่งรูปแบบการให้การสงเคราะห์ เป็น 2 
รูปแบบ ประกอบด้วย การสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงินและการสงเคราะห์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
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1.7.12 การจัดโครงสร้าง 
การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูป และการ

มอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ต้ังไว้ การจัดองค์การจะ
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบ
ว่า ใครต้องท าอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืนๆอย่างไรบ้าง 

1.7.13 การสร้างเครือข่าย 
เป็นกลุ่มองค์กรหลายๆ กลุ่มมารวมตัวกัน ประสานเช่ือมโยง เกิดพลังในการ

ท างานให้บรรลุเป้าหมายทุกองค์กร และชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของเครือข่าย คือ การเช่ือมความสัมพันธ์
พลังของเครือข่าย น่ันคือ เป้าหมายและความพยายามที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย เครือข่ายทางสังคม
น้ัน       มีหลายประเภท แต่ละประเภทล้วนแต่ส่งเสริมการท างานร่วมกันที่จะส่งผลท าให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม  

1.7.14 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ทหารผ่านศึก   
โดยสร้างความรู้สึกที่มีความสุขของทหารผ่านศึก  ที่ตอบสนองต่อการได้รับการ

สงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ  หรือบริการอ่ืน  โดยจะต้องตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ     
สามารถท าให้ทหารผ่านศึกบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองได้ส าเร็จ  แล้วเกิดความพอใจและชอบใจ 
โดยเกี่ยวข้อง  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ซ่ึงประกอบด้วย 

1.7.14.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) คือ ความยุติธรรม
ในการให้บริการด้านการสงเคราะห์ตามสิทธิที่เท่าเทียมกันในแต่ละช้ันบัตร  โดยใช้มาตรฐานการ
ให้บริการเดียวกัน  

1.7.14.2 การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) คือการให้บริการจะต้องมอง
ว่าการให้บริการจะต้องตรงเวลา  

1.7.14.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือการให้บริการจะต้อง
มีลักษณะที่มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม  (The right quantity at the 
right geographical Location)  

1.7.14.4 การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือการให้บริการที่
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก   

1.7.14.5 ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า งก้ า วห น้ า  (Progressive Service) ค ือ ก า ร
ให้บริการ ที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  
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ดังน้ันการส ารวจนโยบายในการด าเ นินงาน โครงสร้างระบบการให้การ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก  การจัดโครงสร้างองค์กร  การสร้างเครือข่าย และการสร้างความพึงพอใจ 
เพื่อศึกษาแนวทางในปรับปรุงการสงเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของทหารผ่าน
ศึก ส าหรับท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ 

1.7.15 ปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึก   
เป็นสถานการณ์ใด ๆ ที่ท าให้เกิดความยากล าบากที่เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึกที่

ส่งผลทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น การเจ็บป่วย การไม่มีอาชีพ หรือการไม่มีรายได้
เพียงพอส าหรับเลี้ยงดูครอบครัว ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ประสบปัญหาอยู่ ส าหรับ
ความต้องการของทหารผ่านศึก คือสิ่งที่ทหารผ่านศึกปรารถนาให้มีและเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหา และ
สามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านการยอมรับ ตลอดจน
ประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงการให้องค์การสงเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือในการที่จะท า
ให้ทหารผ่านศึกการมีรายได้เพิ่มขึ้น  การสนับสนุนให้ทหารผ่านศึกมีที่ดินท ากิน มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง ตลอดจนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างทั่วถึง ซ่ึงจะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
จะศึกษาจากปัญหาของทหารผ่านศึกทุกช้ันบัตรที่ ต้องการให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ช่วยเหลือ ได้แก่ การมีอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ การมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพส าหรับตนเองและครอบครัว ความต้องการมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ตลอดจนการให้การ
ดูแลรักษาพยาบาลอย่างหลายหลากและทั่วถึง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วขอ้ง 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย

ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังน้ี 

1. แนวคิดการจัดโครงสร้างองค์กร 
2. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย  
3. แนวคิดเรื่องความพึงพอใจ 
4. แนวคิดทฤษฎีความต้องการ 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคดิการจดัโครงสรา้งองคก์ร 
 

เน่ืองจากองค์การเป็นที่รวมของคนซ่ึงร่วมท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมีฝ่าย
บริหารสูงสุดพิจารณาก าหนดทิศทางขององค์การด้วยการระบุเป็นวัตถุประสงค์  จัดท าเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายน้ัน กระบวนการดังกล่าว
จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์การ ต้องมีแผนและระบบการท างานซ่ึงบ่งบอกถึง
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของบุคคลและฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน สิ่งเหล่าน้ีน ามาสู่
การพัฒนาโครงสร้างองค์การและการวางระบบที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานทั้งหมดขององค์การ
โครงสร้างองค์การจึงเป็นระบบความสัมพันธ์ของงาน ความรับผิดชอบต่อการรายงานและการใช้
อ านาจในการปฏิบัติงานขององค์การให้เกิดความส าเร็จ             

พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และ ชลิดา ศรมณี 1   ได้กล่าวว่า “โครงสร้างขององค์กรว่า 
หมายถึง แผนภูมิขององค์การซ่ึงประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร มีการแสดง รายละเอียดของ
การท างานในต าแหน่งต่างๆ  มีกฎ ระเบียบและข้อบังคับในการทางาน โครงสร้างขององค์การยัง

                                         

        1 พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และ ชลิดา ศรมณี, หลักการจัดองค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังที่ 
2 (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2526): 115 อ้างถึงใน พิมล เอ่ียมผา, 
“การศึกษาโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของบริษัท NG จ ากัด,” (ภาค
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554), 9. 



12 
 

เกี่ยวข้องกับรูปแบบของอ านาจหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร และสายทางเดินของงานช่วยให้มีการท างาน
อย่างเป็นทางการเกิดขึ้น”            

พะยอม วงศ์สารศรี2 ให้ความหมายขององค์กรว่า “องค์กรเป็นการรวมตัวของคนต้ังแต่ 
2 คนขึ้นไป มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทากิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่างหน่ึง โดยอาศัยกระบวนการ
จัดโครงสร้างของกิจกรรมหรืองานน้ันออกเป็นประเภทต่างๆ  เพื่อแบ่งงานให้แก่สมาชิกในองค์กร
ด าเนินการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และลักษณะองค์กรยังเป็นระบบเปิดที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยน าเข้าไปสู่ระบบการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปัจจัยน าเข้าไปสู่ผลผลิต
หรือปัจจัยส่งออกที่พึงประสงค์”                 

Siffin3 ได้ยกตัวอย่างความหมายของค าว่า “องค์กร” ไว้เช่น  
1. “องค์กร” คือ กลุ่มคนที่ร่วมกันกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง  
2. “องค์กร” คือ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มหน่ึง โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่  มีการ

กระท าร่วมกัน มีสถานที่ท างาน หรือมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยเคารพกฎ ระเบียบ  
ดังน้ัน ค าว่า “องค์กร”  จะมีลักษณะหรือองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กร ดังน้ี  
1. มีวัตถุประสงค์ของการกระทาร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
2. มีคนในองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ  
3. มีขั้นตอนของการดาเนินงาน และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  
4. ต้องมีทรัพยากรในการดาเนินงาน ซ่ึงหมายรวมทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่

เป็นสิ่งไม่มีชีวิต  
เมื่อพิจารณาถึงค าจ ากัดความขององค์การแล้ว สามารถสรุป ได้ว่า “โครงสร้างเป็นตัว

บ่งบอกถึงรูปแบบโดยจะแสดงด้วยแผนภูมิองค์การและหน้าที่ที่เป็นกิจกรรมขององค์การซ่ึงจะต้องมี
การด าเนินการ ทั้งน้ี จะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการมีโครงสร้างองค์การ เพื่อให้ที่จะได้
ด าเนินการสั่งการและประสานงานต่อการท างานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้  ทั้งน้ี
โครงสร้างและการออกแบบองค์การในประเด็นที่เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานขนาดและรูปแบบของ

                                         

        2 พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: พรานนกการพิมพ์, 
2530): 129-130 อ้างถึงใน พิมล เอ่ียมผา, “การศึกษาโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การท างานของบริษัท NG จ ากัด,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554), 9. 
           3  William J. Siffin, O & M, An Introduction, ( Bangkok: Institute of Public 
Administration, Thammasat. University, 1961), pp.68-78. 
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องค์การ จะต้องมีคุณลักษณะเชิงปฏิบัติขององค์การ เช่น การแบ่งแยกตามลักษณะเฉพาะของงาน กฎ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ ตลอดจนการท าให้เกิดการประสานงานของกลไก ต่าง ๆ 
ขององค์การ”  

2.1.1 ความหมายของขอบเขตโครงสรา้งองค์การ4 
โครงสร้างองค์การ จะเป็นการบอกว่างานขององค์การมีการจัดแบ่งย่อย จัด

รวมกลุ่มและประสานงานกันอย่างไร ซ่ึงในการออกแบบโครงสร้างองค์การ มีองค์ประกอบ 5 ประการ 
ได้แก่ 

2.1.1.1 ลักษณะเฉพาะของงาน  (Work specification) ซ่ึงจะบอกว่างานน้ัน
สามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยตามลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างได้มากน้อยอะไรบ้าง แนวคิดในการแบ่ง
งานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามลักษณะที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน (Division of labor) โดยเกิดขึ้น
ที่โรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ดในสหรัฐ เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ที่เช่ือว่าเมื่อมีการแบ่งงานการผลิตออกเป็น
งานส่วนย่อย ๆ แล้วจะท าให้พนักงานได้ท างานตามที่มีความถนัด จะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการที่
พนักงานน้ันต้องท าทุกอย่างทุกขั้นตอนของงานทั้งหมด และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในห้วงเวลาน้ัน ได้
ให้ความส าคัญกับการแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงาน  เพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่าย
บริหารได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทักษะความช านาญของพนักงานและประหยัดการสูญเสีย
ทรัพยากรการผลิตลดลง ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เมื่อมีแนวคิดที่ให้ความส าคัญของมนุษย์ใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ แนวคิดเร่ืองความเฉพาะของงานที่มุ่งให้
คนท างานเฉพาะจุดที่ซ้ าเดิมตลอดเวลาน้ัน ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย เกิดความเครียด ผลผลิตลด และ
คุณภาพต่ าลง พนักงานขาดงานและลาออกจากงานสูงขึ้น อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะของงานก็ยังใช้
อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะงานที่ยังต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง  เช่น แพทย์เฉพาะทางของ
โรงพยาบาล ปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ได้พยายามแก้ปัญหาความรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องท างานด้านเ ดียว
ซ่ึงจ าเจซ้ าซากของพนักงานด้วยการเพิ่มความแปลกใหม่  และขยายขอบเขตของงานดังกล่าวให้
กว้างขวางขึ้น 

2.1.1.2 สายการบังคับบัญชา  (Chain of command) ซ่ึงจะบอกว่าผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละคน หรือกลุ่ม ว่าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใคร และต้องรายงานกับผู้ใด  สายการบังคับ
บญัชา หมายถึง สายงานของการใช้อ านาจบังคับบัญชาและสั่งการที่ลดหลั่นตามล าดับช้ันของโครงสร้าง

                                         
       4  “โครงสร้างและการออกแบบองค์การ,” http://www.teacher.ssru.ac.th/sakapas_sa 
sakapas_sa/mod/resource/view.php?id=148, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 2 มกราคม 2559).    
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องค์การ ต้ังแต่ผู้บริหารสูงสุดที่มีอ านาจในการบังคับบัญชาและสั่งการต่อทุกคนที่อยู่ในองค์การรองลงไป
ตามล าดับจนถึงระดับล่างสุด คือ พนักงานที่ปฏิบัติงาน องค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ อ านาจ
เป็นทางการ (Authority) ซ่ึงมากับต าแหน่งที่บุคคลน้ันด ารงอยู่ เช่น ผู้บริหารหน่วยงาน มีอ านาจอัน
ชอบธรรมตามกฎหมายให้ออกค าสั่งให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการประสานงาน 
ผู้บริหารแต่ละระดับจะมีอ านาจที่ระบุตามต าแหน่งไม่เท่ากันแต่เพียงพอต่อการท างานให้งานที่
รับผิดชอบประสบความส าเร็จได้  และเอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of command) คือ การที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานมีผู้บังคับบัญชาที่ตนต้องรับผิดชอบและขึ้นตรงเพียงคนเดียวเท่าน้ัน ทั้งน้ี
เพื่อมิให้เกิดความสับสนหรือขัดแย้งในการปฏิบัติงานเน่ืองจากกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การ
บังคับบัญชา การใช้อ านาจ และ เอกภาพของการบังคับบัญชา จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
น้อยลง ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดในการกระจายอ านาจความรับผิดชอบการตัดสินใจส่วนใหญ่ให้ผู้บริหาร
และพนักงานระดับล่างมากขึ้น 

2.1.1.3 ขอบเขตการควบคุม  (Span of control) ซ่ึงจะบอกว่ามี จ านวนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ เหมาะสมส าหรับหัวหน้าคนหน่ึงที่จะสามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึ งอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบเขตการควบคุม หมายถึง จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้บริหารต้อง
ดูแล รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากน้ีขอบเขตการควบคุมจะเป็น
ตัวก าหนดว่าโครงสร้างการบังคับบัญชาขององค์การมีจ านวนกี่ระดับช้ัน โดยในแต่ละระดับช้ันมี
ผู้บริหารจ านวนเท่าไร ซ่ึงปัจจุบันมีแนวโน้มใช้ขอบเขตการควบคุมกว้างมากขึ้น ท าให้การตัดสินใจมี
ความรวดเร็วเพิ่มขึ้น และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ท าให้ได้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น โดยมอบ
อ านาจตัดสินใจแก่พนักงาน มากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานมากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันสามารถเพิ่มประสิทธิผลของงานมากขึ้น
เช่นเดียวกัน 

2.1.1.4 การรวมศูนย์และการกระจายอ านาจ  ( C e n t r a l i z a t i o n  a n d   
decentralization) ซ่ึงจะบอกให้ทราบว่า อ านาจในการตัดสินใจอยู่ตรงจุดใดขององค์การ การรวม
ศูนย์ (Centralization) หมายถึง อ านาจการตัดสินใจต่าง ๆ ขององค์การอยู่ที่ บุคคลคนเดียวซ่ึงก็คือ
ผู้บริหารสูงสุด โดยผู้บริหารระดับรองลงมาตลอดจนพนักงานเป็นเพียงผู้ รับค าสั่งไปปฏิบัติ  ใน
ขณะเดียวกัน การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ให้แก่ผู้อยู่ระดับล่าง ซ่ึงจะท าให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจส าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้มี
คนให้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจมากขึ้น โดยพนักงานจะมีความรู้สึกที่ ต่อต้านการตัดสินใจใด  ๆ ที่มี
ผลกระทบถึงตนน้อยลง องค์การส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว จึงมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับล่างซ่ึงใกล้ชิดกับการ



15 
 

ปฏิบัติงานและลูกค้าโดยตรงมากขึ้น เพราะใกล้ชิดปัญหาและรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงมากกว่า
ผู้บริหารระดับสูงจึงเกิดผลดีต่อองค์การ 

2.1.1.5 ความเป็นทางการ (Formalization) ซ่ึงจะบอกว่าองค์การเน้นการมี
กฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานของผู้บริหารและพนักงานมากน้อยใน
ระดับใดความเป็นทางการ หมายถึง ระดับความมีมาตรฐานของงานภายในองค์การ เช่น มีความ
ชัดเจนของสิ่งที่ต้องท าและวิธีด าเนินการ ไม่ว่าใครเป็นผู้ท าก็ต้องใช้วิธีเดียวกัน ให้ผลออกมาเหมือนกัน 
มีรายละเอียดของงานอย่างชัดเจน มีกฎเกณฑ์และระเบียบที่ใช้ควบคุมการด าเนินการที่แน่นอนตายตัว 
ในขณะเดียวกันเมื่อมีความเป็นทางการน้อย จะท าให้พฤติกรรมการท างานจะลดความเป็นรูปแบบ
ตายตัวลงท าให้พนักงานมีอิสระในการหาวิธีการท างานด้วยตนเองได้มากขึ้น การมีความเป็นมาตรฐาน
มากขึ้นเพียงไรย่ิงลดโอกาสทางเลือกวิธีท างานของพนักงานน้อยลง เป็นการท าลายความคิดใหม่ ๆ 
ของผู้ปฏิบัติงาน 

เมษา เจริญโชควิทยา  และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์  ได้กล่าวไว้ว่า “Mullins (1985: 
72-73) ได้เห็นว่าโครงสร้างที่เป็นทางการเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งต่างๆ  และ
ระหว่างสมาชิกในองค์กร  โครงสร้างน้ีจะเป็นตัวก าหนดงาน ความรับผิดชอบ บทบาท ความสัมพันธ์
ของงานและช่วงการติดต่อสื่อสาร”5  

แคทซ์และแคน (Katz and Kahn, 1966: 64) และเชสเตอร์ (Chester, 1970) สรุปว่า 
“องค์การหมายถึง หน่วยงานทางสังคมที่มีบุคคลจ านวนมากมาร่วมแรงร่วมใจประสานกันท างาน
หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนอย่างมีระบบ   และร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุทั้งเป้าหมาย
ส่วนบุคคลและเป้าหมายองค์การ”6  

ดังน้ัน สรุปได้ว่า องค์กร หมายถึง การร่วมมือประสานงานกันของคนจานวนหน่ึง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันบางอย่างซ่ึงประกาศไว้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดล าดับความรับผิดชอบ
ตามสายบังคับบัญชา 

                                         
       5 เมษา เจริญโชควิทยา และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, “การรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กรที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่านความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ฝ่ายภาคใต้และภาคตะวันตก,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 
(ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558): 65. 
      6 “หลักการสื่อสารองค์การ,” http://www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/file.php            
/1/COC1101/powerpoint/OGC_C1.pdf มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2559). 
 

http://www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/file.php/1/%20COC1101%20/powerpoint/OGC_C1.pdf
http://www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/file.php/1/%20COC1101%20/powerpoint/OGC_C1.pdf
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2.1.2 การจ าแนกองคก์ารโดยยดึโครงสรา้ง7  
2.1.2.1 องค์การแบบเป็นทางการ  (formal organization) เป็นองค์การที่มีการ 

จัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน การจัดต้ังมีกฎหมายรองรับ บางแห่งเรียกว่า 
องค์การรูปนัย ได้แก่ บริษัท มูลนิธิ หน่วยราชการ กรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงการศึกษาเร่ือง 
องค์การและการจัดการจะเป็นการศึกษาในเร่ืองขององค์การประเภทน้ีทั้งสิ้น 

2.1.2.2 องค์การแบบไม่เป็นทางการ  (informal organization) เป็นองค์การที่
รวมกันหรือจัดต้ังขึ้นด้วยความพึงพอใจ  และมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว   ไม่มีการจัดระเบียบ
โครงสร้างภายใน มีการรวมตัวกันอย่างง่ายๆ และเลิกล้มได้ง่าย องค์การแบบน้ีเรียกว่า องค์การอรูป
นัย หรือ องค์การนอกแบบ  เช่น ชมรมต่างๆ หรือกลุ่มต่างๆ   อาจเป็นการรวมกลุ่มกันตามความ
สมัครใจของสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงเน่ืองมาจากรายได้ อาชีพ รสนิยม ศาสนา ประเพณี ต าแหน่งงาน ฯลฯ 

นอกจากน้ียังองค์การยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  
(1) องค์การแบบแนวด่ิง (Vertical Organization) คือ องค์การที่มีขั้นการ

บังคับบัญชา (Chain of Command) ลดหลั่นกันลงมา เช่น งานทางการทหาร และงานประเภท
โรงงาน 

(2) องค์การแบบแนวราบ  ( Horizontal  Organization ) เป็นรูปแบบของ
องค์การที่เหมาะกับงานที่ต้องการการปรึกษาหารือร่วมกัน เช่น งานด้านวิชาการและงานวิชาชีพ 

2.1.3 รูปแบบของโครงสร้างองค์การ8  
                       โครงสร้างองค์การเป็นแบบแผนที่ก าหนดขอบเขตของงาน  และความสัมพันธ์ของ
อ านาจหน้าที่ 

2.1.3.1 โครงสร้างองค์การระบบราชการ (Bureaucratic Structure) เป็นลักษณะ
โครงสร้างองค์การซ่ึงมีความซับซ้อนสูง มีความเป็นทางการสูง เป็นระบบการจัดการโดยถือเกณฑ์
โครงสร้างงานที่เป็นทางการของอ านาจหน้าที่  ซ่ึงก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดมีการติดตามการท างาน
อย่างรัดกุม ท าให้โครงสร้างองค์การแบบน้ีบางคร้ังขาดความยืดหยุ่นเพราะมีขั้นตอนมากและแจท าให้
เกิดความล่าช้าในการท างาน  

                                         

       7 สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์คร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2538), 221. 
          8 “หลักการสื่อสารองค์การ,” http://www.teacher.ssru.ac.th/ sawitree_ch/file.php            
/1/COC1101/powerpoint/OGC_C1.pdf, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2559). 

http://www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/file.php/1/%20COC1101%20/powerpoint/OGC_C1.pdf
http://www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/file.php/1/%20COC1101%20/powerpoint/OGC_C1.pdf
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2.1.3.2 โครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต (Organic Structure) เป็นโครงสร้า ง
องค์การที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับเล็กน้อย มีความเป็นทางการน้อยกว่า
ระบบราชการ สามารถยืดหยุ่นได้ มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม และมีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติ 

2.1.3.3 โครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix Structure) มีการพัฒนาแรกเร่ิม
จากการมีเป้าหมายของความส าเร็จตามโครงการ โครงสร้างของงานในโครงการมีการมอบหมายให้กับ
ผู้ช านาญการจากแผนกงานที่มีหน้าที่ไปปฏิบัติในหน่ึงโครงการหรือมากกว่าหน่ึงโครงการ 

2.1.3.4 โครงสร้างองค์การแบบงานหลัก  (Line or Hierarchy Organization 
Structure) คือ แต่ละหน่วยงานมีการก าหนดการสั่งการ และการควบคุมผ่านสายบังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันจากผู้บริหารระดับสูงไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาอันดับรองลงมาซ่ึงเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยจะ
รับค าสั่งค าแนะน าและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาคนเดียว  

2.1.3.5 โครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที ่ปรึกษา (Line and Staff 
Organization Structure) การจัดโครงสร้างขององค์กรน้ีจะมีหน่วยงานที่ปรึกษาเข้ามา เพื่อช่วยศึกษา
ค้นคว้าให้ค าแนะน าให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ ให้หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่ปรึกษาน้ีจะเป็นอิสระ
ขึ้นตรงกับผู้บริหารในฝ่ายหรือแผนกน้ัน 

2.1.3.6 การจัดองค์การตามโครงงาน (Project Structures) คือ โครงสร้างที่
เกิดขึ้นเมื่อมีโครงงานหรือปัญหาใหม่เข้ามา ผู้บริหารจะต้ังทีมงานเป็นกลุ่มเพื่อจัดการกับโครงงาน
ดังกล่าวและเมื่อโครงการน้ันสิ้นสุดหน่วยงานน้ันๆจะถูกยุบลงไปด้วย 

2.1.4 ส่วนประกอบขององค์การ 
2.1.4.1 สายการบังคับบัญชา 
2.1.4.2 การสื่อสารตามสายงาน 
2.1.4.3 เอกภาพในการบังคับบัญชา 
2.1.4.4 ขอบเขตของการบังคับบัญชา 
2.1.4.5 การมีเจ้าหน้าที่สามฝ่ายหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่หลักรับผิดชอบงานในหน้าที่

ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายให้ค าปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
2.1.4.6 การแบ่งงานตามความรู้ความสามารถ 
2.1.4.7 การแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
2.1.4.8 การประสานงาน 

 วงศ์เดือน เชิงหอม ได้กล่าวว่า “ความหมายของโครงสร้างองค์การ เป็นการแบ่งงาน
และประสานงานให้กับบุคลากรในองค์การ  และยังกล่าวถึงค าส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาโครงสร้าง
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ขององค์การ คือ ความแตกต่าง (differentiation) และบูรณาการ (integration) ความแตกต่าง
หมายถึงการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ ตามภาระหน้าที่ แล้วมอบหมายให้บุคลากรท าส่วนบูรณาการ  
หมายถึง การประสานระหว่างงานย่อย ๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งยังได้ให้ความหมายว่าโครงสร้างขององค์การเป็นโครงข่ายหรือระบบของการสื่อสาร
และ อ านาจหน้าที่ เช่นกัน”9 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิผล คือ รูปแบบในการแบ่งแยกอ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคลในองค์การ และใช้เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารที่ช่วย ในการแนะน า
ให้องค์การน้ันสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุถึงเป้าหมาย น่ันก็แสดงว่า โครงสร้างองค์การ จึงมีส่วน
ส าคัญอย่างย่ิงที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โครงสร้างองค์การ เป็นการจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่มีต่องาน ความรับผิดชอบและอ านาจภายในองค์การ ซ่ึงสามารถเขียนเป็น
รูปธรรมแทนด้วยแผนภูมิโครงสร้างองค์การ  แผนภูมิดังกล่าวเกิดขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐาน 5 
ประการ เป็นโครงสร้างองค์การได้แก่ ลักษณะเฉพาะของงาน(แบ่งเป็นงานย่อยตามคุณลักษณะเฉพาะ
ด้านได้อย่างไร) สายการบังคับบัญชา (ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบและรายงานกับใครบ้าง) ขอบเขต
การบังคับบัญชา (จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะกับหัวหน้าหน่ึงคน) การรวมหรือการกระจาย
อ านาจ (อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่จุดใดขององค์การ ) และ ความเป็นทางการ (มีระเบียบข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ ในการด าเนินงานมากน้อยเพียงไร) 

โครงสร้างองค์การ ก็เปรียบเสมือนกับกระดูกของคนเรา ซ่ึงเป็นแกนที่ท าให้อวัยวะส่วน
ต่าง ๆ คงรูปและสามารถท าหน้าที่ได้เหมือนกับที่ท าให้องค์การต้ังอยู่ได้ ดังน้ัน แนวความคิดเกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์การ การออกแบบรูปแบบโครงสร้าง ซ่ึงในการยกระดับการสงเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึก
เพื่อที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยให้เหมาะสม
กับภารกิจและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและ
การบริหารแบบรวมศูนย์ ที่ไม่มีการกระจายอ านาจในการบริหาร มีผลต่อการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจ รวมทั้งเกิดความช้ าซ้อนของการบังคับบัญชาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ท าให้การให้การ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งน้ีการจัดโครงสร้างหน่วยที่ดี จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรน้ันๆ โครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต (Organic Structure) 

                                         
       9 วงศ์เดือน เชิงหอม,  “ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการชาระภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสานักบก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554), 30. 
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เป็นโครงสร้างองค์การที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว  มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับเล็กน้อย มีความเป็น
ทางการน้อยกว่าระบบราชการ สามารถยืดหยุ่นได้ และมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่
พนักงานผู้ปฏิบัติทุกส่วน โดยเฉพาะหน่วยที่ รับผิดชอบในด้านการสงเคราะห์ ขณะเดียวกันน าข้อมูลจาก
การศึกษาโครงสร้างของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมาใช้เทียบ เคียงเพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ที่ท าให้
ทหารผ่านศึกอเมริกันได้รับการสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.2 แนวคดิเกี่ยวกับเครือขา่ย10  
 

เครือข่าย (Network) คือ การเช่ือมโยงกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่พร้อมใจ ในการที่จะ
เข้าร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนท าการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน โดยจะต้องมีการจัด
ระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นอิสระ ให้ทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน โดยมีการความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็นพื้นฐานหลักของการสร้าง
เครือข่าย 

การเช่ือมโยงในลักษณะของความเป็นเครือข่ายของสมาชิกในกลุ่ม  จะต้องมีการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ดังน้ันเครือข่ายจึงไม่ใช่แค่การมาน่ังฟังกัน หรือ
มาพบปะกัน  แต่จะต้องมีเป้าหมายที่ไห้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด รวมทั้งจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมในการขับเคลื่อนให้เป้าหมายของเครือข่ายน้ัน ๆ  ให้เกิดขึ้นได้จริง แต่อย่างไรก็ตาม การที่
เครือข่ายจะบรรลุเป้าประสงค์ได้น้ันจะต้องอาศัยการประสานงาน ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ 
ดังน้ัน เครือข่ายจะต้องมีการจัดระบบการส่อสาร ประสานงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึงด้วยเช่นเดียวกัน  

Paul Starkey ได้ให้ความหมายของ "เครือข่าย" ว่า  เป็นการรวมกลุ่มของคนหรือ
องค์กร ที่สมัครใจและเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารที่จ าเป็นระหว่างกัน  หรือมีการท ากิจกรรม
ร่วมกัน ซ่ึงสมาชิกของเครือข่ายน้ันยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมส่วนตัวของตนเองได้ 
ทั้งน้ี  จะพบว่าการสร้างเครือข่ายน้ันเป็นการร่วมตัวของบุคคล หรือองค์กรที่อยู่ในที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้
สามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล  รวมทั้งร่วมมือกันด้วยความเต็มใจและสมัครใจตามเป้าหมายที่
สมาชิกทุกคนได้ร่วมก าหนดและปฏิบัติตาม  และสมาชิกในเครือข่ายต่าง ๆ ก็มีความสัมพันธ์ใน

                                         

       10 ธนา ประมุขกุล, “เครือข่าย,” วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 24,      
ฉบับที่ 3 (ก.ค-ก.ย 2544). 
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ลักษณะของความเป็นเพื่อน  ที่สมาชิกทุกคนมีความเป็นอิสระ  ทั้งน้ีจากการสังเคราะห์เครือข่าย ใน
หลายประเทศ ยังพบว่า เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่าย สามารถเกิดจากหน่วยราชการหรือหน่วยงาน
เอกชน ซ่ึงอาจมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  โดยผ่านกระบวนการวางแผนและการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจร่วมกัน   แต่สิ่งส าคัญประการหน่ึงคือการติต่อสื่อสารระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายน้ันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน มีการสร้างช่องทางในการให้
สมาชิก ได้มีการแลกเปลี่ยน ซ่ึงอาจจะเป็นการประชุม หรือการสัมมนา เป็นต้น 

กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้ค าจ ากัดความเครือข่ายว่า “ เครือข่ายคือ รูปแบบประเภทหน่ึง
ของการประสานงานระหว่างกลุ่มคน หรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีทรัพยากรมี
เป้าประสงค์ มีกระบวนการท างาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง โดยกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานหรือ
องค์กรเหล่าน้ี ได้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีการร่วม
ด าเนินการในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ แต่ก็กลุ่มคนเหล่าน้ันได้มีการวางรากฐาน
เอาไว้ (เปรียบเสมือนมีการต่อสายโทรศัพท์เอาไว้)  ทั้งน้ีเมื่อไรก็ตาม หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความ
ต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆ  เพื่อแก้ปัญหาหรือขอข้อมูลที่
ส าคัญ  ก็สามารถประสานไปได้ทันที   อย่างไรก็ตามการที่จะเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่าย ถึงแม้นว่า
องค์กรเหล่าน้ีจะมี เป้าหมายร่วมกัน หรือผลประโยชน์ร่วมกัน องค์กรเหล่าน้ีก็ยังคงมีเอกภาพในการ
ด ารงสถานะของตนเองอยู่  เพราะการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายน้ันเป็นเพียงบางส่วนของ
องค์กรเท่าน้ัน”11  

เสรี พงษ์พิศ  ให้ค านิยามของเครือข่าย ไว้ว่า “เครือข่ายน้ันเป็นเพียงการรวมกลุ่มของ
บุคคลในชุมชน หรือระหว่างชุมต่าง ๆ หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  โดยมีหลักยึดที่ส าคัญ ว่าจะต้องเป็น
ตามขอบเขตพื้นที่ ประเด็นเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นหน่ึงเดียวกัน กระบวนการน้ันจะเกิด
จากท้องถิ่น เหมาะสมกับพื้นที่น้ัน ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วย ตัวอย่าง
ขององค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  หรือแบบอย่างของผู้รู้ หรือการปฏิบัติ  หรือการ
อบรม  สั่งสอนในทางสังคม  หรือคมนาคม ซ่ึงจะเป็นแบบการติดต่อที่ท าให้เกิดสะดวกย่ิงขึ้น  
 

                                         

        11 กาญจนา แก้วเทพ, เคร่ืองมือการท างานแนวพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2538), 35.   
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หรือการดูงาน หรือการร่วมกันท า  ที่จะต้องมีการข้ามเขตแดนของแต่ละชุมชนหรือพื้นที่ต่างๆ เป็นไป
ได้ง่าย”12 

Adam Burke13 กล่าวว่า ในการที่เครือข่ายจะด ารงอยู่ได้น้ัน จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุนและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน หรือให้เกิดประโยชน์
จาก ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หรือเป็นช่องทางส าหรับแหล่งเงินทุน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเครือข่ายน้ัน
เปรียบเสมอนเป็นเวทีส าหรับการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเป้าหมาย 2 
ประการ คือ  

(1) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและสนับสนุนการสร้างอ านาจให้แก่ประชาชน  
(2) เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชน 

ดังน้ัน การที่การด าเนินการของเครือข่ายจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเป้าหมายที่เห็น
ร่วมกันน้ัน  ต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกมีการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็น ทั้งน้ีเมื่อเครือข่ายสามารถบรรลุ
เป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายแต่อย่างไรก็ตามหากมีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่ เครือข่าย
อาจมีการรวมตัวกันใหม่  หรือาจจะเป็นเครือข่ายที่มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองก็ได้ 

Boissevain and Mitchell14 ได้กล่าวว่าในทางสังคมวิทยาน้ัน เครือข่ายถือว่าเป็น
รูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหน่ึงที่แตกต่างจากค าว่ากลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน 
รู้ว่าใครบ้างที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นได้ รวมทั้งมีโครงสร้างทาง
สังคมในระดับหน่ึง แต่ส าหรับความหมายจองเครือข่ายน้ันจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่
มีขอบเขตการเช่ือมความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกเครือข่าย โดยสามารถมองเห็นหรือไม่เห็นอย่างที่

                                         
          12 เสรี พงศ์พิศ,  เครือข่าย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง,พิมพ์คร้ังที่ 1 

(กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548): 8 อ้างถึงใน ประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล, 
“เครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538), 19. 
        13 วิภา ธัญญเจริญ และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร, “ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงกรมทาง
หลวงชนบทในส่วนภูมิภาคที่มีต่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท ,” (รายงานโครงการ
เฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 2557), 29. 
        14 วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ, โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะที่ 1 (ม.ป.ท.: โครงการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552), 9. 
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เป็นรูปธรรมก็ได้ ทั้งน้ีสาระส าคัญของการเช่ือมโยงระหว่างกัน ที่สามารถท าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ของเครือข่ายน้ันมี  3 ลักษณะ ได้แก่ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน  เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  และ
เครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน 

อย่างไรก็ตามการที่เครือข่ายน้ันไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบโครงสร้างขึ้นมา  เพื่อท าหน้าที่เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือกลุ่มองค์กรให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงการเป็นเครือข่ายน้ันจะต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับให้สมาชิกกระท า โดยสมาชิกทุก ๆ ไม่
ว่าจะเป็น คน/กลุ่มองค์กร ล้วนแต่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายน้ัน ๆ ดังน้ัน รูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/องค์กร  

2.2.1 องค์ประกอบของเครือขา่ย15  
เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงการรวมตัวกันในลักษณะการชุมนุม

พบปะหรือการสังสรรค์ระหว่างสมาชิก  ที่ทุกคนไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ต้ังใจที่จะท า
กิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นการรวมตัวกันที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน จึงเห็นได้ว่าลักษณะ
ของเครือข่ายลวงน้ันจะไม่มีการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  ดังน้ัน จึงต้องเข้าใจถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่าย เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้จริงได้ โดยเครือข่าย
น้ันจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ ประกอบด้วย 

2.2.1.1 มีการรับรูมุ้มมองที่เหมอืนกนั (Common perception)  
 สมาชิกในเครือข่ายจะต้องมีความเหมือนกันในความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้

และเข้าใจในเหตุผลที่จะเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น จะต้องเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาน้ัน  และ
จะต้องมีจิตส านึกที่ต้องการร่วมแก้ไขปัญหา โดยอาจเกิดจากการประสบกับปัญหาเหมือนกัน หรือมี
ความต้องการความช่วยเหลือคล้ายกัน ซ่ึงเป็นมูลเหตุในการที่จะท าให้สมาชิกเครือข่ายเกิดการรับรู้
และมีความรู้สึกผูกพันที่จะร่วมด าเนินการกิจกรรม  เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการรับรู้
ร่วมกันจึงเป็นแกนหลักที่ส าคัญของเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง หาก
สมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ปัญหาที่แตกต่างกัน หรือมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกัน ก็จะท าให้การติดต่อ
ประสานงานตลอดจนการขอความร่วมมือเป็นไปด้วยความยาก เน่ืองจากแต่ละคนมีแนวคิดที่เป็นของ
ตัวเอง ส่งผลให้ความเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการแตกต่างกันด้วย  แต่อย่างไรก็ตามการที่สมาชิก
มีความคิดที่แตกต่าง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะท าให้การด าเนินเครือข่ายไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

                                         

       15 “การสร้างเครือข่าย,” http://www.med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/           
701000019/ Networking.doc (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559).   
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ได้ ซ่ึงการที่มีความคิดที่ต่างกันอาจช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างาน โดยความแตกต่างน้ันต้อง
อยู่ในส่วนของกระบวนการ (Process) ที่มียอมรับถึงปัญหาแล้ว 

2.2.1.2 การมวีสิยัทศัน์รว่มกัน (Common vision)  
 วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่

ต้องการบรรลุเป็นภาพเดียวกัน โดยสมาชิกจะต้องมีการรับรู้และเข้าใจในทางเดียวกัน รวมทั้งมี
เป้าหมายที่จะมุ่งไปด้วยกัน  ดังน้ันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะส่งเสริมให้กระบวนการด าเนินการเกิด
พลัง และจะต้องมีความเป็นเอกภาพ อันที่จะลดความขัดแย้งจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และ
ในทางตรงกันข้าม และเมื่อใดที่บางกลุ่มมีความขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย จะท า
ให้เกิดพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มน้ันมีความแตกต่างจากหลักการปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายน้ันก าหนด
ไว้ส าหรับกระท าร่วมกัน ดังน้ัน ความพยายามในการที่จะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะต้องอาศัย
เวลานาน ก็จะต้องสร้างความเข้าให้เกิดขึ้นให้ได้ หรือในกรณีที่ เมื่อสมาชิกบางส่วนมีวิสัยทัศน์ของ
ตนเองอยู่แล้ว แต่ยังขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายบางส่วน ก็จะต้องปรับให้สอดคล้องวิสัยทัศน์
ของเครือข่ายให้มากที่ เพื่อให้การรับรู้ของเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2.2.1.3 มีความสนใจหรือผลประโยชน์รว่มกนั (Mutual interests/benefits) 
ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์

ไม่ใช่ตัวเงิน ซ่ึงถือว่าเป็นพื้นฐานของความต้องการของสมาชิกทุกคน เช่น ช่ือเสียง หรือ การยอมรับ  
หรือความพึงพอใจ หรือความก้าวหน้า รวมทั้งความสุข ดังน้ันถ้า การเข้าร่วมเครือข่ายจะต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกหรือให้ผลประโยชน์ร่วมกันได้ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในเครือข่ายมากขึ้น แต่อย่างไรลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่าง
กัน แต่ทุกคนควรได้รับ และผลประโยชน์น้ันต้องเพียงพอที่จะจูงใจให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในทาง
ปฏิบัติได้จริง ทั้งน้ีเมื่อใดที่สมาชิกเห็นว่าจะเสียประโยชน์ หรือได้รับสิ่งที่ ต้องการเพียงพอแล้ว ก็
อาจจะท าให้สมาชิกน้ันออกจากเครือข่ายเช่นเดียวกัน  

2.2.1.4 การมสีว่นรว่มของสมาชิกทกุคนในเครือขา่ย (Stakeholders 
participation)  

เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ความเข้มแข็งของเครือข่ายมีการพัฒนา เป็นปัจจัยที่
ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ และร่วมตัดสินใจ  รวมทั้งร่วมด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งน้ี สมาชิกในเครือข่าย
ควรจะต้องมีสถานะที่ เท่า เทียมกัน  ในฐานะที่ เป็น “หุ้นส่วน  (Partner)” ของเครือข่าย  โดย
ความสัมพันธ์ของสมาชิก จะเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal relationship) มากกว่าจะ
เป็นความสัมพันธ์ในแนวด่ิง (Vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง แต่อย่างไรก็ตาม 
พบว่าในการบริหารจัดการของเครือข่ายในลักษณะแบบราบจะท าได้ยาก เพราะสมาชิกในเครือข่าย
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ต่างก็มีความคิดเป็นของตนเอง ดังน้ันการเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกจะต้องด าเนินการ โดยจะต้อง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมากย่ิงขึ้น 

2.2.1.5 มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) 
 คือการที่สมาชิกของเครือข่ายร่วมกันที่จะท าให้เกิดความเข้มแข็งภายใน

เครือข่าย ซ่ึงจะใช้จุดแข็งของของแต่ละคนน าไปแก้ไขจุดอ่อนของสมาขิกคนอ่ืนในเครือข่าย ส่งผลท า
ให้เกิดความเข็มแข็งเพิ่มขึ้นในลักษณะเป็นหลายเท่า โดยเกิดผลมากกว่าเมื่อสมาชิกต่างคนต่างอยู่  

2.2.1.6 การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (Interdependence)  
 ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง จะเห็น

ว่า  การพึ่งพาซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย จะท าให้ท าสมาชิกเครือข่ายมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเหนียวแน่น ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะต้องกลายเป็นหุ้นส่วนซ่ึงกันและกัน  เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน มีการเกื้อหนุน พึงพา ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก   

2.2.1.7 มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)  
 พบว่าเมื่อใดก็ตามหากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว 

เครือข่ายก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้  ดังน้ันการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในของเครือข่ายได้  การท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการประชุมสัมมนา ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน (Reciprocal 
exchange) อันที่จะท าให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น ดังน้ันการปฏิสัมพันธ์ที่ ดีควรท าให้เกิดการผูกพัน 
มากกว่าการด าเนินการตามสั่งการ  

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในข้างต้น จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณา
จ าแนกความแตกต่างระหว่างเครือข่ายแท้ กับเครือข่ายเทียม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมี
ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยและองค์ประกอบทั้ งหลายข้อน้ันเป็นตัวที่จะ
ช่วยให้เครือข่ายสามารถรวมตัวกัน และพัฒนาเครือข่ายจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีพลัง 

2.2.2 เครือขา่ยปฏสิมัพนัธ ์ 
เป็นการโต้ตอบระหว่างสองเครือข่ายขึ้นไป  โดยมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซ่ึงกัน

และกันเพื่อที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและทบทวนความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การแลกเปลี่ยนความรู้จะเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learning 
Process) ซ่ึงแสดงจากการร่วมกันด าเนินการ(Learning Though Action) เช่น มีการร่วมกันคิด ร่วม
ตัดสินใจ และร่วมกันท า  ซ่ึงพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักมีรูปแบบการร่วมมือ (Cooperation) 
มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์  และเกิดประโยชน์ได้ร่วมกันนอกจากน้ี การมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนน้ัน จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งและมีพลัง ซ่ึงถือว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถพึ่งพา



25 
 

ตนเองได้ และบรรลุไปสู่สิ่งที่ต้องการ ซ่ึงเป็นความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม (Participation) ของ
สมาชิกในเครือข่ายที่มีเป้าหมายคือ การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็นการ
เ รียน รู้ที่ เกิ ดจากการปฏิบั ติ จริง  (Learning by doing หรือ learning through action) โดยใ ช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่  

1) การร่วมการตัดสินใจ  
2) การร่วมปฏิบัติการ  
3) การร่วมรักษาประโยชน์  
4) การร่วมประเมินผล  
การมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  จ าแนกได้ 3 ประการ  

ดังน้ี  
1) ด้านบริบท (Context)  การมีปฏิสัมพันธ์โดยเข้ามารมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่

จะท าให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล  
2) ด้านปฏิบัติ (Practical) การมีปฏิสัมพันธ์ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการท า

ประโยชน์ที่ได้ใช้ความสามารถของสมาชิกในการร่วมกันท างานอย่างเต็มที่ ท าให้เกิดการเป็นเจ้าของ
เครือข่าย และต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือแท้จริง
ในเครือข่าย  

3) ด้านจิตใจ (Moral) การมีปฏิสัมพันธ์ โดยเข้ามามีส่วนร่วมท าให้เครือข่ายเกิด
ความรู้สึกต่อการตัดสินใจ  ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าที่ดีแก่จิตใจ  ดังน้ัน การพัฒนาจ าเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและร่วมรับผิดชอบ ส่งผลให้การพัฒนา
น้ันด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ควรมีการด าเนินการ
เป็นขั้นตอน ดังน้ี  

- สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมการก าหนดปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา  

- สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมวางแผนด าเนินกิจกรรมส าหรับเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหา  

- สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพื่อจัดการทรัพยากรให้ เกิด
ประสิทธิภาพ  

2.2.3 การสรา้งเครอืขา่ย 
                      การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อและการสนับสนุน  เพื่อก่อให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันน้ันจะต้องด้วยความสมัครใจ ซ่ึงในทัศนะของ 
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Starkey การสร้างเครือข่ายควรจะต้องสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในเครือข่ายให้
มีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าการท าให้เกิดการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง 
นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบการติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว ได้แก่ 
การถ่ายทอดข่าวสารทางสื่อสารมวลชน หรือการส่งนิตยสารจดหมายข่าวให้กับสมาชิกเหล่าน้ี เป็นต้น 
ซ่ึงการติดต่อสื่อสารแบบน้ีไม่ใช่การติดต่อที่มีลักษณะของเครือข่าย แต่ก็สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือของการ
สื่อสารมวลชนมาใช้ในเครือข่ายได้ ทั้งน้ีการสื่อสารจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน 

2.2.4 ความจ าเปน็ทีต่อ้งมีเครอืขา่ย 
                      ถึงแม้ว่า คนหรือองค์กรมีการติดต่อสัมพันธ์กันกับคนหรือองค์กรในสาขาเดียวกัน
ทั้งในรูปแบบแนวต้ังและแนวราบอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แล้วจะมองว่าไม่ต้องพัฒนาเครือข่ายต่อไป
น้ัน ซ่ึงที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ตามที่ได้กล่าวในขั้นต้น พบว่าหน่วยงานพัฒนาทั้งในส่วนของภาครัฐและ
เอกชนถึงจะมีภารกิจที่เหมือนกัน แต่ก็ต่างคนต่างท าในหน่วยของตน ส่งผลท าให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ค่อนข้างจ ากัดอยู่ในหน่วยของตนเองเท่าน้ัน ท าให้เกิดความเช่ืองช้าในการพัฒนาความคิด ซ่ึงทุกคน
ล้วนแต่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายขององค์กร ไม่เคยมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังน้ันเมื่อเกิดปัญหา
ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา อาจท าให้เกิดความเสียหาย ดังน้ัน  เครือข่ายจึงเป็นเคร่ืองมือในการ 
แก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่องค์กรไม่เคยประสบ ซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ที่จ าเป็น  รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่บุคคลหรือองค์กร ที่อยู่นอกหน่วยงานหรือองค์กรของตน 
และให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน  

2.2.5 ประเภทและรูปแบบของเครอืขา่ย  
2.2.5.1 เครือข่ายเชิงพื้นที่ (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม 

องค์กร เครือข่าย ที่อาศัยพื้นที่เดียวกัน เข้ามาร่วมกันในการท างาน โดยมีกิจกรรมและเป้าหมายเป็น
ตัวบ่งช้ีถึงแนวทางในการร่วมคิดร่วมท า ซ่ึงจะมีการบูรณาการภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย 
ด้วยกันเอง รวมทั้งจะมีการท างานพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน โดยเอาพื้นที่
เป็นที่ต้ังของความส าเร็จในการท างานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งน้ีสามารถจัดได้
หลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ 

1) การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ  เช่น เครือข่าย
ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ  

2) การแบ่งพื้นที่ตามความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  
2.2.5.2 เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) หมายถึง เครือข่ายที่

ใช้ประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเง่ือนไขส าคัญในการรวมกลุ่มองค์กร โยไม่ค านึงถึง
พื้นที่ การจัดต้ังเครือข่ายรูปแบบน้ีจะมุ่งกับการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเพียงเท่าน้ัน อีกทั้งต้องการ



27 
 

ความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี สามารถจ าแนกได้ตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่
เกิดขึ้นจากทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยใช้หลักของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นเป็น
ตัวก าหนดความเป็นเครือข่าย ได้แก่  เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน เครือข่าย
ผู้สูงอายุ เครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

2.2.5.3 เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่ง
เครือข่าย ซ่ึงอาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยเครือข่ายต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเน้น การด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์ น้ันๆ  ลักษณะและ
โครงสร้างของเครือข่ายประเภทน้ี สามารถแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  

1) เครือข่ายภาครัฐ  เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา  เครือข่ายองค์กร
อิสระของภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 

2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น สมาคมผู้ส่งออก สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้า เป็นต้น 

3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการ
สังคม เครือข่ายเพื่อนตะวันออก เป็นต้น  

4) เครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่ายปราชญ์อีสาน เครือข่ายประมง
พื้นบ้าน เป็นต้น  

2.2.6 ประเภทของเครอืขา่ยทางสงัคม (Type of Social Network)16 
  สามารถจ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม ดังน้ี 

2.2.6.1 มิติตามพื้นที่ด าเนินการ เ ช่น  เครือข่ายระดับหมู่บ้าน  ต าบล  อ า เภอ 
จังหวัด ภาค และประเทศ เป็นต้น 

                                         
 16 นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน: ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพฯ: 

โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก , 2543): 18-21 อ้างถึงใน              

ภัทรภร พลพนาธรรม และคณะ, เครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน  าบางน้อย              
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, 2553), 12-13. 
 

 



28 
 

2.2.6.2 มิ ติตามกิ จกรรมห รือประเ ด็นปัญหา  เ ช่น เครือข่ายที่ท างานด้าน
สาธารณสุข หรือเศรษฐกิจ หรือสิทธิมนุษยชน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.2.6.3 มิติตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายกลุ่มพระ เครือข่าย
ครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายด้านแรงงาน เป็นต้น 

2.2.6.4 มิติตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ ซ่ึงจะท าให้เกิดเครือข่ายใน 2 
ลักษณะ คือ เครือข่ายตามแนวต้ัง ซ่ึงเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงช้ัน ท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างภายในเครือข่ายไม่เท่าเทียมกัน และเครือข่ายตามแนวนอน ซ่ึงเป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์
ระหว่างภายในเครือข่ายเท่าเทียมกัน 

2.2.7 รูปแบบของเครือข่าย 
  2.2.7.1 คุณลักษณะของสมาชิก 

เป็นการจ าแนกเครือข่ายตามประเภทของสมาชิก ซ่ึงเป็นการรวมของคน
ที่ท างานในประเภทเดียวกัน เช่น ชาวนา  หากเน้นเครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์แนวราบ ก็จะ
เป็น เครือข่ายชาวนา เพื่อรวมตัวในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ า หรือรวมคนที่ท างานสาขาเดียวกัน
แต่ต่างระดับกัน ซ่ึงจะเป็นเครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์แนวต้ัง เช่น ชาวนารวมตัวกับนักวิจัยด้าน
การเกษตร เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าว เป็นต้น อย่างไรก็ตามบางเครือข่ายอาจมี
สมาชิกแบบบุคคล หรือเป็นองค์กร หรือสถาบัน เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกันด้วย 

2.2.7.2 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
เป็นการจ าแนกเป็นเครือข่ายในพื้นที่หน่ึง ๆ  บางพื้นที่อาจเป็นเครือข่าย

ระดับประเทศ หรือบางพื้นที่ก็อาจเป็นเครือข่ายระดับภูมิภาคก็ได้  เช่น เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ 
เป็นต้น  หรืออาจจ าแนกตามเขตที่มีระบบนิเวศทางการเกษตรเหมือนกัน เช่น เครือข่ายข้อมูล 
ข่าวสารในพื้นที่แห้งแล้ง เป็นต้น   

2.2.7.3 วัตถุประสงค์ของเครือข่าย 
เป็นการจ าแนกเป็นเครือข่าย โดยดูจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง เพื่อให้

มีการพัฒนาความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกและการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นวัตถุประสงค์หลักของเครือข่าย หรือบางครือข่ายต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัย
ศึกษา ในเร่ืองที่แต่ละเครือข่ายสนใจหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาร่วมกัน ทั้งน้ีทั้งน้ันเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของเครือข่ายให้กับสมาชิก  
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2.2.8 เครือขา่ยภาครฐั 
พบว่าภาครัฐเป็นภาคส่วนส าคัญและมีอ านาจในการก าหนดทุกคนในสังคมให้เป็นไปตามระบบด้วย
เคร่ืองมือที่ เ รียกว่า นโยบายของภาครัฐ  ที่ถูกก าหนดแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ภายใ ต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการรวมศูนย์ ที่ท าให้
เกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากวางรากฐานหรือการวางแผนถูกก าหนดมา
จากระดับสูงที่มีอ านาจ และยังขาดการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาสะสมใน    
เชิงโครงสร้างของสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาครัฐได้พยายามปรับตัวและปฏิรูป
กระบวนการท างาน โดยให้ความส าคัญในการท างานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายและมีการปรึกษาหารือกันมากขึ้น โดยผ่านช่องทางด้าน
กฎหมายและกระบวนการท างาน ทั้งน้ีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพัฒนา  
สังคมน้ัน ภาครัฐเป็นผู้ให้กรอบแนวคิด ให้ภาคประชาชนด าเนินการ และการส่งเสริมความเป็น
เครือข่ายของภาครัฐเพียงเท่าน้ัน  โดยไม่ได้ให้ความส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาค
ประชาชน  ทั้งน้ีเครือข่ายภาครัฐสามารถแบ่งได้ตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน เช่น
เครือข่ายสถาบันการศึกษา  หรือเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน หรือ
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่เกิดขึ้นจากการจัดต้ังภาครัฐเหล่าน้ี 
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเข้าไปส่งเสริมการท างานในระดับชุมชน โดยเป็นการเช่ือม โยงการประสานการ
ท างานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีลักษณะความสัมพันธ์แนวด่ิง คือ จากบนลงล่าง โดยผ่าน
การก าหนดนโยบาย ซ่ึงขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนระหว่างชาวบ้านและรัฐ ส าหรับลักษณะ
ความสัมพันธ์แนวนอนน้ัน  จะแสดงให้เห็นจากการท างานร่วมกันในระดับพื้นที่ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
กับประชาชนในพื้นที่  อีกทั้งเมื่อโครงการตามภารกิจน้ันๆ สิ้นสุดลง ความสัมพันธ์ของ กลุ่ม องค์กร 
เครือข่ายของรัฐ ที่ภาครัฐสนับสนุนเหล่าน้ี ก็จะสิ้นยุติด้วยเช่นกัน    อย่างไรก็ตาม  ภาครัฐควรให้การ
ส าคัญที่จะปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการจัดต้ัง
องค์กรอิสระใหม่ของภาครัฐมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระปกเกล้า หรือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นความพยายาม
ของภาครัฐที่ต้องการให้ภาคประชาชนและภาครัฐมีเป้าหมายในทิศทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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วันชัย แก้วศิริโกมล ได้ให้ค านิยามความพึงพอใจใจว่า “มีความหมายตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซ่ึงเป็นไปตามพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยาโดย ชาบฟิน ได้ให้ค า
จ ากัดความว่า เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถานประกอบการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
เข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานที่บริการน้ัน ๆ”17  

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นแนวความคิด หรือทัศนคติอย่าง
หน่ึง ซ่ึงเป็นสภาวะรับรู้ภายในซ่ึงเกิดจากความคาดหวังไว้ว่าเมื่อท างานช้ินแล้วจะได้รับรางวัล  และถ้า
ได้รับตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจขึ้น แต่ถ้าสิ่งที่คาดหวังต่ ากว่าที่คาดไว้ก็จะทาให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจ”18  

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ ปราศจาก
ความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษย์น้ันมีความต้องการ  ถ้าความต้องการน้ันได้รับการ
ตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถ้า
ความต้องการน้ันไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น”19  

กิตติยา เหมันค์ ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ซ่ึงต้ังอยู่บน
ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์  และสิ่งจูงใจ 
(Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ”20  

จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผู้ให้ไว้ตามกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือมีความช่ืนชอบ
พอใจต่อการที่บ ุคคลอื่นกระท าการสิ ่งใ ดสิ ่งหนึ ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งที่
ปรารถนา ให้กระท าในสิ่งที่ต้องการ ซ่ึงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ

                                         
 17 วันชัย แก้วศิริโกมล, “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขต  
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร,” (ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป        
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 6. 
            18 ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราษฎรผู้พิทักษ์ป่าประจ า
หน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดแพร่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรป่าไม้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545), 11. 
        19 เรื่องเดียวกัน, 9. 
        20 กิตติยา เหมังค์, “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับฝาก ณ ที่ท าการไปรษณีย์หลักสี่,”  
(ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2548), 9. 

 



31 
 

ให้แก่บ ุคคล นั้นได้ แต่ทั ้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึง
พอใจมากน้อย ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึง
พอใจตลอดจน สิ่งเร้าต่าง ๆ ซ่ึงอาจสามารถท าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบาย
ที่ได้รับ ความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ
และ ความศรัทธา เป็นต้น  
 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
           

ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความต้องการของตนว่า
ได้ร ับการตอบสนองมากน้อยเพียงไ ร  หากได้รับการตอบสนองมากจะก่อให้เก ิดความ
จงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ  

2.3.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับความพงึพอใจในการได้รับบริการ 
 พรพิมล  คงฉิม   ไ ด้เสนอทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก  ( Herzberg ) 
Herzberg’s  Two – Factor Theory โดยกล่าวว่า “ทฤษฎีเฮอร์ซเบอร์ก  ได้อธิบายความส าคัญ
ที่เกี ่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอซ่ึงมี 2  ปัจจัย ได้แก่ ตัวกระตุ้น(Motivators) และการ
บ ารุงรักษา(Hygiene) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างย่ิง”21 
       พรพิมล คงฉิม  ได้กล ่าวเพิ ่ม เติมว่า  “เฮอร์ซเบอร์ก  ได้ท าการศึกษาโดย
สัมภาษณ์นักบัญชีและวิศวกรจ านวน  200 คน เกี่ยวกับความพอใจในการท างาน โดยผลที่ไ ด้
จากการศึกษา  สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจกับความพอใจในการท างานแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันอย่างไรน้ัน ถึงบุคคลจะพอใจในงาน  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคน ๆ  น้ัน มีแรงจูงใจในงานน้ันเสมอไป แต่เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าถ้าคนมีแรงจูงใจในงานแล้ว  ก็จะท าให้คน ๆ น้ัน ต้ังใจท างานให้เกิดผลดีได้ และจากผล
การศึกษา พบอีกว่าด้านตัวกระตุ้นและการบ ารุงรักษาส่งผลต่อเจตคติงานของบุคคล  

1) ปัจจัยด้านตัวกระ ตุ้น  (Motivator factors) เ ป ็น ป ัจ จ ัยที ่ก ร ะ ตุ ้น ใ ห้
พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แล้วส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย การที่จะ
ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน (Job satisfaction) จะต้องอาศัยตัวกระตุ้น ซ่ึงประกอบ 

                                         
        21 พรพิมล คงฉิม, “การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับบริการจาก 
บริษัท เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) จ ากัด,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยา    
การแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 11. 
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ด้วยปัจจัย 6 ประการ  ดังน้ี 
- การสัมฤทธิ์ผล โดยจะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาสามารถท างาน

ได้ส าเร็จ 
- การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน โดยจะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกถึงว่าจะมี

คนยอมรับนับถือ เมื่อเขาได้ท างานส าเร็จ  
- ลักษณะงานที่น่าสนใจ โดยจะต้องท าให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ท าน้ันมีความ

น่าสนใจ และพร้อมที่จะท า 
- ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นการท าให้พนักงานมีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อ

งานและตนเอง 
- โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า เป็นการท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเขา สามรถ

ที่จะก้าวหน้าในงานที่ท าได้ 
- การเจริญเติบโต เป็นการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ว่าเขามีโอกาสที่จะ

เรียนรู้เพิ่มเติมในงานจนสามารถมีความเช่ียวชาญได้ 
2) ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยท าให้พนักงาน

ยังคงท างานอยู่และยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงาน ทั้งน้ีหากองค์กรไม่ได้จัดให้พนักงาน เขาก็จะไม่
พอใจและไม่มีความสุขในการท างาน ส าหรับปัจจัยน้ีจะมีองค์ประกอบ 10 ประการ ดังน้ี 

- นโยบายและการบริหาร จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่า ฝ่ายบริหารได้
ท าการสื่อสาร และท าให้พนักงานได้รับรู้นโยบายขององค์การที่เขาอยู่ 

- การนิเทศงาน จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่า ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะ
สอนงาน และมอบหมายงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ 

- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน จะต้องท าให้ พนักงานมีความรู้สึกที่ ดีต่อ
หัวหน้างานของเขา 

-ภาวะการท างาน จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกดีต่องานที่ท าและ
สภาพแวดล้อมของที่ท างาน 

- ค่าตอบแทนการท างาน จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าค่าตอบแทนที่
ได้รับมีความเหมาะสม 

- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึก
สัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมงาน  

- ชีวิตส่วนตัว จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่า ช่ัวโมงการท างานน้ันไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว 
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- ความสัมพันธ์กับลูกน้อง จะต้องท าให้หัวหน้างานมีความรู้สึกที่ดีต่อลูกน้อง 
- สถานภาพ   จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่างานที่ท าเป็นต าแหน่ง 

หน้าที่ดี 
- ความมั่นคง จะต้องท าให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในงานที่ท าอยู่ 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ปัจจัยบ ารุงรักษาไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่เป็น
วิธีการ ที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานที่ท า  และถ้าหากองค์กรไม่มีปัจจัยเหล่าน้ี 
อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่พนักงานได้  ซ่ึงส่งผลให้พนักงานรวมตัวกันเพื่อเรียกร้อง  หรือต่อรอง
ผู้บริหาร ดังน้ันหลายองค์กร จึงได้จัดโครงการด้านผลประโยชน์พิเศษต่างๆ  เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับ เช่น การลาป่วย การลาพักร้อน และโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน  
ทั้งน้ีทฤษฎีเน้ือหา (Content theories) จึงเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของ
พนักงานในองค์กร เน่ืองจากเข้าใจง่าย และมีการเช่ือมโยงโดยตรงที่ชัดเจนกับความต้องการกับพฤติกรรม 
ทั้งน้ีพบว่ายังมีผู้บริหารตีความผิดพลาดและไม่เหมาะสม โดยคิดว่าพวกเขารู้ถึงความต้องการที่แท้จริง
ของผู้ใต้บังคับบัญชา”22 

กานดา จันทร์แย้ม  ได้กล่าวว่า “Herzberg ได้ให้แนวคิดว่าระดับการจูงใจของ
บุคคลมาจากธรรมชาติของตัวงาน ไม่ได้มาจากรางวัลภายนอก หรือเง่ือนไขการท างาน โดยแบ่งความ
ต้องการของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) และปัจจัยจูงใจ  
(Motivator Factors)”23  

กานดา จันทร์แย้ม ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ตามที่ Herzberg ได้ท าการทดลองที่
จะสร้างทฤษฎีขึ้นมา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ในการค้นหาค าตอบว่าอะไรเป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้พนักงาน
ชอบหรือไม่ชอบงาน และได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่จะท าให้คน 
ได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้แก่  ผลส าเร็จในการท างาน  การยอมรับในผลงานที่ส าเร็จน้ัน  
รวมทั้งความรับผิดชอบ  และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการท างานด้วยตนเองอย่างอิสระ"24 

 
 
 

                                         
22 เรื่องเดียวกัน, 11-12. 
23 กานดา จันทร์แย้ม, จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื องต้น (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โอเดียนส

โตร์, 2546), 64-65. 
 24 เรื่องเดียวกัน. 
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2.3.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพงึพอใจในการได้รบับรกิาร 
ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบ

นิยามของความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 ความหมาย คือ 
2.3.2.1 ยึดสถานการณ์การซ้ือเป็นหลัก ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นผลที่

เกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง มักพบใช้ใน
งานวิจัยการตลาดที่เน้นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

2.3.2.2 ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเคร่ืองหมายเป็นหลัก ให้ความหมายว่า ความพึง
พอใจ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมิน
ความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

2.3.3 องค์ประกอบของความพงึพอใจในการบรกิาร 
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่ง
ที่ผู้รับบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตามช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันได้ ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบริการ มีองค์ประกอบ 2 ประการ  คือ 

2.3.3.1 ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์
บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมาก
น้อยเพียงใด  เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารจะ
ได้รับอาหารตามที่สั่ง เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเป็นบริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการ
บริการแต่ละประเภท ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 

2.3.3.2 ด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ซ่ึงผู้ รับบริการจะรับรู้ว่า
วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่า
จะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่
และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบต่องาน
การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ จะเห็นว่า ความพึงพอใจในการบริการ
เกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของ
การบริการ และกระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ซ่ึงถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้ รับบริการมีความต้องการหรือตรงกับความ คาดหวังที่มีอยู่ หรือ
ประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ก็ย่อมจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจใน
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บริการน้ัน แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ผู้ รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ที่คาดหวัง
ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการน าเสนอบริการ  

2.3.4 วงจรของการให้บริการ 
การบริการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและองค์ประกอบ

เช่นเดียวกับกิจกรรมอ่ืน โดยเริ่มจากผู้รับบริการมีความต้องการการบริการ (ปัจจัยน าเข้า) และ
ความต้องการน้ีจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้รับบริการแสวงหาการบริการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนได้ดังน้ันจึงเกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ในการที่ผู้รับบริการ
จะแสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ผู้ให้บริการเกิดการรับรู้ และมีการด าเนินการในอันที่จะสนองตอบ
ความต้องการน้ัน (กระบวนการให้บริการ) จนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  (ปัจจัยน าออก) ส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ  ซ่ึงอาจเป็นทางบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ผู้รับบริการที่ถูกตอบสนองจะเป็นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด  

2.3.5 เกณฑก์ารพจิารณาคณุภาพของการบรกิาร 
โดยทั่ วไปมักใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของการบริการ  ที่ ต้องค านึงถึง

คุณลักษณะที่ผู้รับบริการ  คาดหวัง หากองค์กรใดตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพของการบริการ 
เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและติดใจที่จะใช้บริการ  จ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานบริการทุกฝ่าย อีกทั้งมีการพัฒนากลยุทธ์ในการบริการตามแผนนโยบายการ
บริการที่วางไว้และค านึงถึงคุณลักษณะดังกล่าว 10 ประการดังต่อไปน้ี  

2.3.5.1 ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็น
หรือจับต้องได้ในการให้บริการ เช่น การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอกสาร
สิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

2.3.5.2 ความไ ว้วางใจ  (reliability) หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการตามค ามั่น สัญญาที่ให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง 

2.3.5.3 ความกระตือรือร้น (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่
จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริการทันทีทันใด 

2.3.5.4 ความเช่ียวชาญ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.5.5 ความมีอัธยาศัยนบน้อม  (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตที่สุภาพ
อ่อนน้อมเป็นกันเอง รู้จักให้เกียรติผู้ อ่ืน จริงใจ มีน้ าใจ และเป็นมิตรของผู้ป ฏิบัติงานบริการ 
โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
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2.3.5.6 ความน่าเช่ือถือ (credibility) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่น 
ด้วยความซ่ือตรง และซ่ือสัตย์สุจริตของผู้ปฏิบัติงานบริการ 

2.3.5.7 ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัย
และปัญหาต่าง ๆ 

2.3.5.8 การเข้าถึงบริการ (access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการด้วยความ
สะดวกไม่ยุ่งยาก 

2.3.5.9 การติดต่อสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์และสื่อความหมายได้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรับฟัง ผู้ใช้บริการ 

2.3.5.10 ความเข้าใ จลูกค้า  (understanding of customer) หมายถึ ง ความ
พยายามในการค้นหาและท าความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า  รวมทั้งการให้ความสนใจ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

ชนินทร์ ต้ังชูทวีทรัพย์ ได้กล่าวว่า “มิลเลทท์  ได้บ่งบอกว่าเป้าหมายส าคัญของ
การบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  โดยมีหลักและ
แนวทาง ได้แก่ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน ภาครัฐที่มี
ฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ  อย่างเท่าเทียมกันใน
แง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับ การปฏิบัติในฐานะที่
เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่  ตรงเวลา หมายถึง ในการ
บริการจะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา  ซ่ึงจะต้องสร้าง ความไม่พอใจให้แก่
ประชาชนการให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี ลักษณะ มีจานวนการ
ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม”25  

นพคุณ ดิลกภากรณ์  ได้กล่าวว่า “มิลเลทท์ ได้ให้ทัศนะว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐน้ัน โดยได้สรุป ประเด็นว่า เป้าหมายที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอในหลักการ 5 ประการ คือ  

                                         

25 ชนินทร์ ต้ังชูทวีทรัพย์, “การประเมินผลการบริการประชาชนของส านักงานทะเบียน
อ าเภอตามมาตราฐานภาครัฐด้านระบบบริการภาคเอกชนและประชาชน (P.S.O. 1107) ศึกษาเฉพาะ
กรณีอ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,” (ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, สาขานโยบายสาธารณะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 15. 
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1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ 
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  

2) การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้อง
มองว่า การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผล
เลย ถ้าไม่มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลักษณะ ที่มีจานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the 
right geographical Location) มิลเลทท์ (Millett) เห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มี
ความหมาย ถ้ามีจานวนการให้การบริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ ต้ังที่ให้บริการสร้างความไม่  
ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 

4) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้  

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุง คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม”26  

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ  ได้กล่าวถึง “ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการ
บริการและการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ ได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนาเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มี
คุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ   โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดง
ให้ผู้รับบริการเห็นถึงความเอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่ง
มอบให้แก่ผู้รับบริการ  

                                         
26 นพคุณ ดิลกภากรณ์,  “การประเมินผลการบริการประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล    

ต าบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2546), 12. 
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2) ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป   โดยผู้ให้บริการจะต้องก าหนด
ราคาค่าบริการที่ เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ  และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย  
(Willingness to Pay) ของผู้รับบริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย
และเจตคติต่อราคาของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย  

3) สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงท าให้
ประเด็นด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้ เป็นต้น  

4) การส่งเสริมแนะน าบริการ  ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่
ผู้รับบริการทั้งในด้านคุณภาพการบริการ  และภาพลักษณ์ของการบริการผ่ านทางสื่อต่างๆ  เพื่อให้
ผู้รับบริการได้น าข้อมูลเหล่าน้ีไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจใช้บริการต่อไป  

5) ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึง
พอใจในการบริการของผู้รับบริการ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการ
จะต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วย
ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสานึกของการบริการ  

6) สภาพแวดล้อมของการบริการ  ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงาม
ของอาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง  การแบ่งพื้นที่ อย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้ เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผู้ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่าน้ีออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย  

7) กระบวนการบริการ  ผู้ให้บริการมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการ
จัดการระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มี คุณภาพ  โดยการนาบุคลากร  เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการและหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ”27 

ผกาพันธ์ โสดามุข ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการ เกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี  

1) ด้านผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ กิริยามารยาท
และมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ   

                                         
 27 อเนก สุวรรณบัณฑิต  และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, จิตวิทยาการบริการ (กรุงเทพมหานคร :                

บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, 2548), 177. 
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2) ด้านกระบวนการให้บริการ แบ่งออกเป็น ความสะดวก รวดเร็ว ความเหมาะสม
ของขั้นตอนการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก 

3) ด้านข้อมูลข่าวสาร แบ่งออกเป็น  ความสามารถในการอธิบายและการ
ติดต่อสื่อสาร ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย”28  

ดังน้ัน ผกาพันธ์ โสดามุข29 สรุปได้ว่า “ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้สึกของทัศนคติซ่ึงไม่จาเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้  โดยความพึงพอใจจะ
ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของบุคคลที่มารับบริการ หากต่ ากว่าระดับความคาดหวัง จะส่งผลต่อผลทาง
ความรู้สึก  ทั้งน้ีปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่  แสดงผลออกมาในลักษณะของ
ผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศ
ทางบวก หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นน้ันดังน้ัน ในการสร้าง
ความพึงพอใจของทหาร ผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะต้องสามารถตอบสนองความ
คาดหวังของทหารผ่านศึกให้สอดคล้องและสามารถท าให้ทหารผ่านศึกบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
ส าเร็จ  โดยจะต้องให้การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) ตรงเวลา (Timely Service)  
มีความเพียงพอ (Ample Service) และมีความต่อเน่ือง (Continuous Service)”  

 
2.4 แนวคดิเกี่ยวกับความตอ้งการของมนุษย ์
 

พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ  (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นความ
ต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา 
(Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความล าบากบางอย่างเป็นความ
ต้องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง 
(Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging)  ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะ ไม่มากพอที่จะ
จูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลาน้ัน ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่าง
เพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด ดังน้ันมนุษย์จะต่อสู้และแสวงหาให้ได้มาซ่ึงสิ่งที่ตนต้องการเสมอ

                                         
28 ผกาพันธ์ โสดามุข, “ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการทางการศึกษาของสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546), 54. 

29 เรื่องเดียวกัน. 
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(Unlimited Needs) คือเมื่อความต้องการเกิดขึ้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นน้ันจะลด
ความส าคัญลงจนหมดความส าคัญไป แต่จะเกิดความต้องการสิ่งใหม่ต่อไป  

มณฑิรา เขียวย่ิง ได้อ้างว่า “Rine and Montag ได้แบ่งแยกความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์เป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเพื่อ
ด ารงชีวิตเป็นความต้องการพื้นฐานที่ต้องบรรลุเพื่อให้มนุษย์อยู่อย่างปกติ ได้แก่ ความต้องการอาหาร 
อากาศ น้ าด่ืม การพักผ่อน การออกก าลังกาย ความสุขสบายเกี่ยวกับเคร่ืองนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย
ความสะอาดของร่างกายทั่วไป และความสะอาดของสภาพแวดล้อม ความต้องการควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกาย ตลอดจนความต้องการการขับถ่าย 

2) ความต้องการทางด้านจิตใจ (Psychological Needs) ได้แก่ ความรัก ความ
เป็นอิสระความมั่นคง ความเป็นอิสระ ความเป็นเจ้าของ การพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืน ความส าเร็จ 

3) ความต้องการทางวิญญาณ (Spiritual Needs) ได้แก่ ความหวัง ความต้องการ
ความเช่ือ ความมีศักด์ิศรี ความมีเหตุผล การปลอบใจ และเสรีภาพ”30 

มณฑิรา เขียวย่ิง ได้อ้างว่า “Watson ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 2 ระดับ 
ดังน้ี 

1) ความต้องการขั้นต่ า ประกอบด้วย 
 - ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ และ

การขับถ่าย 
 - ความต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการในการมีกิจกรรมทางเพศ 

ความต้องการในการมีอิสระที่จะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือมีการเคลื่อนไหวที่อิสระ 
2) ความต้องการขั้นสูง 

 - ความต้องการด้านจิตสังคม ได้แก่ ความต้องการได้รับความรัก ความเอาใจใส่ 
- ความต้องการทางด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  ได้แก่ ความต้องการที่จะ

บรรลุความส าเร็จ ความสมหวังในชีวิต และได้รับการยอมรับ”31  

                                         
30 มณฑิรา เขียวย่ิง, “ความคาดหวังและความเป็นจริงในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจาก

ครอบครัว,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540), 16–
17. 

31 เรื่องเดียวกัน. 
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์32  ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ เป็น 2 ด้าน ดังน้ี 
1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้น  

พร้อมกับความต้องการมีชีวิต การด ารงชีวิต วุฒิภาวะ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ แต่
อย่างไร เกิดขึ้นเน่ืองจากความต้องการทางร่างกายของเราเป็นส าคัญ เป็นแรงขับเบื้องต้นที่ร่างกายถูก
กระตุ้น ท าให้เกิดความรู้ว่องไว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า เกิดขึ้นจากสภาวะ
ทางอารมณ์ สิ่งกระตุ้นทั้งจากภายนอกและภายใน ได้แก่ 

- ความต้องการอาหาร เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต 
- ความต้องการน้ า เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย ร่างกายของคนเราเสียน้ า 

เน่ืองจากอากาศร้อน การออกก าลังกาย การท างานหนัก ท าให้เหง่ือออกจากร่างกาย 
- ความต้องการพักผ่อนนอนหลับ เพื่อผ่อนคลายให้ร่างกาย ได้มีโอกาสสะสม

พลังงานใหม่ และซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย 
- ความต้องการทางเพศ ความต้องการด้านน้ีเร่ิมขึ้น เมื่อคนเราย่างเข้าสู่วัยรุ่น

และเป็นผู้ใหญ่ การแสดงออกถึงความต้องการทางเพศขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความพึงพอใจ
รสนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมน้ัน 

- ความต้องการอุณหภูมิที่ เหมาะสม คนเราด ารงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยความ
สมดุลทางร่างกาย อุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไป และต่ าเกินไปพอที่ร่างกายจะทนได้ 

- ความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด เพื่อให้ร่างกายเกิดความปลอดภัย 
ความป่วยเจ็บเป็นไข้ของร่างกายท าให้ร่างกายพยายามสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น เมื่อมีคนอ่ืนมาท าร้ายคนเรา
ก็จะหลีกหนี หรือต่อสู้ป้องกันตัว 

- ความต้องการพักผ่อนนอนหลับ เพื่อผ่อนคลายให้ร่างกาย ได้มีโอกาสสะสม
พลังงานใหม่ และซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย 

- ความต้องการอากาศบริสุทธิ์  มีก๊าซออกซิเจน ส าหรับการหายใจ เราอาจ
สามารถอดข้าวอดน้ าได้หลายช่ัวโมง แต่กลั้นหายใจได้ไม่นาน 

- ความต้องการการขับถ่าย เป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับอาหารและน้ า เพราะของเหลือเหล่าน้ีจะเป็นพิษกับร่างกาย ท าให้เราอึดอัดไม่สบาย
บางคร้ังอาจท าลายชีวิตได้ 

                                         
  32 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ, 2546),  
48–51. 
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2) ความต้องการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social Needs) 
ความต้องการประเภทน้ีค่อนข้างซับซ้อนและเกิดขึ้นจากสภาพสังคม  วัฒนธรรม  การเรียนรู้
ประสบการณ์ที่บุคคลน้ันได้รับและเป็นสมาชิกอยู่ ความต้องการทางจิตใจและสังคมน้ียังแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละบุคคล แต่ละสังคมและฐานะทางสังคมของบุคคล รวมทั้งเวลาและโอกาสที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วยลักษณะส าคัญของความต้องการทางจิตใจและสังคมมี ดังน้ี 

- ความต้องการที่เกิดจากสังคมที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและกลายเป็น
ลกัษณะนิสัยประจ าตัวของแต่ละคน สิ่งเหล่าน้ีแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 

- ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยเราจะต้องมี
ประสบการณ์และการเรียนรู้มาก่อน จึงจะเข้าใจและเลือกกระท าได้ บางทีเราก็ต้องการศึกษาว่าจะ
เริ่มต้นอย่างไรและควรท าอย่างไรต่อไป 

- ความต้องการน้ี เปลี่ยนแปลงได้แม้ในบุคคลเดียวกัน 
- ความต้องการน้ี มีมากขึ้นเมื่ออยู่รวมกลุ่มมากกว่าอยู่คนเดียว 
- ความต้องการน้ี เป็นพฤติกรรมปกปิดมากกว่าพฤติกรรมเปิดเผย 
- ความต้องการที่มองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม 
- ความต้องการทางจิตใจและสังคมมีอิทธิพล ที่จะผลักดันให้คนเราท าอะไรก็ได้ 

บางคร้ังก็ปราศจากเหตุผลและคุณธรรม 
ทฤษฎคีวามต้องการของมนษุย3์3 
ทฤษฎีความต้องการ Maslow (Maslow’s Need Hierarchy) Maslow ได้ต้ังสมมุติ 

ฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ ดังน้ี  
1) บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับ

การตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น 
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆ 

ต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนน้ัน 
3) ความต้องการของบุคคล  จะเรียงเป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญ เมื่อความ

ต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป 
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์น้ันติดตัวมาแต่ก าเนิดและความปรารถนา

เหล่าน้ีจะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ต้ังแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ 

                                         
33 เรื่องเดียวกัน, 51. 
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โควิน คลังแสง ได้กล่าวอ้าง “ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
Need Hierarchy Theory)  ได้ จัดล า ดับขั้นตอนความต้องการของมนุษ ย์ไว้   5 ขั้น  โดยอยู่ใ ต้
สมมติฐานที่ว่ามนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดต้ังแต่เกิดจนตาย เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในระดับต่ าแล้ว จะมีความต้องการตอบสนองในระดับที่สูงขึ้นอีก ล าดับความต้องการดังกล่าวมีดังน้ี 

1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) 
เป็นความต้องการเบื้องต้นของมนุษย์ ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ ความต้องการคงไว้ซ่ึง

สภาพเดิมของร่างกาย เช่น จ านวนน้ า เกลือ น้ าตาล โปรตีน ไขมัน แคลเซียม นอกจากน้ันยังรวมถึง
ความต้องการเกลือแร่ ฮอร์โมน วิตามิน และสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ส่วนอีกลักษณะหน่ึงคือ 
ความต้องการที่จะแสวงหาอาหารในสิ่งที่ร่างกายขาดแคลนเช่น สารเคมีบางอย่าง เป็นต้น ความ
ต้องการทางด้านร่างกายนับเป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่จะช่วยค้ าจุนชีวิตโดยตรง 

2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 
ความต้องการความปลอดภัยจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการ

ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยได้แก่ความมั่นคง ความย่ังยืน ความมีเสถียรภาพ ความมี
อิสระ การได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น ทั้งน้ีรวมถึงความพยายามในการแสวงหาความปลอดภัยของ
สังคมโดยส่วนร่วมเป็นต้นว่า ความสามารถที่จะควบคุมเพื่อที่จะเอาชนะต่อสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น 
สภาวะปัญหาทางสังคม โรคระบาด ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ อาชญากรรม เป็นต้น 

3) ความต้องการทางสังคม (Belongingness and love needs) 
เป็นความต้องการด้านความรัก ความเอาใจใส่ความผูกพัน การเป็นส่วนหน่ึงของ

หมู่คณะ  ซ่ึงแสดงให้เห็นได้โดยความรู้สึกที่ได้รับกระทบกระเทือนต่อการจากไปของมิตรสหาย คนรัก 
บุตรและภรรยา หรือความรู้สึกที่เจ็บปวดอย่างมากต่อการที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเด่ียว 

4) ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem needs) 
โดยทุกคนในสังคมมีความต้องการและปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับนับถือจาก

บุคคลอ่ืน ซ่ึงมี 2 ประการ คือ ความต้องการมีพลังเข้มแข็งความส าเร็จ ความเก่งกล้าสามารถและ
ความมีอิสรเสรี ส่วนอีกประการหน่ึงคือ ความต้องการมีเกียรติ มีช่ือเสียง มีฐานะที่ได้รับการยอมรับ 
ซ่ึงคนอ่ืนให้ความเช่ือถือและเห็นความส าคัญ ความต้องการขั้นน้ี จะน าไปสู่ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความสมบูรณ์ ความมีพลัง ความสามารถ 

5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) 
เป็นความต้องการของบุคคลที่จะบรรลุถึงความส าเร็จในสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงถือว่าเป็น

ความสามารถในระดับที่มนุษย์พึงกระท าได้ ความต้องการขั้นน้ีจะเกิดขึ้นหลังจากความต้องการต่าง ๆ 
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ที่กล่าวมาทุกขั้นน้ันได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นน้ีจะพบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
มากที่สุด เช่น ความต้องการหรือใฝ่ฝันในการที่จะเป็นนักกีฬา ศิลปิน หรือเป็นนักประดิษฐ์สิ่งใหม่”34  

ทั้งน้ี  Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายามที่ไม่
ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่ืนเกิดความพึง
พอใจตนโดยพยายาม  หลีกเหลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นน้ีจึงมีแนวโน้มที่จะ
พิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตนโดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลส าเร็จ  แสวงหาความ
อบอุ่น  และสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีย่อมขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวอ้าง “ทฤษฎีความต้องการของ Alderfer (Alderfer’s 
ERG Needs Theory) Alderferได้คิดทฤษฎีความต้องการที่เรียกว่า ทฤษฎี ERG (ERG: Existence–
Relatednees–Growth Theory) โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ เป็น 3 ประการ ดังน้ี  

1) ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการที่ตอบสนอง
เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการความปลอดภัย 

2) ความต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relatedness Needs) เป็นความต้องการ
ของบุคคล ที่จะมีมิตรสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย 

3) ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการสูงสุดรวมถึง
ความต้องการได้รับความยกย่อง และความส าเร็จในชีวิต”35 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้อธิบายทฤษฎีความต้องการของ  Murray (Murray’s 
Manifest Needs Theony) ว่า “ Murray อธิบายว่า ความต้องการของบุคคลมีความต้องการหลาย
อย่างในเวลาเดียวกันได้ ความต้องการของบุคคลที่เป็นความส าคัญ เกี่ยวกับการท างานมีอยู่ 4 
ประการ คือ  

1) ความต้องการความส าเร็จ หมายถึง ความต้องการที่จะท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

                                         

34 โควิน คลังแสง, “การสร้างชุดพัฒนาตนเอง เรื่อง เทคนิคการจูงใจในการทางาน สาหรับ
ผู้บริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการ
อุดมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2536), 35-37. 

35 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ, 2546), 
51. 
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2) ความต้องการมีมิตรสัมพันธ์ ความต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน โดย
ค านึงถึงการยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 

3) ความต้องการอิสระ เป็นความต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเอง 
4) ความต้องการมีอ านาจ ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และต้องการที่

จะควบคุมคนอ่ืนให้อยู่ในอ านาจของตน”36 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้อธิบายทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของ Mc Cleland                 

(Mc Cleland’s Achievement Motivation Theory) ว่ า  “ Mc Cleland ไ ด้กล่ า วเ น้นถึ งควา ม
ต้องการไว้  3 ประเภท 

1) ความต้องการประสบความส า เร็จ  (Needs for Achievement) เป็นความ
ต้องการมีผลงานและบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา 

2) ความต้องการมิตรสัมพันธ์  (Needs for Affiliation) เป็นความต้องการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

3) ความต้องการอ านาจ (Needs for Power) เป็นความต้องการมีอิทธิพลและ
ครอบง าเหนือผู้อ่ืน”37  

เมื่อพิจารณาทฤษฎีความต้องการทั้ง 4 ทฤษฎีน้ี จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะจ าแนกความ
ต้องการของมนุษย์ โดยเน้นความต้องการทางด้านจิตใจ ยกเว้นทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ มี
แนวคิดว่ามนุษย์จะมีความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับ
ผลส าเร็จ ในระดับขั้นต่อไปจะเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ 

สรุปได้ว่า ความต้องการของคนมีอยู่หลายระดับ และความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกันในทุกๆ ระดับ ซ่ึงการเข้าใจถึงความต้องการของบุคคล สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
ความต้องการ หรือการแก้ไขสถานการณ์ที่ยุ่งยาก หรือความขาดแคลนที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล  ที่จะ
ส่งผลทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านลบ เช่น การเจ็บป่วย การไม่มีอาชีพ หรือ
การไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงดูครอบครัว  หรือผลกระทบด้านบวกที่เกิดจากการสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านการยอมรับ 
ตลอดจนประสบความส าเร็จในชีวิต  

                                         
36  เรื่องเดียวกัน, 52-53. 
 37 เรื่องเดียวกัน, 53. 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
 

สุวัฒน์ บุญเรือง38 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ เทศบาลต าบล
สุนทรภู่ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมี ความพึงพอใจบริการ
ด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ มากรายข้อในเร่ือง
บริเวณภายในสานักงานสะอาด สวยงาม บริเวณภายในส านักงานมีแสงสว่าง เพียงพอ และความ
เพียงพอของที่น่ังส าหรับผู้มารับบริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจ
ปานกลางโดยมีความพึงพอใจมากรายข้อในเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจากับผู้มารับ บริการอย่างสุภาพ  
น่ิมนวล เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติงาน และพึงพอใจน้อยในเร่ือง เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ขอเงินพิเศษเมื่อมีการลดหย่อนภาษีและต้องเสียเงินพิเศษให้เจ้าหน้าที่ หากต้องการให้เสร็จเร็ว 

กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม39 ได้สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร  และบัตรประจาตัวประชาชน : ศึกษากรณี 
ส านักงานเขตคลองเตย พบว่า “ลักษณะทั่วไปของประชาชนที่มารับบริการงานด้านทะเบียนราษฎร 
และบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างเพศชายพึงพอใจใน 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในระดับความพึงพอใจมาก  เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง 
เพศหญิง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 30 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจใน 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงสุดในทุกด้านโดยเฉพาะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ส่วนกลุ่มที่มีอายุที่ ต่ ากว่า 
20 ปี และ 31 - 40 ปี มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการรับความรู้ในการมา  ติดต่อ
ราชการ ประชาชนที่จบการศึกษาระดับ ป.1 - ป.6 (ป.7) มีความพึงพอใจในด้านการให้บริการ ของ
เจ้าหน้าที่ และด้านมนุษย์สัมพันธ์สูงสุด กลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญามี ความ

                                         
38 สุวัฒน์ บุญเรือง, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ เทศบาลต าบล 

สุนทรภู่ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง,” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), บทคัดย่อ. 

39 กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม, “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงาน
เขตคลองเตย,” (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544), บทคัดย่อ. 
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พึงพอใจในการให้บริการและด้านมนุษย์สัมพันธ์ต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ ต่างกัน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงทุกด้าน  ยกเว้นกลุ่มที่มีรายได้ ต่ ากว่า 
6,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ 12,001 - 18,000 บาท จะมีความพึงพอใจในด้านการได้รับ ความรู้
จากเจ้าหน้าที่ในระดับปานกลาง ประชาชนกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย มี
ความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก ด้านการได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่และด้านการได้รับ
ความรู้ ประชาชนกลุ่มอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก ด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ปัญหาอุปสรรคในการติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนราษฎร และบัตร
ประจาตัวประชาชน ฝ่ายทะเบียน  ส านักงานเขตคลองเตย ได้แก่ การขาดการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน
การติดต่อราชการ มีขั้นตอนการให้บริการแต่ละเร่ืองหลายขั้นตอนและยุ่งยากใช้เวลานาน  เจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มมากขึ้นและขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ
ให้บริการ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์” 

มนัสวีร์ จ าปาเทศ40 ได้กล่าวว่า “การศึกษาความต้องการการสงเคราะห์ของทหารผ่าน
ศึกพิการจากการรบ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า 
ความต้องการการสงเคราะห์ของทหารผ่านศึกพิการจากการรบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในแต่ละด้านในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการ ณ ส านักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รายได้ และอายุ จะมีผลต่อความต้องการการ
สงเคราะห์ของทหารผ่านศึกพิการจากการรบ กล่าวคือ หากทหารผ่านศึกพิการจากการรบมีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการมาก มีรายได้มาก และมีอายุน้อย จะท าให้ทหารผ่านศึกพิการจากการรบมีความ
ต้องการการสงเคราะห์ลดลง” 

ร้อยตรีหญิง สุกัญญา เพียรพิทักษ์41 ได้กล่าวว่า “การศึกษาความพึงพอใจของทหาร
ผ่านศึกต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา ซ่ึง
ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานสงเคราะห์ทหาร

                                         

40 มนัสวีร์ จ าปาเทศ, “การศึกษาความต้องการการสงเคราะห์ของทหารผ่านศึกพิการจาก
การรบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์,” (ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี,  2556), บทคัดย่อ. 

41 สุกัญญา เพียรพิทักษ์, “การศึกษาความพึงพอใจของทหารผ่านศึกต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา,”(ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต,คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2554), บทคัดย่อ. 
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ผ่านศึกเขตนครราชสีมา  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการมากเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือความ
เช่ือถือไว้วางใจ การเข้าถึงจิตใจของผู้ รับบริการ  และด้านสิ่งอานวย ความสะดวกทางกายภาพ 
ตามล าดับ” 

ณัฐสุดา  จิรสุวรรณพจน์42  ได้กล่าว่า “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพของทหารผ่านศึกพิการจากการปฏิบัติหน้าที่   ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ทหารผ่านศึก
พิการส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษา  เป็นผู้ที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง และสมรสแล้ว โดยทั่วไปมีบุตร 
1 คน  ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่เป็นผู้พิการขาและฝ่าเท้า  มีเพียงส่วนน้อยเป็นผู้พิการแขนและฝ่ ามือ
โดยมีระยะเวลาของการเป็น     ผู้พิการโดยเฉลี่ย 14 ปี 7 เดือน ทหารผ่านศึกพิการส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร เช่น เลี้ยงปลา  มีรายได้เฉลี่ย 20,620.70 บาทต่อเดือน และเป็นผู้มีหน้ีสิน โดย
ต้องช าระหน้ีเดือนละ 1,000 บาท พิจารณาโดยรวมของแต่ละด้าน พบว่า ทหารผ่านศึกพิการมี
ประสิทธิภาพในการจัดการการเงินส่วนบุคคลในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการจัดท างบประมาณทั้ง
ของตนเองและครอบครัว และด้านการจัดเงินเพื่อการใช้จ่ายในครอบครัว ทหารผ่านศึกพิการส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าความส าเร็จในการประกอบอาชีพได้รับการสนับสนุน ทางสังคมจากครอบครัวใน
ระดับมากทั้งด้านการยอมรับยกย่องและเห็นคุณค่า ด้านข่าวสารข้อมูล และด้านเงิน  สิ่งของ และ
แรงงาน แต่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนในระดับปานกลางเพียงด้านเดียว คือ ด้านข่าวสาร
ข้อมูล ทหารผ่านศึกพิการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากทั้งมนด้านอาชีพ 
ด้านรายได้และด้านการด าเนินชีวิต ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จการประกอบอาชีพ 
คือ ปัจจุบันมีมนุษย์สัมพันธ์และการศึกษาอบรม  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจบริการด้าน
กระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ มากรายข้อในเรื่องบริเวณ
ภายในสานักงานสะอาด สวยงาม บริเวณภายในสานักงานมีแสงสว่าง เพียงพอ และความเพียงพอของ
ที่น่ังสาหรับผู้มารับบริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง
โดยมีความพึงพอใจมากรายข้อในเร่ืองเจ้าหน้าที่พูดจากับผู้มารับ  บริการอย่างสุภาพ น่ิมนวล 
เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติงาน และพึงพอใจน้อยในเร่ือง เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ขอ
เงินพิเศษเมื่อมีการลดหย่อนภาษีและต้องเสียเงินพิเศษให้เจ้าหน้าที่ หากต้องการให้เสร็จเร็ว” 

                                         
42 ณัฐสุดา  จิรสุวรรณพจน์,  “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพ

ของทหารผ่านศึกพิการจากการปฏิบัติหน้าที่,” (ภาคนิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), บทคัดย่อ. 

http://search.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C,
http://search.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C,
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วิไลวรรณ วัฒนานนท์43  ได้กล่าวว่า “เร่ืองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ชุมชน
บ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิง 
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในชุมชนบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 180 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปาน
กลาง เร่ืองที่พบว่ามีความต้องการมากที่สุดคือ ความต้องการเรื่องสภาวะสุขภาพอนามัย ส่วนความ
ต้องการด้านสังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก เร่ืองที่พบว่ามีความต้องการมากที่สุดคือ เร่ืองความ
ต้องการด้านบทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัว” 

นุชนาฎ ยูฮันเงาะ และโสภา อ่อนโอภาส44 ได้กล่าวว่า “การวิจัยเรื่องผู้สูงอายุ: ฟางเส้น
สุดท้ายของครอบครัวในชุมชนเมืองเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ บทบาทในครอบครัว สังคม  และความคาดหวังในอนาคตของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ
เก็บขยะ เพื่อวิเคราะห์ความทุกข์ยากของชีวิตผู้สูงวัยที่ต้องเป็นผู้น าครอบครัวและเสนอแนวทางการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุและครอบครัว   เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุประกอบอาชีพเก็บขยะ 8 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสัมภาษณ์  
สมาชิกในชุมชนเพื่อความชัดเจนของข้อมูลย่ิงขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุขาดการวางแผนในการ
ด าเนินชีวิตทั้งเร่ืองการมีบุตรการใช้จ่าย และผู้สูงอายุกลุ่มน้ีไม่ได้รับบริการจากภาครัฐและเอกชน  
ภาครัฐยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมส่วนแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุและครอบครัว ควรมีการ เย่ียมเยียนให้ก าลังใจ ให้บริการเบี้ยยังชีพ และส่งเสริมเกียรติภูมิ
ของผู้ประกอบอาชีพเก็บของเก่า ตลอดจนผลักดันนโยบายลดภาษีให้แก่บุตรหลานผู้รับภาระเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุ” 

                                         
43 วิไลวรรณ วัฒนานนท์, “การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านเป็ด  

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น,” (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), บทคัดย่อ. 

44 นุชนาฎ ยูฮันเงาะ และโสภา อ่อนโอภาส, “ผู้สูงอายุ: ฟางเส้นสุดท้ายของครอบครัว ใน
ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร,”วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546, 6(12), 11-49.   
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สมาภรณ์ กลิ่นเจิม45 ได้กล่าวว่า “การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ
ของพนักงานขาย บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) พบว่า พฤติกรรมการให้บริการ
ของพนักงานขายในแต่ละแห่งไม่มีความแตกต่างกัน ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งความพึงพอใจในการ
แวะเคาน์เตอร์และความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าไม่มีความแตกต่างกัน พฤติกรรมของพนักงานขายมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการแวะเคาน์เตอร์ ทั้งน้ีเมื่อควบคุมตัวสินค้าพฤติกรรมการ
ให้บริการของพนักงานขายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการซ้ือสินค้าทั้งน้ีเมื่อควบคุม
สินค้า” 
 
2.6 กรอบแนวคดิการวจิยั 
      

ในการศึกษาคร้ังน้ี    จะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์ของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  โดยจะศึกษาเทียบเคียงกับโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์ของ
กระทรวงกิจการทหาร ผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา   รวมทั้งจะศึกษาปัญหาต่าง ๆ   ที่ส่งผลต่อ
การแนวทางในการยกระดับการให้การสงเคราะห์ที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะ
ท าการศึกษา ดังน้ี 

2.6.1 การก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ว่าองค์กร
ต้องเป็นอย่างไรในอนาคต  มีการก าหนดพันธกิจ และก าหนดประยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
เคร่ืองมือที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ในส่วนของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก     การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน เป็นการก าหนด
จากระดับนโยบาย ซ่ึงถือว่าเป็นนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วย เช่นเดียวกันกับกระทรวงกิจการ
ทหารผ่านศึกก็มีการก าหนดนโยบายซ่ึงผ่านจากการก าหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยได้  

2.6.2  โครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก โดยจะศึกษาความ
เหมือนและความแตกต่าง รวมทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกทั้ง
ของไทยและสหรัฐอเมริกา   ซ่ึงมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจะแบ่งรูปแบบการให้การสงเคราะห์ เป็น  2 รูปแบบ  ประกอบด้วย 

                                         

45 สมาภรณ์ กลิ่นเจิม, “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของพนักงานขายบริษัท   
ไอซีซี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน),” (ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต,  สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544), บทคัดย่อ. 
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- รูปแบบการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน (Monetary Aids)                  
- รูปแบบการสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary Aids)  

2.6.3 การจัดโครงสร้างองค์กรขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซ่ึงส่งผลต่อการ
ประสิทธิภาพต่อการด าเนินการให้การสงเคราะห์ และการจัดโครงสร้างของสหรัฐอเมริกา โดยการ
จัดรูปแบบการจัดโครงสร้างในการบริหารงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในปัจจุบัน  เป็น
องค์กรที่ เป็นทางการ (Formal Organization) มีการจัดองค์การแบบเดิม  มีลักษณะโครงสร้าง
องค์การเป็นแบบรูปทรงปิระมิด (Hierarchy) ที่มีต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้ปฏิบัติ มี
การแบ่งงานตามความช านาญของผู้ปฏิบัติงานแต่ละงาน  (Specialization) และมีสายการบังคับ
บัญชา (Hierarchy of Authority) มุ่งเน้นที่จะให้งานประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมท าให้งาน
แตกต่างกันเป็นส่วนๆ ทั้งการบริหารจัดการและอ านาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารของส่วนกลาง
เท่าน้ัน (Centralization)  ดังน้ัน  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
องค์การสงเคราะห์ ฯจะต้องด าเนินการศึกษาถึงลักษณะของโครงสร้างองค์การสงเคราะห์ ฯ  ใน
ปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่   และศึกษาว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การสงเคราะห์ ฯ ที่
เหมาะสมจะต้องเป็นอย่างไร ทั้งน้ี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การสงเคราะห์ ฯ ให้มีลักษณะแบบ
ราบลง พนักงานมีต าแหน่งเท่าเทียมกันมีอิสรภาพสูง อ านาจในการตัดสินใจสูง สายการบังคับบัญชา
ลดลง ขั้นตอนของงานลดลง จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อการด าเนินงานทั้งในการเร่ืองของบริหารจัดการ
ภายในองค์การสงเคราะห์ ฯ โดยเฉพาะการมอบอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่ 

2.6.4 การสร้างเครือข่ายเป็นกลุ่ม/องค์กรหลายๆ กลุ่มมารวมตัวกัน ประสานเช่ือมโยง 
เกิดพลังใน การท างานให้บรรลุเป้าหมายทุกองค์กร และชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของเครือข่าย คือ การ
เช่ือมความสัมพันธ์  พลังของเครือข่าย น่ันคือ เป้าหมายและความพยายามที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย 
เครือข่ายทางสังคมน้ันมีหลายประเภท แต่ละประเภทล้วนแต่ส่งเสริมการท างานร่วมกัน ที่จะส่งผลท า
ให้การด าเนินการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม โดยเฉพาะเครือข่าย
ภาครัฐประเภทตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานน้ัน  ถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการท างานเชิงบูรณาการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่จะท าให้ทหารผ่านศึก
ได้รับความสะดวกและทันต่อการแก้ปัญหาของทหารผ่านศึก  เช่น การเจ็บป่วย การไม่มีอาชีพ หรือ
การไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงดูครอบครัว   

2.6.5 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ทหารผ่านศึก  โดยสร้างความรู้สึกที่มีความสุขของ
ทหารผ่านศึก ที่ตอบสนองต่อการได้รับการสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ หรือบริการอ่ืน  โดยจะต้อง
ตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แล้วสามารถท าให้ทหารผ่านศึกบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง
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ได้ส าเร็จ แล้วเกิดความพอใจและชอบใจ โดยเกี่ยวข้องด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ  ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้าน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ซ่ึงประกอบด้วย 

- การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมใน 
การให้บริการด้านการสงเคราะห์ตามสิทธิที่เท่าเทียมกัน โดยใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  

- การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้อง
มองว่าการให้บริการจะต้องตรงเวลา         

- การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้อง
มีลักษณะที่มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม  (The right quantity at the 
right geographical Location)  

- การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก   

- การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุง คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  

2.6.7 ปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึก  หมายถึง เป็นสถานการณ์ใด ๆ ที่ท า
ให้เกิดความยากล าบากที่เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึก ที่ส่งผลทั้ งทางด้านจิตใจและร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น 
การเจ็บป่วย การไม่มีอาชีพ หรือการไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงดูครอบครัว  ล้วนแต่เป็นปัญหาที่
ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ประสบปัญหาอยู่ ส าหรับความต้องการของทหารผ่านศึก คือสิ่งที่ทหารผ่านศึก
ปรารถนาให้มีและเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหา  และสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการยอมรับ ตลอดจนประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงการให้องค์การ
สงเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือในการที่จะท าให้ทหารผ่านศึกการมีรายได้เพิ่มขึ้น  การสนับสนุนให้ทหาร
ผ่านศึกมีที่ดินท ากิน  มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตลอดจนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างทั่วถึง ซ่ึง 
จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยศึกษาจากปัญหาของทหารผ่านศึกทุกช้ันบัตรที่ต้องการ
ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกช่วยเหลือ คือการมีอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ   
การมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพส าหรับตนเองและครอบครัว  ความต้องการมีที่ดินท ากินเป็น
ของตนเอง ตลอดจนการให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างหลายหลากและทั่วถึง  
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

    
 
 

 
 
 
 - รูปแบบการจัดโครงสร้าง 
 - ลักษณะของโครงสร้าง 
 
 
 
- การสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน 
- การสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 - การให้บริการอย่างเสมอภาค 
 - การให้บริการที่ตรงเวลา  
 - การให้บริการอย่างเพียงพอ 
 - การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
 - การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

 
 

นโยบายการด าเนนิงาน 

การจดัโครงสรา้งองคก์าร 

การให้การสงเคราะห ์

เครอืขา่ยการสงเคราะห ์

การสรา้งความพงึพอใจ      
ในการใหบ้รกิาร 

   ปัญหาและอุปสรรค 

 

แนวทางการพฒันาขององคก์าร
สงเคราะห์ทหารผา่นศกึ 

- แผนปฏิบัติราชการ 
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บทที่ 3 
นโยบาย โครงสรา้งและการจัดการ 

การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึสหรัฐอเมริกา และไทย 
 

การวิจัยคร้ังน้ี  จะศึกษาโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
เปรียบเทียบระหว่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ  กับกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาวิจัยข้อมูลทางเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  ต ารา งานวิจัย 
ตลอดจน พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง ในเร่ืองของระบบโครงสร้างการสงเคราะห์ขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการยกระดับการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
3.1 โครงสรา้งการให้สงเคราะห์แกท่หารผา่นศกึ 
          

การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผา่นศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก1 
โดยการด า เนินงานของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   ได้ด าเ นินงานให้การ

สงเคราะห์ในประเภทต่างๆ  ดังน้ี 
   1. การสงเคราะห์นิคมเกษตรกรรม 
   2. การสงเคราะห์ด้านการอาชีพ  
   3. การสงเคราะห์ด้านการสวัสดิการและการศึกษา 
   4. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล  
   5. การสงเคราะห์ด้านการให้สินเช่ือ  
   6.การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ 
3.1.1 การสงเคราะหน์คิมเกษตรกรรม 

                          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดต้ังนิคมเกษตรกรรมขึ้น เพื่อจัดที่อยู่อาศัย
และที่ ดินท ากินให้กับทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจ าการที่มีฐานะ
ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพทางการ

                                         
1 พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2510 , มาตรา 6, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เล่มที่ 126/10พ หมวด 1 และ 2 (3 กุมภาพันธ์ 2491).   

http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/nature_assis/agricul/agricul1.htm
http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/nature_assis/agricul/agricul1.htm
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เกษตรให้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและย่ังยืน  โดยรับมอบที่ดินจาก
รัฐ หรือซ้ือจากเอกชนมาด าเนินการ และให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก  ฯ  ให้สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้รวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกร  และ
ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก อีกทั้งได้สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร และยานพาหนะ
ขนส่งผลผลิตให้กับสมาชิก พร้อมจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานที่จ าเป็น  ซ่ึงจะ
น าพาความเจริญมาสู่สังคม  และชุมชนใกล้เคียงอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในด้านการรักษาความ
มั่นคงเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกที่จัดต้ังขึ้น  เป็นนิคมยุทธศาสตร์ตามแนว
ชายแดน เมื่อนิคม ฯ แห่งใดมีการพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็จะยุบเลิกและ
แปรสภาพเป็นหมู่บ้านตาม ลักษณะการปกครองท้องถิ่นต่อไป นอกจากน้ี องค์การฯ ยังได้จัดส่งทหาร
ผ่านศึก  ฝากเข้าเป็นสมาชิกโครงการต่าง ๆ  ที่รัฐจัดต้ังขึ้นอีกด้วย  ประกอบด้วยองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก จ านวน 9 แห่ง 

3.1.1.1 นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกอุดรธานี  
    ต้ังอยู่ที่ ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่

ประมาณ  5,852 ไร่   และเริ่มด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.2506  ได้ที่ดินมา โดยคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ให้น ามาจัดที่ดินให้แก่ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจ าการ ที่มี
ฐานะยากจนเข้าอยู่อาศัยและท ากิน  ปัจจุบันได้บรรจุทหารผ่านศึกฯ  เข้าเป็นสมาชิกแล้ว จ านวน 
195 ครอบครัว  โดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละประมาณ 12-15 ไร่  และให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของ
ตนเอง  

3.1.1.2 นคิมเกษตรกรรมทหารผานศกึคลองน้ าใส 
    ต้ังอยู่ที่ ต าบลผ่านศึก  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  มีพื้นที่

ประมาณ ๖ ,๐๐๐ ไร่  เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2508  ได้ที่ดินมาโดย(ปัจจุบันเป็นกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ได้แบ่งมอบที่ดินส่วนหน่ึงของนิคมสร้างตนเองคลองน้ าใส ให้องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก น ามาจัดที่ดินให้แก่ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจ าการ ที่
มีฐานะยากจน เข้าอยู่อาศัยและท ากิน  ปัจจุบันได้บรรจุทหารผ่านศึกฯ เข้าเป็นสมาชิกแล้ว จ านวน 
201 ครอบครัว  จัดที่ดินให้ครอบครัวละประมาณ 12-15 ไร่  โดยให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง  

3.1.1.3 นคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึเชยีงราย 
    ต้ังอยู่ที่ต าบลปงน้อย ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง ต าบลท่า

ข้าวเปลือก  อ าเภอแม่จัน  และต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  เร่ิมด าเนินการมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512  โดยได้ที่ดินมาโดยมติคณะรัฐมนตรี  พื้นที่ประมาณ 23,762 ไร่ ต่อมาปรากฏว่า
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ได้มีราษฎรเข้าครอบครองอยู่เป็นจ านวนมาก  คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจึงมีมติอนุมัติให้จัดที่ดิน
ในพื้นที่แห่งน้ีประมาณ 12,669 ไร่  น ามาจัดที่ดินให้ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และ
ทหารนอกประจ าการ ที่มีฐานะยากจน เข้าอยู่อาศัยและท ากิน ปัจจุบันได้บรรจุทหารผ่านศึกเข้าเป็น
สมาชิกแล้วจ านวน 224 ครอบครัว จัดที่ดินให้ครอบครัวละประมาณ 10 - 25 ไร่ โดยให้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินเป็นของตนเอง 

3.1.1.4 นคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึชานมุาน 
ต้ังอยู่ที่ต าบลชานุมาน  อ าเภอชานุมาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  มีพื้นที่

ประมาณ  29,706 ไร่  เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513  ได้ที่ดินมาโดยมติคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ให้น ามาจัดที่ดินให้แก่ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจ าการที่มี
ฐานะยากจน เข้าอยู่อาศัยและท ากิน  ปัจจุบันได้บรรจุทหารผ่านศึกฯ เข้าเป็นสมาชิกแล้วจ านวน 545 
ครอบครัว โดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละประมาณ 12 - 25 ไร่   และให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง  

3.1.1.5 นคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึนครพนม 
ต้ังอยู่ที่ต าบลดงหมู  อ าเภอหว้านใหญ่  และต าบลค าป่าหลาย  อ าเภอ

เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และอ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  มีพื้นที่ประมาณ 24,630 ไร่  
เริ่มด าเนินการต้ังแต่ ป ีพ.ศ. 2524  ได้ที่ดินมาโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้
เข้าท าประโยชน์ช่ัวคราวในเขตป่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ให้น ามาจัด
ที่ดินให้แก่ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจ าการ ที่มีฐานะยากจน เข้าอยู่
อาศัยและท ากิน  ขณะน้ีได้บรรจุทหารผ่านศึกเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  จ านวน  555  ครอบครัว จัดที่ดิน  
ให้ครอบครัวละประมาณ 10 - 15 ไร่  โดยให้สิทธิท ากินตกทอดทายาทโดยธรรม  ปัจจุบันพื้นที่แห่งน้ี 
บางส่วนได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่บางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างกรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่เพื่อออกเอกสารสิทธิท ากิน (ส.ท.ก.)  ให้เป็นสมาชิก
ต่อไป 

3.1.1.6 นคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึพิการบางไทร 
ต้ังอยู่ที่ต าบลบางไทร  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีพื้นที่

ประมาณ  314 ไร่  เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525  โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดซ้ือ
มาจากเอกชน  น ามาจัดที่ดินให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพเข้าอยู่อาศัย และท ากิน  ปัจจุบัน
บรรจุ ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพเข้าเป็นสมาชิกแล้ว จ านวน 80 ครอบครัว  จัดแบ่งพื้นที่ให้
ครอบครัวละประมาณ 2.5 ไร่ ซ่ึงสมาชิกได้กรรมสิทธิ์  โดยการเช่าซ้ือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดให้ 

3.1.1.7 นคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึทรายขาว 
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ต้ังอยู่ที่ต าบลทรายขาว   อ า เภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุ รี  มีพื้นที่
ประมาณ 1,036 ไร่  เร่ิมด าเนินการมาต้ังแต่ปี  พ .ศ. 2535  โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
จัดซ้ือที่ดินมาจากเอกชน น ามาจัดที่ดินให้ทหารผ่านศึก   ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอก
ประจ าการ ที่มีฐานะยากจนเข้าอยู่อาศัยและท ากิน จ านวน 101 ครอบครัว จัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ
ประมาณ 3 – 12 ไร่  ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน บ้านพักและอาคารโรงเรือนเลี้ยงสุกรแก่สมาชิกโดยการเช่า
ซ้ือ 

3.1.1.8 นคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึหมู่บา้นนักรบไทย 
ต้ังอยู่ที่ต าบลบุ่งมะแลง  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี  มี

พื้นที่ประมาณ 133 ไร่  เริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531  โดยกองทัพภาคที่ 2  ต่อมาได้ส่งมอบ
ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   มารับด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538  ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน  
40 ครอบครัว จัดแบ่งพื้นที่ให้สมาชิกครอบครัวละประมาณ  3 ไร่  โดยให้สิทธิท ากินตกทอดทายาท    
โดยธรรม 

3.1.1.9 นิคมเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสน าคอก  
ต้ังอยู่ที่ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  พื้นที่ประมาณ 284 ไร่  

เริ่มด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551  โดยราษฎรในพื้นที่บ้านแป้นมอบที่ดินให้องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก น ามาจัดให้ทหารผ่านศึกและราษฎรได้ท ากินร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์บรรจุทหารผ่านศึก
เข้าประกอบอาชีพและท ากินจ านวน 40 ครอบครัว  โดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละประมาณ 4 ไร่  แยก
เป็นพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 0.3 ไร่  เป็นพื้นที่ท ากินประมาณ 3.1 ไร่  สมาชิกได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็น
ของตนเอง 

ปัจจุบันองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะสร้างบ้านพักอาศัยให้สมาชิกครอบครัวละ 1 
หลัง  พร้อมทั้งจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของ
สมาชิก เช่น  แหล่งน้ า  เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เส้นทาง คมนาคม  ไฟฟ้า  การศึกษา 
และการสาธารณสุขพื้นฐาน  

สมาชกินคิมเกษตรกรรมทหารผา่นศกึ ม ี2 ประเภท ดังนี ้ 
1) สมาชิกช่ัวคราว คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหาร  

ผ่านศึก ให้เข้าไปท ากินในระยะทดลองไม่เกิน 90 วัน  
2) สมาชิกถาวร คือ ผู้ที่ได้ผ่านการเป็นสมาชิกช่ัวคราวมาแล้ว  และได้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์สัญญา จะได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกถาวรนับต้ังแต่วันประกาศแต่งต้ัง  
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนสมาชิกนิคมฯ และพื้นที่ประกอบอาชีพ 
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นคิมฯ 

พื้นที ่ จ านวนสมาชิก แยกตามชัน้บตัร (คน) 
จ านวน
ที่ดินรวม 

(ไร่) 

จัดให้
สมาชิก 
(ไร่/คน) 

จัดให้
สมาชิก 

(ไร่) 
1 2 3 4 กองหนนุ 

ทายาท
ทดแทน 

จ านวน
สมาชิก
รวม 

นิคมฯ 
อุดรธานี 

๕,๘๕๒ 
๑๕ – 
๒๕ 

๓,๖๐๕ - ๕๙ - ๑๓ ๑ ๑๒๒ ๑๙๕ 

นิคมฯ คลอง
น้ าใส 

๖,๐๐๐ 
๒๐ – 
๒๕ 

๔,๓๓๗ - ๕ ๘ ๔๕ ๑๓ ๑๓๐ ๒๐๑ 

นิคมฯ 
เชียงราย 

๒๓,๗๖
๒ 

๑๐.๕ – 
๒๕ 

๔,๓๔๕ ๑ ๘ ๙ ๕๖ ๗๖ ๗๔ ๒๒๔ 

นิคมฯ ชานุ
มาน 

๒๙,๗๐
๖ 

๑๕ – 
๒๕ 

๑๑,๒๙
๕ 

๔ ๑๒ ๓๘ 
๑๓
๓ 

๑๔๐ ๒๑๘ ๕๔๕ 

นิคมฯ 
นครพนม 

๒๔,๖๓
๐ 

๑๐ – 
๑๕ 

๗,๐๕๐ ๑๒ ๑๔ ๖๗ 
๒๓
๔ 

๑๒๒ ๑๐๖ ๕๕๕ 

นิคมฯ บาง
ไทร 

๓๑๔ ๒.๕ ๒๐๐ ๓๗ - - - - ๔๓ ๘๐ 

นิคมฯ 
ทรายขาว 

๑,๐๓๖ ๔ – ๖ ๕๒๘ ๒๖ ๓ ๖ ๒๔ ๘ ๓๔ ๑๐๑ 

นิคมฯ หมู่บ้าน
นักรบไทย 

๑๓๓ ๓ ๑๒๐ ๑๕ ๓ ๑ ๑๒ ๒ ๗ ๔๐ 

นิคมฯ ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านส

น าคอก 

๒๘๔ ๓ – ๔ ๑๖๐ - - ๑๖ ๒๔ - - ๔๐ 

รวม 
๙๑,๗๑

๗ 
 

๓๑,๖๔
๐ 

๙๕ 
๑๐
๔ 

๑๔
๕ 

๕๔
๑ 

๓๖๒ ๗๓๔ 
๑,๙๘

๑ 
         

 
 
 
3.1.2 การสงเคราะหด์า้นอาชพี  
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การสงเคราะห์เพื่อให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอก
ประจ าการได้มีอาชีพและรายได้ โดยการแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ จัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพในส่วนกลาง 
ให้การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสาขาต่างๆ และส่งหน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่ออกไปฝึกสอนวิชาชีพใน
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสงเคราะห์ การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอกที่มีหลักสูตรนอกเหนือ
จากที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดสอนโดยยึดถือพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ว่า “จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ันยังจัดต้ังโรงงานในอารักษ์เพื่อรับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอก
ประจ าการ ที่ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือ
ทหารผ่านศึกและครอบครัวที่มีฝีมือด้านช่างต่าง ๆ เข้าท างานเพื่อฝึกหาความช านาญ  ช่วยเหลือใน
ด้านในการจัดหางาน ออกหนังสือฝากเข้าท างาน รวมทั้งออกหนังสือค้ าประกันการเข้าท างานให้ด้วย 
โดยได้ให้การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ  ดังน้ี 

3.1.2.1 การแนะแนวและสง่เสริมอาชพี 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจงรายละเอียดของอาชีพประเภทต่าง ๆ 

โดยเฉพาะลักษณะของอาชีพในตัวเมือง หรือในกรุงเทพมหานคร เช่น สภาพของการท างาน แนวโน้ม
การประกอบอาชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพการจ้าง  ค่าจ้าง  สวัสดิการที่จะได้รับ ตลาดแรงงาน 
การเตรียมตัวเข้าท างาน ปัญหาที่จะต้องประสบจากการท างาน ฯลฯ 

2) แนะแนวทางในการขอรับการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เช่น จะเลือกเรียน
วิชาชีพใดจะเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน รายได้ และ
โอกาสที่จะได้ท างานหลังจากฝึกวิชาชีพจบแล้ว การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึกวิชาชีพ การเตรียม
หลักฐานเพื่อขอสมัครเข้าเรียน เป็นต้น  ซ่ึงจะท าให้ผู้ที่จะเรียนสามารถตัดสินใจที่จะเลือกเรียนวิชาใด
วิชาหน่ึงได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  มีการเตรียมตัววางแผนที่ดีก่อนการเข้าเรียนจะได้ไม่ล้มเหลว
กลางคัน ท าให้ไม่เป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย  ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้เรียนที่
ได้ต้ังไว้ 

3) ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาในการประกอบอาชีพ  และฝึกวิชาชีพ 
4) ติดตามผลการสงเคราะห์ด้านอาชีพ 
5) กรณีที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ได้ ก็

จะด าเนินการประสาน กับหน่วยงานอ่ืนที่มีการสงเคราะห์ในด้านน้ัน ให้การสงเคราะห์ต่อไป 
6) แนะแนวอาชีพและส ารวจความต้องการด้านฝึกวิชาชีพของผู้ที่อยู่ในส่วน

ภูมิภาค 
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7) แนะแนวอาชีพและช้ีแจงสิทธิต่าง ๆ  ที่จะได้รับการสงเคราะห์จากองค์การ 
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกแก่ทหารก่อนปลดจากกองประจ าการ ซ่ึงเมื่อทหารเหล่าน้ีปลดจากประจ า    
การเป็นทหารนอกประจ าการแล้ว  จะได้ไปติดต่อขอรับการสงเคราะห์จากองค์การ ฯ ได้อย่างถูกต้อง 

8) การส่งเสริมอาชีพ เช่น ติดต่อประสานงานและออกหนังสือสนับสนุน เพื่อ
หาตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายผลผลิต ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัว เป็นต้น 

9) สัมภาษณ์เบื้องต้นและบันทึกประวัติของผู้ที่ไปติดต่อ เพื่อส่งตัวส าหรับไปรับ
การสงเคราะห์ยังแผนกต่าง ๆ ของกองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ต่อไป 

3.1.2.2 การฝึกอาชพี  แบ่งออกเป็น 
1) การฝึกอาชีพในส่วนกลาง  โดยจะ ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ 

ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  มีที่ต้ังอยู่ในซอยกรุงเทพ – นนทบุรี ๓๑  ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี  แขวงบางซ่ือ  
เขตบางซ่ือ กรุงเทพ ฯ  เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์ ได้มีโอกาสในการฝึกวิชาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  โดยไม่ต้องเดินทางมารับการสงเคราะห์ในส่วนกลาง เป็นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหน่ึง  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงได้จัดให้มีหน่วยฝึกอาชีพ
เคลื่อนที่ เพื่อไปท าการฝึกอาชีพยังภูมิล าเนาของทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหาร
นอกประจ าการ ตามที่ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตต่าง ๆ  และสัสดีอ าเภอต่าง ๆ  ขอรับการ
สนับสนุนมา  

2) การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก  (หลักสูตรไม่เกิน ๑๔ เดือน)   
ในกรณีที่ผู้ขอรับการสงเคราะห์มีความประสงค์จะเรียนวิชาชีพต่าง ๆ  แต่

ไม่สามารถเรียนได้  เน่ืองจากมีเหตุผลความจ าเป็นบางประการ หรือมีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาชีพ
อ่ืน ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่ได้เปิดสอน ยังสามารถไปเรียนที่โรงเรียนสอนวิชาชีพ
ภายนอก โดยต้องไปติดต่อองค์การ ฯ เพื่อท าเร่ืองขออนุมัติเข้าเรียนให้เรียบร้อยก่อน และเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว จึงมีสิทธิไปสมัครเรียนและน าหลักฐานต่าง ๆ ไปท าเร่ืองขอเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกคร้ัง  
ได้แก่  ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าอุปกรณ์การเรียน และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  โดยให้การ
สงเคราะห์เรียนได้เพียงสาขาวิชาชีพเดียว 

3) โรงงานในอารักษ์เป็นหน่วยงานที่ จัดต้ังขึ้นเพื่อรับนักเรียนที่ส าเร็จการ
ฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพ ฯ เข้าท างานเพื่อเสริมให้มีความช านาญและประสบการณ์จากการ
ท างานจริงย่ิงขึ้น ตลอดจนรับสมัครทหาร   ผ่านศึกนอกประจ าการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และ
ทหารนอกประจ าการ ที่มีความสามารถและประสงค์เข้าท างานโดยไม่ผ่านการฝึกอบรม แต่ผ่านการ
ทดสอบฝีมือเข้าท างาน ซ่ึงขณะท างานจะมีรายได้ด้วย โดยในแผนกโรงงานในอารักษ์ได้จัดให้มี
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หน่วยงานที่ผลิต  ผลิตภัณฑ์ตรงกับสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ประกอบด้วยช่างเจียระไนพลอยและประณีต
ศิลป์ , ช่างเย็บหนัง , ช่างไม้ครุภัณฑ์ ,  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า และช่างเช่ือมโลหะ 

4) การจัดหางาน 
ช่วยจัดหางานให้ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ ครอบครัวทหารผ่านศึก 

และทหารนอกประจ าการ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  ออกหนังสือสนับสนุนฝากเข้า
ท างาน  ค้ าประกันการเข้าท างาน  ให้ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  ครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ได้รับ
บัตร ช้ันที่ 1   บุตรทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรช้ันที่ 1   และทหารนอกประจ าการ  โดยออก
หนังสือสัญญาค้ าประกัน ในวงเงินรายละ ไม่เกิน  20,000 บาท  รวมทั้งติดตามผลการฝากเข้าท างาน 
และในระหว่างท างาน ตลอดจนแก้ปัญหาระหว่างนายจ้างกับผู้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฝาก
เข้าท างาน  

3.1.3 การสงเคราะหด์า้นสวสัดิการและการศึกษา   
3.1.3.1 การสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติ  

ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกที ่ก าล ังจะกระท าหน้าที ่ในการ
สงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความ
ปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการ
จลาจลตามที่กระทรวงกลาโหม หรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดและครอบครัว  ทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการทุกช้ันบัตร  และผู้ถือบัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรช้ันที่ 1 (เว้นแต่บุตรที่บรรลุ
นิติภาวะแล้ว)  จะได้รับการสงเคราะห์การสงเคราะห์ประเภทน้ี  ต้องย่ืนค าร้องภายในระยะเวลา 120 
วัน นับแต่วันที่ประสบภัยพิบัติ ดังน้ี 

- ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ  ผู้รับการสงเคราะห์หรือคู่สมรสต้องเป็นเจ้า
บ้าน ถ้าได้รับความเสียหายบางส่วนจะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน 3,500 บาท      
ถ้าเสียหายทั้งหลัง  จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน  5,000 บาท 

- พืชผลทางการเกษตร  สัตว์เลี้ยง อาคารสถานที่ หรือเคร่ืองมือส าหรับ
ประกอบอาชีพตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนด  ผู้รับการสงเคราะห์หรือคู่สมรสต้อง
เป็นผู ้ด า เนินการ   และเป็นเจ้าของที่ ดินหรือมีสัญญาเช่าที่ ดินในการประกอบอาชีพ จะได้รับการ
สงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง  รายละไม่เกิน 1,000 บาท  

3.1.3.2 การสงเคราะห์เงินเลี้ยงชีพรายเดือน 
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  บัตรช้ันที่ ๑  ที่พิการ 

ทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับบ านาญพิเศษ ให้ได้รับการสงเคราะห์
เดือนละ 5,570 บาท  ผู้ที่ไม่ได้รับบ านาญให้ได้รับการสงเคราะห์เดือนละ 7,750 บาท และผู้ที่ไม่ได้รับ
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บ านาญพิเศษ  แต่ได้รับบ านาญปกติและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญรวมกันไม่ถึงเดือนละ  
7,750 บาท  ให้ได้รับการสงเคราะห์ จนครบเดือนละ 7,750 บาท 

3.1.3.3 การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือแก่ทายาท 
ให้การสงเคราะห์แก่ทายาทของทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1 

ที่พิการทุพพลภาพ หรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับเงินเลี้ยงชีพรายเดือน เมื่อถึงแก่ความ
ตายให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทเพียงคร้ังเดียว  ซ่ึงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้หักเงินเท่ากับ
เงินเลี้ยงชีพพิเศษที่ทหารผ่านศึกดังกล่าวได้รับไปแล้วถ้าหากมี  ดังน้ี 

- ผู้ที่ได้รับบ านาญพิเศษ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทเป็นจ านวนหน่ึง
แสนห้าหมื่นบาท 

- ผู้ที่ไม่ได้รับบ านาญพิเศษ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทเป็นจ านวนหน่ึง
แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท 

- ทายาทผู้มีสิทธิประกอบด้วย บุตรและให้หมายความรวมถึงบุตรที่บรรลุ
นิติภาวะแล้วด้วย สามีหรือภรรยา และบิดามารดา 

3.1.3.4 การสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน 
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1  ที่พิการ

ทุพพลภาพหรือพิการ ที่ประพฤติตนเหมาะสมกับเกียรติของทหารผ่านศึก และไม่กระท าการใดๆ ให้
เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียช่ือเสียง  หรือเกียรติคุณของทหารผ่านศึกหรือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก  จะได้รับการสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพ-เพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท ซ่ึง
ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือนผู้ใดเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  หรือเป็น
บุคคลล้มละลาย  หรือต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่มิได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ  ให้ถือว่าผู้น้ันเป็นผู้ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน
ผู้ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน  เมื่อได้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือได้พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  ถ้าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิจารณาเห็นว่า  ผู้น้ันมีความประพฤติเหมาะสม และสมควรได้รับการสงเคราะห์อีก  ก็ให้องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิจารณาให้การสงเคราะห์ให้ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1  ผู้น้ัน
ได้รับการสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือนต่อไป เป็นรายๆ ไป 

3.1.3.5 การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนแก่ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 
1 ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1 ครอบครัวละเดือนละไม่เกิน 3,000บาท 
แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นสมควร ได้แก่  บิดาหรือมารดา  สามี
หรือภริยา หรือบุตร 
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3.1.3.6 การสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย 
จะจ่ายเพียงครั ้งเดียวแก่ทหารผ่านศึกที ่ก าล ังกระท าหน้าที่ในการ

สงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความ
ปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการ
จลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดและครอบครัว  ทหารผ่านศึกที่ได้รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญ  ซ่ึงมีสิทธิ จะท าบัตร-ประจ าตัวทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการ ทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตร และผู้ถือบัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึก 
บัตรช้ันที่ 1 ส าหรับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เว้นบุตรที่พิการทุพพลภาพหรือพิการจนเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการประกอบอาชีพ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มี
แพทย์ร่วมด้วย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  ตรวจรับรอง  ให้ได้รับการสงเคราะห์คนละ 7,000 บาท การ
สงเคราะห์ประเภทน้ี  ต้องยื่นค าร้องภายในเวลา 1 ปี  นับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย  หรือวันที่
ทายาทหรือผู้จัดการศพทราบ  การถึงแก่ความตาย 

3.1.3 .7 จ่ายเงินเย่ียมเยียนทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ 

จ่ายเงินเย่ียมเยียนทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการ
กระท าหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความ
มั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร  ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร   หรือในการ
ปราบปรามการจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด  ที่เข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล  คร้ังละ 1,000 บาท 

3.1.3.8 จ่ายเงินเย่ียมเยียน และอาจจัดสิ่งของเย่ียมเยียนตามความเหมาะสม 
                        จ่ายเงินเย่ียมเยียน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือ
ทหารนอกประจ าการเป็นคร้ังคราว  ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นสมควร ในวงเงินคนละ
ไม่เกิน 5,000 บาท  และอาจจัดสิ่งของเย่ียมเยียนตามความเหมาะสม            

3.1.3.9 การสงเคราะห์เงินเชิดชูเกียรติ 
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  บัตรช้ันที่ 1 ที่ได้รับ

พระราชทาน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีศักด์ิรามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ   เหรียญดุษฎีมาลาเข็ม  
กล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เดือนละ 5,000 บาท 

3.1.3.10 การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพพิเศษ 
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1 ที่พิการ

ทุพพลภาพขนาดหนัก จนเป็นอุปสรรคส าคัญย่ิงในการประกอบอาชีพซ่ึงได้รับเงินช่วยเหลือด ารงชีพ
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ตามระเบียบ บ.ท.ช. เดือนละ 1,000 บาท  
3.1.3.11 การสงเคราะห์เงินเลี้ยงชีพพิเศษ 

ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1 ที่พิการ
ทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับเงินเลี้ยงชีพรายเดือน ให้มีสิทธิขอรับเงินเลี้ยงชีพ
พิเศษ  จ านวนหน่ึงในสาม ของเงินช่วยเหลือแก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับ เพื่อช่วยเหลือในการด ารงชีพที่
สมัครใจขอรับ โดยจ่ายให้คร้ังเดียวส าหรับผู้มีหน้ีสินผูกพันค้างช าระให้หักช าระหน้ีก่อน  ทั้งน้ี ไม่เกิน
วงเงินเลี้ยงชีพพิเศษที่จะได้รับ และเมื่อขอรับการสงเคราะห์แล้วจะไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินประเภทใด ๆ จาก  
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

3.1.3.12 การสงเคราะห์ค่าคลอดบุตร 
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกหญิงหรือภริยาของทหารผ่านศึกที่

ก าลังกระท าหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการ
ปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด  คร้ังละ  2,000 บาท  
ต้องย่ืนค าร้องภายในระยะเวลา  6 เดือน นับแต่วันคลอด 

3.1.3.13 การสงเคราะห์ร่วมบ าเพ็ญกุศลทางศาสนา 
ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ถึงแก่ความตายในสงครามหรือในการรบ  หรือ

ป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่า
ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  หรือในการปราบปรามการจลาจล  ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือ
ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด คราวละไม่เกิน 15,000 บาท   

3.1.3.14 การสงเคราะห์ด้านการศึกษา 
1) สงเคราะห์การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในและนอกประเทศ โดยให้การ

สงเคราะห์ด้านการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีในประเทศให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการ บัตรช้ันที่ 1  สามีหรือภริยาของทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1  บุตรของทหาร
ผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่  1  สามีหรือภริยาผู้ได้รับบัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึก 
บัตรช้ันที่ 1  บุตรผู้ได้รับบัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1   

2) สงเคราะห์การศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ โดยทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการบัตรช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ  อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์  หรือบุตรทหารผ่านศึก
นอกประจ าการบัตรช้ันที่ 1  ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ  หรือบุตรผู้ได้รับบัตรประจ าตัวครอบครัว
ทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1  รวมทั้งบุตรของทหารผ่านศึกที่มีสิทธิ จะได้รับบัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการ  บัตรช้ันที่ 1  แต่ยังไม่ได้รับเพราะยังเป็นทหารผ่านศึกประจ าการหรือถึงแก่ความตายก่อน
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ได้รับบัตรฯ  ขณะย่ืนค าร้องอายุต้องไม่เกิน  27 ปีบริบูรณ์ หรือบุตรทหารผ่านศึก ฯ บัตรช้ันที่ 1  ที่
บรรลุนิติภาวะแล้วหรือที่ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์ ด้านการศึกษาก่อนทหารผ่านศึกถึงแก่ความตาย
หรือบุตรทหารผ่านศึกที่มีสิทธิจะได้รับบัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1  แต่ยัง
ไม่ได้รับเพราะยังเป็นทหารผ่านศึกประจ าการ หรือถึงแก่ความตายก่อนได้รับบัตร  ทั้งน้ีให้รวมถึงบุตร
ที่เกิดหลังจากบิดาถึงแก่ความตายภายใน  310 วัน  ให้ได้รับ การสงเคราะห์ด้านการศึกษาได้ไม่เกิน  
5 คน รวมทั้งบุตรบุญธรรมด้วย ส าหรับบุตรบุญธรรมให้ ได้รับการสงเคราะห์  1 คน  แต่ต้องจด
ทะเบียนก่อนการเป็นทหารผ่านศึก 

- ศึกษาต่อในสถานศึกษาของทางราชการในประเทศ  และผลการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50   

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตร ได้แก่ ค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น หรือที่องค์การฯ เห็นเป็นการสมควร ดังน้ี ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์ในข้อ 1 ให้ได้รับ
การสงเคราะห์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท หรือผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์ในข้อ 2 ให้ได้รับ
การสงเคราะห์ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  150,000 บาท      

- ผู้ได้รับการสงเคราะห์ต้องท าสัญญาและต้องมีบุคคลที่น่าเช่ือถือได้ค้ า
ประกัน ตามที่องค์การฯก าหนด และท าสัญญาชดใช้เงินคืนหากไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด ต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปแล้วคืนแก่องค์การฯ ตามเง่ือนไขของสัญญา 

- ผู้ รับการสงเคราะห์มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์การศึกษาต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นไป  

3.1.3.16 เงินช่วยเหลือคร้ังคราว 
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกชั้นบัตร และผู้

ถือบัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1 (เว้นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)  ที่ยากจนขัด
สนซึ่งมีเหตุจ าเป็น และมีความเดือดร้อนเฉพาะหน้า คนละไม่เกิน  5,000 บาทต่อปี  ทั้งน้ี ในการ
จ่ายเงินช่วยเหลือคร้ังคราว ผู้รับการสงเคราะห์ต้องมิใช่ผู้มีรายได้ประจ า หรือต้องมิได้รับบ านาญเบี้ยหวัด  
เงินเดือน  หรือค่าจ้าง จากทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ และองค์การฯ  ยกเว้นผู้ที่ได้รับบ านาญพิเศษเหตุ
ทุพพลภาพที่ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและพนักงานขององค์การฯ  

3.1.3.17 การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลเป็นตัวเงิน 
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือในสถานพยาบาลขององค์การฯ 

จะให้การสงเคราะห์ประเภทผู้ป่วยนอก ดังต่อไปน้ี 
- ทหารผ่านศึกฯ ทุกช้ันบัตร และครอบครัว ครอบครัวละปีละไม่เกิน 

2,000 บาท 
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- ผู้ถือบัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1 คนละปีละไม่เกิน 
2,000 บาท ทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตร และครอบครัว ที่เจ็บป่วยไม่สามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลขององค์การฯ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการอ่ืน หรือเจ็บป่วย ในกรณีจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของเอกชนซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดต้ังและมีเตียงรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน ให้น าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาขอเบิกเงินคืนจากองค์การฯ ได้ภายในวงเงินที่ก าหนด 

ทั้งน้ี ต้องย่ืนค าร้องภายในระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่ จ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับจากวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่ท าการรักษา 
หากพ้นก าหนดถือว่า หมดสิทธิ ทหารผ่านศึกที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ฯ และครอบครัว  ที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ในสถานพยาบาลของทางราชการอ่ืน ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจะได้รับการ
สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกจากต้นสังกัด โดยให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ของพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ถ้าเป็นการขอรับการสงเคราะห์เฉพาะตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ ให้ย่ืนค าร้อง
ขอรับการสงเคราะห์ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับจาก
วันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่ท าการรักษา ส าหรับครอบครัวให้ขยายระยะเวลาต่อไปอีก 6  เดือน  
นับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  กลับเข้าที่ต้ังปกติ 

3.1.3.18 สงเคราะห์ด้านที่พักอาศัย 
1) ให้การสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยแก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ัน

ที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ที่หมู่บ้านทหารผ่านศึก   
2) ให้การสงเคราะห์ที่พักอาศัยแก่บุตรทหารผ่านศึกทุกช้ันบัตร ที่ก าลังศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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3.1.4. การสงเคราะหด์า้นการรักษาพยาบาล 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การสงเคราะห์ด้าน

การรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว  ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจ าการ  พ.ศ. 2522  และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี  

3.1.4.1 การให้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดต้ังโรงพยาบาล

ทหารผ่านศึก ขึ้นที่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และ
บริการทางการแพทย์แก่ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจ าการ ตลอดจน
บุคคลทั่วไป โดยทหารผ่านศึก และครอบครัวจะได้รับการสงเคราะห์ ดังต่อไปน้ี  

1) ประเภทผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ต้องเขียนค าร้องตาม
แบบที่ก าหนด และจะได้รับการสงเคราะห์ตามปีงบประมาณ ดังน้ีคือ 

- ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรช้ันที่  1 บัตรช้ันที่ 2 บัตรช้ันที่ 3  
บัตรช้ันที่ 4 และครอบครัว ครอบครัวละปีละไม่เกิน 2,000 บาท 

- ครอบครัวทหารผ่านศึกถือบัตรช้ันที่ 1 คนละปีละไม่เกิน 2,000 บาท 
2)  ประ เภทผู้ ป่วยใน  ทหารผ่ านศึก  และครอบครัว  เข้ า รับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกประเภทผู้ป่วยใน จะได้รับการสงเคราะห์  ดังน้ี 
- ผู้ป่วยห้องสามัญ ทหารผ่านศึกที่ก าลังกระท าหน้าที่ในการสงครามหรือ

ในการรบแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจล 
ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด และครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการ
ทุกช้ันบัตร และครอบครัวทหารผ่านศึก  ถือบัตรช้ันที่1 จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า 
และจัดอาหารเลี้ยง  ในอัตราคนละวันละ ตามที่ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ก าหนด 

- ผู้ป่วยห้องพิเศษ จะได้รับการรักษาพยาบาลตามระเบียบที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูถัมภ์ ก าหนดโดยมีส่วนลดค่าห้องพัก ดังต่อไปน้ี 

(1) ทหารผ่านศึกที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ ฯ และครอบครัวทหาร  ผ่านศึก
นอกประจ าการ ถือบัตรช้ันที่ 1 และครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรช้ันที่ 2 จะได้รับส่วนลด ร้อยละ 50  

(2) ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรช้ันที่ 2 และครอบครัว จะได้รับส่วนลด
ร้อยละ 40 
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(3) ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรช้ันที่  3 และบัตรช้ันที่ 4 และ
ครอบครัว จะได้รับส่วนลดร้อยละ 30  

3.1.4.2 การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลเป็นตัวเงิน 
(1) ทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตรและครอบครัว ที่เจ็บป่วยไม่

สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือในกรณี ที่ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของเอกชน ซ่ึงได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดต้ัง  และมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ 
ค้างคืนให้น าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาขอเบิกเงินคืนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก     
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ภายในวงเงินที่ก าหนดทั้งน้ี  ต้องย่ืนค าร้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับจากวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่ท าการ
รักษา หากพ้นก าหนดน้ีถือว่าหมดสิทธิ 

(2) ทหารผ่านศึกที่ ก าลั งปฏิบั ติหน้าที่ฯ   และครอบครัว ที่ เข้ ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ของทางราชการอ่ืน ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะได้รับการ
สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกจากต้นสังกัด โดยให้เบิกจากต้นสังกัด โดยให้เบิกได้
ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ถ้าเป็นการ
ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  ให้ย่ืนค าร้องขอรับการสงเคราะห์ภายใน 6 เดือน นับ
แต่วันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับจากวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่ท าการ
รักษาแต่ส าหรับครอบครัว ให้ขยายระยะเวลาต่อไปอีก  6  เดือน  นับแต่วันที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  กลับ
เข้าที่ต้ังปกติ 

(3) การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพหรือพิการ คือ ผู้พิการทุพพลภาพหรือ
พิการ จะได้รับการสงเคราะห์อวัยวะเทียม อุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายสภาพความพิการและบริการฟื้นฟู
บ าบัดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่
อย่าง มีเกียรติมีคุณค่าต่อสังคม  ดังน้ี 

- การฟื้นฟูบ าบัดทางด้านร่างกาย   โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้บริการ
จัดท าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายสภาพความพิการที่ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์   
เพื่อช่วยให้ร่างกายส่วนที่พิการทุพพลภาพหรือพิการน้ันกลับใช้ประโยชน์ได้ เช่น แขน ขาเทียม รถเข็น  
ไม้เท้า ไม้ค้ ายันฯลฯ โดยในระหว่างจัดท าหรือเปลี่ยนอวัยวะเทียม จะได้เข้าพักในโรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก โดยไม่คิดมูลค่า และจัดอาหารเลี้ยงในอัตราคนละวันละตามที่ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภาทหารผ่านศึก 



69 
 

- การฟื้นฟูบ าบัดทางด้านจิตใจ ผู้พิการทุพพลภาพหรือพิการ จะได้รับการ
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูบ าบัดในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จนกว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ
ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูบ าบัดทางร่างกายแล้ว อาจได้รับการฝึกด้านอาชีวบ าบัด ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อได้รับการฟื้นฟูบ าบัดอยู่ในสภาพที่พร้อมจะฝึกอาชีพหรือประกอบอาชีพได้ 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีหน่วยงานที่จะให้การสงเคราะห์แก่ผู้พิการ
ทุพพลภาพหรือพิการ ในการฝึกอาชีพการจัดนิคมเกษตรกรรม ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย   
ซ่ึงจะเป็นงานฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ต่อไป 

3.1.5. การสงเคราะหด์า้นการให้สนิเชือ่ 
3.1.5.1 สินเช่ือเพื่อการเกษตรระยะสั้น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิตทางการเกษตรช่วงฤดูการผลิต 
โดยให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกได้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตร
รอบครัวทหารผ่านศึกบัตรช้ันที่ 1 หรือทหารนอกประจ าการ  ก าหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน  
20,000 บาท  โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกทุกคนจะต้องค้ าประกันและรับผิดชอบร่วมกัน
ในฐานะลูกหน้ีร่วม  และจะต้องช าระหน้ีคืนภายหลังการจ าหน่ายผลิตผลแต่ต้องไม่เกิน  12  เดือน 

3.1.5.2 สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ มี 2 ประเภท คือ 
- เพื่อน าไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และอาชีพต่าง ๆ  

โดยมีที่ดินจ านองเป็นประกันการช าระหน้ี ผู้ขอกู้ยืมต้องเป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตร 
หรือครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1 ก าหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี จะต้องผ่อนช าระหน้ีคืน
เป็นรายปี รายเดือน หรือรายงวด ก าหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 100,000 บาท 

- เพื่อน าไปเป็นทุนประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ผู้ขอกู้ยืมต้องเป็นทหาร
ผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรช้ันที่ 1 หรือทหารนอกประจ าการ  
ที่ส าเร็จการฝึกอบรมอาชีพประเภทต่าง ๆ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง ก าหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 3 ปี วงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 
50,000 บาท  และผู้กู้ยืมเงินต้องยินยอมให้หักเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก หรือเงินเบี้ยหวัด บ านาญ รวมกับเงินเพิ่มรายเดือนที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบ านาญ
จะพึงได้รับ หรือมีเงินประเภทอ่ืน ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันดังกล่าวผ่อนช าระหน้ี หรือผ่อนช าระหน้ี
ด้วยตนเอง เป็นรายเดือน รายงวด จนกว่าจะครบจ านวนหน้ี และต้องมีบุคคลที่เช่ือถือได้ ค้ าประกัน  
ยกเว้นทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการไม่ต้องมีบุคคลค้ าประกัน   
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3.1.5.3 สินเช่ือเพื่อการสวัสดิการ มี 2 ประเภท คือ 
- ประเภทที่มีเงินเบี้ยหวัด บ านาญ เป็นประกันการช าระหน้ี ผู้ขอกู้ยืมต้อง

เป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1 มีก าหนด
ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 12 เดือน จะต้องผ่อนช าระหน้ีคืนเป็นรายเดือน ก าหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่
เกิน 50,000 บาท  และต้องมีบุคคลที่เช่ือถือได้ค้ าประกัน ยกเว้นทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตร
ช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการไม่ต้องมีบุคคลค้ าประกัน 

- ประเภทที่มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก หรือเงินเบี้ยหวัด บ านาญ เป็นประกันการช าระหน้ี ผู้ขอกู้ ยืมเงินต้องเป็นทหารผ่านศึกนอก
ประจ าการ บัตรช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ มีก าหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 6 ปี จะต้อง
ผ่อนช าระหน้ีคืนเป็นรายเดือน ก าหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 200,000 บาท 

3.1.5.4 สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
ให้กู้ ยืมแก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพ

หรือพิการ ก าหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 600,000 บาท มีก าหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 25 ปี  โดย
มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือเงินเบี้ยหวัด บ านาญ ผ่อน
ช าระหน้ีเป็นรายเดือนจนกว่าจะครบจ านวนหน้ี และมีที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านองเป็น
ประกันหน้ีด้วย ในกรณีผู้ที่ได้กู้เงินสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
ปี เว้นแต่กรณีที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ หากมีความเดือดร้อนจ าเป็นต้องซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูก
สร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ยืมเงินได้ในวงเงินคนละไม่เกิน 200,000 บาท มีก าหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 6 
ป ีโดยต้องยินยอมให้หักเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือเงินเบี้ย
หวัด บ านาญ ผ่อนช าระหน้ีเป็นรายเดือนจนครบจ านวนหนี  ผู้ที่ได้กู้ยืมเงินสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินท ากิน และได้ช าระหน้ีกู้ ยืมครบถ้วนพร้อมทั้งได้ไถ่ถอนการจ านองที่ดินพ ร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เรียบร้อยแล้ว สามารถกู้ยืมเงินได้อีกภายในวงเงินและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับวรรคแรก  

3.1.5.5 สินเช่ือเพื่อการเคหะสงเคราะห์  
ให้กู้ยืมแก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการทุกช้ันบัตร หรือครอบครัวทหาร

ผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1 ยกเว้นทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ที่
มีความเดือดร้อนจ าเป็นต้องซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ก าหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่
เกิน 200,000 บาท มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 6 ปี โดยมีที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านองเป็น
ประกันหน้ี ผ่อนช าระหน้ีเป็นรายเดือน หรือรายงวด จนกว่าจะครบจ านวนหน้ี  

ทั้งน้ี การกู้ยืมเงินทุกประเภท ผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
เว้นแต่ผู้กู้ยืมเงินที่เป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ จะต้อง
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เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนการกู้ยืมเงินสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย    

3.1.5.6 เงินทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  
เป็นการสงเคราะห์เกี่ยวกับการให้กู้ ยืมเงิน เพื่อน าไปเป็นเงินช่วยเหลือ

เกี่ยวกับค่าครองชีพช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เงินทุนประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่
เบิกไม่ได้ ตามระเบียบ อผศ. ว่าด้วยเงินทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวทหาร
ผ่านศึก 

(1) เงินทุนบริจาค ฯ ประเภทที่ 1  
ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  บัตรช้ันที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ 

วงเงินให้กู้คนละไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 3 ป ีโดยหักเงินเลี้ยงชีพรายเดือน หรือเงิน
เบี้ยหวัด บ านาญ ฯ  

(2) เงินกองทุนสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในกรณีสงครามเกาหลี 
เป็นการสงเคราะห์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อน าไปปลูกสร้าง ซ่อมแซม 

และต่อเติมบ้านพักอาศัย และให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ หรือให้การช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม หรือสนับสนุนการด าเนินการใดเพื่อเชิดชูเกียรติ หรือระลึกถึงวีรกรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของทหารผ่านศึกในกรณีสงครามเกาหลี ตามที  อผศ. เห็นสมควรตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมทหารผ่านศึก ตามระเบียบ อผศ. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในกรณีสงคราม
เกาหลี 

3.1.6. การสงเคราะหด์า้นการสง่เสริมสิทธแิละเกยีรติ 
3.1.6.1 เผยแพร่เกียรติคุณของทหารผ่านศึกเพื่อส่งเสริมเกียรติของนักรบในวาระ

อันควร 
3.1.6.2 จัดให้บ าเพ็ญกุศลทางศาสนาในวาระอันเป็น ที่ระลึกของทหารผ่านศึกที่นับ

ถือศาสนาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ร่วมกิจกรรมวันทหารผ่านศึก) 
3.1.6.3 ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา  ในกิจการของ

ทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ดังน้ี 
- สิทธิลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า 45 หน่วยต่อเดือน ประเภทที่อยู่อาศัย 

จากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- สิทธิลดหย่อนค่าน้ าประปา ส าหรับการใช้น้ าประปาประเภทที่อยู่อาศัย 

ในอัตราหน่ึงในสาม ของค่าน้ าประปาในแต่ละเดือน (ส่วนค่าบริการ อุปกรณ์รายเดือนจะเรียกเก็บ
เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้น้ าทั่วไป) จากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 
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- สิทธิลดหย่อนค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์เดือนละ 15 บาท จากบริษัท 
ทศท . คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ผู้มีสิทธิลดหย่อน (ทหารผ่านศึกฯ บัตรช้ันที่ 2 และครอบครัว 
ผู้ถือบัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 1 และทหารผ่านศึกฯ บัตรช้ันที่ 2  ต้องเป็นเจ้า
บ้านและมีช่ือเป็นเจ้าของมาตรวัดน้ าประปา มิเตอร์ไฟฟ้า และโทรศัพท์ด้วย) 

- สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารรถประจ าทางธรรมดาและปรับอากาศครึ่ง
ราคาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (เว้นค่าธรรมเนียมต้องช าระเต็ม) 

- สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยคร่ึงราคา (เว้นค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ต้องช าระเต็ม) 

- สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารคร่ึงราคาของบริษัท ขนส่ง จ ากัด ทั้งรถธรรมดา
และปรับอากาศ (เว้นค่าธรรมเนียมปรับอากาศต้องช าระเต็ม) 

- สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ (ช้ันประหยัด) บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จ ากัด  บัตรช้ันที่ 1 ได้ส่วนลด 25 %  บัตร
ช้ันที่ 2, บัตรช้ันที่ 3 และบัตรช้ันที่ 4 ได้ส่วนลด 15 % 

- สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าตอบแทนจากโรงพยาบาล และ 
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี (เว้นผู้
ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ได้รับสิทธิเฉพาะตัวเท่าน้ัน) 

- ร่วมบ าเพ็ญกุศลทางศาสนาแก่ผู ้ถึงแก่ความตายในสงครามหรือใน
การรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่ง
ราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส านักนายกรัฐมนตรี
ก าหนด  คราวละไม่เกิน 15,000 บาท 

ทั้งน้ี ส าหรับการได้รับสิทธิต่าง ๆ ของทหารผ่านศึก จะถูกก าหนดจาก
หลักเกณฑ์จากการได้บัตรประจ าตัว ได้แก่ 

1)บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการชั้นที่ 1 ออกใหแ้ก ่ทหาร
ผ่านศึกนอกประจ าการ ที่ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักด์ิรามาธิบดีด้วยความกล้า
หาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือการ
รบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่ นคง หรือความปลอดภัยแห่ง
ราชอาณาจักร ไม่ว่าภายใน หรือภายนอก ราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล ตามที่
กระทรวงกลาโหม หรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด จนถึงพิการทุพพลภาพ หรือพิการจนเป็น
อุปสรรคส าคัญในการประกอบอาชีพ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ที่มีแพทย์ร่วมด้วย จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจรับรอง 
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2) บัตรประจ าตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการ ชั้นที่ 1 ออก
ให้แก่ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรของทหารผ่านศึกที่ถึงแก่ความตาย  เพราะเหตุปฏิบัติ
หน้าที่ในการสงครามหรือในการรบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคง 
หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายใน หรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปราม
การจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหม หรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

3) บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการ ชั้นที่ 1 ออกให้แกท่หาร
ผ่านศึกนอกประจ าการที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ัน ๑ เหรียญงาน
พระราชสงครามยุโรป หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่าและต้องมีรายช่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

4) บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  ชั้นที่ 3  ออกให้แก่
ทหารผ่านศึกนอกประจ าการที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ   เหรียญช่วยราชการเขต
ภายในเหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนช้ันที่  ๒   หรือเหรียญอ่ืนที่เทียบเท่า และต้องมี
รายช่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

5) บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการ ชั้นที่ 4 ออกให้แกท่หาร
ผ่านศึกนอกประจ าการผู้กระท าหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือ
ความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับพระราชทาน
เหรียญใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๘ เดือน นับต้ังแต่
วันที่ได้รับค าสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
 
3.2 โครงสรา้งการสงเคราะหก์ระทรวงกจิการทหารผา่นศึก  
 

กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก 
Service member และครอบครัว ดังน้ี 

1. การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ benefits, social support 
2. การให้ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ  medical care 
3. การจัดพิธีฝังศพและการจัดหาสุสาน  lasting memorials promoting 
ทหารผ่านศึกอเม ริกัน  Veterans of the United States หมายถึง อดีตบุคลากร

กองทัพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรบ รวมทั้งกองก าลังรักษาประเทศและกองหนุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่
ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นทั้งอาชีพ มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป แต่อาจจะใช้ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่ในการรบและปกป้อง
ประเทศ แล้วออกจากราชการก็ได้ 
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Service member หมายความว่า กลุ่มสมาชิกที่ให้การบริการสนับสนุน ประกอบด้วย
กองทัพ (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นาวิกโยธิน แล ะยามชายฝั่ง) , เจ้าหน้าที่ the 
Commissioned Corps of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
and เจ้าหน้าที่ the Commissioned Corps of the Public Health Services  

3.2.1 สิทธผิลประโยชน ์(Benefits)  
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ได้จัดหาสิทธิประโยชน์และบริการที่หลากหลาย

ทั้งในรูปแบบการช่วยเหลือทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อที่ให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่าน
ศึก Service members และผู้ที่ อยู่ในความ อุปการะของทหารผ่านศึก และผู้ รอดชีวิต โดย
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกก าหนดไว้ จะขึ้นอยู่กับการออกไปปฏิบัติราชการ
ทหารภายใต้เง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วย  

1) การจ่ายค่าชดเชย 
2) การให้การศึกษาและฝึกอบรมฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  
3) การให้สินเช่ือบ้าน  
4) การประกันชีวิต   

3.2.1.1 การจา่ยคา่ชดเชย (Compensation) 
การชดเชยความทุพพลภาพของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก โดยให้

สิทธิผลประโยชน์รายเดือนแก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากความพิการ โรคภัย หรือการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้น หรือที่ก าเริบระหว่างการรับราชการทหาร นอกจากน้ียังมีโปรแกรมการชดเชยให้เงินราย
เดือนกับคู่สมรสที่ ยังมีชีวิต  เด็กและบิดามารดาที่อยู่ในการเลี้ยงดู โดยค านึงถึงการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากความพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่หรือเกิดจากหลังออกจาการรับ
ราชการทหารที่เป็นผลเช่ือมโยงของความพิการทุพพลภาพ 

(1) การชดเชยความทุพพลภาพ Disability Compensation 
การชดเชยความทุพพลภาพ คือ ผลประโยชน์เงินปลอดภาษีที่จ่ายให้กับ

ทหารผ่านศึกทุพพลภาพ ที่ เป็นผลมาจากโรคหรือการบาดเจ็บที่ เกิดขึ้นหรือก าเริบในระหว่างรับ
ราชการทหารโดยจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับ จะเพิ่มขึ้นตามระดับของความพิการทหารผ่านศึกที่
ต้ังแต่ 10 เปอร์เซ็นต์ จนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะคิดเพิ่มทุก ๆ 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ียังอาจ
จ่ายค่าตอบแทนส าหรับความพิการที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นที่เกี่ยวข้องความบกพร่องทางร่างกายที่
เกิดขึ้นในการให้รับราชการ และความพิการโดยเกิดจากการสันนิษฐานว่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ของการรับราชการทหาร ถึงแม้นว่าจะเพิ่มขึ้นหลังที่รับราชการผ่านไปแล้ว โดยทั่วไป ระดับความ

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/homeloans/&usg=ALkJrhiwAy_NjTFSuK5h8XX_6Q0WKhwZzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/insurance/&usg=ALkJrhggcGKEHxkbuM8oQid3t1DicrZOXg
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พิการที่ระบุยังออกแบบมาเพื่อชดเชยการสูญเสียมากเวลาท างานจากการก าเริบของโรคหรือความ
เจ็บป่วย 

(2) การพึง่พาและการชดเชยคา่เสยีหาย (Dependency and 
Indemnity Compensation 

จะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินปลอดภาษี  โดยทั่วไปที่จ่ายให้กับคู่สมรส
ที่รอด บุตรหรือผู้ปกครองของ Service members ผู้ที่ เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าการ
ส าหรับการฝึกอบรม หรือเจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม หรือทหารผ่านศึกที่มีชีวิตอยู่แล้วเสียชีวิตจากความ
ทุพพลภาพที่เกี่ยวเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่  

(2.1) ค่าชดเชยและการชดใช้ที่จ่ายให้บิดามารดาที่จะต้องดูแล parents' 
Dependency and Indemnity Compensation (DIC) คือค่าชดเชยและการชดใช้ที่ จ่ายให้บิดา
มารดาที่จะต้องดูแล คือ ผลประโยชน์ทางรายได้รายเดือนที่ปลอดภาษีส าหรับบิดามารดาของ 
Service members   ที่ได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตที่เกิดขึ้นและ
เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคุณสมบัติของคู่สมรสที่ยังมีชีวิต 

- แต่งงานกับ  Service members ที่ได้เสียชีวิติจากการปฏิบัติหน้าที่  
หรือระหว่างการฝึกหรือเป็นผู้ฝึก 

- แต่งงานกับทหารผ่านศึก ก่อน 1  มกราคม 
- แต่งงานภายใน 15 ปี นับต้ังแต่ทหารผ่านศึกได้ปลดประจ าการจาก

กองทัพ หรือแต่งงานภายใน 1 ปี  แล้วทหารผ่านศึกได้เสียชีวิติซ่ึงเกิดจากการบาดเจ็บหรือจากโรคภัย 
- แต่งงานกับทหารผ่านศึกอย่างน้อย 1 ปี 
- มีบุตรกับทหารผ่านศึก 
- กินอยู่กับทหารผ่านศึกอย่างต่อเน่ือง จนทหารผ่านศึกเสียชีวิต หรือแยก

ทาง 
- ไม่ได้แต่งงานใหม่ 
- บุตรที่ยังมีชีวิตที่ยังไม่ได้แต่งงาน 
- บุตรที่อายุต ากว่า 18 ปี หรืออายุระว่าง 18- 23  และก าลังศึกษาอยู่ 
   (2.2) ค่าตอบแทนรายเดือนพิเศษ Special Monthly 

Compensation (SMC)  
จะเป็นสิทธิประโยชน์ปลอดภาษีเพิ่มเติมที่สามารถจ่ายเงินให้กับทหาร

ผ่านศึกคู่สมรสคู่สมรส ที่รอดตายและผู้ปกครอง ที่สามารถน ามาจ่ายให้กับทหารผ่านศึกคู่สมรสคู่
สมรสที่รอดตายและผู้ปกครอง ส าหรับทหารผ่านศึกแล้ว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน จะจ่ายในอัตรา
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ที่สูงของการจ่ายค่าตอบแทนทั่วไป กรณีพิเศษ เช่น ความต้องการของความช่วยเหลือหรือการดูแล
รักษา หรือความพิการที่เฉพาะเจาะจง เช่น การสูญเสียของการใช้มือข้างหน่ึง หรือขา ส าหรับคู่สมรส
ส าหรับคู่สมรสและคู่สมรสมีชีวิตรอด ผลประโยชน์น้ีมักจะจะอ้างอิงถึงการช่วยเหลือ การดูแลรักษา 
ซ่ึงจะจ่ายตามความต้องการช่วยเหลือ ความต้องการดูแลรักษา 

(3) สิทธปิระโยชน์อืน่ Other Benefits:  
จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกได้จัดหาให้กับทหารผ่าน

ศึก Service members ได้แก่ การให้ที่อยู่อาศัยและประกันภัย รวมทั้งให้เงินทุนในการต่อเ ติมที่อยู่
อาศัย บริการประกันภัยของทหารผ่านศึกพิการ ประกันชีวิตของทหารผ่านศึกที่มาขอสินเช่ือ 

- Housing Grants for Disabled Veterans กระทรวงกิจการทหารผ่าน
ศึกได้จัดหาเงินทุนให้กับ ทหารผ่านศึกพิการ และService members  เพื่อช่วยในการช าระหรือ
ก่อสร้างในการดัดแปลงที่อยู่อาศัย หรือปรับปรุงที่พักให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับความ
พิการ โดยจะต้องเป็นทหารผ่านศึกที่มีความพิการแขนทั้ง 2 ข้าง หรือดวงตาทั้ง 2 ข้าง หรือได้บาท
เจ็บจากการเผาไหม้ที่รุนแรง หรือ ได้รับบาทเจ็บที่ระบบหายใจอย่างรุนแรงโดยให้วงเงินสูงสุดในกรณี
ที่เป็นเจ้าของบ้าน ไม่เกิน $73,768  หรือโดยให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน $14,754  
หรือในกรณีที่คนในครอบครัวเป็นเจ้าของบ้าน จะได้รับความช่วยเหลือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน $32,384  
หรือโดยให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน $5,782  

- The Service-Disabled Veterans Insurance (S-DVI) ก ร ะ ท ร ว ง
กิจการทหารผ่านศึกได้จัดหาบริการประกันภัยทหารผ่านศึก (S-DVI) โปรแกรมก่อต้ังขึ้นในปี 1951 
เพื่อตอบสนองความต้องการการประกันของทหารผ่านศึกบางอย่างกับการบริการเช่ือมต่อความพิการ  
S-DVI มีแผนถาวรที่หลายหลาย เช่นเดียวกันกับระยะเวลาของประกันภัยที่มีความหลากหลาย ซ่ึงไม่
เกิน  $10,000 

- Veterans' Mortgage Life Insurance กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก
ได้จัดหาประกันชีวิตทหารผ่านศึกที่มาขอสินเช่ือซ่ึงเป็นการประกันการให้สินเช่ือแก่ทหารผ่านศึก ที่จะ
ช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึก และ Service members ที่พิการ ให้สามารถที่จะจ่ายเงินกู้ที่
อยู่อาศัยได้หลังจากที่ทหารผ่านศึก และ Service members ได้เสียชีวิตแล้วซ่ึงไม่เกิน $200,000 

3.2.1.2 บ านาญ Pension 
บ านาญปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการ โดยจะ

จ่ายให้เป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรม หรือจนกว่าจะหมดสิทธิตามเง่ือนไข 
1) รายได้เพิ่มเติมส าหรับทหารผ่านศึกสงคราม  Supplemental 

Income for Wartime Veterans  กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ช่วยให้ทหารผ่านศึกและ
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ครอบครัว รับมือกับความท้าทายทางการเงินโดยการให้รายได้เพิ่มเติมผ่านผลประโยชน์เงินบ านาญ
ทหารผ่านศึก  บ าเหน็จบ านาญทหารผ่านศึกเป็นผลประโยชน์เป็นตัวเงินปลอดภาษีที่จ่ายให้กับผู้มี
รายได้ต่ าในช่วงสงครามทหารผ่านศึก โดยมีเง่ือนไข ขั้นต่ า ด้งน้ี มีอายุ 65 ปี หรือมากกว่าน้ัน  หรือมี
ความพิการอย่างถาวร หรือเป็นผู้ป่วยที่จะต้องรักษาดูแลที่บ้านและได้รับการดูแลพยาบาล หรือ ได้รับ
ประกันสังคมความพิการ  ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน  VA ตระหนักถึงช่วงเวลาสงครามดังต่อไปน้ี เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับผลประโยชน์เงินบ านาญ  ได้แก่ Mexican Border Period 
(May 9, 1916 – April 5, 1917 for Veterans who served in Mexico, on its borders, or 
adjacent waters) หรือ World War I (April 6, 1917 – November 11, 1918) ห รือWorld War 
II (December 7, 1941 – December 31, 1946) หรือKorean conflict (June 27, 1950 – January 
31, 1955) ห รื อ  Vietnam era (February 28, 1961 – May 7, 1975 for Veterans who served 
in the Republic of Vietnam during that period; otherwise August 5, 1964 – May 7, 1975) 
ห รื อ  Gulf War (August 2, 1990 – through a future date to be set by law or Presidential 
Proclamation) 

2) บ าเหน็จบ านาญส าหรับครอบครัวของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิต 
Survivors Pension เป็นสิทธิประโยชน์เงินบ านาญผู้รอดชีวิต ซ่ึงอาจจะเรียกว่าบ าเหน็จบ านาญ
ความตาย คือผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินปลอดภาษีที่จ่ายให้กับผู้มีรายได้ต่ า คู่สมรสที่ไม่ได้แต่งงานใหม่
หรือเด็กที่ยังไม่แต่งงาน ของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในช่วงสงครามกับการรับใช้ประเทศ 

การศกึษาและการฝึกอบรม  Education and Training 
3.2.1.3 Education Programs 

เป็นสิทธิประโยชน์มากมายที่มีอยู่เพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาและ
ทักษะของทหารผ่านศึกและ Service members  ตลอดจน คู่สมรสและสมาชิกในครอบครัวก็อาจจะ
มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรม ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วร้อยละ 25 ของผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
โปรแกรมการศึกษา VAS ไม่ได้เป็นทหารผ่านศึก โดยมีการประสานกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 

3.2.1.3 การฟืน้ฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพและการจา้งงาน Vocational 
Rehabilitation and Employment (VR&E) 

กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก จะให้บริการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและ
การจ้างงาน (VR & E) เพื่อช่วยให้มีการฝึกอบรมงานประกอบอาชีพ  การจ้างงาน  การพัฒนาประวัติ
การท างานและการหางานการฝึกทักษะ  ส าหรับบริการอ่ืน ๆ อาจจะให้การให้ความช่วยเหลือทหาร
ผ่านศึกในการเร่ิมต้นธุรกิจของตัวเองหรือบริการอิสระส าหรับผู้ที่พิการความรุนแรงไม่สามารถท างาน
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ได้ในการจ้างงานแบบด้ังเดิม  โดยจะร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม  และกระทรวงแรงงาน ในการ
ส ารวจและจัดสรรหาอาชีพ ตลอดจนให้การแนะแนวอาชีพแก่ทหารผ่านศึกและ Service members 
ซ่ึงจะได้รับการให้ค าปรึกษาและการสนับสนุนเพื่อช่วยให้ค าแนะน าเส้นทางอาชีพ  ทั้งน้ี  กระทรวง
กิจการทหารผ่านศึก จะจัดโครงการให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูอาชีพที่มุ่งเน้นไปที่ในการให้บริการ
ส าหรับบุคคลที่มีความพิการ  และส่งเสริมเส้นทางการจ้างงานส าหรับทหารผ่านศึก  Veteran 
Employment Tracks  จะมีหน่วยงานที่ปรึกษาการฟื้นฟูอาชีพ (VRC) และผู้ประสานการจ้าง (EC) 
ได้จัดเตรียมอาชีพที่ดีและ เหมาะสมส าหรับช่วยทหารผ่านศึก และ  Service members ที่พิการ 
เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  อีกทั้งที่ปรึกษาการฟื้นฟูอาชีพ (VRC) จะให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานที่ทหารผ่านศึกต้องการที่จะท า และจัดเตรียมการฟื้นฟูอาชีพส าหรับทหารผ่าน
ศึก และ Service members ที่สมัครเข้าโครงการ Vocational  Rehabilitation and Employment 
(VR&E) benefits  ก็จะท างานกับที่ปรึกษาการฟื้นฟูอาชีพ(VRC) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  

3.2.1.4 การกลับมาจา้งงานอกีครัง้ Reemployment 
VR&E จะช่วยให้ทหารผ่านศึกและ  Service members กลับเข้ามา

ท างานอีกคร้ังกับอดีตผู้ว่าจ้างเดิม โดยให้การสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างจัดหาต าแหน่งที่เหมาะสมที่เคยท างาน
หรือต าแหน่งที่มีงานใกล้เคียงกับต าแหน่งเดิม 

3.2.1.5 การใหบ้รกิารดา้นที่อยู่อาศยั Home Loans  Administration  
1. สินเช่ือที่อยู่อาศัย  Home Loans 

กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะช่วยให้ Service members ทหารผ่าน
ศึก และคู่สมรสที่ยังมีชีวิต ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  ซ่ึงเป็นภารกิจหลักส่วนหน่ึงของกระทรวง 
กิจการทหารผ่านศึก โดยจะจัดหาสิทธิประโยชน์ในการรับรองสินเช่ือในการซ้ือที่อยู่อาศัย และยัง
เกี่ยวข้องกับการขาย  สร้างซ่อมแซมรักษาหรือปรับแต่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมส าหรับการพักอาศัย  
เงินกู้ส าหรับซ้ือที่อยู่อาศัยถูกจัดเตรียมโดย ผู้ให้บริการให้กู้ยืม  เข่น  ธนาคาร และบริษัท สินเช่ือที่อยู่
อาศัย โดยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะรับประกันในส่วนของเงินกู้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ให้กู้ยืม 

2. สินเช่ือเช่าซ้ือ Purchase Loans  
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก จะช่วยให้ Service members ทหารผ่าน

ศึก และคู่สมรสที่ยังมีชีวิต ซ้ือบ้านในอัตราดอกเบี้ยตลาด และไม่ต้องมีเงินดาวน์ หรือการประกัน
สินเช่ือที่อยู่อาศัยส่วนตัว อีกทั้ง สินเช่ือ Refinance ช่วยให้คุณสามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสด  
เพื่อช่วย Service members ทหารผ่านศึก และคู่สมรสที่ยังมีชีวิต มีเงินในการช าระหน้ี หรือมีเงินใน
การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
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3. อัตราดอกเบี้ยลด Refinance เงินกู้ยืม (IRRRL)  
สินเช่ือรีไฟแนนซ์ปรับปรุง จะช่วยให้ Service members ทหารผ่านศึก 

และคู่สมรสที่ยังมีชีวิต สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่า โดยการปรับโครงสร้างสินเช่ือ กับกระทรวง
กิจการทหารผ่านศึก 

4. เงินช่วยเหลือปรับปรุงและดัดแปลงที่อยู่อาศัย Adapted Housing 
Grants 
                                กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก จะช่วยให้  Service members  ทหาร    
ผ่านศึก  และคู่สมรสที่ยังมีชีวิต กู้ยืมเงิน  เพื่อให้น าไปใช้ในการปรับปรุงหรือตัดแปลงที่อยู่อาศัย ให้
เหมาะสม และสามารถอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับความพิการ 

3.3.2 การให้บริการดา้นการดูแลสุขภาพส าหรับทหารผา่นศกึ  Veterans Health 
Administration 

การบริหารจัดการสุขภาพทหารผ่านศึก เป็น ระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา ซ่ึงมีโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์การด ารงชีวิตของชุมชน domiciliary, ศูนย์
ให้ค าปรึกษาการจัดรูปและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ที่ให้การดูแลสุขภาพมากกว่า 1,700 แห่ง 
ให้บริการในการรักษาดูแลทหารผ่านศึกปีละไม่น้อยกว่า 8.76 ล้านคน    ซ่ึงการด าเนินงานของ
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก มีวัตถุประสงค์คือการให้สิทธิประโยชน์และบริการด้านสุขภาพแก่  
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ และบุคคลที่ได้ลาออกจากกองทัพภายใต้เง่ือนไขใดๆที่อ่ืนที่ไม่ใช่
ส าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติ  หรือคนที่เป็นทหารผ่านศึก  ก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพ  เจ้าหน้าที่ของ Reserves or National Guard ทั้งอดีตและปัจจุบัน ที่ถูกสั่งให้มาปฏิบัติ
หน้าที่ ในนามของรัฐบาลกลาง ก็จะได้รับสิทธิที่ประโยชน์ด้านสุขภาพจากกระทรวงกิจการทหารผ่าน
ศึกเช่นกัน 

ส าหรับครอบครัวของทหารผ่านศึก  ในบางสถานการณ์สมาชิกในครอบครัวของ
ทหารผ่านศึกที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพได้  ซ่ึงบางโปรแกรม ของthe Civilian Health 
and Medical Program of the Department of Veterans Affairs (CHAMPVA) โรคกระดูกไขสัน
หลังปิดไม่สนิท ( SB ) , Children of Women Vietnam Veterans (CWVV) ( CWVV ) โปรแกรม
ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ( FMP ) และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ โดยใช้โปรแกรมเหล่าน้ีอาจช่วยลด
ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และการตรวจโรค หรือค่าใบสั่งยาได้ 

 
3.3.2.1 ก าหนดคา่ใช้จา่ยในการดแูลการ Determine Cost of Care 
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ทหารผ่านศึกจ านวนมากมีคุณสมบัติส าหรับมีสิทธิเข้าร่วมในการดูแล
สุขภาพที่ไม่ต้องเสียค่าตามเง่ือนไขในการให้บริการและเช่ือมต่อกับปัจจัยอ่ืนๆได้ 

3.3.2.2 การรว่มจา่ย Copays 
ทหารผ่านศึกบางส่วนอาจต้องช าระค่า copay ส าหรับการรักษาของพวก

เขาที่มีเง่ือนไขการเช่ือมต่อที่แบบ ในขณะที่บางส่วนของทหารผ่านศึกที่มีสิทธิส าหรับการดูแลสุขภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ , ทหารผ่านศึกส่วนมากจะต้องท าการประเมินผลทางการเงินใน
ช่วงเวลาของการลงทะเบียนเพื่อก าหนดว่าพวกเขาจะได้รับสิทธิ์ส าหรับการลงทะเบียนและฟรีส าหรับ
การบริการด้านสุขภาพ หากสถานภาพทางการเงินของตนอบครัวทหารผ่านศึก (รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรหลานในกรณีที่มีงานท า) แล้วสูงกว่ารายได้ขีดจ ากัดที่ทาง กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ก าหนด
ไว้  ทหารผ่านศึกอาจต้องเสีย copay ส าหรับให้บริการการดูแลสุขภาพ 

3.3.2.3 การประกนัภยัการดูแลสุขภาพสว่นตวั Insurance Private Health  
                            การให้ข้อมูลการประกันสุขภาพอาจลดหรือก าจัด copays ทั้งน้ีทหารผ่านศึก
อาจเลือกใช้ประกันสุขภาพของเอกชน เพื่อเป็นส่วนเสริมส าหรับการรับสิทธิประโยชน์ การช าระเงิน
จากประกันสุขภาพ โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายจะครอบคลุม ค่าใช้จ่าย copay ส าหรับค้าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพตามที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกก าหนด  อย่างไรก็ตามการมีการประกันสุขภาพของ
เอกชนจะไม่ส่งผลต่อการมีสิทธิ์ได้รับการดูแลสุขภาพ  

3.3.2.4  การประเมินผลทางการเงนิและการตรวจสอบความถกูตอ้งของรายได้ 
Financial Assessment & Income Verification 

ทหารผ่านศึกจ านวนมากที่ไม่ได้รับค่าชดเชยทุพพลภาพ หรือจ่ายเงิน
บ านาญจาก กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะต้องมีการท าการประเมินผลทางการเงินในช่วงเวลาของ
การลงทะเบียน  เพื่อพิจารณาว่าจะมีสิทธิ์ได้รับการบริการสุขภาพฟรีจาก กระทรวงกิจการทหาร
ขณะเดียวกัน หากรายได้ครัวเรือนของทหารผ่านศึก ต่ ากว่ารายได้ขั้นต่ าที่กระทรวงกิจการทหารผ่าน
ศึกก าหนดไว้ ก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน    
 
 
 
 
 
 



81 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจยัและอภปิรายผล 

 
จะด าเนินวิจัยข้อมูลจากเอกสารขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และข้อมูลจาก

เอกสารของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ซ่ึงจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ได้แก่     
1. นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ 
2. การจัดโครงสร้างขององค์กร 
3. การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
4. เครือข่ายการสนับสนุน 

 
4.1 นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ (แผนปฏบิตัริาชการ) 
 

ในการก าหนดนโยบายที่สามารถน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยต่าง ๆ 
จะต้องมีการส ารวจข้อมูลขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสมาชิก โดยร่วมกัน
ส ารวจปัญหา ต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาและความต้องการหลัก 
ส าหรับน ามาจัดล าดับความส าคัญในการหาแนวทางในความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
องค์กร  และการด าเนินการตามความต้องการขององค์กร ซ่ึงจะน าสู่การก าหนดเป็นนโยบายของ
องค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กรและสังคม  ซ่ึงนโยบายที่ก าหนดขึ้นต้อง
ปฏิบัติได้จริง ผู้บริการองค์กรต้องก าหนดนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ใช่นโยบายที่เกิดจากความ
ต้องของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด หรือเป็นเร่ืองที่ใหญ่เกินความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กรจะกระท าได้  

ส าหรับนโยบายขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติโดยผ่านการใช้เคร่ืองมือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความต้องการของทหารผ่านศึก  
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจ าปี 2559 ถึง 2562  พบว่า “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มี
เป้าหมายที่ส าคัญที่ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์หรือจุดยืนที่องค์การสงเคราะห์ต้องการประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงานมีอยู่ 2 ประเด็น คือ การเป็นองค์กรเข้มแข็ง เพื่อการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มี
ความมั่นคงด้านอาชีพ และท าให้สังคมยกย่องเชิดชูทหารผ่านศึก ซ่ึงทั้งสองประเด็นหลัก อยู่ภายใต้
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กรอบของภารกิจหน้าที่ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อจะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น” 

การเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของทหารผ่านศึกน้ัน เกิดจากการ
ส ารวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก พบว่า“ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่มีอาชีพไม่แน่นอน 
เน่ืองจากทหารผ่านศึกได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อยและขาดทักษะในการท างานซ่ึงไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรง  อีกทั้งทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงรายได้ขึ้นกับ
ผลผลิตทางการเกษตร  ที่ผลผลิตจะขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบกับในปัจจุบันราคาของสินค้า
เกษตรกรรมค่อนข้างผันผวน” 

จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้ทหารผ่านศึกมีรายได้ไม่มั่นคงและไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจึงได้ให้ความส าคัญในด้านการสงเคราะห์
ทางด้านอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และการไม่มีงานท าให้กับทหารผ่านศึก  โดยได้ก าหนดให้
เป็นนโยบายหลัก ที่ถูกก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ส าหรับใช้เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยเหลือในการสร้างความเข็มแข็งในการประกอบอาชีพของทหารผ่านศึก    มี
รายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อันที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

ส าหรับประเด็นการท าให้สังคมยกย่องเชิดชูทหารผ่านศึกน้ัน พบว่า “ ที่ผ่านมาสังคม
ทุกภาคส่วนยังไม่ได้ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าในวีรกรรมของทหารผ่านศึก  ที่ได้เสียสละชีวิตใน
การปกป้องประเทศชาติ  ซ่ึงเห็นได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่น้อยมาก 
 เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี” 

การเข้ามามีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกของสังคม น่ันคือ “การที่หน่วยงานทุก
ภาคส่วนได้ให้ความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์ต่าง 
ๆ เช่น  การให้ค่าลดหย่อนสาธารณูปโภคแก่ทหารผ่านศึกทุกช้ันบัตร หรือการให้โอกาสพิเศษในการเข้า
ท างาน หรือการสมทบทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดขึ้นเพื่อหาเงินทุนให้กับ
ทหารผ่านศึก เป็นต้น” 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยังได้ให้ความส าคัญในการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาล  ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน  ประกอบกับการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่จะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเพิ่มศักยภาพในการจัดหารายได้เพื่อน ามา
สนับสนุนภารกิจการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ในการเพิ่มศักยภาพการสงเคราะห์ โดยมีการสร้างความ
เข็มแข็งให้ทหารผ่านศึก ซ่ึงพบว่า “ มีการต้ังเครือข่ายเพื่อการสงเคราะห์ โดยองค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกได้ส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกร่วมตัวกันในการดูแลซ่ึงกันและกัน เพื่อให้ทหารผ่านศึกที่มีความพร้อม
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และศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ก าลังประสบปัญหาเบื้อต้น ก่อนที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเข้าไปช่วยเหลือต่อไป” 

ในส่วนการด าเนินงานของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก มีการก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานตามภารกิจในการให้การสงเคราะห์ โดยได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงส่งผ่านจากไป
ยังในการก าหนดเป็นพันธกิจหลักที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะต้องด าเนินการ น่ันก็คือ 

“การให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว ตลอดจนบิดามารดาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
และการให้การเชิดชูวีรกรรมแก่ทหารผ่านศึกอย่างสมเกียรติ ภายใต้ค่านิยมในการท างานที่ว่า“ฉันจะ
ดูแล” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะรับผิดชอบสนับสนุนด้วยความซ่ือสัตย์ และ
เอาใจใส่อย่างเป็นเลิศ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ 

การเสริมสร้างให้ทหารผ่านศึกพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเร่งรัดและยกระดับการสร้าง
ความเช่ือมันให้กับพันธมิตร และการบริหารจัดการและพัฒนาการด าเนินงานของกระทรวงกิจการทหาร
ผ่านศึก  พบว่า  “การเสริมสร้างให้ทหารผ่านศึกพัฒนาคุณภาพชีวิต  จะเน้นการช่วยเหลือทางด้าน
อาชีพและการศึกษาของทหารผ่านศึกมากกว่าการช่วยเหลือด้านตัวเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี 
อย่างย่ังยืนโดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยได้สร้างความ
ร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ของภาครัฐและเอกชน ส าหรับด้านการประกอบอาชีพ 
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกได้มีการเสริมสร้างทักษะให้กับทหารผ่านศึก ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือ
การจัดหางานให้กับทหารผ่านศึก” 

ซ่ึงกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ยังได้มีพันธกิจในการเร่งรัดและยกระดับการสร้างความ
เช่ือมันให้กับพันธมิตร ทั้งน้ี พบว่า “ มีการสร้างความเข็มแข็งในการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการให้โอกาสทหารผ่านศึกเข้าไปท างาน ซ่ึงกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะต้องเป็นตัวกลางใน
การประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนกับทหารผ่านศึก โดยกระทรวงต้องสร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพของ
ทหารผ่านศึกให้กับหน่วยอ่ืน เช่นเดียวกันกับการสร้างความเช่ือมั่นในความต้องการด้านการศึกษาของทหาร
ผ่านศึกให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ทหาร ผ่านศึกได้ศึกษาและเรียนรู้ ” 

กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก มีการแบ่งมอบหน้าที่ให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการอย่าง
ชัดเจน ประกอบด้วย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลการช่วยเหลือด้านสิทธิและผลประโยชน์หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลด้านการรักษาพยาบาล   และหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านพิธีศพให้กับทหารผ่านศึก ซ่ึงจะมีสุสาน
ฝังศพที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกกระจายทั่วมลรัฐทั่วประเทศ   
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ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานตามพันธกิจจะส่งผลท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการที่จะท าให้ทหารผ่านศึก
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ดังน้ัน เมื่อวิเคราะห์แนวทางในการก าหนดนโยบายของทั้งสองหน่วย พบว่า Bressers 
and O’ Toole  ได้ช้ีแจงว่า ความคิด ปรัชญา อุดมการณ์ ของแต่ละองค์การ จะส่งผลต่อการก าหนด
นโยบาย พบว่า  “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกการให้การช่วยเหลือทหารผ่านศึก โดยให้การ
สงเคราะห์ด้านต่าง ๆ หากได้รับบาดเจ็บ หรือพิการ หรือเสียชีวิต เกิดจากแนวคิดในเร่ืองการที่ทหาร
ผ่านศึกได้เสียสละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติ  และการสร้างขวัญและก าลั งใจให้กับก าลังพลที่
ก าลังปฏิบัติหน้าที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หากทหารผ่านศึกได้รับ
บาดเจ็บ หรือพิการ หรือเสียชีวิต องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะมาช่วยเหลือได้ เน่ืองจากมองว่า
ทหารผ่านศึกที่พิการ คือบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ  มีความผิดปกติ บกพร่องทางร่างกาย และเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ที่เกิดจากการเสียสละชีวิตปกป้องประเทศชาติ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะมองถึงการช่วยเหลือทหารผ่านศึก
เสมือนผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยความเช่ือและค่านิยมของสังคมน้ัน จะส่งผลกระทบต่อการออกแบบ
นโยบายการด าเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเช่นเดียวกัน” 

ในขณะเดียวกันยังได้ให้การช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกที่ไม่พิการด้วย โดยเป็นการ
สงเคราะห์ที่จะส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกัน  ซ่ึงได้น าแนวคิดการสงเคราะห์ซ่ึงถือ
ว่าเป็นสวัสดิการสังคมเฉพาะกลุ่มที่เป็นกิจกรรมที่จัดไว้ที่จะช่วยเหลือเจือจุนบุคคลให้บรรลุความ
ต้องการมาใช้ในเป็นกรอบในการก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหาร    
ผ่านศึก 

ทั้งน้ี เมื่อวิเคราะห์นโยบายขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะเห็นได้ว่า “องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกมุ่งเน้นในการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน  ซ่ึงการสงเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นด้านสวัสดิการที่เป็นรูปของตัวเงินมากกว่า  การช่วยเหลือ
ทหารผ่านศึกให้มีความมั่นคงในชีวิตและย่ังยืนโดยมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ สามารถเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้ ซ่ึงตามแนวคิดเรื่องความต้องการของ ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ  (Maslow” s 
Hierarchical Theory of Motivation)   การให้ความช่วยเหลือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกาย  (Physiological needs) และความต้องการความ
ปลอดภัย (Safety needs) เท่าน้ัน”  
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ส าหรับการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เพื่อให้สังคมยอมรับน้ัน องค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึกยังให้ความส าคัญน้อยกว่าการที่ท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งน้ีทั้งน้ันจะเห็นได้
ว่าปรัชญาแนวคิดขององค์การจะปรากฏในรูปของช่ือขององค์กรด้วย ซ่ึงจะน าไปสูการก าหนด
นโยบายและพันธกิจขององค์การเช่นเดียวกัน 

ในทางกันข้ามการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก 
ที่มุ่งเน้นในการ ท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   และให้ความส าคัญในการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่ทหารผ่านศึกที่ท าหน้าในการ รักษาความสงบทั้งในและนอกประเทศ  พบว่า  “แนวคิดและ
ปรัชญาของการก าหนดนโยบาย อยู่ภายใต้แนวคิดการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละชีวิต  ซ่ึงภารกิจ
ที่ส าคัญก็คือการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านด้านให้กับทหารผ่านศึก ที่น าไปสู่การส่งเสริมศักยภาพของ
ทหารผ่านศึก ให้มีความมั่นคงในชีวิต ไม่ว่าการมีอาชีพของทหารผ่านศึก  การให้การศึกษาที่จะท าให้
ทหาร   ผ่านศึกได้รับการศึกษาที่สูง เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีทางเลือกในการด าเนินชีวิตที่จะท าให้ทหาร
ผ่านศึกมีความมั่นคง  โดยจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและผลประโยชน์ 
เพื่อให้ทหารผ่านศึกได้รับโอกาสที่มากขึ้นโดยไม่ต้องพึงพาเงินช่วยเหลือจากกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก 
ขณะเดียวกันยังให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ซ่ึงการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงกิจการ
ทหารผ่านศึก สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) และความ
ต้องการความปลอดภัย (Safety needs) และให้ความส าคัญในการเชิดชูเกียรติ โดยได้มีการจัดต้ัง
หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนให้ภารกิจด าเนินการ คือ หน่วยงานที่ด าเนินการจัดพิธีฝังศพโดยทหารผ่านศึก
ที่เสียชีวิตจะได้รับเกียรติฝังศพที่สุสานของชาติ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการยอมรับนับถือ 
(Esteem needs) ซ่ึงสอดรับกับเป้าหมายของภารกิจที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกก าหนดไว้”  
                   
4.2 การจดัโครงสรา้งองค์กร  
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดหน่วยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา  จากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า  

4.2.1 การจดัโครงสรา้งขององคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ   
มีการจัดโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ  (Bureaucratic Structure) ซ่ึงมี

ความซับซ้อนสูง และมีความเป็นทางการสูง เป็นระบบการจัดการโดยถือเกณฑ์โครงสร้างงานที่เป็น
ทางการของอ านาจหน้าที่  ซ่ึงก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดมีการติดตามการท างานอย่างรัดกุม โดยมีการแบ่ง
งานตามกลุ่มภารกิจ รวมทั้งมีการก าหนด กรอบหน้าของแต่ละหน่วยอย่างเป็นทางการและลายลักษณ์
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อักษร เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ใช้ส าหรับเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  โครงสร้างการจัดหน่วยขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีรูปแบบ ดังน้ี 

(1) ลักษณะเฉพาะของงาน (Work specification)  โดยในการจัดหน่วยมีการแบ่ง
งานตามประเภทของงานที่จะต้องรับผิดชอบที่ชัดเจน ซ่ึงบ่งช้ีว่างานสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยตาม
ลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างส าหรับใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ โดยมีข้อบังคับและระเบียบเป็น
ตัวก าหนดหน้าที่ ได้แก่ 

- กลุ่มงานสงเคราะห์ มีหน้าที่ในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกทางด้าน
สวัสดิการด้านเงินกองทุน ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมสิทธิและเกียรติให้แก่
ทหารผ่านศึก การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ การแนะน าและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การฝึกอบรม
อาชีพ การค้ าประกัน การเข้าท างาน การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหาร      ผ่าน
ศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจ าการ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้บริการในการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ รวมทั้งจัดท าอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ช่วยสภาพความพิการ  ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพจากโรงพยาบาลของเหล่าทัพมาให้การ
ดูแลรักษาต่อไป ซ่ึงมีหน่วยรับผิดขอบ คือ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ และ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  

- กลุ่มงานอ านวยการ มีหน้าที่ในวางแผน ประสาน ก ากับดูแลงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย ตลอดจนอ านวยการงานต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบด้วย ส านักอ านวยการ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ส านักงานเลขานุการ และฝ่ายนโยบายและแผน  

- กลุ่มงานสนับสนุน  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งให้การช่วยเหลือ หรือ
ให้ความสะดวกในการด าเนินงานของหน่วยอ่ืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซ่ึง
ประกอบด้วยฝ่ายปลัดบัญชี  ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง  และกองตรวจสอบภายใน 

- กลุ่มงานสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในการให้การสงเคราะห์  ทางด้าน
สวัสดิการด้านเงินกองทุน ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมสิทธิและเกียรติให้แก่
ทหารผ่านศึก การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ การแนะน าและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การฝึกอบรม
อาชีพ การค้ าประกัน การเข้าท างาน ซ่ึงประกอบด้วย ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วน
ภูมิภาค จ านวน 24 ส านักงาน 

- กลุ่มงานจัดหารายได้  มีหน้าที่ จัดหารรายได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซ่ึงประกอบด้วย หน่วยงานกิจการพิเศษจ านวน 7 
หน่วย  ได้แก่ ส านักงานกิจการศาลหลักเมือง  ส านักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการ
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บริการ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส านักงานรักษาความปลอดภัย  ส านักงานจัดจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
และบุหร่ี  ส านักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ และส านักงานกิจการพลังงาน 

 (2) สายการบังคับบัญชา (Chain of command) ซ่ึงบ่งช้ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
หรือกลุ่มว่าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใคร  และต้องรายงานกับใคร  โดยการก ากับดูแลของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด และมีการมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ ก ากับดูแลหน่วยกลุ่มงานของแต่ละ
หน่วย     

ทั้งน้ีในส่วนกลางจะมี ผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักงาน 
เป็น   ผู้บังคับตามสายงานสูงสุด  ส่วนในระดับกอง จะมีผู้อ านวยการกองเป็นผู้บังคับสูงสุด และในแต่
ละแผนกจะมีหัวหน้าแผนกท าหน้าก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  และในส่วนงานภูมิภาค จะมี หัวหน้า
ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีการมอบอ านาจให้รองหัวหน้า
ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้บริหารจัดการภายในหน่วย โดยการด าเนินงานของส่วน
ภูมิภาคจะถูกก ากับดูแลจากหน่วยงานส่วนกลางอีกทางด้วย 

ส าหรับสายการบังคับบัญชาจะเป็นการใช้อ านาจบังคับบัญชาโดยขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะใช้ระดับอัตราเงินเดือนของการครองต าแหน่งเป็นเกณฑ์ ในการก าหนด
สายการบังคับบัญชาประกอบด้วย  
                       - ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อัตราเงินเดือนระดับ 12 
                       - ผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพิเศษ  อัตราเงินเดือนระดับ 11 
                       - รองผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการพิเศษ อัตราเงินเดือนระดับ 10 
                       - ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการส านัก    อัตราเงินเดือนระดับ 9 
                       - รองผู้อ านวยการกอง                       อัตราเงินเดือนระดับ 8 
                       - ผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง                     อัตราเงินเดือนระดับ 7 
                       - หัวหน้าแผนก                                อัตราเงินเดือนระดับ 6 
                       - ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่            อัตราเงินเดือนระดับ 5 
                       - ประจ าแผนก/พนักงาน                     อัตราเงินเดือนระดับ 3 -4  

(3) ขอบเขตการควบคุม (Span of control) หมายถึง จ านวนของผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ เหมาะสมส าหรับหัวหน้าคนหน่ึงจะสามารถควบคุมดูแลได้ทั่ วถึงอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ซ่ึงองค์การสงเคราะห์ได้ก าหนดขอบเขตของฝ่ายต่าง ๆ ดังน้ี 
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 - หน่วยงานระดับฝ่ายจะประกอบด้วย 3 กอง   
                      - หน่วยงานระดับกอง จะประกอบด้วย 3  แผนก 
                      - หน่วยงานระดับแผนก จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ เฉลี่ยแล้วประมาณ 7-10 คน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การสงเคราะห์ได้มีการแบ่งกลุ่มงานอย่างชัดเจน และมีการ
ก าหนดภารกิจให้แต่ละหน่วยด าเนินอย่างละเอียด                 

( 4 )  ก า ร ร ว ม ศู น ย์ แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ  (Centralization and 
decentralization) ซ่ึงบ่งบอกให้ทราบว่า  อ านาจในการตัดสินใจอยู่ตรงจุดใดขององค์การ  โดย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการก าหนดหน้าที่และมีการมอบอ านาจให้แต่ละหน่วย
ด าเนินการ ตามขอบเขตที่ได้ก าหนดในข้อบังคับ และระเบียบ ต่าง ๆ เช่นข้อบังคับองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์  ระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ ค าสั่งมอบอ านาจ
หน้าที่ในการท าการแทน เป็นต้น  

- ส่วนกลาง  ได้มอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับผู้อ านวยการฝ่าย ซ่ึงขอบเขตของ
การมอบอ านาจจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอ านาจอนุมัติ ระดับการตัดสินใจของผู้อวยการฝ่ายก็จะถูก
ก าหนดจากระดับความส าคัญของแต่ละเรื่องหรือแต่ละภารกิจ 

- ส่วนภูมิภาค ได้มอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับหัวหน้าส านักงาน และรอง
หัวหน้าส านักงานสงเคราะห์  ซ่ึงขอบเขตของการมอบอ านาจจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอ านาจอนุมัติ 
ระดับการตัดสินใจ จะถูกก าหนดจากระดับความส าคัญของแต่ละเร่ืองหรือแต่ละภารกิจเช่นเดียวกัน 
แต่ขณะเดียวกันในการด าเนินภารกิจก็ยังถูกก ากับดูแลจากหน่วยงานจากส่วนกลาง 

ทั้งน้ี ถึงแม้นว่าจะมีการมอบอ านาจให้ส่วนภูมิภาคมีอ านาจในการตัดสินใจได้เอง 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่ห น่วยจะต้องท าอยู่แล้ว แต่อย่างไรต้องถูกก ากับ ดูแลและอนุมัติจาก
หน่วยงานส่วนกลาง หรือจากผู้อ านวยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก่อน  

(5) ความเป็นทางการ (Formalization) ซ่ึงบ่งบอกว่าองค์การเน้นการมีกฎเกณฑ์
ระเบียบต่าง ๆ ส าหรับเป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานของผู้บริหารและพนักงานมากน้อยระดับใด  โดย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีระเบียบว่าด้วยการก าหนดหน้าที่ของแต่ละหน่วย  มีการก าหนด
รายละเอียดการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน (job description)  

4.2.2 การจดัโครงสรา้งของกระทรวงกจิการทหารผา่นศกึ ของประเทศ
สหรฐัอเมริกา  

เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา (Line and Staff 
Organization Structure) โดยโครงสร้างของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะมีหน่วยงานที่ปรึกษา   
เข้ามา เพื่อช่วยศึกษาค้นคว้า ให้ค าแนะน าให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ ให้หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่
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ปรึกษาน้ีจะเป็นอิสระขึ้นตรงกับบริหารในฝ่ายหรือแผนกน้ันๆ  หน่วยงานที่ปรึกษาสามารถเกิดขึ้นได้
ทุกระดับการบริหารจัดการ โครงสร้างการจัดหน่วยของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก มีรูปแบบ  ดังน้ี 

(1) ลักษณะเฉพาะของงาน (Work specification)  โดยในการจัดหน่วยมีการแบ่ง
งานตามประเภทของงานที่จะต้องรับผิดชอบที่ชัดเจน  และสะท้อนถึงพันธกิจหลักของกระทรวงกิจการ
ทหารผ่านศึกซ่ึงบ่งช้ีว่างานสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยตามลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างส าหรับใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

- กลุ่มงานการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึก Veterans 
Health Administration ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการสุขภาพให้กับทหารผ่านศึก ดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ ซ่ึงมีโรงพยาบาล , คลินิก , ศูนย์การด ารงชีวิตของชุมชน domiciliaries, ศูนย์ให้
ค าปรึกษาการจัดรูปและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน 

- กลุ่มงานการบริหารจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่ทหารผ่านศึก  
Veterans Benefits Administration  ได้แก่ การจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ การให้การศึกษาและฝึกอบรม
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  การให้สินเช่ือบ้าน และการประกันชีวิต  

-  ก ลุ่ ม ง า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สุ ส า นชา ติ  The National Cemetery 
Administration มีหน้าที่รับผิดขอบในการจัดพิธีศพและจัดสถานที่ส าหรับฝังศพในสถานที่ 
ปูชนียสถาน ในการเชิดชูวีรกรรม  

- กลุ่มงานที่ปรึกษาและสนับสนุน จะท าหน้าที่ในการก ากับดูแล สนับสนุน
อ านวยการ  ตลอดจนให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยจะหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษาโดยตรงกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตามภารกิจหลัก  ได้แก่  
Office of General Counsel ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านข้อกฎหมายต่าง, Office of Acquisition 
Logistics and Construction มีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าด้านการการเงินหรือการท าธุรกิจให้กับ
ทหารผ่านศึก โดยที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มงานบริหารจัดการผลประโยชน์ทหารผ่านศึก 
Veterans Benefits Administration 

(2)  สายการบังคับบัญชา  (Chain of command) ซ่ึงบ่งช้ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
หรือกลุ่มว่าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใคร และต้องรายงานกับใคร  การก ากับดูแลของกระทรวง
กิจการทหารผ่านศึก จะมีเลขาธิการกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมี
ผู้ ช่วยเลขาธิการด้านต่าง ๆ 7 คน   ได้แก่   Assistant Secretary for Human Resources and 
Administration,   Assistant Secretary for Congressional and Legislative Affairs,   Assistant 
Secretary forOperations, Security and Preparedness Assistant Secretary for Information 
Technology and Chief Information,  Assistant Secretary for Management,   Assistant 

https://en.wikipedia.org/wiki/Veterans_Health_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Veterans_Health_Administration
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/vocrehab/index.asp&usg=ALkJrhhv-qEtoiugZMNVxz-X6fWh4H0xFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/homeloans/&usg=ALkJrhiwAy_NjTFSuK5h8XX_6Q0WKhwZzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/insurance/&usg=ALkJrhggcGKEHxkbuM8oQid3t1DicrZOXg
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Secretary for Public Affairs  และ  Assistant Secretary for Policy and Planning เป็นผู้ช่วยใน
การก ากับดูแลหน่วยงานต่างๆ ด้านงานสนับสนุนและงานอ านวยการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการ
บริจัดการ การพัฒนาทรัพยากร การด าเนินงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน  หรือ
การก าหนดนโยบายและแผน  เป็นต้น 

ส าหรับการบริหารจัดการกลุ่มงานหลัก จะมีเลขาธิการของกลุ่มงานน้ันเป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ เลขาธิการกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกโดยตรง 

- กลุ่มงานการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึก (Veterans 
Health Administration) จะมี  Secretary for Health ก ากับดูแลการด าเนินงาน โดยมีการจัด
โครงสร้าง โดยจะมีการแบ่งหน่วยการบริหารในลักษณะงานหลัก และงานสนับสนุนอย่างชัดเจน ซ่ึงมี
ผู้ช่วยเลขาธิการก ากับดูแลในสายงานต่าง ๆ 

- กลุ่มงานการบริหารจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่ทหารผ่านศึก 
Veterans Benefits Administration จะมี Secretary for Benefits ก ากับดูแลการด าเนินงาน 

-  ก ลุ่ ม ง า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สุ ส า นชา ติ  The National Cemetery 
Administration จะมี Secretary for Memorial Affairs  ก ากับดูแลการด าเนินงาน                

(3) ขอบเขตการควบคุม (Span of control) หมายถึง จ านวนของผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ เหมาะสมส าหรับหัวหน้าคนหน่ึงจะสามารถควบคุมดูแลได้ทั่ วถึงอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล ซ่ึงกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก  มีพนักงานกระจายตัวทั่วประเทศ มากกว่า 340,000 
คน โดยในส่วนมลรัฐจะมีส านักงานที่ท าหน้าที่  บริหารจัดการการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึก  
บริหารจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่ทหารผ่านศึก  บริหารจัดการสุสานชาติ  ตลอดจน
ด าเนินการต่าง ๆ  ให้กับทหารผ่านศึกที่อาศัยในมลรัฐน้ัน ๆ โดยท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า 

( 4 )  ก า ร ร ว ม ศู น ย์ แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ  (Centralization and 
decentralization) ซ่ึงบ่งบอกให้ทราบว่า  อ านาจในการตัดสินใจอยู่ตรงจุดใดขององค์การ  โดย
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ได้มีการก าหนดหน้าที่และมีการมอบอ านาจให้แต่ละมลรัฐด าเนินงาน 
โดยจัดต้ัง State Veterans Affairs Offices ดูแลงาน 

- การให้บริการด้านผลประโยชน์แก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่ เช่น   การจ่ายค่าชดเชย
ต่าง ๆ  การให้การศึกษาและฝึกอบรมฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  การให้สินเช่ือบ้าน และการประกัน
ชีวิต  

https://en.wikipedia.org/wiki/Veterans_Health_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Veterans_Health_Administration
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/homeloans/&usg=ALkJrhiwAy_NjTFSuK5h8XX_6Q0WKhwZzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/insurance/&usg=ALkJrhggcGKEHxkbuM8oQid3t1DicrZOXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/insurance/&usg=ALkJrhggcGKEHxkbuM8oQid3t1DicrZOXg
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- การให้บริหารจัดการการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึก  โดยจะมีการประสาน
และให้ความช่วยเหลือในการใช้บริการด้านสุขภาพ จากโรงพยาบาล , คลินิก, ศูนย์การด ารงชีวิตของ
ชุมชน domiciliaries, ศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดรูปและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน 

- การให้บริการเกี่ยวกับการจัดพิธีศพ  โดยจะมีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพิธี
ต่าง ๆ เกี่ยงกับงานศพของทหารผ่านศึก  

(5) ความเป็นทางการ (Formalization) ซ่ึงบ่งบอกว่าองค์การเน้นการมีกฎเกณฑ์
ระเบียบต่าง ๆ ส าหรับเป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานของผู้บริหารและพนักงานมากน้อยระดับใด  โดย
องค์การสงเคราะห์มีระเบียบว่าด้วยการก าหนดหน้าที่ของแต่ละหน่วย  มีการก าหนดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน (job description)  

ดังน้ัน สรุปจากการเปรียบเทียบการจัดโครงสร้างขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กับ
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ภายใต้แนวคิดการจัดโครงสร้างองค์การ โดยวิเคราะห์จาก รูปแบบการจัด
โครงสร้างและลักษณะของโครงสร้างองค์การ ซ่ึงมีผลต่อการบริหารจัดการที่ต่างๆ กัน  พบว่า  รูปแบบ
การจัดโครงสร้างขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีการจัดแบบราชการ ซ่ึงการจัดโครงสร้างองค์การ
แบบน้ี  เน้นในการใช้อ านาจหน้าที่เป็นทางการ (Authority)  ซ่ึงมีการออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม การบริหารจัดการมีลักษณะจากบนลงล่าง TOP – DOWN เห็นได้จากนโยบายในการ
ปฏิบัติงาน เกิดจากการก าหนดจากผู้บริหารส่วนกลาง และอ านาจในการตัดสินใจอยู่ภายใ ต้
ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เท่าน้ัน ขณะเดียวกัน เมื่อศึกษารูปแบบการจัด
โครงสร้างของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของอเมริกา จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบการจัดโครงสร้าง
องค์การ แบบงานหลักและงานที่ปรึกษา (Line and Staff Organization Structure) ซ่ึงจะเห็น
ได้จาก มีการแบ่งงานตามพันธกิจหลัก และมีที่ปรึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลแล ะให้ค าแนะน า และ
ออกแบบนโยบายในการ   โดยในการบริหารจัดการจะมีเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการก ากับดูแล
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการก ากับดูแลส าหรับงานอ านายการและงานสนับสนุนต่าง ๆ  และในการ
ด าเนินการภารกิจหลักด้านการช่วยเหลือทหารผ่านศึกจะมี Secretary for Benefits   Secretary 
for Health  และ Secretary for Memorial Affairs  ก ากับดูแล   

4.1.3  ผลการอภิปราย                  
เมื่อวิเคราะห์ถึงรูปแบบการจัดการจัดโครงสร้างของทั้งสองประเทศแล้วจะ

เห็นได้ว่า            
1) รูปแบบการจัดโครงสร้างแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา ของกระทรวง

กิจการทหารผ่านศึก จะท าให้การด าเนินงานเกิดความยืดหยุ่นมากกว่า โดยการปฏิบัติงานจะให้
ความส าคัญในเร่ืองการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก การบริหารจัดการโดยหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรง
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จะท าให้เข้าใจปัญหาของการด าเนินการมากขึ้นหน่วยสนับสนุนจะท าหน้าที่เพียงให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในกรณีที่ภารกิจหลักเกิดปัญหา ในทางตรงกันข้ามองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเน้น
การตามเนินการตามขั้นตอน และรายละเอียดการปฏิบัติมากกว่าประกอบกับการที่มี รูปแบบ
โครงสร้างแบบระบบราชการจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึกได้อย่างเต็มที่ 

2) ลักษณะของการจัดโครงสร้างขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ของอเมริกา ถึงแม้นว่าจะมีการแบ่งภารกิจตามกลุ่มงานเหมือนกัน แต่
อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงานหลักที่จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก  ยังมีข้อจ า กัดใน
เรื่องการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการด าเนินงานสงเคราะห์ โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
จะมอบอ านาจบางส่วนให้ส านักงานสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาคที่เป็นเรื่องทั่วไปมากกว่าการให้อ านาจ
อย่างเบ็ดเสร็จในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก การให้อ านาจในการช่วยเหลือทางการเงิน ถ้า
เป็นการสงเคราะห์ทั่วไป ส านักงานสงเคราะห์สามารถด าเนินการได้ทันทีตามที่ได้ก าหนดในระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ส่วนกลางก าหนดไว้ แต่ถ้านอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ จะต้องส่งเร่ือง
ขออนุมัติในส่วนกลางเท่าน้ัน ซ่ึงบางคร้ังไม่ทันเวลาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทหารผ่าน
ศึกในการแก้ปัญหาต่างๆ เน่ืองจากการปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบซ่ึงมีสายการบังคับบัญชาที่
ค่อยข้างซับซ้อนและหลายระดับ  ในทางตรงข้าม กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก มีการมอบอ านาจให้ 
ส านักงานในแต่ละมลรัฐสามารถด าเนินการได้อย่างอิสระ ภายใต้นโยบายการปฏิบัติงานตามที่
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ท าให้การตัดสินใจเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
สามารถแก้ปัญหาได้ทันกับความต้องการของทหารผ่านศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากเกิดปัญหาใด
ในการปฏิบัติงาน ก็จะรายงานขอค าปรึกษาจากกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ซ่ึงจะมีหน่วยงานให้
ค าปรึกษา อ านวยการ และให้ค าแนะน า                 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการจัดโครงสร้างที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการและ
อ านาจการตัดสินใจของทั้งสองหน่วยงานแตกต่างกันด้วย อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการด าเนินการ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกแตกต่างกันเช่นเดียวกัน  และจากรูปแบบการจัดโครงสร้างขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกตามรูปแบบระบบราชการ   ส่งผลท าให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่สามารถท าให้
หารผ่านศึกมีความรูสึกไม่พึงพอใจ และไม่ส่งผลต่อการเสริมสร้างให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
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4.2 การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา   จากเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง พบว่า 

4.2.1 องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก  จัดโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์แก่
ทหารผ่านศึก  แบ่งออกเป็น 2 ระบบ  
                         - ระบบการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน (MONETARY AIDs)  
                         - ระบบการสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (NON MONETARY AIDs) 

4.2.1.1 ระบบการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน (MONETARY AIDs)  เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ทหารผ่านศึกที่ก าลังได้รับความเดือดร้อน ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ
ช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทหารผ่านศึก โดยจ่ายเงินช่วยเหลือในรูปของเงินสงเคราะห์ให้กับ
ทหารผ่านศึก ซ่ึงทหารผ่านศึกและครอบครัวจะได้รับสิทธิตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2510  และ
ข้อบังคับว่าด้วยการสงเคราะห์  ระเบียบต่าง ๆ ได้แก่  

1) การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการและการศึกษาจะจ่ายเงินให้กับทหารผ่านศึก 
และครอบครัว ได้แก่ ค่าคลอดบุตร  เงินเลี้ยงชีพรายเดือน  เงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพพิเศษ  เงินช่วยค่า
ครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน เงินเชิดชูเกียรติ เงินช่วยเหลือรายเดือนแก่ครอบครัวทหาร   ผ่าน
ศึกบัตรช้ันที่ 1  เงินช่วยเหลือรายเดือนแก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ บัตรช้ันที่ 2, 3  และ 4   
เงินเลี้ยงชีพพิเศษ   การส่งเสริมสิทธิและเกียรติ  เย่ียมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวเป็นคร้ังคราว  
เย่ียมเยียนทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่   เงินช่วยเหลือคร้ังคราว  
ค่าประสบภัยพิบัติ การสงเคราะห์ค่าการศึกษา  การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล  การสงเคราะห์ค่า
จัดการศพ   และการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือแก่ทายาท 

2) การสงเคราะห์ด้านการให้สินเช่ือ โดยจะให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่
ทหารผ่านศึก ในการประกอบอาชีพ หรือค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของครอบครัว  รวมทั้ง ส าหรับ จัดหา
ที่อยู่อาศัย โดยการกู้ ยืมจากเงินกองทุนสินเช่ือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภายใต้การ
ดอกเบี้ยในอัตราต่ า ได้แก่  สินเช่ือเพื่อการเกษตรระยะสั้น   สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ  สินเช่ือ
เพื่อการสวัสดิการ และสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
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4.2.1.2 ระบบการสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (NON MONETARY AIDs) เป็นการ
สงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกที่ก าลังได้รับความเดือดร้อน เพื่อสามารถช่วยเหลือให้
ทหารผ่านผ่านศึก ได้แก่ 

1) การสงเคราะห์ด้านอาชีพ  ประกอบด้วย การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ 
การฝึกอาชีพ การฝึกหาความช านาญ  การจัดหางาน และการค้ าประกันการเข้าท างาน ซ่ึงทาง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการส่งเสริมทักษะทางอาชีพให้แก่
ทหารผ่านศึก ทั้งทางด้านเกษตรกรรม ทางด้านแรง เพื่อสอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
โดยมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ ในการไปฝึกอาชีพให้กับทหารผ่านศึกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ทหารผ่านศึก
มีอาชีพที่ย่ังยืน มีรายได้เพียงพอ ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  

2) การสงเคราะห์นิคมเกษตรกรรม  โดยจัดหาที่ดินจากภาครัฐและเอกชน   
มาต้ังเป็นนิคม-เกษตรกรรมขึ้น เพื่อจัดสรรที่ดินให้กับทหารผ่านศึก ส าหรับสร้างที่อยู่อาศัยและมีที่ดิน
ท ากิน รวมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับทหารผ่านศึกในนิคมเกษตรกรรม 

3) การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล โดยให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่
ทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  

4) การส่งเสริมสิทธิและเกียรติ โดยมีจะด าเนินการขอสิทธิพิเศษต่างจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัว เพื่อเป็นการสงเสริมเกียรติให้แก่ทหาร
ผ่านศึก  รวมทั้งมีการจัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกที่ได้
เสียสละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติ 

ทั้งน้ีในการให้สงเคราะห์แต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทช้ันบัตรของทหารผ่านศึกและ
ครอบครัวซ่ึงเป็นตัวก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ที่ทหารผ่านศึกแต่ละคนที่จะได้รับการช่วยเหลือจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซ่ึงจะมีความแตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ พบว่า   

1. ทหารผ่านศึกบัตรช้ันที่ 1 ซ่ึงเป็นทหารผ่านศึกพิการที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกพิการบัตรช้ันที่ 1  มากกว่า 6,000 คน และมีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยจะได้สิทธิประโยชน์
อย่างมาก ได้แก่   

(1.1) การได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
จ่ายเป็นเงิน ประกอบด้วย  

      - เงินเลี้ยงชีพรายเดือนจะได้ 8,060 บาท คิดเป็นปีละ 96,720 บาท 
      - เงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 1,000 บาท คิดเป็น ปีละ 

12,000 บาท 

http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/nature_assis/agricul/agricul1.htm
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- เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท คิด
เป็นปีละ48,000 บาท 

- เงินช่วยเหลือคร้ังคราว  ปีละ 500. บาท  
- เย่ียมเยียนทหารผ่านศึก ปคีร้ังละ 500 บาท 
- เงินเชิดชูเกียรติ  เดือนละ 5,000 บาท  คิดเป็นปีละ 60,000 บาท ซ่ึงจะ

จ่ายให้กับทหารผ่านศึกระดับนายพลที่ได้รับเหรียญจักรมาลา  
ดังน้ันในแต่ละเดือนทหารผ่านศึกพิการบัตรช้ันที่ 1 จะได้การสงเคราะห์ด้าน

สวัสดิการจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรวมแล้วไม่น้อยกว่า 18,560 บาท ต่อเดือน  
(1.2) เมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ท าให้ทรัพย์สินของทหารผ่านศึกพิการบัตรช้ัน

ที่ 1 เสียหาย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็จะช่วยเหลือ  3,500 บาท  ประกอบองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกยังให้การสนับสนุนแก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรช้ันที่ 1 ให้ได้รับการศึกษาจนจบ
ระดับปริญญาโท  ภายในโดยจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม ค่าอุปกรณ์การศึกษา 
และอ่ืนๆ คนละไม่เกิน 180,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายปี นอกจากน้ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
ทั่วไปปีละ ไม่เกิน 3,000 บาท และหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

(1.3) เงินบ านาญจากหน่วยต้นสังกัดอีกทอดหน่ึง โดยจ านวนเงินบ านาญน้ันจะ
ขึ้นกับต าแหน่งของทหารผ่านศึกพิการ รวมทั้งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เดือนละ 1,000 บาท เงิน
ช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย โดยจะต้องมีบัตรคนพิการ  2,200 บาท พิการโดยสมบูรณ์ หรือ 2,000 
บาท  พิการบางส่วน หรือ1,800 บาท  พิการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต 

(1.4) การให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ซ่ึงองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกจะให้กู้ยืมภายในวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 600,000 บาท  มีก าหนดระยะเวลากู้ยืมไม่
เกิน  25  ปี เพื่อน าไป ซ้ือที่ดินท ากิน หรือซ้ือที่ดินพร้อมบ้าน โดยไม่เสียอัตราดอกเบี้ย  ส าหรับการให้
ไถ่ถอนจ านองที่ดินท ากิน หรือไถ่ถอนจ านองที่ดินพร้อมบ้าน ไถ่ถอน ขาย ฝากที่ดินท ากิน หรือไถ่ถอน
ขายฝากที่ดินพร้อมบ้าน หรือปลูกสร้างที่พักอาศัย หากซ่อมแซมต่อเติม หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้
กู้ยืมเงินได้อีกครั้ง บ้านที่จะซ่อมแซมหรือ ต่อเติมจะต้องเป็นของผู้กู้ ในวงเงินคนละไม่เกิน 200,000 
บาท  มีก าหนด ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๖ ป ีจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2  ต่อปี  กรณีกู้ยืมเงิน
เกินกว่า 100,000 บาท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
แต่งต้ัง 

(1.5) ขณะเดียวกันทหารผ่านศึกพิการบัตรช้ันที่ 1 ยังได้รับการช่วยเหลือ โดย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   ยังให้สินเช่ือเพื่อการเกษตรระยะสั้น  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหาร 
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ผ่านศึก ในวงเงินให้กู้ยืมคนละ ไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือในด้านอาชีพ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการฝึกอาชีพ การเข้ารับท างาน ส่วนในด้านที่ดินท ากินก็จะได้รับการจัดสรรให้ท ากินใน
นิคมเกษตรกรรมที่อยู่ตามพื้นที่ ต่าง ๆ ที่ นิคมเกษตรกรรมต้ังอยู่  ตลอดจนได้รับการฟื้นฟูบ าบัด
ทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจในฐานะคนไข้ในที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นกัน     

2. ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 และ 4 ซ่ึงปัจจุบันมีประมาณ 600,000 กว่า
คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซ่ึงปัจจุบันจ านวนทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 4 มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากทหารกองหนุนที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบในประเทศแล้วปลดประจ าการจะ
ได้รับบัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกช้ันที่ 4 เช่นเดียวกัน ประกอบด้วยว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ัน
ที่ 2 และ 3 จะมีจ านวนลดลง เน่ืองจากทหารผ่านศึกที่ได้บัตรประจ าตัวช้ันดังกล่าวมีอายุมากขึ้นและ
ได้เสียชีวิตไปบางแล้ว องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะจ่ายเงินเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว
เป็นคร้ังคราว ในวงเงินคนละไม่เกิน 500 บาท เช่นเดียวกัน  และจะได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
ครอบครัวละปีละไม่เกิน 3,000 บาท ประกอบกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะให้การช่วยเหลือ
ทางด้านสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 และ 4 ที่พิการหลังจากการ
ปฏิบัติหน้าที่  หรือพิการทุพพลภาพหรือพิการจนเป็นอุปสรรคส าคัญในการประกอบอาชีพจากเหตุอ่ืน 
และอัตคัดขัดสนขาดผู้อุปการะเดือนละไม่เกิน 3,120 บาท  โดยจะต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน  
34,000 บาท  และจะต้องมีบัตรคนพิการที่ออกโดยจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับการสงเคราะห์ด้านเงินทุน องค์การสงเคราะห์จะให้การช่วยเหลือโดยให้สินเช่ือ
เกษตรระยะสั้น  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก ในวงเงินให้กู้ยืมคนละ ไม่เกิน20,000 บาท  และ
ให้สินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และอาชีพต่าง ๆ 
เช่น ค้าขาย โดยจะต้องมีที่ดินจ านองเป็นประกันหน้ี ก าหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ให้กู้ยืมคน
ละไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย ในอัตรา 3 %  ต่อปี ในขณะเดียวกันองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึกยังให้การช่วยเหลือในการฝึกอาชีพ จัดหางาน  เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีอาชีพที่มั่นคง ส าหรับทหาร
ผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 และ 4 ที่ไม่มีที่ดินท ากินจะจัดสรรที่ดินท ากินในนิคมเกษตรกรรมให้ 
ตามล าดับความเร่งด่วน  

ดังน้ัน เมื่อวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และสิทธิต่างๆ ที่ทหารผ่านศึกจะได้  พบว่าทหาร
ผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 1 จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันทหารผ่านศึกบัตร
ประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 และ 4 จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์น้อยมาก ซ่ึงเมื่อมองจากการปฏิบัติหน้าที่
ปกป้องประเทศทหารผ่านศึกทุกคนล้วนแต่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่มาแล้ว  เพียงแต่ว่าทหารผ่านศึกส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับความพิการหรือเสียชีวิต  จากการปฏิบัติหน้าที่  แต่ได้การสงเคราะห์จากองค์การ
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สงเคราะห์น้อยมาก  ซ่ึงท าให้ช่องว่างของการให้การสงเคราะห์ระหว่างทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ัน
ที่ 1 และทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันอ่ืน มีความแตกต่างกันอย่างมากมาย   อีกทั้งทหารผ่านศึก
บัตรประจ าตัวช้ันที่ 2 ,3 และ 4 ซ่ึงมีจ านวนมากและส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เน่ืองจากเป็นเกษตรกร 
มีรายได้ไม่สม่ าเสมอ  ซ่ึงช่องว่างของการสงเคราะห์ เป็นปัจจัยหน่ึงที่องค์การสงเคราะห์ไม่สามารถท า
ให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

4.2.2 กระทรวงกิจการทหารผา่นศกึ  จัดโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์แก่
ทหารผ่านศึก แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกัน  ประกอบด้วย 

                    - การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  (benefits, social support) 
               - การให้ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ  (medical care) 

                    - การจัดพิธีฝังศพและการจัดหาสุสาน  (lasting memorials promoting) 
4.2.2.1 การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   

จากการวิเคราะห์การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของกระทรวง
กิจการทหารผ่านศึกการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  (benefits, social support)  
ได้แก่ การจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ  การให้การศึกษาและฝึกอบรมฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  การจัดหา
เงินทุนให้เช่าซ้ือที่อยู่อาศัย และการประกันชีวิต  พบว่า  
                                  (1) การจ่ายค่าชดเชยให้กับทหารผ่านศึก Servicemembers และ
ครอบครัว  โดยพิจารณา 
                                     - สภาพความพิการและทุพลลภาพของทหารผ่านศึก ทั้งที่เกิดก่อน
และหลังอันเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบ และการฝึก   
                            - สถานะความรับผิดชอบต่อครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะของทหาร
ผ่านศึก โดยจะพิจารณาจากจ านวนของบุตร จ านวนของบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะต้องอยู่
ด้วยกัน  ส าหรับครอบครัวทหารผ่านศึก คู่สมรสจะต้องไม่แต่งงานใหม่ หากทหารผ่านศึกผู้น้ันได้
เสียชีวิต ก็ยังได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกตลอดไป  
                                (2) การจ่ายเงินบ านาญ  โดยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะจ่ายเพิ่มเติม
ให้กับทหารผ่านศึก พิการและมีรายได้ต่ าน้ัน เพื่อช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึกพิการได้รับผลประโยชน์
เพิ่มขึ้นจากเงินบ านาญที่ได้รับ อีกทั้งยังจ่ายให้กับครอบครัวของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิต เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต่ า  

(3) การให้การศึกษาและฝึกอบรมฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  
   กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ท าหน้าที่ในการสนับสนุนในด้าน

การศึกษาให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัว มีการให้ทุนการศึกษา โดยจะประสานมหาลัยและวิทยาลัย

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/gibill/&usg=ALkJrhgb8EynZw9u0peJGzCog8dmJ_TYiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.benefits.va.gov/insurance/&usg=ALkJrhggcGKEHxkbuM8oQid3t1DicrZOXg
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ต่าง ๆ ทั่วประเทศในการเข้าเรียนของทหารผ่านศึกและบุตร  เพื่อช่วยให้ทหารผ่านศึกและครอบครัว
มีโอกาสในการพัฒนาศึกษาหาความรู้  ส าหรับการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการจ้างงาน เป็นการ
ช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึกได้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆ  
โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม  และกระทรวงแรงงาน ในการส ารวจและจัดสรรหาอาชีพ 
โดยเฉพาะจัดโครงการให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูอาชีพส าหรับบุคคลที่มีความพิการเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้  รวมทั้งช่วยให้ทหารผ่านศึกกลับเข้ามาท างานอีกคร้ังกับอดีตผู้
ว่าจ้างเดิม ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

(4) การจัดหาเงินทุนให้เช่าซ้ือที่อยู่อาศัย  
   กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก จะช่วยให้ทหารผ่านศึกได้มีสิทธิ์เป็น

เจ้าของที่อยู่อาศัย โดยจะจัดหาสิทธิประโยชน์ในการรับรองสินเช่ือในการซ้ือที่อยู่อาศัย การขายที่อยู่
อาศัย  การสร้างซ่อมแซมรักษาหรือปรับแต่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมส าหรับการพักอาศัย  หรือเงินกู้
ส าหรับซ้ือที่อยู่อาศัย โดยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะรับประกันในส่วนของเงินกู้เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้ให้กู้ยืม  ซ่ึงได้รับอัตราดอกเบี้ยตลาด และไม่ต้องมีเงินดาวน์ หรือการประกันสินเช่ือที่
อยู่อาศัยส่วนตัว  อีกทั้ง ยังค้ าประกันในการขอสินเช่ือ Refinance เพื่อแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสด   

4.2.2.2 การให้ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ  (medical care) 
                              กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ได้แบบบูรณาการาระบบการรักษาพยาบาล
ในการให้การรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึก ซ่ึงถือว่าเป็นระบบการรักษาการที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา 
ซ่ึงมีโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์การด ารงชีวิตของชุมชน domiciliaries, ศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดรูป
และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่ให้การดูแลสุขภาพมากกว่า 1,700 แห่ง กระจายอยู่ทุกมลรัฐทั่ว
ประเทศ โดยให้บริการในการรักษาดูแลทหารผ่านศึกปีละไม่น้อยกว่า 8.76 ล้านคน  รวมทั้งครอบครัว
ของทหารผ่านศึก  ซ่ึงบางโปรแกรม  ของthe Civilian Health and Medical Program of the 
Department of Veterans Affairs (CHAMPVA) โรคกระดูกไขสันหลังปิดไม่สนิท ( SB ) , Children 
of Women Vietnam Veterans (CWVV) ( CWVV ) โปรแกรมทางการแพทย์จากต่างประเทศ  
( FMP ) ซ่ึงโปรแกรมการรักษาพยาบาลเหล่าน้ีอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
และการตรวจโรค อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก 

4.2.2.3 การจัดพิธีฝังศพและการจัดหาสุสาน  (lasting memorials promoting) 
                              ซ่ึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือและลดภาระเร่ืองค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวทหาร
ผ่านศึกในการจัดหาสุสานเน่ืองจากในอเมริกา ที่ดินส าหรับฝังศพแพงมากโดยเฉพาะในเขตเมืองส าคัญ 
ซ่ึงในแต่มลรัฐจะมีสุสานที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกรับผิดชอบดูแล เพื่อจัดการในพิธีศพให้กับ
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ทหารผ่านศึกพิการหรือทุพพลภาพ  ตลอดจนรับผิดชอบในการจัดงานเชิดชูเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นการจัด
งานวันทหารผ่านศึก หรือการจัดงานต่าง ๆ ที่ส่งเสริมวีรกรรมของทหารผ่านศึก 

4.2.3 ผลการอภิปราย 
เมื่อท าการศึกษาโดยเปรียบเทียบการให้สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของทั้งสอง

ประเทศ พบว่า มีความคล้ายกันในการก าหนดโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่าน
ศึก โดยแบ่งออกเป็นสองลักษณะที่เหมือนกัน ประกอบด้วย 

(1) ระบบการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน (MONETARY AIDs)  
                            ซ่ึงได้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  ถึงแม้นจะมีการจัดระบบการสงเคราะห์ที่เหมือนกันแบบน้ี แต่ก็ยังมี
ส่วนที่แตกต่างกันเน่ืองจากหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ของทหารผ่าน
ศึกของแต่ละประเทศ โดยทหารผ่านศึกของไทยจะได้รับสิทธิตามประเภทช้ันบัตรประจ าตัว ที่ก าหนด
จากการห้วงเวลาและสถานที่ ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งความพิการที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติหน้าที่  
หรือการเสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ พบว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการ
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกในปัจจุบัน  ทางองค์การสงเคราะห์ได้ให้ผลประโยชน์อย่างมากกับ
ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 1  ซ่ึงเป็นทหารผ่านศึกพิการ และครอบครัวทหารผ่านศึกที่ทหาร
ผ่านศึกได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยไม่ค านึงถึงความพิการ ที่เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึก ซ่ึงบางคร้ังความพิการ
ที่เกิดขึ้นไม่เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตประจ าวันของทหารผ่านศึก ใน
ขณะเดียวกันกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้การสงเคราะห์แก่ทหาร
ผ่านศึกที่พิการ โดยพิจารณาจากระดับความพิการที่เกิดขึ้น ซ่ึงทหารผ่านศึกที่มีความพิการที่แตกต่าง
กันจะได้รับการช่วยเหลือแตกต่างกันด้วย รวมทั้งยังใช้หลักเกณฑ์ภาระการอุปการะเป็นตัวก าหนด
สิทธิและผลประโยชน์ของทหารผ่านศึกพิการเช่นเดียวกัน ซ่ึงในการก าหนดเง่ือนไขของกระทรวง
กิจการทหารผ่านศึก เป็นการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึกมากกว่า
การให้การช่วยเหลือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  อีกทั้งกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ยังได้
ขยายขอบเขตโอกาสในการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่มีความพิการอันเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา   
                         ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ไม่พิการหรือทุพพลภาพ  องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้การสงเคราะห์ตามประเภทช้ันบัตรประจ าตัว 
ซ่ึงก าหนดจากสถานที่ที่เคยออกปฏิบัติหน้าที่  ประเภทเหรียญราชการทหารที่ได้รับ และภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย ซ่ึงการให้การช่วยเหลือประเภทน้ี จะได้รับสิทธิประโยชน์น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับทหารผ่านศึกพิการของไทยที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทั้งที่ได้
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ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติเหมือนกัน ทั้งน้ีทั้งน้ันเกิดขึ้นจากการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ให้ความช่วยเหลือที่ไม่เสมอภาคและเป็นธรรมให้แก่ทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ซ่ึงทหารผ่านศึกประเภทน้ีมีจ านวนมาก และยากจน ทางตรงกันข้าม กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก  
ไม่ได้ให้การช่วยเหลือประเภทน้ีแก่ทหารผ่านศึกที่ไม่พิการเลย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีฐานความช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่เป็นตัวเงินเปิดกว้างมากกว่ากระทรวง
กิจการทหารผ่านศึก  
                     ดังน้ันเพื่อที่จะท าให้ทหารผ่านศึกของไทยได้รับการสงเคราะห์อย่างเสมอภาคและ
ยุติธรรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรน าแนวคิดการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิการของ
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมาใช้ และจะต้องเพิ่มสิทธิผลประโยชน์ให้กับทหารผ่านศึกบัตร
ประจ าตัวช้ันอ่ืนให้สูงขึ้น เพื่อลดช่องว่างของการสงเคราะห์ และเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึกให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว จึงเป็นปัญหาและ
อุปสรรคอย่างหน่ึงที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต้องกลับมาทบทวนถึงแนวทางหรือกรอบในการ
จัดสรรการสงเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ต่อทหารผ่านศึกที่ทุกคนที่ได้ยินดีเสียสละชีวิต เพื่อ
ปกป้องประเทศชาติ 
                     (2) ระบบการสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (NON MONETARY AIDs) 
                         พบว่าการให้การสงเคราะห์ทั้งสองประเทศ จะให้การสงเคราะห์ทั้งทหารผ่านศึก
พิการและทหารผ่านศึกทั่วไปเหมือนกัน โดยการให้ความช่วยเหลือทางด้านอาชีพ ซ่ึงจัดให้มีการฝึก
อาชีพและจัดหางานให้แก่ทหารผ่านศึกเหมือนกัน รวมทั้งการให้การค้ าประกันเข้าท างาน ซ่ึงเป็น
ภารกิจที่ทั้งสองประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก   ด้านการศึกษาของทหารผ่านศึก  กระทรวง
กิจการทหารผ่านศึกได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  โดยได้มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับ
สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท าให้ทหารผ่านศึกมีทางเลือกในการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ในขณะที่
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สนับสนุนเพียงค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างจ ากัดเท่าน้ัน แต่เปิดโอกาสให้
ทหารผ่านศึกเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าจนถึงระดับปริญญาโท ซ่ึงการช่วยเหลือประเภทน้ีของ
ทั้งสองประเทศ มีจุดเด่นที่ ต่างกัน ซ่ึงหาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะน าจุดเด่นของการ
สงเคราะห์ทางด้านน้ีของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมาปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการศึกษาให้กับ
ทหารผ่านศึก จะช่วยให้ทหารผ่านศึกมีโอกาสที่จะได้มีความรู้และน าความรู้มาเพิ่มศักยภาพให้กับ
ตนเอง   ส าหรับในการการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะมี
กองทุนให้กู้ยืมส าหรับให้ทหารผ่านศึกส าหรับซ้ือบ้านเป็นของตนเอง โดยทหารผ่านศึกจะเสียอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับต่ า ยกเว้นทหารผ่านศึกพิการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องคิดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็
ตามวงเงินส าหรับให้ทหารผ่านศึกกู้ยืมค่อนข้างต่ า โดยไม่เกิน 600,000 บาท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับราคา
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อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดที่ดินท ากินให้กับทหารผ่านศึกที่อยู่ในส่วนภูมิภาคที่ไม่มี
ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย โดยองค์การจะให้เช่าซ้ือในราคาที่ ต่ า และเสียดอดเบี้ยในอัตราที่ ต่ า
เช่นเดียวกัน  ในขณะที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก จะท าหน้าที่ค้ าประกันในการกู้ยืมกับสถาบัน
การเงินต่างๆ  ให้กับทหารผ่านศึกเท่าน้ัน   ดังน้ันจะเห็นได้ว่าองค์การสงเคราะห์มีช่องทางในการ
ช่วยเหลือทหารผ่านศึกมากกว่า ขณะเดียวกันกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก จะน ารูปแบบเครือข่ายทาง
การเงินมาช่วยเหลือทหารผ่านศึกของตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นการอ านวยความสะดวกที่จะส่งเสริมให้
ทหารผ่านศึกมีบ้านเป็นของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามองค์การควรจะเพิ่มช่องทางที่จะท าให้ทหารผ่าน
ศึกมีทางเลือกในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยจะต้องเพิ่มรูปแบบการค้ าประกันสิเช่ือกับสถาบัน
การเงินของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมาใช้ เพื่อขยายโอกาสให้ทหารผ่านศึกมีที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับความต้องการของตนเองและครอบครัว   ด้านการให้ความช่วยเหลือพยาบาล โดย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่รักษาพยาบาล
ให้กับทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ซ่ึงปัญหาส าคัญที่สุดในการให้บริการด้านน้ีคือ ทหารผ่านศึก
จะต้องเดินทางมารับการสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร ท าให้ทหารผ่านศึกได้รับความไม่สะดวกและ
เสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการเดินทาง ถึงแม้นว่าองค์การจะให้ทหารผ่านศึก สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในด้านการรักษาพยาบาลในกรณีที่ไปใช้บริการการักษาที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ แต่สิทธิที่สามารถเบิก
ได้ค่อนข้างต่ า ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  ในทางตรงกันข้าม กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกได้
จัดระบบบูรณาการการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเด่นของความช่วยเหลือประเภทน้ี ที่องค์การสงเคราะห์ควรน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ทหารผ่านศึก  เพื่ออ านวยความสะดวกและสามารถ
ช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วยได้ทันท่วงที อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับทหารผ่านศึกไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านการสงเสริมสิทธิและเกียรติ  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ขอสิทธิพิเศษ
ในกิจการของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินชีวิตของทหารผ่านศึก รวมทั้งยังมีการช่วยเหลือทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าเร่ืองคดีความ หรือการ
ช่วยเหลือด้านงานศพ ซ่ึงปัจจุบันมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือด้านงานศพของทหารผ่านศึกโดยตรง 
ขณะที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกจะจัดพิธีศพและจัดหาสถานที่ส าหรับฝังศพให้กับทหารผ่านศึก
เท่าน้ัน รวมทั้งทั้งสองประเทศยังได้จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในวีรกรรม
ให้กับทหารผ่านศึก ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการบริหารจัดการด้านการเชิดชูเกียรติขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีความหลากหลายกว่า  
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                  สรุป พบว่าการบริหารจัดการในเรื่องการสงเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึกของทั้งสอง
ประเทศรูปแบบเหมือนกัน และแต่ละรูปแบบต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อย ดังน้ันองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกควรที่จะน าจุดเด่นของรูปแบบการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของกระทรวงกิจการทหาร
ผ่านศึกมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสงเคราะห์ ในขณะเดียวกันก็ควรน าจุดด้อยของการ
สงเคราะห์ของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงจุดเด่นขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มากย่ิงขึ้น 
 
4.3 การสรา้งเครือขา่ย 
 

4.3.1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการสนับสนุนให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่ต่าง ๆ 
รวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มทหารผ่านศึกเพื่อการสงเคราะห์ ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบที่จ าแนกตามคุณลักษณะ
ของสมาชิกโดยให้จัดต้ังเป็นกลุ่มเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นเครือข่ายเชิงพื้นที่ (area 
network) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม องค์กร ที่อาศัยพื้นที่ด าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท างาน
ร่วมกันเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ต้ัง โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ทหารผ่านศึกช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลซ่ึงกันและกัน  โดยเฉพาะยามที่เกิดภัย
พิบัติในพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้แทนของกลุ่มเครือข่ายท าหน้าที่ประสานงานกับส านักงานสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกในส่วนภูมิภาคในการขอความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยเครือข่ายทหารผ่านศึกที่จัดต้ังขึ้นมีต้ังแต่
ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับอ าเภอ ซ่ึงปัจจุบัน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้สนับสนุน
ให้ยกระดับเครือข่ายทหารผ่านศึก  เพื่อการสงเคราะห์เป็นเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทหารผ่านศึกในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ 

4.3.2 ส าหรับกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก  ได้มีการน าแนวคิดเครือข่ายมาใช้ในการ
สนับสนุนการช่วยเหลือทหารผ่านศึก โดยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ได้สร้างความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการกับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในการสร้างเครือข่ายจะใช้ภารกิจที่คล้ายกัน
เป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างความสัมพันธ์  ทั้งน้ีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกได้ให้ความส าคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล  ซ่ึงได้มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยที่
ให้บริการด้านการรักษาในทุกมลรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพันธมิตรกับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  
สถานอนามัย  ศูนย์ดูแลสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อที่จะท าให้ทหารผ่านศึกได้รับความสะดวกในการ
รักษาพยาบาล  รวมทั้งยังมีการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษากับโรงเรียน วิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัย ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทหารผ่านศึก และ
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ครอบครัว ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น อีกทั้งได้มีการสร้างความมือทางด้านอาชีพกับภาคเอกชนในการที่
จะให้ทหารผ่านศึกมีอาชีพที่มั่นคง  ซ่ึงในการสร้างเครือข่ายของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก 
สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วย 

4.3.3 ผลการอภิปราย                    
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการสร้างเครือข่ายทหารผ่านศึกตามพื้นที่ต่าง 

ๆ เป็นรูปแบบของเครือข่ายตามคุณลักษณะของสมาชิกที่ เป็นทหารผ่านศึก โดยมีลักษณะเน้น
เครือข่ายแนวราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารผ่านศึกดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  และยังมี
เครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสัสดี หรือ กรมน. ในแต่ละพื้นที่  เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลความมั่นคงของรัฐ  ซ่ึงการด าเนินของเครือข่ายมีลักษณะแบบหลวม ๆ 
ไม่เป็นทางการ เป็นการประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือกัน  เป็นเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยน มีการติดต่อสื่อสาร โดยสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่
แน่นอนตายตัว  แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใครกระท าอะไรได้ ส าหรับกระทรวงกิจการทหาร 
ผ่านศึก  ได้มีการสร้างเครือข่ายเครือข่ายที่แบ่งตามโครงสร้างหน้าที่   โดยอาศัยภารกิจ   และการก่อ
ตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซ่ึงมีการสร้างเครือข่าย
ภาครัฐ   ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล  
ซ่ึงมีการสร้างพันธมิตรกับหน่วยที่ให้บริการด้านการรักษาในทุกมลรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพันธมิตรกับ
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  สถานอนามัย  ศูนย์ดูแลสุขภาพ ทั่วประเทศ  เพื่อท าให้ทหารผ่านศึก
ได้รับความสะดวก  ในการรักษาพยาบาล  ในการจัดต้ังเครือข่ายต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเน้น การด าเนินการ
ภายใต้กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของหน่วยงาน  หรือโครงสร้างหลักของกลุ่ม
ผลประโยชน์ น้ันๆ  

สรุป  การจัดต้ังเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกของทั้งสองประเทศมีลักษณะ
ต่างกัน โดยการจัดต้ังเครือข่ายของไทย มีลักษณะไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการประสาน
ความร่วมมือเท่าน้ัน  ที่มีการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในการรวมตัวกัน  ส าหรับการจัดต้ังเครือข่ายของ
อเมริกา เป็นเครือข่ายที่มีความเป็นทางการ มีสัญญาและข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการบูร
ณาการการท างานตามพันธกิจซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้มแข็งต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก  
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4.4 การวิเคราะห์จากการศกึษาข้อมูลภาคสนาม (Field Research)        
 

จะด า เ นิน วิ จัยข้ อมู ล จากการ เก็ บข้ อมู ลการสอบถาม โดยใ ช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการหาข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  ซ่ึงจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาและอุปสรรคในการยกระดับการให้การสงเคราะห์ที่จะท าให้ทหารผ่านศึกของไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน                      

1. ความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับบริการการสงเคราะห์ 
2. ปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึกที่ต้องการให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน

ศึกช่วยเหลือ 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ในการให้

การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
4.4.1 ความพงึพอใจของทหารผา่นศึกที่มารับบริการการสงเคราะห์                   

การศึกษาความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับการบริการด้านการ
สงเคราะห์ของทหารผ่านศึก เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
สงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะท าให้ทหารผ่านศึกมีความรู้สึกที่ดีต่อพันธกิจขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยในการเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจและระดับความเช่ือมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการ จะวัดจากความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการซ่ึงเป็นการวัดว่าหน่วยงานได้
ให้การสงเคราะห์อย่างไร ภายใต้กรอบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการที่ตรง
เวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดย
จะวิเคราะห์จาก 5 ประเด็น จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ จ านวน  30 
คน โดยใช้เคร่ืองมือ ดังน้ี 

- แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์
ตามแนวทาง ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open 
Ended Question ) เพื่อหาค าตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย  

- แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  (Non – Structured Interview)   เพื่อ
ใช้สัมภาษณ์เจาะลึกแบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบเพื่อจับประเด็นและน ามาตีความหมาย  โดยใช้
ทฤษฎีในการตีความ ซ่ึงจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์  

  4.4.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้
สัมภาษณ์ตามแนวทาง ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) และค าถามปลายเปิด 
(Open Ended Question ) ดังน้ี 
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ความพงึพอใจในดา้นตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานผู้ให้บรกิาร 
ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ  

                    พบว่าทหารผ่านศึก  27 คน มีระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก และอีก 3 คน มี
ระดับความพึงพอใจเฉย ๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ได้ต้ังใจอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ท าให้
ทหารผ่านศึกได้ทราบว่าในการขอรับการสงเคราะห์แต่ละประเภทมีเง่ือนไขและวิธีการอย่างไรบ้าง 
ต้องใช้เวลาเท่าไร โดยหน่วยต่าง ๆ มีผังขั้นตอนในการด าเนินการอย่างชัดเจน ท าให้ทหารผ่านศึกได้มี
ความเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอรับการสงเคราะห์ อย่างชัดเจน 

2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก  
            พบว่าทหารผ่านศึก 21 คน มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทหารผ่านศึก 8 คน 
มีความพึงพอใจระดับมาก และ ทหารผ่านศึกอีก 1 คน มีความพึงพอใจระดับเฉย ๆ ทั้งน้ีเมื่อมอง
ภาพรวมของความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยากแล้ว เกิดจากที่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกได้มีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้การบริการส าหรับการให้การสงเคราะห์
แต่ละประเภทอย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคล่องตัว         

3. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 
           พบว่าทหารผ่านศึก 20 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทหารผ่านศึก 4 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก และ ทหารผ่านศึกอีก 6 คน มีความพึงพอใจระดับไม่ค่อยพอใจ โดยปัจจัย
หลักที่ท าให้ทหารผ่านศึกมี ความพึงพอใจในด้านความรวดเร็วและทันตามก าหนดเวลา ได้แก่ความ
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่จะ ต้องครบถ้วนตาม เน่ืองจากการให้การ
สงเคราะห์ในแต่ละประเภทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น
ของทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์น่ันก็คือทหาร ผ่านศึกมีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบ
หรือไม่สมบูรณ์  

4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง   
                     พบว่าทหารผ่านศึก 30 คน  มีความพึงพอใจระดับมาก เน่ืองจากมีการให้บริการ
ตามล าดับ โดยส่วนมากส านักงานสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาคได้จัดที่น่ังให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง
อย่างชัดเจน  

ดังน้ันในภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ทหารผ่านศึกที่มารับบริการมี
ความพอใจในระดับค่อนข้างมาก ปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับ
บริการ คือความไม่สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการพิจารณา ซ่ึงท าให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาใน
การด าเนินการ 
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ดา้นเจา้หนา้ทีผู่้ใหบ้รกิาร 
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 

                  พบว่าทหารผ่านศึก 27 คน มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทหารผ่านศึก 3 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก ซ่ึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้การสงเคราะห์ ได้รับการอบรมในการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ และองค์การสงเคราะห์ได้ให้ความส าคัญในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
ในฐานะผู้ซ่ึงได้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

2. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ 
                    พบว่าทหารผ่านศึก  26 คน มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทหารผ่านศึก 4 คน 
มีความพึงพอใจระดับเฉยๆ ซ่ึงในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใส่ชุดปฏิบัติงานตาม
ระเบียบข้อบังคับ ท าให้เกิดความสง่างามในการปฏิบัติงาน  โดยผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยมีการก ากับ
ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

3. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ 
                    พบว่าทหารผ่านศึก 26 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทหารผ่านศึก 3 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก และ ทหารผ่านศึกอีก 1 คน มีความพึงพอใจระดับไม่ค่อยพอใจ โดยในการ
ปฏิบัติงานได้มีผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล ตลอดเวลา   

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  ให้
ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม  
              พบว่าทหารผ่านศึก 25 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทหารผ่านศึก 1 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก และ ทหารผ่านศึกอีก 4 คน มีความพึงพอใจระดับไม่ค่อยพอใจ โดยพนักงาน
ที่รับผิดชอบในงานการให้การสงเคราะห์ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความรู้ในการ
ให้บริการอย่างละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม พนักงานที่พึ่งได้รับการบรรจุใหม่ หรือการโยกย้ายต าแหน่ง
อาจส่งผลต่อความสามารถในการตอบข้อสงสัย หรือการให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ทหารผ่านศึก   

5. มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
               พบว่าทหารผ่านศึก 30 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก เน่ืองจากองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีนโยบายลงโทษในการปฏิบัติงานที่ทุจริตอย่างรุนแรง และมีกรอบในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงพนักงานทุกคนที่ท าหน้าที่ในการให้การสงเคราะห์ต้องช้ีแจงขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทหาร   
ผ่านศึกทุกคน 

ดังน้ันในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทหารผ่านศึกที่มารับบริการมีความพอใจใน
ระดับค่อนข้างมาก ปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับบริการ คือ ความรู้
ในการตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม เน่ืองจากพนักงานที่
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ได้รับการปรับย้าย หรือพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ยังขาดความรู้และทักษะในการตอบปัญหาข้อ
สงสัยต่าง ๆ ของทหารผ่านศึก  และเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ในเร่ืองงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 

                     พบว่าทหารผ่านศึก 22 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และทหารผ่านศึก 8 คน 
มีความพึงพอใจระดับเฉย ๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก ส านักงานสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่อยู่ในค่าย
ทหาร และอยู่ใกล้ชุมชนมีรถประจ าทางผ่าน ท าให้สะดวกต่อการเดินทาง ในขณะเดียวยังมีส านักงาน
สงเคราะห์ในส่วนภูมิภาค ที่มีที่ตั้งไกลจากชุมชน อาจท าให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร ส าหรับ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ส่วนกลางมีที่ต้ังอยู่ใจกลางชุมชน มีรถประจ าทางผ่านส านักงาน
หลายสาย ท าให้ทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  ห้องรับบริการ  ห้องน้ า ที่จอดรถ 
              พบว่าทหารผ่านศึก 12 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทหารผ่านศึก 5 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก และทหารผ่านศึก  13 คน มีความพึงพอใจระดับเฉย ๆ  ทั้งน้ีเมื่อมอง
ภาพรวม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาค ได้จัด
สิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับความต้องการ แต่ยังมีบางหน่วยในส่วนภูมิภาคก าลังด าเนิน
ปรับปรุงให้เหมาะสม โดยเฉพาะให้สามารถรองรับทหารผ่านศึกที่พิการได้  และอาคารส านักงาน
ค่อนข้างคับแคบ เก่า และทรุดโทรม มีสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยมาก   

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
             พบว่าทหารผ่านศึก 21 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และทหารผ่านศึก 9 คน 
มีความพึงพอใจระดับเฉย ๆ  เน่ืองจากในการปฏิบัติงานได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดวางเครือข่ายอิเล็กทรอนิคมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น แต่อย่างไรการพึ่งระบบอิ
เล็กทรอนิคอาจจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาได้เน่ืองหากระบบการท างานขัดข้อง ปัญหาส าคัญที่
ท าให้ทหารผ่านศึกรู้สึกเฉย ๆ มาจากการที่ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาค ไม่มี
เคร่ืองถ่านเอกสาร เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก ซ่ึงท าให้ทหารผ่านศึกจะต้องเสียเวลาเดินทางไป
ถ่ายเอกสารข้างนอกพื้นที่ 

4. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
             พบว่าทหารผ่านศึก 24 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และทหารผ่านศึก 6 คน 
มีความพึงพอใจระดับมาก เน่ืองจากมีป้ายบอกเส้นทางอย่างชัดเจน ประกอบกับอาคารส านักงาน



108 
 

สงเคราะห์ในส่วนภูมิภาคมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยอย่างชัดเจน ท าให้ทหารผ่านศึกรับรู้ได้
อย่างถูกต้อง 

5. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 
              พบว่าทหารผ่านศึก 26 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และทหารผ่านศึก 4 คน 
มีความพึงพอใจระดับมาก เน่ืองจากองค์การสงเคราะห์ได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส.  และให้ทุกหน่วย
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ดังน้ันในภาพรวม พบว่าทหารผ่านศึกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก  เร่ือง
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยส านักงานสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในค่ายทหาร ซ่ึงมีบาง
ส านักงานสงเคราะห์อยู่ห่างไกลจากชุมชนและสถานที่ราชการอ่ืน ท าให้การเดินทางไม่รับความสะดวก
เท่าที่ควร เช่นเดียวกันกับความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ซ่ึงยังมีบางส านักงานสงเคราะห์ ที่
ทหารผ่านศึกพิการส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่พอใจ โดยเฉพาะในเร่ืองของห้องน้ า ซ่ึงไม่รองรับและ
เอ้ืออ านวยแก่คนพิการ ประกอบกับอาคารส านักงานค่อนข้างคับแคบ เก่า และทรุดโทรม มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกน้อยมาก ไม่มีบริการถ่ายเอกสารให้กับทหารผ่านศึก ซ่ึงทหารผ่านศึกจะต้องเดินทางเข้า
ตัวเมืองเพื่อถ่ายเอกสารประกอบค าขอรับการสงเคราะห์ ท าให้ทหารผ่านศึกได้รับความล าบากเป็น
อย่างมาก ส าหรับป้ายข้อความบอกจุดบริการ  ความสะอาดของสถานที่  และความปลอดภัยของ
สถานที่  ทหารผ่านศึกมีความรู้สึกค่อนข้างพอใจ  

ดา้นคุณภาพการให้บรกิาร 
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 

                   พบว่าทหารผ่านศึก 26 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และทหารผ่านศึก 4 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก  ซ่ึงทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์สามารถได้รับบริการได้อย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องความต้องการได้  

2. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า 
                   พบว่าทหารผ่านศึก 27 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และทหารผ่านศึก 3 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก  ซ่ึงทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์สามารถได้รับบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่  

3. ผลการให้บริการในภาพรวม 
                   พบว่าทหารผ่านศึก 27 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และทหารผ่านศึก 3 คน มี
ความพึงพอใจระดับมาก  ซ่ึงทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์สามารถได้รับการบริการที่มีคุณภาพ  
สอดคล้องความต้องการ และสามารถตอบสนองความต้องการ  
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4.4.1.2 ผลการอภิปราย                    
พบว่าทหารผ่านศึกส่ วนใหญ่พอใจมากในด้านคุณภาพการให้บ ริการ 

เน่ืองจากทหาร  ผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ได้รับความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก  เจ้าหน้าที่ที่
ท าหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่เป็นเลิศ 
และมีการให้ทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับ
การสงเคราะห์เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงเป็นไปตามค่านิยมหลักองค์การ (Core value)  “ มีจิตสงเคราะห์ใน
การให้บริการ ท างานด้วยความรอบรู้ มุ่งสู่ผลงานที่ดีมีคุณภาพ” รวมทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ
เป็นการวัดในภาพรวมว่าทหารผ่านศึกมีความรู้สึกพึงพอใจกับการสงเคราะห์ว่าได้รับบริการที่ตรงตาม
ความต้องการของทหารผ่านศึก คุ้มค่ากับการเสียเวลาและค่าใจจ่าย  ในการเดินทาง ที่มารับการ
สงเคราะห์ แต่อย่างไรยังมีทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์มีความรู้สึกเฉยๆ   ต่อการให้บริการ 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถตอบค าถามได้ครบถ้วน ทั้งน้ีอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ยังขาด
ประสบการณ์และความรู้ในเร่ืองงานที่ได้รับมอบหมาย  ตามที่ คอทเลอร์ กล่าวว่า“ความพึงพอใจว่าเป็น
ระดับความรู้สึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการท างาน  หรือประสิทธิภาพ
กับความคาดหวังของลูกค้าโดยลูกค้าได้รับบริการหรือสินค้าต่ ากว่าความคาดหวัง จะเกิดความไม่พึง
พอใจแต่ถ้าตรงกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพอใจและถ้าสูงกว่า  ความคาดหวังจะเกิดความ
ประทับใจ” ซ่ึงการให้บริการภาพรวมทั้งหมดที่ทหารมารับการสงเคราะห์สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังที่จะได้รับบริการที่ ดีมีคุณภาพ จึงท าให้ทหารผ่านศึกมีความพึงพอใจค่อนข้างสูง  และ
สอดคล้องกับค าจ ากัดความเรื่องความพึงพอใจ ของ ชาบฟิน  ความว่า “เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการ
ต่อสถานประกอบการตามประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการน้ัน 
ๆ” แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อแนะน าที่ทหารผ่านศึกต้องการให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปรับปรุง ได้แก่ 
ด้านที่ต้ังของส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาคที่ห่างไกลจากชุมชน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกพื้นฐานที่จ าเป็นแก่ทหารผ่านศึก  

4.4.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non – Structured Interview)  ใช้สัมภาษณ์
เจาะลึกแบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบเพื่อจับประเด็นและน ามาตีความหมาย  โดยใช้ทฤษฎีในการ
ตีความ ซ่ึงจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 และ 4 
จ านวน 10 คน  

4.4.2.1 ปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึกที่ต้องการให้องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกช่วยเหลือ 
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การศึกษาปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึก เพื่อน าข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสงเคราะห์ให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงที่ต้องการให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกช่วยเหลือ ไม่ว่าด้านสวัสดิการ ด้านการ
รักษาพยาบาล หรือด้านการประกอบอาชีพ ให้ทหารผ่านศึกสามารถมีรายได้ เพียงพอ เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้ ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทหารผ่านศึกดีขึ้น  

1. ดา้นสวัสดกิารสงเคราะห์  
จากการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึก พบว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 

และ 4 มีระดับการรับรู้ค่อนข้างน้อย ซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 4 
เพศชาย อายุ 37 ปี ได้กล่าวว่า 

“ผมเคยเป็นทหาร   ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ในการในการรักษาความสงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมปลดจ าการแล้ว แทบจะไม่ได้รับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการเลย ไม่ว่าจะ
เป็นเงินช่วยเหลือรายเดือน  เงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพพิเศษ เหมือนที่ทหารผ่านศึกพิการได้รับ ทั้ง
ที่ผมก็ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับพวกน้ัน เพียงแต่มีรอดกลับมา โดยไม่ได้พิการ ท าไมสิทธิด้านเงิน
ช่วยเหลือถึงไม่ได้รับเลย การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ก็ให้สิทธิ์น้อยมาก เพียงแค่ 3,000 บาท ต่อ
ปี ซ่ึงไม่เพียงพอ ดีน่ะที่ผมมีบัตรทอง  องค์การ ฯ ช่วยเหลือผมเพียงเงิน 500 บาท ส าหรับเป็นค่า
เดินทางเท่าน้ัน จึงอยากให้องค์การช่วยเหลือเงินเพิ่มเติม ” 

ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 3 เพศชาย อายุ 65 ปี  ได้กล่าวว่า 
“ผมได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ราชการชายแดน พอผมเกษียณแล้ว

ผมจึงเป็นทหารผ่านศึก บัตรช้ันที่ 3  ผมได้รับเอกสารสิทธิต่าง ๆ  นานที่ผมถึงมารับการสงเคราะห์ 
เพราะอ่านแล้วสิทธิที่ได้รับน้อยเหลือเกิน ส่วนมากให้กับทหารผ่านศึกพิการทั้งน้ัน  บังเอิญผมมาท า
ธุระที่กรุงเทพ ผมเลยมาเบิกค่า   เดินทาง 500 บาท  ผมเป็นข้าราชการบ านาญเลยโชคดี ส่วนมากใช้
สิทธิที่ได้รับจากกองทัพเท่าน้ัน ” 

จากการศึกษา จะเห็นได้ว่า ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 และ 4 จะได้
สิทธิและผลประโยชน์จากการช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินจากองค์การสงเคราะห์น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อ
การบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ทั้งที่ทหารผ่านศึกดังกล่าวเคยปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับทหาร
ผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 1 เพียงแต่ไม่ได้รับความพิการเท่าน้ัน และอยากให้องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นเงินช่วยเหลือ เน่ืองจากปัจจุบันทหารผ่านศึกมีฐานะ
ยากจน  
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2. ดา้นกองทนุสงเคราะห ์
                         จากการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึก พบว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 
และ 4 มีระดับการรับรู้ปานกลาง  ซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์ 

  ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 4 เพศชาย อายุ  29 ปี ได้กล่าวว่า 
  “ผมเป็นทหารกองหนุน  เคยเป็นทหารเกณฑ์ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และได้บัตรทหารผ่านศึกช้ันที่ 4  ผมเคยขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมประกอบอาชีพ 
50,000 บาท แต่ไม่สามารถ กู้ได้  เน่ืองจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผมจะต้องผ่านการฝึกอบรมแล้วมี
ใบรับรองจากของ อผศ. หรือหน่วยงาน ภาครัฐ ถึงจะกู้ได้  

  จากข้อจ ากัดหลายด้านที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของทหาร
ผ่านศึกได้ เช่น วงเงินที่ให้กู้ยืมน้อยเกินไป โดยเฉพาะการให้กู้ยืมเพื่อไปซ้ือที่อยู่อาศัย ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์  ส าหรับเง่ือนไขในการให้กู้ยืมมีข้อจ ากัดเยอะเกินไป  ไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองจะการกู้ยืมเพื่อ    การประกอบอาชีพ ซ่ึงไม่เปิดกว้างให้ทหารผ่านศึกสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้อย่างอิสระ  เน่ืองจากองค์การสงเคราะห์ก าหนดกรอบในการประกอบอาชีพไว้  ดังน้ันตาม
ข้อเสนอแนะ  หากองค์การประสงค์ที่จะช่วยให้ทหารผ่านศึกมีอาชีพที่มั่นคงและมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง จะต้องลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการกู้ยืม และปรับวงเงินให้สูงขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ที่แท้จริง การเปิดกว้างในการให้การบริการทุนสงเคราะห์ จะเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. ดา้นอาชวีสงเคราะห ์
  จากการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึก พบว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 

และ 4 มีระดับการรับรู้ปานกลาง  ซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์ 
  ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 4 เพศชาย อายุ  32 ปี ได้กล่าวว่า 
  “ผมเคยเป็นทหารเกณฑ์ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พอ

ปลดประจ าการ ได้บัตรทหารผ่านศึกช้ัน 4  หลังจากน้ัน  เมื่อประมาณ  5 ปีที่ผ่านมา ผมก็มาที่กอง
อาชีพ เพื่อมาหางานท า ทางกองอาชีพ ได้แนะน าให้ผมเป็น รปภ. ของ สปภ. แต่จะต้องท างานที่ 
กรุงเทพ ซ่ึงผมปฏิเสธ เน่ืองจากผมต้องการท างานที่จังหวัดพิษณุโลก เน่ืองจากผมเป็นคนที่น่ัน อยาก
อยู่กับครอบครัวที่บ้านเกิด หลังจากน้ันผมจึงไปที่ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่พิษณุโลก ก็
เสนอให้ท างาน รปภ. เช่นเดียวกัน ที่จริงแล้วผมอยากฝึกอบรมอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
ปรากฏว่ามีแต่การฝึกอบรมขับรถ และซ่อม   เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงไม่ตรงกับความต้องการของผมเลย  
จึงไม่ได้ท างานตามที่จัดหา และไม่ได้อบรมตามที่เจ้าหน้าที่เสนอให้” 
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จากการศึกษา จะเห็นได้ว่าทหารผ่านศึก มีระดับการรับรู้ปานกลาง เน่ืองจากการ
ช่วยเหลือทางด้านอาชีพน้ัน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านอาชีพแก่ทหารผ่านศึกได้  ซ่ึง
พบว่าองค์การสงเคราะห์เน้นการฝึกอาชีพด้านอุสาหกรรมมากกว่า  และจัดหาอาชีพไม่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน  ประกอบกับทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
ไม่ต้องการย้ายจากถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน ดังน้ัน การที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีความมั่นคง
ทางด้านอาชีพ  องค์การจะต้องให้ความส าคัญต่อปัจจัยพื้นฐานของทหารผ่านศึกด้วย  โดยจะต้องเน้น
การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่ทหารผ่านศึก ไม่ว่าการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับการเกษตรของทหารผ่านศึก  ส่งเสริมและหาช่องทางในการน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมา
จ าหน่าย ตลอดจนจัดหาความรู้ใหม่ทางการเกษตรมาสร้างองค์ความรู้ให้แก่ทหารผ่านศึก ส าหรับการ
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ องค์การสงเคราะห์ควรปรับปรุงหลักสูตรอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรมของทหารผ่านศึกในแต่ละพื้นที่  เน่ืองจากปัจจุบันองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ก าหนดหลักสูตรในการประกอบอาชีพโดยไม่ได้ค านึงความต้องการที่แท้จริงของทหารผ่านศึกที่ก าลัง
ประสบปัญหาในด้านอาชีพ  

4. ดา้นการจดัหาทีด่นิเพือ่ทีอ่ยู่อาศยัและท ากนิ 
  จากการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึก พบว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 

และ 4 มีระดับการรับรู้ปานกลาง  ซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์ 
  ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 4 เพศชาย อายุ  40 ปี ได้กล่าวว่า 
  “ผมเป็นทหารกองหนุน  เคยไปประจ าการที่จังหวัดยะลา และได้บัตรทหารผ่าน

ศึก ผมเคยมาลงทะเบียน ขอเป็นสมาชิก เพื่อขอที่ดินท ากินในนิคมเกษตรกรรมที่นครพนม วันน้ีผมก็
มาตามเรื่องว่าอยู่ในขั้นตอนไหน แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเป็นไปตามคิว เน่ืองจากมีทหารจ านวน
มากได้มาลงทะเบียน ซ่ึงผมมองแล้วแทบไม่เห็นโอกาสเลย จึงอยากให้ อผศ. เร่งด าเนินการ หรือหา
พื้นที่อ่ืนให้ เน่ืองจากตัวเองเดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากินอย่างมาก” 

จากการศึกษา ทหารผ่านศึกมีระดับการรับ รู้ปานกลาง เน่ืองจากองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีนิคมเกษตรกรรมเพียง 7 แห่ง  ซ่ึงไม่เพียงพอกับความต้องการของทหาร
ผ่านศึกที่ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย และส่วนมากพื้นที่ที่ต้ังของนิคมเกษตรกรรมห่างจากชุมชน
เป็นอย่างมาก และอยู่ในพื้นที่กันชนใกล้ชายแดน ท าให้ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะขอความ
ช่วยเหลือในด้านน้ี อย่างไรก็ตามปัจจุบันองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พยายามที่ขอรับการจัดสรร
พื้นที่จากภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับความ
เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและขาดที่ดินท ากิน 
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5. ดา้นการรักษาพยาบาล 
  จากการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึก พบว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 

และ 4 มีระดับการรับรู้ปานกลาง  ซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์ 
  ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 4 เพศชาย อายุ  45 ปี ได้กล่าวว่า 
  “ผมเป็นทหารผ่านศึกบัตรช้ันที่ 4 ทุกวันน้ีใช้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

โดยจะส ารองจ่ายไปก่อนแล้วไปเบิกที่ส านักงานสงเคราะห์เขตอุบล วันน้ีผมมาตรวจร่างกายที่ 
โรงพยาบาลผ่านศึก เลยได้แวะมาที่องค์การสงเคราะห์ที่กรุงเทพ  จริง ๆ จะเป็นการดีมาก หากผม
สามารถเข้าตรวจที่โรงพยาบาลค่ายโดยไม่ต้องส ารองจ่ายเงินไปก่อน ซ่ึงที่จริงเราก็เคยเป็นทหาร 
น่าจะสามารถเข้ารักษาได้เลย โดยไม่ต้องมาที่ กรุงเทพ ซ่ึงเสียเงินและเสียเวลามากเลยครับ” 

จากการศึกษา  ทหารผ่านศึกมีระดับการรับรู้ปานกลาง เน่ืองจากทหารผ่านศึก
ได้รับการช่วยเหลือให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ถึงแม้นจะน้อย แต่ทหารผ่านศึกสามารถเข้า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอ่ืนของรัฐได้ โดยใช้บัตรทอง แต่อย่างไรก็ตาม ทหารผ่านศึกเห็นว่า
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรเพิ่มวงเงิน ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นกว่าน้ี เน่ืองจาก
ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังน้ัน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงควรปรับปรุง
ระบบการดูแลด้านการรักษาพยาบาลให้กับทหารผ่านศึก โดยสร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลกับ
โรงพยาบาลของกองทัพ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและสร้างช่องทางในการรักษาพยาบาล
ให้กับทหารผ่านศึก ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะท าให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลมากย่ิงขึ้น 

6. การสงเสริมสิทธิและเกียรติ 
  จากการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึก พบว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 

และ 4 มีระดับการรับรู้ปานกลาง  ซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์ 
  ทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่  4 เพศชาย อายุ  45 ปี ได้กล่าวว่า 
  “ผมคิดว่าทุกวันน้ี การเชิดชูเกียรติโดยองค์การได้จัดงานวันทหารผ่านศึก  ซ่ึงถือ

ว่าองค์การได้แสดงความระลึกถึงความกล้าหาญและเสียสละของพวกเรา ซ่ึงเราพอใจมาก  แต่ที่จริงๆ 
แล้วเราอยากให้องค์การจัดหาสิทธิพิเศษต่าง ๆให้พวกผมด้วย ไม่ว่าส่วนลดค่าน้ าค่าไฟ  ทั้งที่เราเคย
ออกรบ  น่าจะได้สิทธิพิเศษเหมือนกัน  เพราะพวกเราส่วนมากมีรายได้ต่ า  ฐานะยากจน  การได้สิทธิ 
ต่าง ๆ จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้” 

จากการศึกษา ทหารผ่านศึกมีระดับการรับรู้ปานกลาง เน่ืองจากปัจจุบันสิทธิและ
ผลประโยชน์ที่ทหารผ่านศึกได้รับจากภาครัฐและเอกชนค่อนข้างต่ า ยกเว้นทหารผ่านศึกพิการ ที่
ได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย  ซ่ึงในส่ วนของทหารผ่านศึกบัตร
ประจ าตัวช้ันที่ 2, 3 และ4 ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือประเภทน้ีมาก  เน่ืองจากผลประโยชน์
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ที่ได้ไม่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่แท้จริงได้  ส าหรับการเชิดชูเกียรติที่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกจัดขึ้น ทหารผ่านศึกมีความภูมิใจที่ไ ด้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันทหารผ่านศึกเป็นอย่าง
ย่ิง  

4.4.2.2 ผลการอภิปราย                    
 จากการศึกษาทหารผ่านศึกส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือที่

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนดที่สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของทหารผ่านศึกใน
ระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านกองทุนสงเคราะห์  ด้านอาชีวสงเคราะห์ ด้านการจัดหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและ
ท ากิน ด้านการรักษาพยาบาล การสงเสริมสทิธิและเกียรติและการรับรู้ค่อนในระดับข้างน้อย คือ ด้าน
สวัสดิการสงเคราะห์   

 ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะห์ผลจากการส ารวจ เห็นว่า การให้ความช่วยเหลือขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ก าหนดไว้ ทั้ง 6 ประเภท  สามารถตอบสนองความต้องการเพียงแค่ทหาร
ผ่านศึกพิการเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึงบริการสงเคราะห์ด้งกล่าว  ขณะที่ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ ได้แก่ ทหาร
ผ่านศึกบัตรประจ าตัวขั้นที่ 2 , 3 และ 4  ซ่ึงเป็นทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับทหารผ่านศึกพิการ  โดยเฉพาะด้านสวัสดิการที่ ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่แทบ
จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ จึงท าให้การรับรู้ใน การให้ความช่วยเหลือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม  เน่ืองจากทหารผ่านศึกทุกคนล้วนแต่
ได้เสียสละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติเช่นเดียวกัน  อีกทั้งการให้การช่วยเหลือขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ให้ความส าคัญ เพียงแต่ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 
(Physiological Needs) เท่าน้ัน ในขณะที่การสงเสริมสิทธิและเกียรติ  ซ่ึงเป็นการตอบสนองความ
ต้องการการยอมรับนับถือ  (Esteem needs) ตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาส โลว์  
(Maslow’s Need Hierarchy Theory) ที่ต้องการให้ทุกคนในสังคมยอมรับนับถือ ต้องการมีเกียรติ 
มีช่ือเสียง มีฐานะที่ได้รับการยอมรับ ทหารผ่านศึกมีการรับรู้ปานกลาง เน่ืองจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกยังขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ในการ
ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
                     การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และท าให้การสงเคราะห์เกิดประสิทธิผลต่อทหารผ่านศึก พบว่า 
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1. ระบบการให้การสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
- นโยบายการสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์มีความเหมาะสมที่จะ

ช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึกมีขึ้นภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์หัวหน้างานสงเคราะห์ใน
ส่วนภูมิภาค 

“ผมเห็นว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือ
ทหารผ่านศึกอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
อาชีพ ที่จะท าให้มีรายได้เพียงพอ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยปัจจุบันได้เน้นการ
สงเคราะห์เชิงรุก ซ่ึงเป็นนโยบายที่ให้ความส าคัญที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีอาชีพ เพื่อให้เกิดความ
ย่ังยืนแก่ทหารผ่านศึก  แต่ปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคที่สุด คือทหารผ่านศึกขาดความกระตือรือร้นที่
จะประกอบอาชีพ  อาจเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่องค์การสงเคราะห์ที่จะส่งเสริมไม่ตรง
กับความต้องการ  หรืออาจมาจากตัวทหารผ่านศึกเองที่สนใจการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงินมากกว่า ซ่ึง
หากองค์การมีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  จะส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การได้ ” 

ดังน้ันจากบทสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  พบว่ามี
ทัศนคติว่านโยบายการสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์มีความเหมาะสมที่จะช่วยเหลือให้ทหารผ่าน
ศึกมีขึ้นภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการก าหนดนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีใน ปัจจุบันองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มียุทธศาสตร์
ในการช่วยเหลือที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้ ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถตอบสนองนโยบายการให้การสงเคราะห์อย่างย่ังยืนได้  

- จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบโครงสร้างการให้การสงเคราะห์แก่ทหาร
ผ่านศึกซ่ึงจากตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลงานด้านการสงเคราะห์                            

“ผมเห็นว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีจุดแข็งในการให้การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็คือ เราช่วยเหลือทหารผ่านศึกทุกช้ันบัตร ไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกที่พิการ 
ทหารผ่านศึกทั่ วไป หรือครอบครัวทหารผ่านศึก ตลอดจนทหาร ผ่านศึกนอกประจ าการ  ใน
ขณะเดียวกันเรายังให้การช่วยเหลือทหาร ที่ก าลังก าลังปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับครอบครัวของผู้ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่  และเรายังมีการสงเคราะห์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ทางด้านอาชีพ ทหารผ่านศึกทุกประเภท และครอบครัว  สามารถมาขอรับการสงเคราะห์ได้ และทาง
องค์การยังมีเบี้ยเลี้ยงและที่พักให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย ส าหรับจุดอ่อนของระบบโครงสร้าง 
อาจจะเป็นที่เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ ที่ขึ้นอยู่กับประเภทช้ันบัตร ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ซ่ึง
ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทางที่ดีองค์การควรปรับปรุงเง่ือนไขและระเบียบการให้การ
สงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ” 
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ดังน้ันจากบทสรุปของการสัมภาษณ์ พบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มี
ทัศนคติว่า จุดแข็งของการสงเคราะห์ คือการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพราะเปิดกว้างให้กับทหาร
ผ่านศึก และยังครอบคลุมถึงทหารนอกประจ าการ และครอบครัวทหารผ่านศึก ตลอดจนผู้ที่ก าลัง
ปฏิบัติหน้าที่การรบได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ในทางตรงกันข้ามจุดอ่อนของระบบการสงเคราะห์ 
คือการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน ซ่ึงทหารผ่านศึกพิการเท่าน้ันที่ได้รับผลประโยชน์มากมาย ในขณะที่
ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พิการ ได้รับการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงินน้อยมาก ท าให้เกิด ช่องว่างของ
การสงเคราะห์  ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ไม่สามารถช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

- การสงเคราะห์ที่มีความเหมาะสม และการสงเคราะห์ที่ควรปรับปรุง ซ่ึง
จากตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลงานด้านอาชีพสงเคราะห์                             

 “ผมเห็นว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ให้การสงเคราะห์แก่ทหาร
ผ่านศึก ไม่ว่าการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ด้านเงินทุน ด้านที่อยู่อาศัยและที่ ดิ นท ากิน ด้านกา
รักษาพยาบาล และด้านอาชีพซ่ึงมีความเหมาะสมแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
ท าให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาเบื้องตนให้กับทหารผ่านศึกที่ก าลังประสบ
ปัญหาได้  องค์การ ฯ ควรปรับปรุงการเงินช่วยเหลือเหมาะสม อีกทั้งการส่งเสริมสิทธิและเกียรติควร
ยกระดับให้สูงขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันทหาร      ผ่านศึกยังไม่ถูกยอมรับจากสังคม  ถึงแม้นเราจะมี
ยุทธศาสตร์ในการท าให้ประชาชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการเชิดชูวีรกรรม แต่ท าเพียงแค่การจัด
งานวันทหารผ่านศึกเพียงวันเดียวเท่าน้ัน ซ่ึงมีแค่ทหารผ่านศึกเท่าน้ันที่มาร่วมงาน ประชาชนยังขาด
ความสนใจและให้ความส าคัญ  ” 

ดังน้ันจากบทสรุปของการสัมภาษณ์ พบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มี
ทัศนคติว่า การสงเคราะห์แต่ละประเภทมีความเหมาะสมที่จะสร้างความมั่นคงให้กับทหารผ่านศึก 
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  สิ่งที่ควรปรับปรุงคือการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือให้เหมาะสม
กับค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

2. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการในการให้การ
สงเคราะห์ 

พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มีทัศนคติว่า การจัดโครงสร้างขององค์กรยัง
ไม่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ยังไม่มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการจาก
ส่วนกลางเท่าที่ควรท าให้การแก้ปัญหาให้กับทหารผ่านศึกเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันต่อปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึก ในขณะเดียวกัน ข้อจ ากัดด้านงบประมาณคือปัญหาส าคัญที่สุดที่ท าให้การ
ด าเนินการในการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ เน่ืองจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ  ส าหรับการแก้ปัญหาที่จะส่งผลให้ทหารผ่านศึก  
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มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้ัน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มีความเห็นว่า องค์การสงเคราะห์ควรให้ความส าคัญใน
การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเน่ืองจากการที่ทหารผ่านศึกสามารถยืนหยัด
ด้วยตนเองได้น้ัน เกิดจากทหารผ่านศึกมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยเฉพาะ
ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงควรส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรมากกว่าก าร
ส่งเสริมอาชีพอุสาหกรรมอ่ืน ๆ 

ดังน้ันเมื่อศึกษาจากข้อมูลภาคสนามแล้วพบว่า  การที่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก จะท าให้ทหารผ่านศึกได้รับความพึงพอใจ และสามารถแก้ปัญหาความต้องการให้กับ
ทหารผ่านศึก เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและย่ังยืนน้ัน  องค์การจะต้องปรับปรุงระบบ
โครงสร้างการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ส าหรับการสงเคราะห์ องค์การควร
ปรับปรุงและให้ความส าคัญในการยกระดับการสงเคราะห์ที่ไม่ใช่ตัวเงินให้มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของทหารผ่านศึก ที่สามารถจะแก้ปัญหาและความยากจนของทหารผ่านศึกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

                   
5.1 สรปุผลการวิจยั 
                  

5.1.1 นโยบายของหน่วย   
โดยท าการวิเคราะห์ถึงแผนปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจ าปี

งบประมาณ 2559 – 2562  และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในเร่ือง
ของเป้าหมายของการด าเ นินงาน คือการช่วยเหลือทหารผ่านศึกให้มี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น แต่
กระบวนการในการด าเนินการต่างกัน โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ให้ความส าคัญในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีรายได้มั่นคง  และการสงเคราะห์ในด้านสวัสดิการ  เน่ืองจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีมุมมองการตอบแทนความเสียสละของทหารผ่านศึกในรูปของการให้
ความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทหารผ่านศึก ซ่ึงลักษณะการให้ความช่วยเหลือ
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในรูปของการประชาสงเคราะห์ (public welfare)  ที่มิได้หวัง
ผลตอบแทน โดยหวังเพียงการกินดีอยู่ดีของทหารผ่านศึก ไม่มีการคิดต้นทุน หรือก าไร  ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับทหารผ่านศึกที่ ได้เคยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ทั้งน้ี  การให้
ความช่วยเหลือในลักษณะการให้เปล่า ท าให้ทหารผ่านศึกเปรียบเสมือนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ที่ประสบปัญหาเดือนร้อน และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม อันส่งผลท าให้เกิดความไม่เท่า
เทียม  องค์การสงเคราะห์จึงเข้ามาช่วยเหลือ ดังน้ันการส่งเสริมอาชีพให้กับทหารผ่านศึก เป็นแนวทาง
ในการสร้างโอกาสให้กับทหารผ่านศึกที่จะมีรายได้ส าหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเท่าน้ัน จะ
มุ่งเน้นในด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตว่าได้รับการตอบสนองหรือไม่  ซ่ึงแนวทาง
ดังกล่าวไม่ได้สงผลในการเพิ่มศักยภาพให้กับทหารผ่านศึกในฐานะทุนมนุษย์ โดยเฉพาะทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital)  ประกอบด้วย ความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
ทักษะ ประสบการณ์ที่คนสะสมไ ว้ รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวเราที่ เรียกว่า Tacit Knowledge  
เช่นเ ดียวกันกับการให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ  ซ่ึงจะท าให้ทหารผ่านศึกไม่ ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง เน่ืองจากค านึงการช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เพียงอย่างเดียว  ในขณะเดียวกัน การที่จะท าให้สังคมมีส่วนร่วมในการเชิดชูวีกรรมและความเสียสละ
ของทหารผ่านศึก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะต้องเปลี่ยนบทบาทในการท าหน้าที่การให้ความ
ช่วยเหลือทหารผ่านศึกในฐานะผู้ด้อยโอกาส เป็นการส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับกับประชาชนในสังคม  โดยจะต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับทหารผ่านศึก  
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ในฐานะผู้กล้าหาญที่ได้ปกป้องประเทศชาติ ให้ประชาชนเกิดภาพลักษณ์ในใจ (Mental Picture) ต่อ
ทหารผ่านศึก และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) มีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่งช่ือเสียง ความเช่ือศรัทธาจากประชาชน ที่ทหารผ่านศึก
การท าคุณประโยชน์แก่สังคม ซ่ึงแนวทางการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์น้ันน าไปสู่รูปแบบการก าหนด
นโยบายที่พึงประสงค์ ที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับกับคนในสังคม และ
สังคมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน  การเชิดชูวีรกรรมของทหารผ่านศึก  

ส าหรับการช่วยเหลือของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ที่มีนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านความรู้ การศึกษา  การประกอบอาชีพ ให้กับทหารผ่านศึก และการความส าคัญใน
การเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก เกิดจากกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก มองว่าเป็นการตอบแทน
ทหารผ่านศึก ที่สมควรได้รับจากการได้เคยปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย ในการปกป้องความมั่นคงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
ซ่ึงกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกได้จัดให้เป็นผลประโยชน์เกื้อกูล  (fringe benefit) ขณะเดียวกัน
นโยบายก็ยังให้ความส าคัญการจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ  ส าหรับให้ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว  
รวมทั้งการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกอย่าง
ทั่วถึง  โดยก าหนดนโยบายในการสร้างพันธมิตรในด้านต่าง ๆ กับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ทหารผ่านศึกได้มีทางเลือกในการศึกษาและการรักษาพยาบาล  ซ่ึงนโยบายดังกล่าวส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ ดีต่อกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงนโยบาย
ดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย  (Physiological needs) ความ
ต้องการความปลอดภัย (Safety needs) และสามารถตอบสนองความต้องการยอมรับนับถือ 
(Esteem needs)  จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม  

ดังน้ัน จากข้อมูลในการวิเคราะห์ การต้ังช่ือหน่วยที่ต่างกันแต่มีภารกิจใกล้เคียงกัน
น้ัน จะมีนัยส าคัญในการก าหนดนโยบายของหน่วยเช่นกัน พบว่าประเทศไทยได้จัดต้ังองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก มาท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก โดยภารกิจของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเน้นการให้การสงเคราะห์ เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าให้กับทหารผ่านศึก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการให้การช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบ
ปัญหา  ในขณะเดียวกันประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดต้ังหน่วย คือกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ซ่ึงท า
หน้าที่สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ  ของทหารผ่านศึก อันเป็นแนวทางที่จะตอบแทนคุณงามความดีของ
ทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา  
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5.1.2 ระบบโครงสร้างการสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกอบด้วย
การสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน(MONETARY AIDs)และการสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (NON MONETARY  
AIDs) ซ่ึงมีการจัดรูปแบบการสงเคราะห์เหมือนกับกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก แต่ก็ยังมีความ
แตกต่างกันในเรื่องของประเภทการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก โดยพบว่าการสงเคราะห์ที่เป็น
ตัวเงิน (MONETARY AIDs) ส าหรับทหารผ่านศึกพิการของทั้งสองประเทศมีแนวทางการให้การ
สงเคราะห์ต่างกัน โดยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกใช้หลักเกณฑ์ระดับความพิการและจ านวนผู้ที่
ต้องอุปการะ ในทางตรงกันข้ามองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่ได้ค านึงถึงระดับความพิการ แต่
จะให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่พิการไม่ว่าจะมีระดับความพิการแตกต่างกันอย่างไร ก็ได้รับสิทธิ
และผลประโยชน์เท่ากัน  อีกทั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังให้การช่วยเหลือกับทหารผ่านศึก
ที่ไม่พิการด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหน่ึงที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก  ไม่ได้ด าเนินการ 
ส าหรับการสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (NON MONETARY AIDs) พบว่าลักษณะการให้ ความช่วยเหลือ
ไม่แตกต่างกันเท่าไร ทั้งสองประเทศให้ความส าคัญในด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะของกระทรวง
กิจการทหารผ่านศึก ได้มีการบูรณาการระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ทหาร
ผ่านศึกได้รับความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล  ในทางตรงกันข้ามในการช่วยเหลือด้าน
การรักษาพยาบาล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยทหารผ่านศึกสามารถ
เบิกจ่ายคืนได้ตามสิทธิที่ก าหนด ในขณะที่การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก
จะท าหน้าที่ค้ าประกันให้กับทหารผ่านศึกกับสถาบันทางการเงิน แต่ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึกจะจัดให้ทหารผ่านศึกกู้ยืมเงินจากเงินกองทุนขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยเสียอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า 

ทั้งน้ีพบกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ได้ให้ความส าคัญแก่การสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัว
เงิน (NON MONETARY AIDs) มากกว่าการสงเคราะห์ที่ เป็นตัวเงิน (MONETARY AIDs) ซ่ึงได้แก่ 
การสร้างเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา  การประกอบอาชีพ กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งยังให้ความส าคัญในการเชิดชูวีรกรรมทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการตอบแทนในความ
เสียสละ  ในทางตรงกันข้าม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกลับให้ความส าคัญในการช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ทหารผ่านศึก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน (MONETARY 
AIDs) มากกว่าการช่วยเหลือเพื่อให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพที่ ดีขึ้นอย่างย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ประกอบอาชีพ หรือการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ซ่ึงถือว่าเป็นการสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน 
(NON MONETARY AIDs) เน่ืองจากค่านิยมของคนไทย ที่มองการตอบแทนจะต้องอยู่ในรูปของ
เงินตราเท่าน้ัน จึงเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ทหารผ่านศึกไทย ไม่สามารถพึงพาตนเองได้  



121 
 

ส าหรับแนวคิดการเชิดชูวีรกรรมของทหารผ่านศึกให้เป็นที่ยอมรับกับคนสังคมน้ัน ไม่สามารถส าเร็จได้
น้ัน เน่ืองจากคนในสังคมมองทหารผ่านศึกเป็นเพียงผู้ด้อยโอกาส ที่รอการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นภาระของสังคม จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ไม่สามารถท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสรรเสริญในวีรกรรมของทหารผ่านศึก อย่างไรก็ตาม ระบบโครงสร้างการสงเคราะห์ของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีความหลากหลายมากกว่าของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก แต่
อย่างไรก็ตามในการให้การสงเคราะห์ทั้งสองรูปแบบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยังขาดความ
เท่าเทียมกัน โดยทหารผ่านศึกพิการจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิและผลประโยชน์มากกว่าทหารผ่านศึกที่
ไม่ได้พิการ ท าให้เกิดช่องว่างความเท่าเทียม และเกิดความเหลื่อมล้ าในการสงเคราะห์เป็นอย่างมาก 
ซ่ึงองค์การสงเคราะห์จะต้องมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ าดังกล่าว และจะต้องน าแนวคิด
การพัฒนาศักยภาพทหารผ่านศึกของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมาใช้เป็นกรอบในปรับปรุงความ
ช่วยเหลือเช่นเดียวกัน 

5.1.3 การจดัโครงสรา้งองคก์ร  
จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดหน่วยขององค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา  พบว่า ทั้งสองหน่วยมีรูปแบบที่ต่างกัน โดย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีการจัดโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ  (Bureaucratic 
Structure) ซ่ึงมีความซับซ้อนสูง และมีความเป็นทางการสูง เป็นระบบการจัดการโดยถือเกณฑ์
โครงสร้างงานที่เป็นทางการของอ านาจหน้าที่  ซ่ึงก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดมีการติดตามการท างาน
อย่างรัดกุมจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ และ
ระเบียบต่าง ๆ ประกอบกับการบริหารจัดการยังรวมอ านาจไว้กับผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลาง ซ่ึงท า
ให้การสงเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึกเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันต่อการแก้ปัญหาให้กับทหารผ่านศึก 
ในขณะเดียวกันกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที่
ปรึกษา (Line and Staff Organization Structure)  จะมีหน่วยงานที่ปรึกษาเข้ามา เพื่อช่วยศึกษา
ค้นคว้า  ให้ค าแนะน าให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ ให้หน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่ปรึกษาน้ี  จะ
เป็นอิสระขึ้นตรงกับผู้บริหารในฝ่ายหรือแผนกน้ันๆ   และมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ
ให้กับหน่วยที่รับผิดชอบในการให้การสงเคราะห์อย่างเต็มที่ ท าให้สามารถแก้ปัญหาของทหารผ่านศึก
ได้ทันเวลา  ซ่ึงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรน าแนวคิดการกระจายอ านาจมาใช้ในการบริหาร
จัดการ และควรจัดโครงสร้างใหม่ในลักษณะแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา (Line and Staff 
Organization Structure)  ซ่ึงจะส่งผลท าให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5.1.4 การสรา้งเครอืขา่ย 
พบว่าทั้งสองหน่วยได้มีการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการให้การช่วยเหลือ

ทหารผ่านศึก โดยในการสร้างเครือข่ายขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประสานโดยการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกันหมด ไม่มีการสั่งการการด าเนินการเกิดจากความสมัครใจ ซ่ึงลักษณะการจัดต้ังเครือข่าย
ดังกล่าวท าให้ขาดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และอาจน าไปสู่การล่มสลายของเครือข่ายเอง  
ส าหรับการจัดต้ังเครือข่ายของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก เป็นการจัดต้ังที่เกิดจากการบูรณาการ
ภารกิจที่เหมือนกันมีความเป็นทางการสูง  เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง การ
บริหารจัดการเครือข่ายมีการสั่งการ และประสานอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงทุกคนในเครือข่ายจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดที่ได้ตกลงกันไว้  

ดังน้ันจะเห็นว่าการสร้างเครือข่ายของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันมาก ไม่
ว่าจะเป็นในเร่ืองวัตถุประสงค์ หรือกระบวนการในการสร้างเครือข่าย ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึกต้องการให้ทหารผ่านศึกดูแลกันเอง ในขณะที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ได้สร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรกับหน่วยภาครัฐและเอกชน  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตอบแทนคุณงามความดีของ
ทหารผ่านศึกอเมริกันและสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ทหารผ่านศึกได้ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึง
รูปแบบการสร้างเครือข่ายน้ี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะต้องน าเอาจุดแข็งมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับทหารผ่านศึกได้มากที่สุด 

5.1.5 ความพงึพอใจของทหารผา่นศึกที่มารับการสงเคราะห์  
จากการศึกษาความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับการบริการด้านการ

สงเคราะห์ของทหารผ่านศึก พบว่าทหารผ่านศึกมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก โดยจะท าการวัดภายใต้
กรอบที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการที่ตรงเวลา การให้บริการอย่าง
เพียงพอ  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า  เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตามทหารผ่าน
ศึกได้มีข้อเสนอแนะให้ทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปรับปรุงเร่ืองที่ต้ังของหน่วยที่ให้การ
สงเคราะห์ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีที่ตั้งอยู่ในหน่วยทหารในพื้นที่ต่าง ๆ ซ่ึงห่างไกลจากชุมชน 
ท าให้ทหารผ่านศึกเสียเวลาและค่าใช่จ่ายมาก ประกอบกับต้องการให้ปรับปรุงด้านสถานที่  เน่ืองจาก
สภาพปัจจุบันส านักงานสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาคเก่าและคับแคบ ท าให้ทหารผ่านศึกไม่ได้รับความ 
สะดวกสบายเท่าที่ควร 
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5.1.6 ปัญหาและความตอ้งการของทหารผา่นศึก  
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึก เพื่อน าข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสงเคราะห์ให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการ
ที่แท้จริงที่ ต้องการให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกช่วยเหลือ ไม่ว่าด้านสวัสดิการ ด้านการ
รักษาพยาบาล หรือด้านการประกอบอาชีพ ให้ทหารผ่านศึกสามารถมีรายได้ เพียงพอ เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้ ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทหารผ่านศึกดีขึ้น  และจากการเก็บข้อมูล
พบว่าทหารผ่านศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 2 , 3 และ 4 พบว่า การให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ ทหาร
ผ่านศึก มีระดับการรับรู้ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากสิทธิและผลประโยชน์ที่ทหารผ่านศึกเหล่าน้ีได้รับ
ค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ด้านกองทุนสงเคราะห์  ด้านอาชีวสง
เคราะห์  ด้านการจัดหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและท ากิน ด้านการรักษา พยาบาล การสงเสริมสิทธิและ
เกียรติ  ทหารผ่านศึก มีระดับการรับรู้ปานกลาง แต่อย่างไรได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ที่ได้ควรสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการที่แท้จริงของทหารผ่านศึกในแต่
ละพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงและขยายฐานการให้การสงเคราะห์ให้มากขึ้น ทหารผ่านศึกดังกล่าวสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ 

5.1.7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานของผู้บริหารและเจา้หนา้ที่ทีท่ าหนา้ที่ใน
การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผา่นศึก 

การศึกษาด้านการปฏิบัติงาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และท าให้การสงเคราะห์เกิด
ประสิทธิผลต่อทหารผ่านศึก เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
สงเคราะห์ให้มีประสิทธิผล  พบว่าระบบโครงสร้างการจัดหน่วยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ที่เป็นรูปแบบระบบราชการ ท าให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติล่าช้า เน่ืองจากมีสายการบังคับบัญชาที่
ซับซ้อน  ท าให้การปฏิบัติงานเชิงรุกไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับยังไม่มีการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการจากส่วนกลางเท่าที่ควร ท าให้การแก้ปัญหาให้กับทหารผ่านศึกเป็นไปอย่างล่าช้า และ
ไม่ทันต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึก อีกทั้งข้อจ ากัดด้านงบประมาณคือปัญหาส าคัญที่สุด
ที่ท าให้การด าเนินการในการช่วยเหลือทหารผ่านศึก และควรให้ความส าคัญในการสงเคราะห์ทางด้าน
อาชีพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรมากกว่าการ
ส่งเสริมอาชีพอุสาหกรรมอ่ืน ๆ   
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาข้างต้น  พบว่าการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังไม่สามารถท าให้ทหารผ่านศึกที่ส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นได้น้ัน และสังคมทุกภาคส่วนยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูในวีรกรรมของทหารผ่านศึก ทั้งน้ีมา
จากนโยบาย ในการด าเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่การให้ความช่วยเหลือทหาร
ผ่านศึก เพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) ของทหารผ่านศึกเท่าน้ัน 
โดยไม่ได้ให้คุณค่าความส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะตอบสนองความต้องการความปลอดภัย
(Safety needs) และการยอมรับนับถือ (Esteem needs) ซ่ึงทัศนคติในการช่วยเหลือที่ องค์การ
สงเคราะห์มีต่อทหารผ่านศึก ในฐานะเสมือนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีผลต่อการก าหนดแนวทางใน
การช่วยเหลือ ซ่ึงต่างจากกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา ที่มีวัตถุประสงค์การให้
ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก เพื่อตอบแทนความกล้าหาญมากกว่า ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ต่างกันของทหารผ่านศึกทั้งสองประเทศ ซ่ึงนโยบายในการด าเนินงานที่ต่างกันส่งผลต่อระบบ
โครงสร้างการสงเคราะห์ อีกทั้งสภาพปัญหาความต้องการของทหารผ่านศึกของทหารผ่านศึกที่
แตกต่างกันตามปัจจัยแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ก็ส่งผลต่อการ 
ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานเช่นเดียวกัน  ดังน้ัน แนวทางในการยกระดับการให้การสงเคราะห์ที่
จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรจะด าเนินการปรับปรุง
ดังต่อไปน้ี 

5.2.1 ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทหาร
ผ่านศึกมากกว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  โดยองค์การสงเคราะห์ควรส่งเสริม
ใน    การสร้างภาพลักษณ์ของการด าเนินงาน ว่าการช่วยเหลือทหารผ่านศึกเป็นการตอบแทนคุณงาม
ความดีในความกล้าหาญของทหารผ่านศึกมากกว่าการช่วยเหลือทหารผ่านศึกในฐานะผู้ด้อยโอกาสที่
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือการศึกษา  เช่น  การส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมี
การศึกษาที่สูงขึ้น  การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายในกับทหารผ่านศึก โดยมีการ
ฝึกอาชีพที่จะช่วยให้ทหารผ่านศึกมีทักษะและความช านาญ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ซ่ึงเป็นยกระดับคุณค่าของ
ทหารผ่านศึก ผู้ซ่ึงได้เคยเสียสละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดนโยบาย
ในการให้ความช่วยเหลือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะต้องศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ทหารผ่านศึก ซ่ึงปัญหาส าคัญที่สุดของทหารผ่านศึก คือมีฐานะยากจน มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวของ      



125 
 

ทหารผ่านศึก  ตลอดจนวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ทหารผ่านศึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างย่ังยืน  

5.2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยให้มีความยืดหยุ่น  โดยน ารูปแบบการจัดโครงสร้างของ
กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกมาใช้ ในรูปแบบการแบ่งงาน  แบบงานหลักและงานที่ปรึกษา (Line 
and Staff Organization Structure) ซ่ึงจะเห็นได้จาก มีการแบ่งงานตามพันธกิจหลัก และมีที่
ปรึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะการให้อ านาจแก่
ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน ส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่ ในการบริหารงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
แต่ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญคือวัฒนธรรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซ่ึงมีรูปแบบการบริหาร
จัดการระหว่างการใช้รูปแบบของกองทัพกับพลเรือน ซ่ึงแนวทางในการบริหารจัดการของทหารให้
ความส าคัญในการก ากับดูแลตามสายการบังคับบัญชามากกว่าการมอบอ านาจในการตัดสินใจ       ซ่ึง
อาจจะท าให้การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไม่สามารถเกิดประสิทธิผลได้   

5.2.3 ปรับปรุงโครงสร้างการสงเคราะห์ 
                             1) การสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงิน (MONETARY AIDs) 
                                    องค์การสงเคราะห์ จะต้องลดช่องว่างการช่วยเหลือระหว่างทหาร  ผ่าน
ศึกบัตรประจ าตัวช้ันที่ 1 กับทหารผ่านศึกบัตรประจ าช้ันที่ 2 3 และ 4 ให้มีความเสมอภาค หรือ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการให้การสงเคราะห์  ซ่ึงพบว่าทหารผ่านศึกที่ ไม่ได้
พิการมีจ านวนมากและมีฐานะยากจนได้รับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการน้อยมาก  ท าให้ไม่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนได้  ดังน้ันจะต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านน้ีให้กับทหารผ่านศึกมากขึ้น 
โดยเฉพาะควรเพิ่มฐานการให้การสงเคราะห์ที่สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน หรือปรับ 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน เช่นเงินช่วยเหลือรายเดือน หรือเงินค่ารักษาพยาบาล 
เป็นต้น 
                             2) การสงเคราะห์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (NON MONETARY AIDs) 
                                     องค์การสงเคราะห์ จะต้องยกระดับการให้การสงเคราะห์ทางด้าน
อาชีพให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของทหารผ่านศึกในแต่ละพื้นที่อย่าง
เหมาะสม  โดยจะต้องเน้นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้กับทหารผ่านศึกเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และไม่อยากย้ายที่อยู่ไปประกอบอาชีพอย่างอ่ืน 
เช่น การน าทหารผ่านศึกไปศึกษาดูงาน  เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมให้กับทหารผ่านศึก
ส าหรับน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการหาตลาดให้กับทหารผ่านศึกเพื่อขายผลผลิต จึงเป็น
ส่วนหน่ึงของแนวทางในการที่จะช่วยเหลือทหารผ่านศึกให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและ
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ครอบครัวได้  รวมทั้ง ด้านอาชีพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับทหารผ่านศึก ให้สามารถแข่งขันและ
เป็นที่ ต้องการของตลาดแรงงานได้  และปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาล โดยจะต้องบูรณาการ    
ด้านการรักษาพยาบาลกับหน่วยงานที่ให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพทั่วประเทศเช่นเดียวกับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับทหารผ่านศึก 
ยกระดับการเชิดชูเกียรติ  โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิและ
เกียรติแก่ทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทหารผ่านศึกไ ด้เสียส ละชีวิตในการปกป้อง
ประเทศชาติเช่นเดียวกับประเทศ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเชิด
ชูเกียรติทหารผ่านศึก 

5.2.4  การสร้างเครือข่าย องค์การสงเคราะห์จะต้องมีการสร้างเครือข่ายในลักษณะ
บริหารการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ การน าแนวคิดด้านการสร้างเครือข่าย มาใช้ในการด าเนินงานของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการด้านการรักษาพยาบาลกับกระทรวง
สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลของกองทัพ เพื่อจะช่วยให้ทหารผ่านศึกได้รับความสะดวกในการใช้
บริการ หรือการบูรณาการการสงเคราะห์ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทหารผ่านศึก  ส าหรับ
การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะต้องสร้างพันธมิตรกับ
กระทรวงแรงงาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิด
ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ทหารผ่านศึก  อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญที่จะท าให้การ
ประกอบอาชีพของทหารผ่านศึกไม่ประสบความส าเร็จได้ เน่ืองจากทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอ่ืน  ดังน้ันการส่งเสริมความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพของทหารผ่านศึกจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ด้ังเดิมของทหารผ่านศึกด้วย  องค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึกควรจะต้องเป็นสื่อกลางในการหาตลาด
ส าหรับน าผลผลิตของทหารผ่านศึกมาจ าหน่าย เพื่อลดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลาง หรือจะต้องส ร้าง
ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผลผลิตทาง
การเกษตรของทหารผ่านศึก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
 

ในการจัดท าการค้นคว้าอิสระฉบับน้ี เป็นการศึกษาระบบโครงสร้างการสงเคราะห์ 
กรณีศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก 
สหรัฐอเมริกา  โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อการศึกษาต่อไป ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการให้การ



127 
 

สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการที่จะส่งผลกระทบต่อการให้การสงเคราะห์แก่
ทหารผ่านศึก เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้สนับสนุนส าหรับการพัฒนาในการ
ยกระดับการให้การสงเคราะห์ที่ส่งผลกระทบท าให้ทหารผ่านศึกของไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น
อย่างย่ังยืน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณค์วามพึงพอใจทหารผ่านศกึ 

 

วตัถุประสงค์   เพื่อสอบถามความพึงพอใจของทหารผ่านศึกและครอบครัวที่มารับการสงเคราะห์จาก
องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในด้านบริการ 
รวมทั้งส ารวจปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ต้องการให้
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกช่วยเหลือเพิ่มเติม  โดยจะน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้นและปรับปรุงระบบการสงเคราะห์ให้สามารถ  

                   ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง 
 
       1. แบบสอบถามน้ี มีเน้ือหา 5 ตอน 
        ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ตอนที่ 2    ความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค โดยได้ก าหนดระดับ     
                         ความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านเป็น  5  ระดับ 
           ตอนที่ 3    ข้อคิดเห็น 
           ตอนที่ 4    ปัญหาและความต้องการของทหารผ่านศึกและครอบครัว 
           ตอนที่ 5    ข้อคิดเห็น 
       2.  โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาความสอดคล้องกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่าน  แล้ว

กาเคร่ืองหมาย   
           ตรงกับระดับความพึงพอใจ รวมทั้งปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการสงเคราะห์  
       3.  ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารให้ดี
ย่ิงขึ้น   

................................................................................ 
ข้อชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด 
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1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
 

2.  อาย ุ     1)  21 - 40 ปี                        2)  41 – 60 ปี     3)  60 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศกึษาสูงสดุ 

    1)  ประถมศึกษา      2)  มธัยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า   

    3)  ปริญญาตรี      4)  สูงกว่าปริญญาตรี     
 
4.  สถานภาพของผูม้ารบับรกิาร 

     1)  เกษตรกร             2)  ผู้ประกอบการ  

     3)  รับจ้างทั่วไป       4)  รับราชการ/ทหาร/ต ารวจ 

     5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ………………………………………. 
 
 

5.  ประเภทชัน้บตัรประจ าตวั  

     1)  บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึก  ช้ันที่ 1  

            2)  บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึก  ช้ันที่ 2  

     3)  บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึก  ช้ันที่ 3 

              4)  บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึก  ช้ันที่ 4 

                  5)  อ่ืนๆ  ………………………………………. 
 

  

ตอนท่ี 1  ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2  ความพงึพอใจต่อหนว่ยงานผู้ให้บรกิาร (ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดของ
ท่านมากที่สุด) 
 

ความพงึพอใจในดา้นตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานผู้ให้บรกิาร 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก คอ่นขา้ง 
พอใจ 

เฉย 
ๆ 

ไม่คอ่ย 
พอใจ 

ไม่ 
พอใจ 

ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการ
ให้บริการ 

     

2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก      

3. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา      
4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง      

ดา้นเจา้หนา้ทีผู่้ใหบ้รกิาร 
5. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 

     

6. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ      

7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ        
8. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัย
ได้ตรงประเด็น  
   ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

     

9. มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน 

     

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทาง
มารับบริการ 

     

11. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  ห้องรับ
บริการ  ห้องน้ า ที่จอดรถ โรงอาหาร  

     

12. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ      
13. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

     

14. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม      
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ความพงึพอใจในดา้นตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานผู้ให้บรกิาร 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก คอ่นขา้ง 
พอใจ 

เฉย 
ๆ 

ไม่คอ่ย 
พอใจ 

ไม่ 
พอใจ 

15. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม      

ความพงึพอใจในดา้นตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานผู้ให้บรกิาร 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก คอ่นขา้ง 
พอใจ 

เฉย 
ๆ 

ไม่คอ่ย 
พอใจ 

ไม่ 
พอใจ 

ดา้นคุณภาพการให้บรกิาร 
16. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 

     

17. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า      

18. ผลการให้บริการในภาพรวม      

 
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุการบริการ
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์ทหารผา่นศึกที่มาขอรับการสงเคราะหจ์าก 

องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึทั้งในสว่นกลางและภูมภิาค 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาระบบโครงสร้าง

การสงเคราะห์ กรณีศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์   และกระทรวง
กิจการทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา    เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหาร
ผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูถัมภ์ เปรียบเทียบกับโครงสร้างของ
ระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ส าหรับน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยน้ี มาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการให้การ
สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งน้ี การสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกถึงปัญหาและความต้องการของทหารผ่าน

ศึกที่เกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์น้ี เป็นเพียงข้อมูลที่ใช้ทางการศึกษาเท่าน้ัน จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ และ

ผู้ให้สัมภาษณ์มีสิทธิที่จะให้สมัภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย  น้ีได้ 

แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน   ดังน้ี  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปและรายละเอยีดพืน้ฐานของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

ส่วนที ่2   ระบบการใหก้ารสงเคราะหข์ององค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก  

ส่วนที่ 3   ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นจากการบรหิารจดัการในการให้การสงเคราะห์  

                     แกท่หารผา่นศกึ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปและรายละเอยีดพืน้ฐานของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง  

2. อายุ...................ปี 

3. การศึกษา .....................................................   

4. อาชีพ………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2  การใหก้ารสงเคราะหข์ององค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก  

1. ท่านคิดว่าการสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการที่ทางองค์การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ

แก่ทหารผ่านศึกมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องในการบรรเทาความเดือดร้อน

ของท่าน หรือไม่และควรปรับปรุงอย่างไร 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่าการสงเคราะห์ทางด้านเงินกองทุนที่ทางองค์การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ

แก่ทหารผ่านศึกมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องในการบรรเทาความเดือดร้อน

ของท่าน หรือไม่และควรปรับปรุงอย่างไร 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
3. ท่านคิดว่าการสงเคราะห์ทางด้านเอาชีพที่ทางองค์การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่

ทหาร  ผ่านศึกมีความเหมาะสม เพียงพอและสามารถตอบสนองของท่านต้องการของ

ท่าน หรือไม่และควรปรับปรุงอย่างไร 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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4. ท่านคิดว่าการสงเคราะห์ทางในการจัดหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและท ากินที่ทางองค์การ

สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถ

ตอบสนองของท่านต้องการของท่าน หรือไม่  และควรปรับปรุงอย่างไร 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
5. ท่านคิดว่าการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลที่ทางองค์การสงเคราะห์ให้ความ

ช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องในการบรรเทาความ

เดือดร้อนของท่าน หรือไม่  และควรปรับปรุงอย่างไร 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
6. ท่านคิดว่าการส่งเสริมสิทธิและเกียรติที่ทางองค์การสงเคราะห์ได้จัดหาให้เพื่อช่วยเหลือ

แก่ทหารผ่านศึกมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องในการบรรเทาความเดือดร้อน

ของท่าน หรือไม่  และควรปรับปรุงอย่างไร 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  
7. ข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร/ผูป้ฏบิตัิหนา้ที่ที่เกีย่วขอ้งกับภารกิจการใหก้ารสงเคราะห์ 

ขององคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึทั้งในสว่นกลางและภูมภิาค 
 
แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาระบบโครงสร้างการสงเคราะห์ 
กรณีศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์   และกระทรวงกิจการทหารผ่าน
ศึก สหรัฐอเมริกา    เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกของ
องค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูถัมภ์ เปรียบเทียบกับโครงสร้างของระบบการให้การสงเคราะห์แก่
ทหารผ่านศึกของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา  ส าหรับน าผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยน้ี มาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ทั้งน้ี การสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกถึงโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์ ของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น้ี เป็นเพียงข้อมูลที่ใช้ทาง
การศึกษาเท่าน้ัน จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์มีสิทธิที่จะให้สัมภาษณ์
หรือไม่ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย  น้ีได้ 
 

แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน   ดังน้ี  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปและรายละเอยีดพืน้ฐานของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

ส่วนที ่2   ระบบการใหก้ารสงเคราะหข์ององค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก  

ส่วนที่ 3   ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นจากการบรหิารจดัการในการให้การ

สงเคราะห์แก่ทหารผา่นศกึ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปและรายละเอยีดพืน้ฐานของผู้ใหส้ัมภาษณ ์

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง  

2. อายุ...................ปี 

3. การศึกษา .....................................................   

3. ต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………………. 
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4. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ………………..ปี 

5. ประสบการณ์ในการท างาน

..............................................................................................................  

ส่วนที่ 2  ระบบการใหก้ารสงเคราะหข์ององคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ  

           1. ท่านคิดว่านโยบายการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มี

ความเหมาะสมที่จะช่วยเหลือทหารผ่านศึกให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่  อย่างไร    

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
2. จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงสร้างระบบการให้การสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึกในทัศนคติของท่าน คืออะไรบ้าง 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
3. ท่านคิดว่าการสงเคราะห์ประเภทใด ที่ควรจะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและจะต้องปรับปรุงอย่างไร  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้จากการบรหิารจดัการในการใหก้ารสงเคราะห์แก่ทหารผา่น

ศกึ 

             1. ท่านคิดว่าการจัดโครงสร้างองค์กรขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ส่งผลต่อการ
ประสิทธิภาพต่อการด าเนินการให้การสงเคราะห์ของท่านอย่างไร และโครงสร้างที่เหมาะสมใน
ทัศนคติของท่านควรเป็นเช่นไร 

    ............................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
. 
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2. ท่านคิดว่าอะไรคือ  อุปสรรคส าคัญในการปฏิบัติงานของท่าน และควรแก้ไชอย่างไร 

    ............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

3.  ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาของการให้การสงเคราะห์ที่ไม่สามารถช่วยให้ทหารผ่านศึกมี  

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างย้ังยืน  และควรแก้ไขในด้านใด 

               ............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ              
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    ประวัติผู้เขยีน 
 

ช่ือ นาย ยุทธการ ราชแข็ง 
วันเดือนปีเกิด 31 มีนาคม พ.ศ. 2514 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ.2538-2541: เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเช่ือ ธนาคาร

เอเชีย จ ากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2544-ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 

 
 
 


