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สวัสดีทานผูอานและผูติดตามวารสาร HR Intelligence 

 

วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เปนวารสารปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565) ซ่ึงผม

ในฐานะบรรณาธิการไดเขามาปฏิบัติหนาที่เปนฉบับที่ 3 และเปนฉบับสุดทายดวยไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา

โดยจะมีบรรณาธิการทานใหมเขามารับผิดชอบตอในฉบับตอไป ฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 7 

บทความที่ผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิใหผานเกณฑคุณภาพวิชาการเพื่อใชในการเผยแพรได ดูราวกับวา

สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั่วโลกที่เราเผชิญอยูมาตั้งแตปลายป พ.ศ. 2562 จนถึง

ปจจุบันเริ่มคลี่คลาย หลายประเทศมีมาตรการผอนปรนรวมถึงประเทศไทยในเดือนหนาเริ่มใหใสหนากากโดยสมัคร

ใจ รานอาหารเปดขายสุราไดถึงดึกดื่น เปนตน หวังใจวาเราจะไดใชชีวิตตามปกติแตเปนชีวิตตามปกติใหมที่ตอง

ปรับตัวและปองกันเตรียมรับมือการระบาดซ้ำหรือการอุบัติข้ึนมาใหมของโรคอ่ืน ๆ ท่ีไมทราบวาจะมาอีกเม่ือไรและ

รุนแรงแคไหน 

อยางไรก็ตาม บทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 7 บทความในฉบับนี้ มีสวนเกี่ยวของไมทางตรงก็

ทางออมท่ีจะนำพาความรูใหผูอานไดรับรูและเล็งเห็นผลไดถึงการนำไปใชประโยชนในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและสังคมของเรา ทั้งเรื ่องการสนทนากลุมแบบออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพภายใตสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 เกินกวา 80 ปแลวท่ีมีการใชวงจรคุณภาพพีดีซีเอ ในระบบการ

ผลิตสินคาและการบริการ การสำรวจความคิดเห็นของผูใชงานสื่อสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโค

วิด-19 ของภาครัฐ วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจยายประเทศของกลุมคนรุนใหม กรณีศึกษา กลุมเฟซบุก

โยกยายมาสายสะโพกโยกยาย ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยในระหวาง พ.ศ. 

2535-2564 และความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจากวิถีชีวิตใหมสู ว ิถีชีวิตถัดไปภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้ง 7 เรื่องนี้ จึงนาจะเปน

ประโยชนตอการทำความเขาใจองคความรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับ "มนุษย" ไดไมมากก็นอย

ตามท่ีผูเขียนตองการจะสื่อสาร เชิญทุกทานไดอานติดตามบทความของวารสารไดครับ 

รองศาสตราจารย ดร.ธีระ  สินเดชารักษ 

       บรรณาธิการ 
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จริยธรรมการตีพิมพ (Publication Ethics) 

วารสาร HR intelligence มุงม่ันท่ีจะรักษามาตรฐานดานจริยธรรมในการตีพิมพสูงสุด ดังนั้นทุกฝายท่ี 

เก่ียวของจะตองปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานดานจริยธรรมในการตีพิมพอยางเครงครัด 

 

หนาท่ีของบรรณาธิการตอผูนิพนธ 

1. บรรณาธิการมีหนาท่ีพิจารณาและตรวจสอบบทความท่ีสงมาเพ่ือเขารับการพิจารณาตีพิมพกับวารสาร 

ทุกบทความ โดยพิจารณาเนื้อหาบทความท่ีสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของวารสาร รวมถึงการตรวจสอบ 

คุณภาพบทความในกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความกอนตีพิมพ 

2. บรรณาธิการตองใชเหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติท่ีมีตอบทความ 

และผูนิพนธในดานเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผูนิพนธ 

3. บรรณาธิการตองไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธหรือผูทรงคุณวุฒิ ไมนำบทความหรือวารสารไปใช 

ประโยชนในเชงิธุรกิจหรือนำไปเปนผลงานทางวิชากรของตนเอง 

4. บรรณาธิการตองไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงไมปด 

ก้ันหรือแทรกแซงขอมูลท่ีใชแลกเปลี่ยนระหวางผูทรงคุณวุฒิและผูนิพนธ 

5. บรรณาธิการตองปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ ของวารสารอยางเครงครัด 

6. บรรณาธิการตองรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารใหมีคุณภาพและมีความทันสมัยเสมอ 

 

หนาท่ีของผูนิพนธบทความ 

1. ผลงานของผูนิพนธตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรท่ีใดมากอน 

2. ผูนิพนธตองไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน และตองมีการอางอิงทุกครั้งเม่ือนำผลงานของผูอ่ืนมานำเสนอ 

หรืออางอิงในเนื้อหาของบทความตนเอง 

3. หากผลงานทางวิชาการของผูนิพนธเก่ียวของกับการใชสัตว ผูเขารวม หรืออาสาสมัคร ผูนิพนธควร 

ตรวจสอบใหแนชัดวาไดดำเนินการตามหลักจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

รวมถึงตองไดรับความยินยอมกอนการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง 

4. ผูนิพนธตองเปดเผยแหลงทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ 

5. ผูนิพนธตองยินยอมโอนลิขสิทธิ์ใหแกวารสารกอนการตีพิมพ และไมนำผลงานไปเผยแพรหรือตีพิมพกับ 

แหลงอ่ืน ๆ หลังจากท่ีไดรับการตีพิมพกับวารสาร HR intelligence แลว 

6. ชื่อผูนิพนธท่ีปรากฎในบทความตองเปนผูท่ีมีสวนในผลงานวิชาการนี้จริง 

7. ผูนิพนธตองแกไขความถูกตองของบทความตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ 

 

 

    จริยธรรม 

    การตีพิมพ 
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หนาท่ีของผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

1. ผูทรงคุณวุฒิตองคำนึงถึงคุณภาพบทความเปนหลัก พิจารณาบทความภายใตหลักการและเหตุผลทาง 

วิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นสวนตัว และไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

2. ผูทรงคุณวุฒิตองไมแสวงหาประโยชนจากผลงานทางวิชาการท่ีตนเองไดทำการประเมิน 

3. ผูทรงคุณวุฒิตองตระหนักวาตนเองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของผลงานวิชาการท่ีรับประเมินอยาง 

แทจริง 

4. หากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบวาบทความท่ีรับประเมิน เปนบทความท่ีคัดลอกผลงานชิ้นอ่ืน ๆ 

ทรงคุณวุฒิตองแจงใหบรรณาธิการทราบทันที 

5. ผูทรงคุณวุฒิตองรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินท่ีกำหนด รวมถึงไมเปดเผยขอมูลของ 

บทความใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของไดรับรู 
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บทความวิจัย 

     7   การสำรวจความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีน 

 โควิด-19 ของภาครัฐ 

 ณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ 
 

   25 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงสถานการณ  

 การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

นัฐกมล บุญแกว 

 

บทความวิชาการ 

   39 การสนทนากลุมแบบออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพภายใตสถานการณ 

 แพรระบาดของโควิด-19 

ศาสตราจารย (พิศิษฐ) ดร.จำเนียร จวงตระกูล, รองศาสตราจารยรัญจวน ประวัติเมือง, 

รองศาสตราจารย ดร. กลาหาญ ณ นาน, ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดาวัลย สำราญ, พิบูลย ธาระพุทธิ, 

สุมณฑา ตันวงศวาล, ดร.สุเนตร มีนสุข, ดร.บวรนันท ทองกัลยา  
 

   63 เกินกวา 80 ปแลวท่ีมีการใชวงจรคุณภาพพีดีซีเอ ในระบบการผลิตสินคาและการบริการ 

 ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง  
 

   77 วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจยายประเทศของกลุมคนรุนใหม กรณีศึกษา  

 กลุมเฟซบุกโยกยายมาสายสะโพกโยกยาย 

 นันทิดา ไชยพงค ศุภกร มาเมา, กนกพร โพธิ์พล, กันตณัฏฐา กาญจนะ, กานตพิชชา อินทรอรัฏญ,  

 ณัฏฐา ปยมาตย, ธีรภัทร แกวคนฑา, ภูษิต ภูมีคำ 
 

   94 พัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยในระหวาง พ.ศ. 2535 – 2564 

 ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ  
 

   114 ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจากวิถีชีวิตใหมสูวิถีชีวิตถัดไปภายหลัง

 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 สิทธิศักดิ์ ไชยสุข, รองศาสตราจารย ดร.กมลพร สอนศรี  

    สารบัญ 

    Content 
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การสำรวจความคิดเหน็ของผูใชงานสื่อสังคมออนไลนตอแผนการบรหิารจัดการ 

วัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ 

 

ณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ0

1 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

วันที่ไดรับตนฉบับบทความ   : 10 พฤษจกิายน 2564 

วันที่แกไขปรับปรุงบทความ  : 20 พฤศจกิายน 2564 

วันที่ตอบรับตีพมิพบทความ  : 22 พฤศจกิายน 2564 

 

บทคัดยอ 

 แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญสำหรับการสรางภูมิคุมกันทั้งประเทศในชวงวิกฤตโรค 

โควิด-19 โดยผูคนใชพื้นที่ส่ือสังคมออนไลนในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นดังกลาว ซ่ึงประสงคที่จะสะทอน 

ใหภาครัฐพัฒนาแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ใหดียิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงตองการสำรวจความคิดเห็นของ

ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนที่มีตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ โดยใชวิธีการเชิงสำรวจและ

แบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ เชน Facebook หรือ Twitter 

เปนตน จำนวนทั้งส้ิน 353 ตัวอยาง ซึ่งใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ โดยพบวากลุมตัวอยางเห็น

ดวยกับแผนดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 และดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และเห็นดวยมากกับแผนดาน

กลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19  นอกจากนี้ แมกลุมตัวอยางจะเห็นดวยตอแผนการบริหารจัดการ

วัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ แตยังตองการใหรัฐเพิ่มจำนวนการนำเขาชนิดวัคซีนอยาง Pfizer หรือ Moderna รวมไปถึง

การเสนอแนะใหรัฐเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธรายละเอียดการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ใหมากขึ้นอีกดวย  

เปนตน 

 

คำสำคัญ : วัคซีนโควิด-19, โรคโควิด-19, ความคิดเห็น, แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19,  

ผูใชงานส่ือสังคมออนไลน 

 
1 Corresponding Author E-mail : nattawut.tintukasiri@gmail.com 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงสถานการณ 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

 

นัฐกมล  บุญแกว0

1 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

วันที่ไดรับตนฉบับบทความ   : 24 พฤศจกิายน 2564 

วันที่แกไขปรับปรุงบทความ  : 2 มกราคม 2565 

วันที่ตอบรับตีพมิพบทความ  : 3 มกราคม 2565 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครชวง

สถานการณของไวรัสโควิด 19 โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการสำรวจ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ

แบบสอบถาม ประชากรที่ทำการวิจัยครังนี้ คือ ผูมีความสนใจที่จะซื้อบานจัดสรรชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัส

โควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงคาความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 ป มีสถานภาพโสดและสมรส ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

10,000 – 20,000 บาท โดยสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรเพื่ออยูอาศัยเองและอาศัยกับครอบครัว ผลการ

ทดสอบสมมติฐานดานปจจัยทางประชากรศาสตรพบวา ปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือนสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

บานจัดสรร อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 ในสวนของดานสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดาน

องคประกอบทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 ซึ่งผูประกอบการสามารถนำผลการศึกษาไปใชปรับกลยุทธใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยผูประกอบการควรพัฒนาคุณภาพทั้งในดานกายภาพและการบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคามากที่สุด 

 

คำสำคัญ : บานจัดสรร, การตดัสินใจเลือกซื้อ, โควิด – 19
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Abstract 

The purpose of this study was to study the factors affecting the decision to buy a housing 

estate in Bangkok during COVID-19 situation using quantitative research in the form of a survey and 

data is collected using a questionnaire tool. The population in this study was 400 samples who were 

interested in buying a housing estate during the COVID-19 pandemic in Bangkok. The statistics used 

in the descriptive analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and 

the hypothesis testing were one-way analysis of variance. and analysis of multiple regression 

equations. 

The results showed that Most of the samples were female, aged 30-39 years, single and 

married. have a bachelor's degree, Occupation: civil servants/state enterprise employees and private 

company employees, average monthly income is at the level of 10,000 – 20,000 baht, mostly with 

the objective of deciding to buy an allocated house for living for themself and living with their 

family. The results of the hypothesis testing on demographic factors showed that Average monthly 

income is the factor affected the decision to buy a housing estate at 0.05 Significant level in terms 

of marketing mix, it was found that People factors and Physical Evidence and Presentation factors 

affected the decision to buy a housing estate in Bangkok during the COVID-19 pandemic at 0.05 

significant level, which entrepreneurs can use the study results to adjust their strategies to be more 

effective. Entrepreneurs should improve both physical and service quality to create the most value 

for customers. 

 

Keywords: Housing estate, Purchasing decision, COVID-19 
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บทนำ  

ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยส่ีที่จําเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย ซึ่งไมเพียงแตเปนส่ิงที่ พํานักอาศัยแตที่อยู

อาศัยยังจัดเปนทรัพยสินที่มีอายุยาวนาน การเลือกและการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยจึงเปนเรื่องสำคัญ โดยที่อยูอาศัยของ

มนุษยจะมีอยูหลายรูปแบบ อาทิเชน หองเชา/อพารตเมนต คอนโดมิเนียม รวมไปถึงบานจัดสรร นอกจากที่อยูอาศัยจะ

เปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนของชีวิตแลวยังเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพของชีวิต ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของประชาชน

ดวย อีกทั้งยังเปนการกระตุนการออม และเปนการลงทุนในระยะยาวรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่อยู

อาศัยซึ่งเปนทรัพยสินที่มีราคาสูงจึงตองคำนึงถึงปจจัยหลายดาน เชน การพิจารณาทำเลที่ตั้งโครงการ การเลือก

โครงการและราคาที่เหมาะสม การเลือกตำแหนงที่ดินและแบบบาน เปนตน ปจจุบันจำนวนประชากรมนุษยเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว ทำใหบานเปนที่ตองการและมีความจําเปนมากขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำใหการสรางบานอยูอาศัย

พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว และมีประโยชนมากกวาการอยูอาศัยตามความจําเปน คาใชจายในการกอสรางก็สูงตามสภาวะ

การในปจจุบัน จึงเปนโอกาสใหผูประกอบการในการสรางบานพรอมที่ดินสําเร็จรูปขายที่สามารถตอบสนองไดตรงตาม

ความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน เนื่องจากบานจัดสรรตอบโจทยในดานการอยูอาศัยเปนครอบครัวใหญ มีพื้นที่จอด

รถสวนตัว มีพื้นที่ใชสอยกวางขวาง สามารถเล้ียงสัตวได มีอิสระมากกวาในเรื่องความเปนสวนตัว เปนตน 

โดยเว็บไซต DDproperty ไดมีการสำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยูอาศัยในชวงสถานการณ Covid -19 พบวา

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหพฤติกรรมการซื้อที่อยูอาศัยที่เปล่ียนแปลงไป โดยผูตองการซื้อที่อยูอาศัย

ชะลอการเขาชมโครงการ และยืดเวลาการตัดสินใจซ้ือที่อยูอาศัยออกไป ซ่ึงแนนอนวาสงผลตอยอดจองและยอดโอน

กรรมสิทธิ์ ทำใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพยทั้งรายใหญและรายเล็กพิจารณาการเปดตัวโครงการใหมอีกครั้ง และหัน

มาระบายสต็อกในมือ เรงการโอนกรรมสิทธิ์  เพื่อใหรักษาสภาพคลองและมีเงินสดหมุนเวียน ขณะเดียวกัน

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยยังตองปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนไป จากการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 การประกาศใชมาตรการรัฐบาล และมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ดวยการหัน

มาทำการตลาดและรุกจัดกิจกรรมผานระบบออนไลน ไมวาจะเปน Facebook, LINE Official, VDO Call, VDO Walk 

Through, Virtual Reality 360 องศา, Electronic Direct Mail (EDM), Youtube รวมถึง Social Media เพื่อให

เขาถึงกลุมลูกคาไดทุกชองทาง เมื่อคนซื้อไมกลาออกมานอกบาน สำนักงานขายตองปดใหบริการชั่วคราว 

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจึงตองเรงปรับตัวเพื่อความอยูรอด แขงขันกันดวยแคมเปญกระตุนการขาย ที่การลดแลก

แจกแถมแบบที่เคยทำกันมาอาจไมแรงพอที่จะกระตุนการตัดสินใจของเรียลดีมานด ทำใหไดเห็นแคมเปญการตลาด

รูปแบบใหม ๆ ไมวาจะเปน จอง 0 บาท, อยูฟรี, ชวยผอน, กูได 110%, รับเงินคืน (Cash Back) และอีกมากมาย  

 ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid - 19 โดยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานใน

ภาวะวิกฤตไวรัส Covid – 19 และปจจัยที่สงผลใหตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในภาวะวิกฤตนี้ 

โดยผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้เปนประโยชนในการนําไปใชพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ

ของผูบริโภค และยังเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจที่ทำธุรกิจบานจัดสรรสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกจิไดอยางเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคเนื่องจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย

เปนตลาดที่มีความสำคัญตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ มีสภาพการแขงขันที่รุนแรง และเปนตัวช้ีวัดเศรษฐกิจไดวา

อยูในภาวะใด 

 

 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 28 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัส Covid – 19 

 2. เพื่ อ ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่ ส งผลการตัดสินใจซื้อบ านจัดสรรของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid – 19 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid – 19 

 

กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

Loudan & Bitta (อางถึงใน อภิวิทย ยั่งยืนสถาพร, 2558) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของเมื่อมีการประเมินการไดมาการใชจายหรือการจับจายใชสอย

ซึ่งสินคาและการบริการ 

ปริญ ลักษิตานนท (อางถึงใน รุงนภา นาพงษ, 2557) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้น

กอนและมีสวนในการกำหนดใหมีการกระทำ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (อางถึงใน อรพิน ภิรมย, 2559) ไดสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจไวในหนังสือ

การบริหารการตลาดยุคใหมวา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เปนลำดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรูความตองการ (Need recognition) 

การคนหาขอมูล (Information search) การประเมินผลพฤติกรรม (Evaluation of alternatives)การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase decision) และความรูสึกหลังการซื้อ (Post purchase felling) 

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดาน

ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 

1. เพศ เพศสามารถแบงแยกความตองการของผูบริโภคได โดยดูเพศของผูบริโภคเปนหลักในการตอบสนอง

ความตองการซึ่งเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ เพราะปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การบริโภคมาก เพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินคาบริโภคตาง ๆ กัน 

2. อายุ กลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันยอมจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน กลุม

วัยรุนชอบทดลองส่ิงแปลกใหม และชอบสินคาแฟชั่น กลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 

นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน และไดคนหาความตองการของสวน

ตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 

3. การศึกษา เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทำใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มี

การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความรูกวางขวางและเขาใจสารไดดี โดยทั่วไป

แลวคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใชส่ือมวลชนมากกวาคนที่มีการศึกษาต่ำและมักใชส่ือประเภทส่ิงพิมพ ในขณะที่คนซึ่งมี
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การศึกษาต่ำกวา จะใชส่ือประเภทวิทยุโทรทัศนภาพยนตรแตหากมีเวลาจำกัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพ

มากกวาส่ือประเภทอื่น 

4. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ การเขาสูชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส) การแตกแยกของ

ชีวิตสมรส (อันเน่ืองมาจากการตาย, การแยกกันอยู, การหยาราง) และการสมรสใหม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2541) สถานภาพสมรสเปนคุณลักษณะทางประชากรที่สําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็น

สําคัญที่สุด ในการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส 

องคการสหประชาชาติไดรวบรวมและแบงแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดังนี้ โสด สมรส หมายและไมสมรสใหม 

หยารางและไมสมรสใหม มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกวาคนที่แตงงาน

แลว การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ จะใชเวลานอยกวาคนที่แตงงานแลวเนื่องจากไมมีภาระผูกพัน หรือคนที่ตองอยูในความ

รับผิดชอบมากเทากับคนที่แตงงานแลว 

5. อาชีพ และลักษณะการรวมกลุมของผูฟง ลักษณะอาชีพหรือลักษณะแหงการรวมกลุมจะบงบอก

ลักษณะเฉพาะของบุคคล ชวงเวลาที่เปดรับขาวสาร เรื่องที่กลุมผูฟงสนใจเชน กลุมชาวนาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องราคา

ขาว ปุย เปนตน ในบางกรณีคนที่มีอาชีพอยางหนึ่งแตอาจจะไปรวมกลุมกับคนที่มีอาชีพหนึ่งก็ไดซึ่งก็จะทำใหความ

สนใจขยายวงกวางออกไป 

6. รายได (Income) เปนตัวแปรสำคัญในการกำหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่

มีความร่ำรวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ำจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสำคัญในการแบงสวนตลาดโดย

ถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดอาจจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการ

เลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเปนเกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะ

เปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาด สวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่น ๆ 

เพื่อใหกำหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน 

 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 434) ไดกลาวไววา การใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

สำหรับธุรกิจดานบริการ ประกอบดวยปจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) ผลิตภัณฑและบริการ 2) ราคา 3) การจัดจำหนาย 4) 

การสงเสริมการตลาด 5) บุคคลและพนักงาน 6) การสรางและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7.) กระบวนการ

กลยุทธการตลาด 7Ps เปนกลยุทธทางการตลาดที่ ฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ผูเปนเจาของแนวคิด Marketing 

3.0 ไดคิดคนขึ้นเพื่อใชกับธุรกิจประเภทบริการ โดย 7Ps นี้มีพื้นฐานมาจาก สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หรือที่รูจักกันดีในชื่อ 4P ที่คุนเคย ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 

Evidence และ Process โดย 7Ps คือ Marketing Mix แบบ 4Ps ที่มีอีก 3 องคประกอบเขามาเพื่อใหครอบคลุมกับ

ธุรกิจที่อยูในหมวด การบริการ  โดยไดเพิ่ม P เขามาอีก 3 ตัว คือ People , Process และ Physical Evidence 

รวมทั้งยังเปนการขยายมุมมองการวิเคราะหใหกวางขวางและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและ

ปรับปรุงแบรนดใหเขมแข็งยิ่งขึ้น (พรรณกัญจน วราวัฒนานนท, 2563) 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองความจำเปนและความตองการของมนุษยไดคือ ส่ิงที่ผูขายตอง

มอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 

ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได 
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2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ

บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกำหนดราคาการใหบริการ

ควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจำแนกระดับบริการที่ตางกัน 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอมในการนำเสนอ

บริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาใน

ดานทำเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนำเสนอบริการ (Channels) 

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดตอส่ือสารใหผูใชบริการ 

โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจสำคัญของ

การตลาดสายสัมพันธ 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจเพื่อให

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและ

ผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมีความสามารถมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม

มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

6. ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสราง

และนำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการ

ใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และ

การใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ 

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่

นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

โลกของการแขงขันที่นักธุรกิจทั้งหลายหยุดนิ่งไมได ตองพัฒนาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหทันตามกระแส

ตลอดเวลา เพื่อใหเขากับกลุมลูกคาเปาหมาย ดังนั้น สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก็เปนปจจัยพื้นฐานที่

นำมาใชไดเสมอในโลกแหงธุรกิจ 

สถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด 19 ทำใหเกิดปญหาขึ้นกับภาวะความเครียดหรือความกังวลตาง ๆ ซึ่ง

สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ โดยเฉพาะการเยี่ยมชมบานที่เปล่ียนแปลงไป  และปจจุบันการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้นและใหสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลง

ไปอยางรวดเร็วนั้นเปนปญหาพื้นฐานประการหนึ่งของแตละสังคม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีทรัพยากร

จำกัดอยางยิ่งเมื่อเทียบกับความตองการในดานตาง ๆ ที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตอง

พยายามใหการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองความตองการ

ของคนสวนใหญในสังคม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นราธิป แนวคาดี และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัด

นครปฐม พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือบานจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และผลการทดสอบปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ประกอบดวยดานการสราง การนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด 
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ดานชองทางการจัดจำหนาย และ ดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปรัชญาภรณ เพไร (2559) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน พบวา 1. ปจจัยสวนบุคลที่แตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 2. พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร

แตกตางกัน 3. สภาพแวดลอมในพื้นที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากที่สุดคือดานเทคโนโลยี 4. สวนประสม

ทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากที่สุดคือ ดานกระบวนการและส่ิงแวดลมทายกายภาพ ในสวนผล

การสัมภาษณเจาหนาที่ของสถาบันการเงินพบวา ทุกสถาบันการเงินพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะของผูกู และสวน

ใหญคำนึงถึงชื่อเสียงของโครงการบานจัดสรรที่ผูกูตองการซื้อเพื่อใชประกอบการใหสินเชื่อดวย 

 ชวลัน ธรินายางกูร (2555) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยใน

จังหวัดสมุทรปราการ พบวาจากการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย จำแนกตามปจจัย

ดานประชากรศาสตร พบวา ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได ตางกัน มีการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย แตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย

ประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย แตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว ทั้งนี้ ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 7 ตัวแปรรวมอธิบายความผันแปรของ

การตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ไดรอยละ 74.7 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร 

 สมมติฐานที่ 1 เพศสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 

 สมมติฐานที่ 2 ชวงอายุสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด 19 

 สมมติฐานที่ 3 สถานภาพครอบครัวสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

 สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

 สมมติฐานที่ 5 อาชีพสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด 19 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดตอเดือน 

 

สวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

- ดานผลิตภัณฑ (Product) 

- ดานราคา (Price) 

- ดานการสงเสรมิการขาย (Place) 

- ดานชองทางการจัดจำหนาย 

(Promotion) 

- ดานบุคคลากร (People) 

- ดานกระบวนการ (Process) 

- ดานองคประกอบทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

 

การตดัสินใจเลือกซื้อบานจดัสรรในเขต

กรงุเทพมหานคร ในชวงการแพร

ระบาดของไวรสัโควิด-19 
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 สมมติฐานที่ 6 รายไดเฉล่ียตอเดือนสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรงุเทพมหานครในชวงการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

 และสมมติฐานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรและปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

สมมติฐานที่ 7 ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

สมมติฐานที่ 8 ปจจัยดานราคาสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

สมมติฐานที่ 9 ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

สมมติฐานที่  10 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรสัโควิด 19 

สมมติฐานที่ 11 ปจจัยดานบุคคลสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

สมมติฐานที่  12 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรสัโควิด 19 

สมมติฐานที่ 13 ปจจัยดานกระบวนการสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร

ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1.ประชากรและตัวอยาง  

 ประชากรที่ทำการวิจัยครั้งนี้ คือ คนที่มีความสนใจที่จะซื้อบานจัดสรรชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด 

19 ภายในป 2563 - 2564 ในกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดขอบเขตเฉพาะบานมือหนึ่ง ตั้งแตราคา 3 ลานบาทขึ้นไป 

โดยผูวิจัยไดมีการคัดกรองผูตอบแบบสอบถามกอนวามีความสนใจซื้อบานจัดสรรหรือไม ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง

โดยใชวิธีสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากร

ในกรุงเทพมหานครที่แนนอน ผูวิจัยจึงกําหนดขนาด กลุมตัวอยางจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดไมเกิน 0.05 และไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 400 คน 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไประกอบดวย 1.เพศ 2.อายุ 

3.สถานภาพ 4.การศึกษา 5.อาชีพ 6.รายไดเฉล่ียตอเดือน และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบดวย 1.

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.ปจจัยดานราคา 3.ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย 4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 5.

ปจจัยดานบุคคล 6. ปจจัยดานกระบวนการ 7.ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

 ตัวแปรตาม (dependent Variable) ไดแก การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซึ่งสรางขึ้นจากการอางอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผานการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามทางออนไลน  
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(Google form) ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง ทั้งนี้เพื่อใหการวิจัยครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา

ทั้งหมดและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยโครงสรางแบบสอบถามทั้งหมดแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวยคำถาม 

55 ขอ ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คำถามในสวนนี้ประกอบดวยคำถามทั้งหมด 6 ขอ ในรูปแบบ

คำถามแบบปรนัยซึ่งเปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในภาวะการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 คำถามในสวนนี้

ประกอบดวยคำถามทั้งหมด 9 ขอ เปนคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ไดแก วัตถุประสงคในการเลือกซื้อ 

แหลงขอมูลของโครงการบานจัดสรร ระดับราคาบานจัดสรรที่เลือกซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ ชม

บานตัวอยางจากชองทางใด พบปญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรหรือไม ปญหาที่พบ เขตพื้นที่ที่เลือก

ซื้อบานจัดสรร และเหตุผลที่ทานใชพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 สวนที่ 3 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อและปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 คำถามในสวนนี้

ประกอบดวยคำถามทั้งหมด 40 ขอ 

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติสำเร็จรูปอยางเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ

ของขอมูลและตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสำหรับอธิบายคุณลักษณะของขอมูลทางประชากรศาสตร 

และพฤติกรรมในการเลือกซื้อบานจัดสรรของกลุมตัวอยาง ไดแกการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard error) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 การวิเคราะหโดยวิธี ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ปจจัยลักษณะบุคคลและพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน วัตถุประสงคในการซื้อ แหลงขอมูลของโครงการ ระดับราคาบานที่เลือกซื้อ 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ ที่ระดับนัยสำคัญทางทางสถิติ 0.05 

 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษา ความสัมพันธวาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 หรือไม ที่ระดับนัยสำคัญทางทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจำนวนทั้งส้ิน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง  

30 – 39 ป สวนใหญมีสถานภาพโสดและสมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือ 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยางอยูที่ระดับ 

10,000 – 20,000 บาท 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรมากที่สุด คือ เพื่ออยูอาศัยเอง และ

ครอบครัว แหลงขอมูลของโครงการบานจัดสรรกอนการตัดสินใจซื้อกลุมตัวอยางทราบขอมูลจาก แผนพับ/ใบปลิว 
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มากที่สุด สวนใหญกลุมตัวอยางเลือกซื้อบานจัดสรรที่ระดับราคา 3,000,000 – 5,000,000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรมากที่สุดของกลุมตัวอยางคือ ตนเอง ชองทางในการชมบานตวัอยางในภาวะวิกฤตการ

แพรระบาดของไวรัส Covid-19 กลุมตัวอยางสวนใหญชมบานตัวอยางผานการดูผานรูปถายในเพจของโครงการ/

อินเทอรเน็ต ในภาวะวิกฤต Covid-19 สวนใหญกลุมตัวอยางไมพบปญญาในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร เขตพื้นที่ที่กลุม

ตัวอยางเลือกซื้อบานจัดสรรในกรุงเทพมหานครสวนมากคือเขตพื้นที่บางแค ในสวนของเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อ

บานจัดสรรในภาวะการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะการ

ออกแบบของบาน 

 ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดลำดับแรก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รองลงมาคือ ดานราคา ดานบุคลากร ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริม

การตลาด และลำดับสุดทาย คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ  

 การทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวา ผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีรายไดเฉล่ียตอ

เดือนแตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่แตกตางกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 6 โดยมีผลการวิเคราะหดัง

ตาราง 

 

ตาราง 1 การทดสอบสมมติฐานทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันจะมีผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรที่

แตกตางกัน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน คาเฉลี่ย S.D. F-value Sig. (2-tailed) 

10,000 – 20,000 บาท 139 3.84 1.377 

2.46 0.049 

20,001 – 30,000 บาท 123 3.46 1.516 

30,001 – 40,000 บาท 81 3.91 0.989 

40,001 – 50,000 บาท 31 4.06 0.997 

50,001 บาทขึ้นไป 26 3.84 1.046 

 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด 19 พบวา ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 และ ปจจัยดานบุคคลากรสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 อยางมีนัยสำคัญที่ 

0.05 ซึ่งทำใหยอมรับสมมติฐานที่ 11 และ 12 โดยมีผลการวิเคราะหดังตาราง  
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ตาราง 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร และคา

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ปจจัย B Beta t sig 

Constant -0.029  -0.092 0.926 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ - 0.005 - 0.032 - 0.611 0.542 

ปจจัยดานราคา - 0.027 - 0.094 - 1.681 0.094 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 0.034 0.098 1.792 0.074 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 0.004 0.010 0.153 0.879 

ปจจัยดานบุคคล - 0.075 - 0.246 - 4.190 0.000 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 0.328 0.832 15.110 0.000 

ปจจัยดานกระบวนการ 0.019 0.045 0.862 0.389 

 

อภิปรายผล 

จากการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวาในกรณีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน ผูบริโภคที่

ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรที่แตกตางกัน  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลัน ธรินายางกูร (2558) พบวาปจจัยดานรายไดที่แตกตางกันของผูบริโภคสงผลกระทบที่

แตกตางในการเลือกซื้อบานจัดสรร และ นราธิป แนวคาดีและคณะ (2563) พบวาปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือนที่

แตกตางกันของผูบริโภคสงผลกระทบที่แตกตางในการเลือกซื้อบานจัดสรร 

 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหคูุณระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวา ปจจัยดานบุคคลากร และปจจัย

ดานองคประกอบทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด 19 โดยปจจัยดานบุคลากรพบวาการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ แตงกายสุภาพ

เรียบรอย พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่มีความเอาใจใสในการ

ใหบริการ (Service mind) พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ มีความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑ มีความสามารถในการให

คำปรึกษา คำแนะนำ และชวยเหลือผูใชบริการไดเปนอยางดี จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ประจำมีเพียงพอสำหรับ

ผูใชบริการ เชน เจาหนาที่ดูแลสวนกลาง สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของ ชวลัน ธรินายางกูร (2555) พบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัด สมุทรปราการพบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

พนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย

ประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ  

 ในสวนของปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพสามารถอธิบายไดวาการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีการ

ตกแตงสำนักงานขาย และสภาพแวดลอมของพื้นที่เยี่ยมชมรอบโครงการอยางสวยงาม ภายในโครงการมีบรรยากาศที่ดี 

สวยงาม รมรื่น มีการจัดที่รับรองลูกคา เพียงพอ บานตัวอยางมีความนาสนใจ มีการตกแตงและใชวัสดุถูกตอง สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งสอดคลองกับงาน
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ศึกษาของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) พบวา ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจซื้อบาน ผูบริโภคอาจมอง

ถึงสภาพแวดลอมของโครงการ การจัดแตงสถานที่ การทำภูมิทัศนใหสวยงามรอบ ๆ โครงการ บรรยากาศที่เหมาะกับการ

พักอาศัยของหมูบานที่จะเขามาซื้ออยูอาศัย นอกจากความรูสึกสบายและผอนคลายภายในรั้วบานแลว ผูบริโภคใน

ปจจุบันยังใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมรอบบานวาไดอยูในหมูบานที่มีสภาพแวดลอมที่ดีและสวยงาม 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้  ทำใหทราบถึงปจจัยที่ สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ผลการศึกษาที่ไดผูประกอบการสามารถนำไปใชในการปรับ

กลยุทธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น อีกทั้งเพื่อใหผูประกอบการ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงธุรกิจอีกดวย ผูวิจัยจึงไดสรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถระบุประเภทของปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 และระดับความสำคัญในแตละปจจัย ๆ วามีความสำคัญมาก

นอยเพียงใด ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อบาน

จัดสรรมากที่สุด คือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่จะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อบาน

จัดสรรที่ตรงกับความตองการในแงปจจัยตาง ๆ มากที่สุด 

 ดังน้ันผูวิจัยขอเสนอใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยใหความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ

เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของโครงการ เปนการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา  โดยพยายาม

สรางคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ควรทำใหภายใน

โครงการมีสภาพแวดลอมรอบบริเวณพื้นที่บานจัดสรรมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน การจัดวางผังเหมาะสม จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยหวังวาผลงานวิจัยที่ไดจะสามารถ

ชวยใหกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย และผูที่สนใจศึกษาผลงานวิจัยเลมนี้สามารถนำวิจัยไปประยุกตใชเพื่อสรางผลสำเร็จ

ในการดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยตอเน่ือง 

 1. ควรทำการขยายพื้นที่ไปยังกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภูมิภาคดวย อาทิ ปริมณฑล เปนตน เพื่อศึกษาความ

แตกตางแลวนำมาเปรียบเทียบกับวิจัยขางตนวาแตกตางกันหรือไม 

 2. เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 ควรมีการเก็บขอมูลในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูล

เชิงลึกมากขึ้นจะทำใหวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคและปรับกลยุทธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 3. การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพียง 7 ปจจัยจงึควรมีปจจัยอื่นเพิ่มเติม เพื่อ

นำขอมูลที่ไดมาศึกษาและวิเคราะหผลใหตรงกับความตองการที่แทจริงของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
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Abstract 

COVID-19 Vaccine Management Plan issue is important for building people confidence across 

the country during the COVID-19 crisis. People use social media spaces to express their views on the 

issue. which wishes to reflect on the government to develop a plan for the management of the 

COVID-19 vaccine to be even better. The aim of this study was to survey social media users' 

opinions on the government's COVID-19 vaccine management plan by using a survey method and an 

online survey questionnaire to collect data from users in social media such as Facebook or Twitter, 

etc., in a total of 353 samples and using frequency, percentage, mean, and standard deviation The 

results showed that Most of the respondents agreed with the government's COVID-19 vaccine 

management plan and show that The sample group agreed with the COVID-19 vaccine 

implementation plan and COVID-19 Vaccine Service Plan and strongly agree with The target group 

plan and the phase of implementation of the COVID-19 vaccine. In addition to the study, although 

the sample group agrees with the government's COVID-19 vaccine management plan, but they still 

want the government to increase the number of vaccine imports such as Pfizer or Moderna, 

including recommending the state increases public relations channels for details of registration for 

the COVID-19 vaccine. give more, etc. 

 

Keywords: COVID-19 vaccine, COVID-19, opinions, COVID-19 vaccine management plan, social media 

users 
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บทนำ  

ความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐมีความสำคัญ

อยางยิ่งที่จะนำไปสูการปรับปรุงแนวทางตาง ๆ ของรัฐเรื่องวัคซีนโควิด-19 เพื่อใหประเทศไทยพัฒนาการปองกันโรคโค

วิด-19 ไดดียิ่งขึ้น และกลับสูสถานการณปกติโดยเร็ว อันจะนำไปสูสภาวะปกติในชีวิตของประชาชนไทยอยางครอบคลุม

ทุกพื้นที่ โดยสถานการณโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยูจะทวีความรุนแรงของการระบาดเปนวงกวางรวมถึงการชุมนุม

ขนาดใหญ,ประชากรสูงอายุ, ประชากรไรถิ่นฐาน ,การสัมผัสโรคจากตางประเทศ, ความหนาแนนของเขตเมือง, ระบบ

สาธารณสุขไมเขมแข็ง, รัฐบาลขาดความโปรงใส, ส่ือขาดเสรีภาพ เปนตน (WHO Thailand, 2563) ประเทศไทยเกิด

การแพรระบาดของโควิด-19 มาถึง 4 ระลอก ตั้งแตปลายป2562 ถึงตนป 2563 ทำใหพื้นที่ในประเทศมีชวงที่ตองทำ

การล็อคดาวนอยางรุนแรง ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำลง รวมถึงปจจุบันยังมีผูติดเชื้อไมต่ำกวา 

10,000 คนตอวัน (กรมควบคุมโรค, 2564 “วัคซีนปองกันโรค” จึงกลายเปนส่ิงที่พลิกวิกฤติทางสังคมนี้ใหกลับมาสู

สภาวะปกติในสังคม ซึ่งวัคซีนปองกันโควิด-19 ที่หลากหลายบริษัทหรือองคกรจะชวยกระตุนใหรางกายของมนุษยสราง

ภูมิคุมกันตอเช้ือไวรัสดังกลาวขึ้นมา ชวยปองกันการติดเชื้อหากไดรับเชื้อในอนาคต แตตองใชเวลาระยะหนึ่งหลังฉีด

วัคซีนรางกายจึงจะสรางภูมิคุมกันขึ้นมาได 

ประเทศไทยรัฐไดมีการพยายามจดัสรรวัคซีนโควิด-19 เพื่อนำมาแจกจายใหกับประชาชนอยางทั่วถึง ซึ่งรัฐบาล

มีแผนที่จะจัดหาวัคซีนรวม 200 ลานโดสภายในป 2565 ซึ่งวัคซีนหลักที่นำเขามาในประเทศไทยคือ ซิโนแวค, แอสตรา

เซนเนกา, สปุตนิก วี, ไฟเซอร และ จอหนสันแอนดจอหนสัน (กรมควบคุมโรค, 2564) ซ่ึงรัฐบาลไดมีแผนในการ

ดำเนินงาน บริการ และแผนดานกลุมเปาหมายและระยะการใหวัคซีนโควิด-19 เพื่อบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ใหดี

ที่สุด แตสืบเนื่องจากประเด็นดังกลาว ในปจจุบันมีผูใชงานสอสังคมออนไลนไดใหความคิดเห็นที่หลากหลายตอประเด็น

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 โดยในชวงเวลาที่ผูคนไมสามารถออกจากบานไดดังปกติ ตองปรับเปล่ียน

พฤติกรรมที่ตองกกัตัวอยูทีพ่ักอาศัย หรือทำงานที่บาน (Work from home) โลกโซเชียลมีเดียกลายเปนส่ิงสำคัญในการ

รวมกลุมทางสังคมผานโลกเสมือนจริงนี้ เพื่อพูดคุยสนทนา การติดตอส่ือสาร ความบันเทิงในชวงเวลาเชนนี้เปนส่ิงสำคัญ 

รวมไปถึงการรับรูถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยเฉพาะขาวเกี่ยวกับสังคมหรือเรื่องโควิด-19 ที่สำคัญ (พัชชา เฮงษฎีกุล, 

2564) 

ประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมคนออนไลนแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของ

ภาครัฐ อาจมีการเก็บขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้บางแลว แตมักเปนการศึกษาที่เก็บขอมูลเฉพาะใน

องคกรหรือเฉพาะบางกลุมทั้งผานและไมผานส่ือสังคมออนไลน ซึ่งผูศึกษามองวายังไมมีการเปดกวางใหผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่หรืออิสระ ซึ่งประกอบกับการทีผู่ศึกษาเชื่อวาความคิดเห็นของประชาชน

เปนส่ิงสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตาง ๆ ของภาครัฐ และเพื่อใหผลการศึกษาที่อาจสะทอนความเห็น

อยางอิสระของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอประเด็นดังกลาว การศึกษาเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูซึ่งใชงาน

ส่ือสังคมออนไลนเปนหลักในสถานการณปจจุบัน ตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐจึงจะทำใหเขาถึง

การเก็บขอมูลหรือสงตอแบบสอบถามไดอยางรวดเร็วตามระยะเวลาในการศึกษา 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวของ 

 ขอมูลเกีย่วกับแผนการบรหิารจดัการวัคซีนโควิด-19  

กรมควบคุมโรค (2564) ไดเปดเผยแบบแผนและรายงานการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ  

ผานเอกสาร “แนวทางการใหบริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณการระบาด ป 2564 ของประเทศไทยฉบับปรับปรุง  

ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2564)” โดยแบงเปนขอมูล 3 ดานหลัก ไดแก ขอมูลดานการดำเนินงานเรื่องวัคซีนโควิด-19 ขอมูล

ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และขอมูลดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 

ขอมูลดานการดำเนินงานเรื่องวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกำหนดใหวัคซีนโควิด 19 แกประชาชนจำนวน 2 เข็ม (2โดส) 

โดยมีระยะระหวางเข็มตามเอกสารกำกับยา ดังนี้ วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด 

2 เข็ม มีระยะระหวางเข็ม 2-4 สัปดาห วัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด มีระยะหางระหวางเข็ม 

10-12 สัปดาห วัคซีน Comirnaty ของบริษัท Pfizer-BioNTech จำกัด 2 เข็ม โดยมีระยะระหวางเข็ม 3 สัปดาห และ 

วัคซีน mRNA-1273 ของบริษัท Moderna จำกัด 2 เข็ม โดยมีระยะระหวางเข็ม 4 สัปดาห อยางไรก็ตาม เนื่องจาก

สถานการณการระบาดของเชื้อสายพันธุเดลตา จึงไดกำหนดใหสามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่  1 ดวยวัคซีน 

CoronaVac ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด และเข็มที่ 2 ดวยวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca 

จำกัด โดยมีระยะหางระหวางเข็ม 3 – 4 สัปดาห หากเกินกวาระยะหางที่กำหนด ขอใหฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปองกันเชื้อกลายพันธุสายพันธุเดลตา โดยจะสรางภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสใหอยูในระดับที่สูง ใกลเคียง

กับผูที่ไดรับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม แตใชระยะเวลาส้ันกวา เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณของโรค ในระยะที่มีวัคซีนจำนวนจำกัด ดังนั้นรูปแบบการใหวัคซีนใน

ภาวะปจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธเดลตาเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว  คือ กำหนดใหบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขดานหนาที่ดูแลผูปวยโรคโควิด 19 เชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานแผนกผูปวยโรคโควิด 19 แผนกผูปวยนอก 

คลินิกทางเดินหายใจ หองฉุกเฉิน แผนกผูปวยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจาหนาที่หองปฏิบัติการ เจาหนาที่สอบสวนโรค 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (hospital) ที่ไดรับวัคซีนโคโรนาแวค 

(CoronaVac) ครบ 2 เข็ม ควรไดรับการกระตุนภูมิคุมกันโดยการรับวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีนชนิด messenger 

Ribonucleic Acid (mRNA) อีก 1 เข็ม ในปจจุบันภาครัฐกำลังเจรจาจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม จากหลายบริษัท

ผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหไดบรรลุเปาหมายครอบคลุมประชากรไทยอยางนอยรอยละ 70 ภายในป พ.ศ.2564 สำหรับ

วัคซีนทางเลือก ไดแก Sinopharm, Moderna และรวมถึงวัคซีนอื่น ๆ ที่กำลังจะเขามาในประเทศไทยนั้น จะตองมีการ

ติดตามขอมูลประสิทธิภาพของวัคซีนตอไป โดยเฉพาะในชวงที่เชื้อสายพันธเดลตากำลังแพรระบาดอยางรวดเร็ว  

ขอมูลการใหบริการวัคซีนโควิด-19 จากเปาหมายใหวัคซีนครอบคลุมประชากรไทยอยางนอยรอยละ 70 

ภายในป พ.ศ.2564 จำเปนตองบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคสวน เพื่อใหการดำเนินงานใหวัคซีนโควิด 19 มี

ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ไดแก ระยะเตรียมการ ระยะดำเนินการ และระยะหลังดำเนินการ ดังนี้ 

ระยะเตรียมการ การเตรียมระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการวัคซีนโควิด 19 อยาง

ทั่วถึง และเปนไปตามเปาหมาย กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดใหสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ

เพียงพอเปนสถานที่ใหบริการวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งมีการใหบริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาล ดำเนินการลงทะเบียน

ใหแกผูที่ประสงคจะเขารับวัคซีนอยางครอบคลุม และทั่วถึงตามชองทางที่พัฒนาขึ้นทั้งในระดับ ประเทศหรือระดับพื้นที่ 

ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนและนัดหมายรับบริการประเทศไทยไดกำหนดชองทางการลงทะเบียน

และการเขารับวัคซีน 3 ชองทาง ไดแก จองผาน “หมอพรอม” (Line OA และ Application) หรือ แอปพลิเคชัน อื่นใด
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ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปนทางเลือกสำหรับประชาชนผูประสงคจะเขารับวัคซีน นัดหมายผานสถานพยาบาล หรือ อสม. หรือ

ผานองคกร ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (On-site Registration) 

การเตรียมใหบริการ การจัดเตรียมสถานที่ใหบริการ และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใน

การใหบริการวัคซีนโควิด และเตรียมพรอมตอบโตกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคหลังฉีดวัคซีน จึงกำหนดการ

ใหบริการวัคซีนโควิด 19 เฉพาะในหนวยบริการหรือสถานที่ที่มีทีมแพทย/พยาบาลดูแลและสามารถใหการชวยเหลือ

ฉุกเฉินได เทานั้น ดังนั้น สถานพยาบาลควรจัดใหมีสถานที่ใหบริการเปนการเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผูมารอรับ

บริการ 

ระยะดำเนินการ ไดแก การยืนยันตัวตนกอนเขารับบริการ กอนการใหบริการกลุมเปาหมายจำเปนตองมีการ

ยืนยันตัวตน ดังนี้ 

วิธีที่ 1 การยืนยันตัวตนแบบ “กรอกขอมูลบัตรประชาชน” ผานระบบ Hospital Information System (HIS) 

หรือ Web-based หรือ Web application: Co-vaccine.moph  ณ จุดใหบริการ 

วิธีที่ 2 การยืนยันตัวตนโดยสแกน “QR Code/Virtual ID Application” ที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการ

พัฒนาวิธีการยืนยันตัวตนดวยวิธีอื่นเพิ่มเติมในระยะถัดไป 

หลังจากยืนยันตัวตนเรียบรอยแลว ระบบจะเขาสูรายละเอียดกิจกรรมการฉีดวัคซีนใหสถานพยาบาลทำการ

ยืนยันเขารับการฉีดวัคซีนใหกับผูจองสิทธิฉีดวัคซีนตอไป 

ขอมูลดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 รัฐไดพิจารณาและมีนโยบายใหจัดลำดับ

กลุมเปาหมายในการเขาถึงวัคซีนของประเทศไทยโดยปรับปรุงใหเหมาะสมตามขอเสนอจากภาคสวนตาง ๆ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัด วัตถุประสงค คือ การลดการปวยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 

และรักษาระบบสุขภาพของประเทศ 

กลุมเปาหมาย: (1) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนาทั้งภาครัฐและเอกชน* 

   (2) บุคคลที่มีโรคประจำตัว ไดแก โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เชน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

และโรคหอบหืดที่ควบคุมไดไมดี, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุก

ชนิดที่อยูระหวางเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุมกันบำบัด***, โรคเบาหวาน, โรคอวน, หญิงตั้งครรภ, ผูที่มีอายุตั้งแต 

60 ป ขึ้นไป รวมไปถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผูปวย 

ระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้น และเพียงพอ วัตถุประสงค คือ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ

ประเทศ และสรางภูมิคุมกันในระดับประชากรและฟนฟูใหประเทศกลับเขาสูภาวะปกติ 

กลุมเปาหมาย: กลุมเปาหมายในระยะที่  1 ไดแก  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากดานหนา, ผูประกอบอาชีพภาคการทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก และนักกีฬา, 

ผูเดินทางระหวางประเทศ เชน นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหวางประเทศ, ประชาชนทั่วไป และเด็ก, นักการทูต 

เจาหนาที่องคกรระหวางประเทศ นักธุรกิจตางชาติ คนตางชาติพำนักระยะยาว, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาค

บริการ 

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและส่ือสังคมออนไลน 

วิเชียร เกตุสิงห (2524, หนา 94-97) ไดกลาวถึงหลักการวัดความคิดเห็นวา การใชแบบสอบถามสำหรับวัด

ความคิดเห็นจะตองระบุใหผูตอบ ตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความที่กำหนดให แบบสอบถามประเภทนี้นิยม

สรางตามแนวคิดของลิเคอรท ซึ่งแบงน้ำหนักความคิดเห็นเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยมาก เห็นดวย 

ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง สวนการใหคะแนนขึ้นอยูกับใจความวาจะเปนปฏิฐาน (Positive) หรือนิเสธ 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 12 
 

(Negative) นอกจากนี้  ในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นนั้น ส่ิงที่มีอิทธิพลที่ทำใหความคิดเห็นแตกตางกัน

ประกอบดวย การอบรมของครอบครัว อิทธิพลของครอบครัวมีมากกวาปจจัยอื่น ๆ เพราะครอบครัวเปนสถาบันสังคม

แหงแรกของบุคคล, กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ บุคคลเมื่ออยูในกลุมใดหรือสังคมใดก็จะมีความคิดเห็นทางเดียวกันและ

สังคมนั้น ๆ กลุมเปนสวนผลักดันใหบุคคลมีการเรียนรู, วัฒนธรรม, การศึกษา, ส่ือมวลชนหรือส่ือตาง ๆ ไดแก 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ส่ือออนไลน เปนตน ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลมากตอการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคล 

เพราะจะเปนส่ือในการสรางความคิดเห็นดานบวกและดานลบได 

โดยส่ือสังคมออนไลนเปนส่ือสมัยใหมที่อาจสงผลตอความคิดเห็นของผูใชงานในเรื่องตาง ๆ ซึ่ง พัชชา เฮงษฎี

กุล (2564) พบวาปจจุบันทั่วโลกมีผูใชอินเทอรเน็ตเปนจำนวนมาก โลกอินเทอรเน็ตซึ่งมีส่ือสังคมออนไลน (โซเชียล

มีเดีย) เปนที่แหงการแบงปน และแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกัน ทำใหการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลง เชน การพบปะ

พูดคุยสนทนาแบบเห็นหนาพบเจอตัวกันของคูสนทนา หรือ การเขียนจดหมายสงทางไปรษณียสูการใชเทคโนโลยีการ

ส่ือสารในยุคดิจิตอลแหงโลกเสมือนจริง (Virtual World) กอใหเกิดยุคแหงการส่ือสารไรพรมแดน ทำใหคนจำนวนมาก

ทั่วโลกมีการดำเนินชีวิตทั้งในสังคมของโลกแหงความเปนจริงและสังคมแหงโลกเสมือนจริง โดยโซเชียลมีเดียที่ผูคนมักใช

งานมีทั้ง Facebook, Line, Instagram, Twitter, Tiktok หรือ Youtube เปนตน โดยในชวงเวลาที่ผูคนไมสามารถ

ออกจากบานไดดังปกติ ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ตองกักตัวอยูที่พักอาศัย หรือทำงานที่บาน (Work from home) 

โลกโซเชียลมีเดียกลายเปนส่ิงสำคัญในการรวมกลุมทางสังคมผานโลกเสมือนจริงนี้ เพื่อพูดคุยสนทนา การติดตอส่ือสาร 

ความบันเทิงในชวงเวลาเชนนี้เปนส่ิงสำคัญ รวมไปถึงการรับรูถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยเฉพาะขาวเกี่ยวกับสังคมหรือ

เรื่องโควิด-19 ที่สำคัญ  

ส่ือสังคมออนไลนในปจจุบันและในชีวิตประจำวัน ที่มักมีการนำเสนอภาพส่ือตาง ๆ ซึ่งสามารถสราง

กระบวนการเรียนรูใหมใหกับผูใชงาน จึงอาจสงผลตอความคิดเห็นและความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนในประเด็นตาง ๆ  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

อาจารยบุญเกียรติ การะเวกพันธุ และคณะ (2561) ไดศึกษาถึงหลักใหญของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือ 

การเปล่ียนระบบราชการที่เนนระเบียบและขั้นตอนไปสูการบริหารแบบใหมซ่ึงเนนผลสำเร็จและความรับผิดชอบ 

รวมทั้งใชเทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทำงาน Hood เห็นวาส่ิงที่เรียกวา “การจัดการภาครัฐแนวใหม” 

มีหลักสำคัญ 7 ประการ คือ จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชำนาญการ, มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน, เนนการ

ควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น, แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอย ๆ เปล่ียนภาครัฐใหแขงขันกันมากขึ้น  เนนการ

จัดการตามแบบภาคเอกชน และเนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด โดยการบริหารจัดการภาครัฐแนวควรที่

ตองการตรวจสอบความตองการใชทรัพยากรของภาครัฐ และ “ทำงานมากขึ้นโดยใชทรัพยากรนอยลง” (do more 

with less) 

ในขณะที่ ปญญา ฉายะจินดาวงศ และรัชนี ภูตระกูล (2549 : 3) ไดใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ

ภาครัฐแบบใดก็ตาม ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 

สวนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 

กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคมดำรงอยูรวมกันอยางสันต ิตลอดจน

มีการใชอำนาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
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จัดการหรือดำเนินงานตาง ๆ จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง ซึ่งองคกร หนวยงาน ภาคสวน หรือผูบริหารจัดการตองคำนึงถึง

หลักธรรมาภิบาลทุกขอ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง ไดทำการสำรวจความคิดเห็นตอการ

ฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 พบวา ประชาชนมีความเห็นใจและใหความสำคัญกับกลุมผูเส่ียงแนวหนา และระบุวา

บุคคลที่ควรไดฉีดวัคชีนกอนในลำดับแรก รอยละ 74.47 คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รองลงมา รอยละ 

51.85 คือกลุมผูมีโรคประจำตัวที่เส่ียงอันตรายจากการติดเชื้อรอยละ 50.71 เปนกลุมผูสูงอายุ และเมื่อถามถึงความ

ตองการฉีดวัคซีนของประชาชนพบวาประชาชนกวารอยละ 60 ตองการฉีควัคซีนปองกันโรคโควิด-19 มีเพียงสวนนอย

รอยละ 5.96 ที่ระบุวาไมแนนอน ทั้งนี้ รอยละ 22.12 บอกวาไมมีความกังวลใด ๆ ตอการฉีดวัคซีนจึงมีความตองการฉีด

วัดซีนทันทีที่มีโอกาส โดยผูที่กังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเผยถึงเหตุของความกังวล รอยละ 68.70 กลัวผลขางเคียงที่

เกิดขึ้นภายหลังการฉีด เปนอันดับหนี่ง รองลงมารอยละ 19.66 กังวลเรื่องประสิทธิภาพวัคซีนไมดีพอ 

สำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) ไดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 (วัคซีน) พบวาประชาชนเห็นดวยรอยละ 75.2 ตองการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 (ซึ่งใน

จำนวนนี้มีผูตองการฉีดและพรอมที่จะฉีดวัคซีนรอยละ 47.7 และผูตองการฉีดแตขณะนี้ยังไมพรอมฉีดวัคซีนรอยละ 

27.5) และพบวาประชาชนเห็นดวยกับวัคซีนที่ตองการฉีดมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ วัคซีนตามที่รัฐบาลจัดหาให (รอย

ละ 54.6) วัคซีนยี่หอไฟเซอร (Pfizer) (รอยละ 12.5) วัคซีนยี่หอโมเดอรนา (Moderna) (รอยละ 3.0) วัคซีนยี่หอจอหน

สันแอนดจอหนสัน (Johnson & Johnson) (รอยละ 2.5) และวัคซีนยี่หอโนวาแวกซ (Novavax) (รอยละ 0.9) สวนใน

ดานของความเชื่อมั่นตอคุณภาพของวัคซีนที่รัฐจัดสรรให พบวารอยละ 54.7 ไมเชื่อมั่น โดยใหเหตุผลวา กลัว

ผลขางเคียง (รอยละ 41.3) วัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ที่รัฐบาลจัดหาใหยังไมมีประสิทธิภาพเทาวัคซีนที่จะเลือกใชเอง 

(รอยละ 7.0) ไดรับขอมูลขาวสารของวัคซีนที่มีความขัดแยงกัน (รอยละ 5.7) และอื่นๆ เชน การผลิตใชเวลาส้ัน เปนตน 

(รอยละ 0.7)  

บวรลักษณ ขจรฤทธิ์ และคณะ (2564) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ พบวาในสวนของทัศนคติตอโรคโควิด-19 และแผนการจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-19 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงประเด็น

กระบวนการการตัดสินใจฉีดวัคซีนของประชาชนโดยอางอิงจากหนังสือ Vaccination and trust (2017) ที่จัดทำโดย

องคการอนามัยโลก ซึ่งไดพบวาการเขาถึงวัคซีนของประชาชนและประวัติการรับวัคซีนของประชาชนที่แตกตางกัน จะ

ทำใหประชาชนมีทัศนคติตอวัคซีนและกระบวนการตัดสินและรับวัคซีนแตกตางกัน 

ยศ ตีระวัฒนานนท และคณะ (2564) ไดทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบและความคุมคาของวัคซีน

โควิดที่พึงประสงคเพื่อใชในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใชในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมตอบคำถาม

สำคัญเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดหาและใชวัคซีนในประเทศไทย พบขอเสนอที่นาสนใจวา ระยะเวลาในการ

ปองกันโรคที่นานสำคัญเชนเดียวกันกับประสิทธิผลของวัคซีน สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของประชากร

กลุมเปาหมายเพื่อจัดสรรวัคซีนขึ้นอยูกับคุณสมบัติดานประสิทธิผลของวัคซีนและรูปแบบการแพรระบาด วัคซีนที่มี

ประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อ เหมาะในการใหในกลุมประชากรกลุมอายุ 20-39 ป และวัคซีนที่มีประสิทธิผลใน

การลดความรุนแรงของโรคเหมาะในการใหในกลุมผูสูงอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป 

Musha Chen แ ล ะ ค ณ ะ  (2021) ได ท ำก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  An online survey of the attitude and 

willingness of Chinese adults to receive COVID-19 vaccination ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทำความเขาใจความเต็ม
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ใจและปจจัยกำหนดในการยอมรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ในหมูประชาชนชาวจีน พบผลการศึกษาที่นาสนใจวา รอยละ 

83.8 เต็มใจรับวัคซีนโควิด-19 และ รอยละ 76.6 เชื่อวาวัคซีนจะมีประโยชนตอสุขภาพ อยางไรก็ตาม รอยละ 74.9 

แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 76.5 ตองการวัคซีนที่ผลิตในประเทศและ

เต็มใจรับการฉีดวัคซีนนี้มากกวาวัคซีนที่นำเขา ในขณะที่การศึกษาอยาง S. A. R. Syed Alwi และคณะ (2021) ได

ทำการศึกษาเรื่อง A survey on COVID-19 vaccine acceptance and concern among Malaysians ที่ศึกษากับ

ชาวมาเลเซีย พบวา อัตราการยอมรับและตองการวัคซีนโดยรวมสูง (83.3%) โดยมีอัตราต่ำสุดในหมูผูสูงอายุอายุ 60 ป

ขึ้นไป (63.4%) และมีความลังเลใจเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับผลขางเคียง (95.8%) รวมทั้งสวนใหญเห็นวาวัคซีนมี

ความปลอดภัย (84.7%) แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน (80.9%) ซึ่งมองวาวัคซีนมีประสิทธิภาพ (63.6%) และยังพบวา

ผูตอบแบบสอบถามบางสวนมีโรคประจำตัว เชน เปนเบาหวาน (24.7%) และภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง (23%) จึง

สงผลทำใหลังเลที่จะรับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น โดยอยูที่รอยละ 16.1 และ 15.8 ตามลำดับ ซึ่งผลการวิจัยตาง ๆ ชี้ชัด

วาชาวมาเลเซียยอมรับวัคซีนโควิด-19 ในอัตราที่สูง และพบวาปจจัยที่เกี่ยวของอยาง Social Media สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา รายได สงผลตอการยอมรับและความเห็นตอวัคซีนโควิด-19  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ ในประเทศไทย ทั้งใน Facebook Line หรือ 

Twitter เปนตน โดยจากการศึกษาพบวาไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนเนื่องจากไมมีการบันทึก/ลงทะเบียน 

จำนวนผูใชส่ือสังคมออนไลน เนื่องจากมีผูใชงานเพิ่มขึ้นอยูทุกวันและเวลาอยางตอเนื่อง แตจากการเปรียบเทียบจำนวน

บัญชีผูใชงานส่ือสังคมออนไลนกับจำนวนประชากรคนไทย ป 2564 พบวาในปจจุบันมีผูใชงานส่ือสังคมออนไลนอยูที่

รอยละ 78 ของจำนวนประชากรไทย แตเนื่องจากผูใชงานแตละรายสามารถมีบัญชีผูใช (Account) ในส่ือสังคม

ออนไลนตาง ๆ ไดมากกวา 1 บัญชี ตัวเลขดังกลาวจึงไมสามารถเปนรอยละของจำนวนประชากรในประเทศไทยที่

แนนอน (We are Social, 2564) 

1.2 กลุมตัวอยาง 

จากการศึกษาพบวาในประเทศไทยมีผูใชงานส่ือสังคมออนไลนอยูที่สัดสวนรอยละ 78 ของประชากรไทย แต

ตัวเลขดังกลาวไมไดหมายถึงรอยละของจำนวนประชากรในประเทศไทย จึงไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนเพื่อใชใน

การศึกษา ผูศึกษาจึงเลือกใชไดสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งใชในกรณีที่ไม

ทราบขนาดของประชากรที่แนนอนแตทราบสัดสวนของประชากรในการกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางขั้นต่ำเพื่อใหมีความ

เปนตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชสูตรคำนวณดังนี้ 

กำหนดให n =  

โดย      p แทน อัตราสวนหรอืสัดสวนของประชากรที่ตองการนำมาศึกษา 

z แทน คาที่ไดจากตารางแจกแจงปกตทิี่ระดบัความเชื่อมั่นทีต่องการ  

                         (z= 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) 

e แทน ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได (กำหนดให = 0.05) 
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n =  

n =  

จากการใชสูตรคำนวณไดผลกลุมตัวอยางจำนวน 169.03 คน ซึ่งผูศึกษาไดทำการเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางเผ่ือ

ความคลาดเคล่ือนรอยละ 30 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางขั้นต่ำ220 คน โดยทำการเลือก

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงานส่ือสังคมออนไลนไดจำนวน

ทั้งส้ิน 353 คน ตามระยะเวลาที่กำหนดในการสำรวจและศึกษา โดยอยูภายใตระยะเวลาในการเผยแพรแผนการบริหาร

จัดการวัคซีนโควิด-19 ฉบับสิงหาคม 2564 ซึ่งจัดทำโดยกรมควบคุมโรค  

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทางดานขอมูลทั่วไป รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความรูสึกตอโรคโควิด-19 และ

ขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, พื้นที่ที่พักอาศัย, ระดับการศึกษาสูงสุด, อาชีพ,รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน, ส่ือสังคมออนไลน, ขอมูลสุขภาพ, ความกังวลตอสถานการณโควิด-19 ความเชื่อมั่นตอการควบคุมโรคและการ

บริการวัคซีนโควิด-19, ความเห็นตอความเหมาะสมของแผนวัคซีนสลับชนิด, การรับรูถึงชนิดวัคซีนในประเทศไทย และ

ประวัติการรับวัคซีนโควิด-19 

ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ ไดแก ความ

คิดเห็นตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19, ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 

และดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจและใชแบบสอบถามในการวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 

สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยคำถาม 8 ขอ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 

สถานภาพ จังหวัดที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ส่ือสังคมออนไลนที่ใชงานเปนประจำในการรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 จากส่ือหรือภาครัฐ และขอมูลหรือประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 

โดยเปนแบบปลายปด (Close ended question) ใหเลือกตอบในชองที่กำหนด  

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความรูสึกตอโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 ของผูใชงานส่ือ

สังคมออนไลน ประกอบดวยคำถาม 5 ขอ สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพของผูใชงานส่ือสังคมออนไลน, 

ขอมูลความกังวลตอสถานการณโควิด-19 ขอมูลการตัดสินใจรับหรือไมรับวัคซีนโควิด-19  และความเห็นตอแผนการให

วัคซีนสลับชนิดโดยเปนแบบปลายปด (Close ended question) ใหเลือกตอบในชองที่กำหนด  

สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ประกอบดวยคำถาม 4 ขอ (ขอ 1 ถึง ขอ 4 ของสวนที่ 3) 

สอบถามเกี่ยวกับขอมูลการรับรูเกี่ยวกับชนิดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ขอมูลและประวัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ขอมูลผลขางเคียงที่ไดรับจากวัคซีนโควิด-19 โดยเปนแบบปลายปด (Close ended question) ใหเลือกตอบใน

ชองที่กำหนด  

สวนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของ

ภาครัฐ ทั้งในดานการดำเนินงานเรือ่งวัคซีนโควิด-19 ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และดานกลุมเปาหมายและระยะ

ดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 ประกอบดวยคำถามแบบปลายปด (Close ended question) โดยแตละขอคำถามจะมี

การถามขอคำถาม เห็นดวย และไมเห็นดวย โดยจะมีระดับความคิดเห็น 8 ระดับ แบงเปน 1-8 คะแนน ไดแก เห็นดวย
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มากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด , ไมเห็นดวยมากที่สุด ,ไมเห็นดวยมาก ,ไมเห็นดวยนอย 

และไมเห็นดวยนอยที่สุด  

4. วธิีเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและดำเนินการดังนี้ 

4.1 รวบรวมจากเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ รวมถึงแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4.2 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน (Google form) โดยผูศึกษานำแบบสอบถามในรูปแบบล้ิงค (URL 

Link) ไปสงตอและเผยแพรในส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ เชน Facebook Line Twitter Youtube เปนตน ใหไดจำนวน

กลุมตัวอยางไมต่ำกวา 220 คน ตอบแบบสอบถาม (โดยผูศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนไดทั้งส้ิน 353 คน ตามระยะเวลาที่กำหนด) 

4.3 นำผลการตอบกลับแบบสอบถามที่ไดรับไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติแลวจัดหมวดหมูความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยาง 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง เพศ, อายุ, จังหวัดที่พักอาศัย, ระดับการศึกษา, อาชีพ, 

รายไดตอเดือน, ส่ือสังคมออนไลนที่ใชงานเปนประจำในการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 

จากส่ือหรือภาครัฐ รวมไปถึงขอคำถามเรื่องขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความรูสึกตอโรคโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 

และ ขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของผูใชงานส่ือสังคมออนไลน คือ สถิติเชิงพรรณนา อธิบายดวยคารอยละ 

(Percentage) และคาอันดับ (Rank) 

การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของใชงานส่ือสังคมออนไลนตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ 

สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา อธิบายดวยคารอยละ (Percentage) คาอันดับ (Rank) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หลังจากที่ไดคาเฉล่ียผลคะแนนเปนชวงคะแนนตั้งแต 0 – 8 แลว ผูศึกษา

ไดทำการกำหนดการแปลคาเฉล่ียชวงคะแนนจากพิสัยเปน 4 ระดับ และใหความหมายของแตละชวงคะแนน ดังนี้ 

1.00-2.75 หมายถึง รูสึกไมเห็นดวยมากตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ควรปรับปรุง 

2.76-4.50  หมายถึง รูสึกไมเห็นดวยตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

4.51-6.25  หมายถึง รูสึกเห็นดวยตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

6.26-8.00  หมายถึง รูสึกเห็นดวยมากตอการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

 

ผลการวจิัย 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.3) มีอายุระหวาง 21 - 39 ป (รอยละ 74.2) โดยมีอายุเฉล่ีย 30 

ป สถานภาพโสด (รอยละ 76.5) อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (รอยละ 56.1) การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 

(รอยละ 68.6) เปนนักเรียนนักศึกษา (รอยละ 28.3) มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001 - 25,000 บาท (รอยละ 41.1) 

โดยมีรายไดเฉล่ีย 22649 บาทตอเดือน และใช Facebook (รอยละ 59.8) เปนส่ือสังคมออนไลนที่ใชขอมูลขาวสารจาก

รัฐเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือวัคซีนโควิด-19 เปนประจำ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี (รอยละ 88.4) 

ความรูสึกกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (รอยละ 77.6) และไมเชื่อมั่นตอการควบคุมโรคและการ

บริการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ (รอยละ 73.7) มองวาไมเหมาะสมของแผนการใหวัคซีนสลับชนิดของภาครัฐ (รอยละ 

61.2) และสวนใหญจะเลือกพิจารณา ความเส่ียงของผลขางเคียงวัคซีนโควิด-19 (รอยละ 24.9) และความจำเปนในการ



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 17 
 

รับวัคซีนโควิด-19 (รอยละ 18.5) ในการตัดสินใจเลือกรับหรือไมรับวัคซีน-19 กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูและรับทราบถึง

วัคซีนโควิด-19 ชนิดตาง ๆ ที่มีในประเทศไทย (รอยละ 90.1) ไดรับวัคซีนแลว 2 เข็ม (รอยละ 43.9) ผูที่เคยไดรับวัคซีน

สวนใหญจะเคยไดรับวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac (รอยละ 57.1 และ 21.0 ตามลำดับ) สวนผูที่ไมเคยไดรับวัคซีน

มากอน จะประสงครับวัคซีน Moderna และ Pfizer (รอยละ 38.5 และ 34.1 ตามลำดับ) ดังตาราง 

 

ตาราง 1 ขอมูลสวนใหญจากการสำรวจผูใชงานสื่อสังคมออนไลน 

ขอมูลสวนใหญจากการสำรวจผูใชงานสื่อสังคมออนไลน 
จำนวน (คน) 

(n = 353) 

รอยละ (%) 

(100.0) 

เปนเพศหญงิ 220 62.3 

กลุมอายุ 21-39 ป 262 74.2 

อายุเฉล่ีย = 30.72 

มีสถานภาพโสด 270 76.5 

อาศัยอยูในกรงุเทพและปริมณฑล 198 56.1 

มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี 242 68.6 

เปนนักเรียน/นกัศึกษา 100 28.3 

เปนผูที่ไมมีรายได 17 4.8 

ผูมีรายไดสวนใหญจะมีรายได 10,001-25,000 บาทตอเดือน 145 41.1 

รายไดเฉล่ีย = 22649.11 (คำนวณเฉพาะผูมีรายได) 

เลือกใช Facebook มากที่สุด 211 59.8 

มีสุขภาพรางกายแข็งแรงด ี 312 88.4 

กังวลตอสถานการณโควิด-19 274 77.6 

ไมเชื่อมั่นตอการควบคุมโรคและการบรกิารวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ 260 73.7 

มองวาแผนการใหวัคซีนสลับชนิดไมเหมาะสม 216 61.2 

เลือกคำนึงถึงความเส่ียงของผลขางเคียงวัคซนีโควิด-19 มากที่สุด กอนตัดสินใจรับ

วัคซีน 

236 24.9 

รับรู/รับทราบถงึวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยทุกชนดิ 318 90.1 

สวนใหญไดรับวคัซีนแลว 2 เข็ม 155 43.9 

ผูที่เคยไดรับวัคซีนแลวสวนใหญไดรับวัคซีน AstraZeneca 193 57.1 

ผูที่ไมเคยไดรับวัคซีนสวนใหญประสงคเลือกรบัวัคซีน Moderna มากที่สุด 35 38.5 

ผูที่เคยไดรับวัคซีนแลวสวนใหญจะมีอาการไขเปนผลขางเคียงมากที่สุด 147 23.7 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูใชงานสื่อสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ ใน

แตละดานและภาพรวม 

ลำดับ 
ความคิดเห็นของผูใชงานสือ่สงัคมออนไลนตอแผนการ

บริหารจัดการวัคซีนโควิด-19  
คาเฉลี่ย S.D. 

แปลระดับ

ความคิดเห็น 

1. ดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19  

1 
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเออยาง Pfizer เหมาะสมในปองกันโควิด-

19 มากกวาวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca เปนตน 
7.30 1.109 เห็นดวยมาก 

2 
ชนิดวัคซีนอยาง Sinopharm และ Moderna มีความ

เหมาะสมที่จะเปนวัคซีนทางเลือกในการปองกนัโควิด-19 
6.25 1.603 เห็นดวย 

3 
การกำหนดชองทางการลงทะเบียนยืนยันรับวคัซีนจากรัฐ 

เชน หมอพรอม, โรงพยาบาล เหมาะสมและเชื่อถือได 
4.90 2.016 เห็นดวย 

4 
การดำเนินงานของศูนยรับวัคซีนในพื้นทีข่องทาน มีขั้นตอน

และลำดับการใหบริการทีด่ี โปรงใสและเชื่อถือได 
5.24 2.117 เห็นดวย 

รวม 5.92 1.006 เห็นดวย 

2. ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19  

1 
ควรมีการคัดกรองและเฝาระวังอาการอยางละเอียด ทัง้กอน

และหลังรับวัคซีนโควิด-19 
7.14 1.234 เห็นดวยมาก 

2 
ผูทำหนาที่ฉีดวคัซีนโควิด-19 ควรเปนแพทยหรือพยาบาลผู

ชำนาญเทานั้น 
7.42 1.036 เห็นดวยมาก 

3 
รัฐไดใหบรกิารวคัซีนที่ไดมาอยางคุมคาและกระจายวัคซีนให

ศูนยรับวัคซีนตาง ๆ ในพื้นทีข่องทานอยางเพยีงพอ 
3.56 2.396 ไมเห็นดวย 

4 
รัฐไดใหบรกิาร และจัดสรรชนิดวัคซีนอยางครอบคลุมความ

ตองการของประชาชนทุกจงัหวดัทั่วประเทศ 
3.13 2.273 ไมเห็นดวย 

รวม 5.31 1.178 เห็นดวย 

3. ดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19  

1 
เมื่อวัคซีนมีปริมาณที่จำกัด รฐัควรคำนึงถึงการรักษาลด

จำนวนผูปวยในประเทศกอน 
6.96 1.498 เห็นดวยมาก 

2 
ควรใหวัคซีนแกบุคลากรทางการแพทยดานหนา และกลุม

เส่ียงตาง ๆ กอนประชาชนทั่วไป 
7.32 1.056 เห็นดวยมาก 

3 
เมื่อมีวัคซีนทกุชนิดเพียงพอ รฐัควรเรงใหวัคซนีแก ประชาชน 

“ทกุคน” ในประเทศไทย 
7.52 1.071 เห็นดวยมาก 

4 
เมื่อมีวัคซีนทกุชนิดมากขึ้นและเพียงพอ รัฐควรเรงฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคม และใหความสำคัญทุกพื้นที่ในประเทศ 
7.61 0.879 เห็นดวยมาก 

รวม 7.35 0.740 เห็นดวยมาก 

ภาพรวมทั้งหมด 6.19 0.647 เห็นดวย 
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จากตารางผลการศึกษาความคิดเห็นตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ พบวา ผูใชงานส่ือ

สังคมออนไลน เห็นดวย กับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐภาพรวม (คาเฉล่ียเทากับ 6.19 คะแนน) 

โดยผูใชงานส่ือสังคมออนไลน เห็นดวย กับดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ียเทากับ 5.92 คะแนน) ดานการ

ใหบริการวัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ียเทากับ 5.31 คะแนน) และ เห็นดวยมาก กับดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานให

วัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ียเทากับ 7.35 คะแนน)  

โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 อยูในระดับเห็นดวยมาก คือ 1. วัคซีนเอ็มอาร

เอ็นเออยาง Pfizer เหมาะสมในปองกันโควิด-19 มากกวาวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca เปนตน (คาเฉล่ีย 7.30) 

สวนขอคำถามที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย คือ 2.ชนิดวัคซีนอยาง Sinopharm และ Moderna มีความเหมาะสมที่จะ

เปนวัคซีนทางเลือกในการปองกันโควิด-19 (คาเฉล่ีย 6.25) 3. การกำหนดชองทางการลงทะเบียนยืนยันรับวัคซีนจากรัฐ 

เชน หมอพรอม, โรงพยาบาล เหมาะสมและเชื่อถือได (คาเฉล่ีย 4.90 คะแนน) 4. การดำเนินงานของศูนยรับวัคซีนใน

พื้นที่ของทาน มีขั้นตอนและลำดับการใหบริการที่ดี โปรงใสและเชื่อถือได (คาเฉล่ีย 5.24คะแนน) และดานการใหบริการ

วัคซีนโควิด-19 อยูในระดับเห็นดวยมาก คือ 1. ควรมีการคัดกรองและเฝาระวังอาการอยางละเอียด ทั้งกอนและหลังรับ

วัคซีนโควิด-19 (คาเฉล่ีย 7.14 คะแนน) 2. ผูทำหนาที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรเปนแพทยหรือพยาบาลผูชำนาญเทานั้น 

(คาเฉล่ีย 7.42 คะแนน)สวนขอคำถามที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับไมเห็นดวย คือ 3. รัฐไดใหบริการวัคซีนที่ไดมาอยางคุมคา

และกระจายวัคซีนใหศูนยรับวัคซีนตาง ๆ ในพื้นที่ของทานอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.56 คะแนน) 4. รัฐไดใหบริการ และ

จัดสรรชนิดวัคซีนอยางครอบคลุมความตองการของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ (คาเฉล่ีย 3.13 คะแนน) สวนดาน

กลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19” อยูในระดับ เห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 7.35 คะแนน) โดยเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ผลการวิเคราะห ความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 

ของภาครัฐ ดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 อยูในระดับเห็นดวยมาก โดย 1. เมื่อวัคซีนมี

ปริมาณที่จำกัด รัฐควรคำนึงถึงการรักษาลดจำนวนผูปวยในประเทศกอน (คาเฉล่ีย 6.96 คะแนน) 2. ควรใหวัคซีนแก

บุคลากรทางการแพทยดานหนา และกลุมเส่ียงตาง ๆ กอนประชาชนทั่วไป (คาเฉล่ีย 7.32 คะแนน) 3. เมื่อมีวัคซีนทุก

ชนิดเพียงพอ รัฐควรเรงใหวัคซีนแก ประชาชน “ทุกคน” ในประเทศไทย (คาเฉล่ีย 7.52 คะแนน) 4. เมื่อมีวัคซีนทุกชนิด

มากขึ้นและเพียงพอ รัฐควรเรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม และใหความสำคัญทุกพื้นที่ในประเทศ (คาเฉล่ีย 7.61 คะแนน) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนที่ไดทำการศึกษาสวนใหญเห็นดวยกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของ

ภาครัฐภาพรวม โดยเห็นดวยกับดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 และ ดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และเห็นดวย

มากกับดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 จึงสามารถกลาวไดวาแผนการบริหารจัดการวัคซีนโค

วิด-19 ของภาครัฐความเหมาะสมเพียงพอ หากภาครัฐสามารถดำเนินการตามแผนดานตาง ๆ ที่เผยแพรไดสำเร็จจะเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชน ในทางกลับกันหากภาครัฐดำเนินการตามแผนที่การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 อยาง

ลาชาหรือไมเปนไปตามลักษณะแผนตาง ๆ ก็อาจสงผลตอทัศนคติและความเชื่อมั่นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตอการ

ควบคุมและบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ตอไปได โดยหากพิจารณาผลการศึกษาในครั้งนี้กับงานของ บวรลักษณ ขจร

ฤทธิ์ (2564) โดยในสวนของทัศนคติตอโรคโควิด-19 และแผนการจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่เปนการศึกษาในประเด็น

เดียวกันและมีวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสรุปไดวาในภาพรวมทัศนคติของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด

และมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 จากคะแนนเต็ม 5 โดยการศึกษาของผูศึกษาครั้งนี้มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเทากับ 6.19 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 8 หากเทียบเปนรอยละจะมีคาเทากับรอยละ 72.60 และ 77.37 จากคะแนนเต็มตามลำดับ ซ่ึงสามารถ
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แปรผลไปในทิศทางเดียวกันไดวา ประชาชนหรือผูใชงานส่ือสังคมออนไลนเห็นดวยตอแผนการจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-19 

ในภาพรวม 

หากพิจารณาความคิดเห็นในดานการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 พบวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนมองวา

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเออยาง Pfizer เหมาะสมในปองกันโควิด-19 มากกวาวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca เปนตน 

สามารถกลาวไดวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันวาวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ

หรือวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม โดยเฉพาะวัคซีน Pfizer จะมีความเหมาะสมมากกวาวัคซีนชนิด Sinovac หรือ 

AstraZeneca ซึ่งรัฐไดนำเขามาบริการประชาชนในประเทศไทยเปนลำดับแรก ๆ (กองติดตอโรคทั่วไป, 2564) แสดงให

เห็นถึงการรับรูและคานิยมของสังคมถึงประสิทธิภาพของวัคซีน Pfizer จากการประชาสัมพันธรายละเอียดวัคซีนจาก

ภาครัฐ หรือขาวสารวัคซีนโควิด-19 ตามส่ือตาง ๆ ซึ่งไดมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดดังกลาวกับวัคซีน

ชนิดอื่น ๆ แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่ตองการใหภาครัฐนำเขาวัคซีน Pfizer มากขึ้นและเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน งานศึกษาของสำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) ที่มีการสำรวจในสวนของประเด็นเกี่ยวกับ

ชนิดวัคซีนที่ประชาชนตองการ โดยผลการสำรวจชี้ใหเห็นวาประชาชนสวนใหญประสงคที่จะรับวัคซีน ไฟเซอร (Pfizer) 

นอกเหนือจากวัคซีนชนิดอื่น ๆ ที่รัฐจัดหาให รวมไปถึงงานศึกษาของยศ ตีระวัฒนานนท และคณะ (2564) ที่ได

ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบและความคุมคาของวัคซีนโควิดที่พึงประสงคเพื่อใชในการพัฒนาและคัดเลือก

วัคซีนสำหรับใชในประเทศไทย ซึ่งชี้ใหเห็นวาในแตละประเทศในทวีปยุโรปและทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา ประชาชนของ

ประเทศตาง ๆ ไดยอมรับวาชนิดวัคซีน Pfizer และวัคซีนชนิดสารพันธุกรรมเปนวัคซีนที่คุมคาแกการใหรัฐของแตละ

ประเทศนำเขามาใหบริการกับประชาชน ซึ่งประชาชนสวนใหญมั่นใจวาจะทำใหโอกาสเส่ียงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ลดลง 

เปนตน นอกจากนี้ ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนที่ทำการศึกษาสวนใหญจะมองวาการกำหนดชองทางการลงทะเบียนยืนยัน

รับวัคซีนจากรัฐ เชน หมอพรอม, โรงพยาบาล เหมาะสมและเชื่อถือได ซ่ึงหมอพรอมรวมถึงชองทางตาง ๆ จะเปน

ชองทางหลักของภาครัฐในการแจงเปดรับลงทะเบียนรับวัคซีน ไปจนถึงการติดตามผล กลาวไดวาชองทางตาง ๆ ดังกลาว

ยังมีความเหมาะสมเพียงพอ แตผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนบางสวนถึงรอยละ 38.2 จากกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ก็ยังเห็นตางวารัฐควรเพิม่เติมหรอืปรบัปรุงชองทางตาง ๆ ในการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ใหดียิ่งขึ้น 

หากพิจารณาความคิดเห็นดานการใหบริการวัคซีนโควิด-19  ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนมองวาผูทำหนาที่ฉีด

วัคซีนโควิด-19 ควรเปนแพทยหรือพยาบาลผูชำนาญเทานั้น แสดงใหเห็นวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการเขารับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งแพทยและพยาบาลผูชำนาญเหมาะสมในการทำหนาที่ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-

19 มากที่สุด แมบางครั้งอาจเกิดสภถานการณที่บุคลากรผูใหบริการฉีดวัคซีนที่เปนแพทย พยาบาล หรือผูชำนาญไม

เพียงพอตอจำนวนผูเขารับวัคซีน ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนก็ยินดีที่จะรอแพทยหรือพยาบาลผูชำนาญมาทำหนาที่

ใหบริการฉีดวัคซีน ประชาชนในประเทศจีนก็เห็นดวยเชนกันกับประเด็นนี้ โดย Musha Chen และคณะ (2021) ได

ทำการศึกษา An online survey of the attitude and willingness of Chinese adults to receive COVID-19 

vaccination ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหากมีการกำหนดใหเฉพาะแพทยหรือพยาบาลเปนผูใหบริการฉีดวัคซีน 

ประชาชนชาวจีนจึงจะพิจารณาเขารับวัคซีนโควิด-19  นอกจากประเด็นดังกลาว ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญกลับ

มองวารัฐยังไมสามารถใหบริการ และจัดสรรชนิดวัคซีนอยางครอบคลุมความตองการของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ซึ่งเปนที่นาสนใจวา ความคิดเห็นของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในสวนนี้อาจเกิดจากความคิดเห็นสวนตัวและ

ประสบการณ หรือตามขาวที่ปรากฏในส่ือตาง ๆ เชน การเห็นประชาชนกลุมเส่ียงสูงสุดจำนวนมากยังไมไดรับวัคซีน หรือ

อาจเกิดจากการที่รัฐจัดสรรชนิดวัคซีนไดไมตรงกับความตองการของผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลาที่ศึกษา แตการ

สำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) ในประเด็นความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของ
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โรคโควิด 19 (วัคซีน) กลับชี้ใหเห็นวาประชาชนสวนใหญที่ตองการรับวัคซีนโควิด-19 มองวารัฐจัดสรรวัคซีนไดครอบคลุม

และตองการวัคซีนทุกชนิดที่รัฐจัดหาให ซึ่งขัดแยงกับขอคนพบของผูศึกษา โดยความคิดเห็นสวนนี้สามารถสะทอนและ

เปนประโยชนใหภาครัฐนำไปใชปรับปรุงการจัดสรรจำนวนวัคซีนและชนิดวัคซีนใหเพียงพอและตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศในระยะตอ ๆ ไป 

หากพิจารณาความคิดเห็นในดานกลุมเปาหมายและระยะดำเนินงานใหวัคซีนโควิด-19 พบวาผูใชงานส่ือสังคม

ออนไลนสวนใหญมองวาเมื่อวัคซีนทุกชนิดมีมากขึ้นและเพียงพอ รัฐควรเรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม และใหความสำคัญ

ทุกพื้นที่ในประเทศ แสดงใหเห็นวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญตระหนักถึงความสำคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ โดยกลาวไดวาประเทศไทยไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณโควิด-19 ทั้งการปดประเทศ 

หรือ ล็อคดาวนซึ่งสงผลใหการดำเนินงานภาคเศรษฐกิจ ธุรกิจตาง ๆ ตองประสบปญหาอยางตอเนื่อง ยศ ตีระวัฒนานนท 

และคณะ (2564) ไดทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบและความคุมคาของวัคซีนโควิดที่พึงประสงคเพื่อใชในการ

พัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใชในประเทศไทย ผลการศึกษาที่เกี่ยวของสะทอนใหเห็นวาหากชนิดวัคซีนเพียงพอใน

ประเทศจะเปนประโยชนแกการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการประเมินผลสำเร็จของนโยบายวัคซีนในการควบคุม

โรคอีกดวย เปนตน และผูใชงานส่ือสังคมออนไลนยังมองวาหากวัคซีนมีปริมาณที่จำกัด รัฐควรคำนึงถึงการรักษาลด

จำนวนผูปวยในประเทศกอน สามารถอภิปรายไดวา โดยผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลาที่ศึกษายังเห็นถึง

ความสำคัญในการรักษาและลดจำนวนผูปวยโรคโควิด-19 ปจจุบัน หากการดำเนินงาน ใหบริการวัคซีนแกกลุมเปาหมาย

ตาง ๆ ยังไมมีความตอเนื่องเพียงพอภาครัฐควรคำนึงถึงการรักษาผูปวยใหมีอาการที่ดีขึ้น ซึ่งสำคัญเชนเดียวกับการให

ประชาชนไดรับวัคซีนที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีขอคนพบวาผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญมองวา

บุคลากรทางการแพทยดานหนา และกลุมเส่ียงตาง ๆ ควรไดรับวัคซีนโควิด-19กอนประชาชนทั่วไป ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนในชวงเวลาที่ศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร “ดานหนา” ผูทั้งใหบริการวัคซีน 

โควิด-19 ใหบริการรักษาผูปวยโรคโควิด-19 อยางบุคลากรทางการแพทยและกลุมเส่ียงที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหไดรับวัคซีน

กอนประชาชนทั่วไป โดยวัคซีนกลุมดังกลาวที่ไดรับควรเปนวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปองกันโรค 

โควิด-19 อีกดวย ซึ่งสำนักงานสถิติแหงชาติ (2564) และเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2564) ไดทำการสำรวจความ

คิดเห็นตอกลุมที่ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 เปนกลุมแรก ผลการศึกษาก็ไดสะทอนใหเห็นเชนกันวากลุม

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงกลุมเส่ียงตาง ๆ เหมาะสมและควรไดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่มี

คุณภาพเหมาะสมกอนประชาชนทั่วไปในประเทศไทย รวมไปถึงในตางประเทศทั้งประเทศจีนและมาเลเซีย อยาง Musha 

Chen และคณะ (2021) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง An online survey of the attitude and willingness of Chinese 

adults to receive COVID-19 vaccination รวมไปถึงงานศึกษาของ S. A. R. Syed Alwi และคณะ (2021) ที่ ได

ทำการศึกษาเรื่อง A survey on COVID-19 vaccine acceptance and concern among Malaysians ก็ตางสะทอน

ใหเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรดานหนาทางการแพทยในประเทศของตนเชนกัน ผูศึกษาสามารถกลาวไดวางานศึกษา

ตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายพื้นที่ซึ่งตางคำนึงถึงการใหความสำคัญกับสิทธิของ

บุคลากรดานหนาทางการแพทย บุคลากรสาธารณสุข และกลุมเส่ียงตาง ๆ รวมไปถึงผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการ

ชวยเหลือประชาชนในชวงเวลาวิกฤติทางสุขภาพหรือโรคระบาดเปนลำดับแรก เปนตน โดยกลุมตาง ๆ เหลานี้

เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญเชนเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ที่จะดูแล รักษา ปองกัน ประชาชนในประเทศใหปลอดภัยจากโรค

โควิด-19  

โดยนอกจากนี้ผูใชงานส่ือสังคมออนไลนยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เชน รัฐควรควบคุมสถานการณและหยุดการ

แพรระบาดของโควิด-19 ใหไดมากที่สุดกอนทำการฟนฟูเศรษฐกิจหรือเปดประเทศ รัฐควรเพิ่มเติมและปรับปรุงการ
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ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับโควิด-19 และชองทางการลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อีกทั้งควรเพิ่มเติมการนำเสนอขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยประยุกตใชขอมูลที่มีแหลงอางอิงนาเชื่อถือ รวมไปถึงผูเชี่ยวชาญที่มีความรูทาง

การแพทยที่แทจริง ซึ่งจะชวยยกระดับความนาเชื่อถือขอมูลขาสารของรัฐ รัฐควรเลิกวัคซีนสูตรผสมหรือสูตรไขว และควร

จัดหาวัคซีนทางเลือกมาใหมากชนิด เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับความแตกตางของชนิด

วัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้ รัฐควรคำนึงและใหความสำคัญถึงการสรางความเทาเทียมในลำดับการเขาถึงวัคซีนทุกระดับ

และทุกประเภท รัฐควรแสดงใหเห็นถึงระบบการทำงานของแผนการบริหารจัดการวัคซีนที่โปรงใส ตรวจสอบได 

ขอเสนอแนะตาง ๆ สามารถสะทอนใหเห็นวา แมผูใชงานส่ือสังคมออนไลนสวนใหญในชวงเวลาศึกษาจะเห็นดวยกับ

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ แตหากรัฐไมสามารถดำเนินงานไดตามแผน หรือดำเนินงานโดยไรซึ่ง

หลักธรรมาภิบาล อาจสงผลตอความนาเชื่อถือของรัฐในการบริหารจัดการส่ิงตาง ๆ ตอไปได 

 

ขอเสนอแนะเชงินโยบายจากการศึกษา 

 1) หนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐทุกหนวยงาน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลโควิด-19 และ

ชองทางการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ใหประชาชนรับทราบอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ และควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธในส่ือสังคมออนไลนตางๆ เชน การสรางชองทางติดตอของหนวยงานรัฐทีเ่กีย่วของใน Facebook Twitter 

หรือ Line Application เพิ่มเติม เพื่อใหการประชาสัมพันธเขาถึงประชาชนไดทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มรูปแบบการ

ส่ือสารนอกเหนือจากรูปแบบออนไลนที่สามารถเขาถึงชุมชมไดงาย เชน หอกระจายขาวของชุมชน โปสเตอร

ประชาสัมพันธ ซึ่งจะชวยสรางการรับรูใหแกประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารรูปแบบออนไลนได รวมถึงหอ

กระจายขาวของชุมชนนั้นสามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนไดอยางกวางขวางและชาวบานสามารถรับฟงไดโดยที่ยัง

สามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ไปดวย 

 2) หนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐ เชน กรมควบคุมโรค หรือกระทรวงสาธารณสุขควรมีการจัดสรรทรัพยากร

ตาง ๆ เชน งบประมาณในการจัดสรรและนำเขาวัคซีนโควิด-19 หรืออุปกรณจำเปนทางการแพทย รวมไปถึงทรัพยากร

บุคคลอยางบุคลากรทางการแพทย และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยเหลือประชาชน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง

นอกเหนือจากการอางอิงขอมูลที่นาเชื่อถือตาง ๆ ในการวางแผนและเลือกชนิดวัคซีนโควิด-19 มาใหบริการประชาชนใน

ประเทศแลว ภาครัฐควรมีการสำรวจความตองการของประชาชนเกี่ยวกับชนิดวัคซีนโควิด-19 ในเชิงลึกเพื่อนำขอมูลมา

ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ชนิดตาง ๆ เพิ่มเติมอีกดวย 

 3) ภาครัฐและหนวยงานทุกภาคสวน ควรจัดใหมีจัดทำชองทางในการพูดคุยและรับฟงความคิดเห็นและความ

ตองการของประชาชนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อจะไดทราบถึงความคิดเห็นและความตองการของประชาชนอยาง

แทจริงในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 อันเปนการแสดงถึงความเอาใจใสตอชุมชนและแสดงความรับผิดชอบขององคกร ซึ่งจะ

เปนการยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนไดอีกทางหนึ่ง 

4) ภาครัฐโดยรัฐบาลกลางควรสรางมาตรการที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโค

วิด-19 ซึ่งควรแสดงใหเห็นถึงระบบการทำงานของแผนการบริหารจัดการวัคซีนที่โปรงใส ตรวจสอบได เชน การ

ประชาสัมพันธถึงแผนการจัดการวัคซีนโควิด-19 เชิงลึก ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางละเอียด รวมไปถึงเปดเผย

และตรวจสอบลำดับการเขารับวัคซีนโควิด-19 ใหมีความเทาเทียมกันมากที่สุด 
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ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูไปดวย เชน การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในกรณีที่มีปริมาณ

กลุมตัวอยางจำกัด หรือการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อนำมาประกอบกับผลการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งจะ

ทำใหไดขอมูลเชิงลึกที่มีความหลากหลายและนาสนใจมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนสำหรับการนำไปประยุกตใชการ

พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในดานตาง ๆ ตอไป 

2) เนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาในการสำรวจและศึกษาที่คอนขางจำกัด โดยอยูภายใตระยะเวลาในการ

เผยแพรแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ฉบับสิงหาคม 2564 ซ่ึงจัดทำโดยกรมควบคุมโรค ผูที่สนใจศึกษาใน

ประเด็นน้ีโดยเฉพาะกับกลุมผูใชงานส่ือสังคมออนไลนครั้งตอไปควรทำการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ

ครอบคลุมสัดสวนของลักษณะประชากรศาสตรและสำรวจกลุมตัวอยางจากผูใชงานส่ือสังคมออนไลนใหมีจำนวนมาก

ที่สุดหรือมากกวาการศึกษาครั้งนี้ 
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การสนทนากลุมแบบออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ภายใตสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 

 

ศาสตราจารย (พิศิษฐ) ดร.จำเนียร จวงตระกูล0
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รองศาสตราจารยรัญจวน ประวัติเมือง 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยรามคำแหง  
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วันที่ไดรับตนฉบับบทความ   : 20 เมษายน 2564 

วันที่แกไขปรับปรุงบทความ  : 1 มถิุนายน 2564 

วันที่ตอบรับตีพมิพบทความ  : 21 กรกฎาคม 2564 

 

บทคัดยอ 

บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนำเสนอแนวทางการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน (Online Focus 

Group: OFG) เพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งสำหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดำเนินการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากผูเขารวม

โครงการวิจัยในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอมูลท่ีนำเสนอในบทความนี้เปนผลมาจากการทบทวน

วรรณกรรมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดการสนทนากลุมแบบด้ังเดิม (Traditional Focus Group: TFG) และ

การจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน เพ่ือคนหาสวนประกอบท่ีสำคัญของการสนทนากลุมท้ังสองแบบแลวนำมาเปรียบเทียบกัน 

จากนั้นนำเสนอแบบจำลองประกอบดวยข้ันตอนการสนทนากลุมแบบออนไลน เพ่ือเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ
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วันที่แกไขปรับปรุงบทความ  : 16 พฤศจกิายน  2564 

วันที่ตอบรับตีพมิพบทความ  : 16 พฤศจกิายน  2564 

 

บทคัดยอ 

 วงจรคุณภาพพีดีซีเอถูกนำมาใชในระบบการผลิตสินคาและการบริการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลานานเกิน

กวา 80 ปแลว ซ่ึงพบวาวงจรบริหารคุณภาพนี้ มีความสำคัญและเปนประโยชนอยางมากตอการดำเนินงานและการพัฒนา

องคกร โดยเร่ิมจากการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การตรวจสอบ (C) และการปรับปรุงแกไข (A) สงผลใหการดำเนินงาน

บรรลุเปาหมาย  ปองกันและแกไขไมใหปญหาเกิดซ้ำได  ชวยปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 

กอใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี  สงผลใหสินคาและบริการมีคุณภาพตามความตองการของลูกคาและพนักงาน ชวยลดตนทุนการผลิต 

ทำใหองคกรเกิดผลกำไรท่ีมากข้ึน การสงมอบทันเวลา จึงชวยสรางความย่ังยืนใหกับองคกรในระยะยาวได ขอเสนอแนะสำหรับ

องคกรท่ีนำวงจรคุณภาพพีดีซีเอมาใชคือ (1) ไมควรใชวงจร PDCA สำหรับการแกปญหาท่ีเปนเร่ืองเรงดวน (2) พีดีซีเอ อาจใช

ไมไดสมบูรณกับระบบคุณภาพบางระบบท่ีอาจตองมีการบูรณาการระหวางขอกำหนดในระบบ (3) ควรมีการอมรมสรางความ

เขาใจและสรางความตระหนักของวงจรพีดีซีเอท่ัวท้ังองคกร (4) ควรมีการทบทวนของฝายบริหารท่ีจะปรับปรุงพัฒนาแกไข

ปญหาและขอบกพรองตางๆ  แลวนำมาใชเปนแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรอบถัดไป 
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Abstract 

PDCA quality circuits are used in the production of goods and services. From the past to the 

present for a period of more than 80 years, it was found that this quality management cycle. It is 

very important and beneficial to the operation and development of the organization. It starts with 

planning (P), doing (D), check (C), and corrective action (A) resulting in the implementation of the 

goals Prevent and fix problems from reoccurring. Help improve and develop the production process 

of goods and services continuously. create good practice as a result, quality products and services 

meet the needs of customers and employees, reduces production costs, make the organization 

more profitable timely delivery, thus helping to create sustainability for the organization in the long 

run. Recommendations for organizations implementing PDCA cycles are: (1) PDCA cycles should not 

be used for urgent resolutions; (2) PDCAs may not be fully compatible with some quality systems 

that may require integration between system requirements; (3) There should be training to build 

understanding and awareness of the PDCA cycle throughout the organization; (4) There should be a 

management review to improve and improve various problems and bugs. Then use it as a plan to 

improve and develop the next round of operations. 

 

Keywords: PDCA, Production of Goods, Services 
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บทนำ    

การใชวงจรคุณภาพพีดีซีเอในระบบการผลิตสินคาและการบริการ มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 1) เพื่อใหรู

ถึงประวัติที่มาของวงจรพีดีซีเอ 2) เพื่อใหเห็นถึงความสำคัญของ การนำมาใช และประโยชนของวงจรพีดีซีเอที่มีตอ

องคกรการผลิตสินคและบริการ โดยวิธีการศึกษาผูเขียนไดรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลจากแหลงเผยแพรตางๆ ที่

เกี่ยวของกับประเด็นที่นำมากำหนดเปนวัตถุประสงค ซึ่งไดขอคนพบดังนี้คือ วงจรคุณภาพพีดีซีเอ หรือเขียนอักษรยอ

ภาษาอังกฤษไดเปน PDCA ในที่นี้ขอใชอักษรยอภาษาอังกฤษแทนการอธิบายในเนื้อหา เพื่อใหเขาใจงาย โดยจุดเริ่มตน

ของวงจรPDCA หรือ วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle)นั้น คนสวนใหญมักเขาใจกันวาศาสตราจารย ดร. วิลเล่ียม เอ็ด

วารดซ เดมิ่ง (Prof. Dr. W Edwards Deming) หรือเรียกกันส้ันๆ วา “ เดมิ่ง ” ชาวอเมริกันเปนผูที่คิดวงจรนี้ขึ้นมา

เปนคนแรก ทั้งน้ีเปนผลมาจากการนำวงจรน้ีไปใชงานกันอยางกวางขวางในระบบการผลิตและการบริการในองคกร

ตางๆ ทั่วโลก จนทำใหชื่อนี้เปนที่รูจักและคุนชินกันอยางมาก แตแทที่จริงแลวในราวป ค.ศ.1925 ผูที่คิดริเริ่มใชวิธีการ

ทางสถิติในการควบคุมคุณภาพหรือเรียกกันวา การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control; SQC) ขึ้น

เปนคนแรก คือ ดร.วอลเตอร เอ ชิวฮารท (Dr.Walter A. Shewhart) ซึ่งเขาเปนนักฟสิกส วิศกร และนักสถิติ ชาว

อเมริกัน โดยเริ่มมีการใชแผนภูมิควบคุม (Control Chart) และการสุมตัวอยาง (Sampling) เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบ งานระหวางผลิต และผลิตภัณฑสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม มีการรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน การคนหา

สาเหตุขอผิดพลาด และใชขอมูลตางๆ ในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งการพยากรณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตและทิศทางการเจริญเติบโตใหกับองคกรไดคอนขางแมนยำ จนเทคนิคของเขาถูกเรียกวา " วงจรชิวฮารท 

(Shewhart Cycle) " ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan:P) การดำเนินการ (Do:D) การศึกษา (Study:S) และการ

ปรับปรุงแกไข (Corrective Action:A) หรือเขียนเปนตัวยอภาษาอังกฤษไดคือ PDSA จึงทำใหเขาไดรับการยกยองวา

เปนบิดาแหงการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Thitikorn Charoenchan, 2020, p.1) ซึ่งแนวคิดและกระบวนการ

ดำเนินการดังกลาวไดรับความสนใจจากดร.วิลเล่ียม เอดวารดซ เดมมิ่ง (Dr. William Edwards Deming) ซึ่งเขาเปน

นักวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและฟสิกส ชาวอเมริกันเชนกัน โดยในราวป ค.ศ. 1938 เดมิ่งไดนำแนวคิดทางสถิติของชิว

ฮารทมาใช ซึ่ งเขาคนพบวาผลลัพธในกระบวนการขั้นตอนบางอยางนั้นมีผลดีกวาเดิมถึง 6 เทา  (Suparerk 

Akkarawittayaphan and Anchalliya Sahachatkosi, 2011, p. 1) โดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวป ค.ศ.1945 

(พ.ศ. 2488) เขาถูกเชิญโดยสหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศญี่ปุน (Japanese Union of Scientist 

and Engineers ; JUSE)  ใหไปถายทอดความรูดานคุณภาพใหกับญี่ปุน โดยเขาไดนำ " วงจรชิวฮารท ” มาพัฒนาและ

ปรับใชกับการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมชองประเทศญี่ปุนทำใหอุตสาหกรรมของญี่ปุนพัฒนากาวหนาอยาง

รวดเร็ว ป  ค.ศ. 1951 และ JUSE เริ่มมีการมอบรางวัลคุณภาพ (Deming  Prize  of  Quality) ใหแกธุรกิจที่

ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในประเทศญี่ปุน  ซึ่งเปนรางวัลที่ทรงเกียรติที่ธุรกิจตางๆ ตองการ  ในดานการทำงานนั้น

เดมิ่งมีความเชื่อพื้นฐานที่วา "คุณภาพสามารถปรับปรุงได" จึงเปนแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปน

การกำหนดขั้นตอนการทำงาน เพื่อสรางระบบการบริหารคุณภาพ จนเปนที่ยอมรับวาเปนระบบการบริหารจัดการที่

สามารถปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับทุกบริบทของทุกองคกร หรือแมแตกระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย

เรา และเขาไดรับการยอมรับในฐานะผูคิดคนวงจรการบริหารคุณภาพที่เรียกวา " วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) " โดยมี

การปรับอักษรยอภาษาอังกฤษ 4 ตัวจาก PDSA มาเปน PDCA ซึ่งแทนความหมายของกระบวนการบริหารคุณภาพตาม

แนวคิดของวงจรเดมมิ่ง  ตอมาเดมิ่งไดเปนผูบัญญัติหลักการบริหารคุณภาพ 14 ขอ ไวในหนังสือชื่อ Out of the Crisis 

เพื่อใหทราบวาตองมีการปฏิบัติอะไรบางที่จำเปนในระบบการบริหารงานคุณภาพไวดังนี้คือ (1) มีความมุงหมายที่ชัดเจน 

(Create Constancy of Purpose toward Improvement of Product and Service) องคกรตองมุงมั่นแนวแนใน
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การปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอยางชัดเจน โดยผูกพันในเปาหมายอยาง

ต อ เนื่ อ งและจริงจั งใน  4 เป าหมายห ลัก คือ  นวัตกรรม (Innovation) การวิจั ยและพัฒ นา(Research and 

Development) การปรับปรุงอย างตอ เน่ือง (Continuous Improvement) และการบำรุงรักษาเชิ งป องกัน 

(Preventive Maintenance) (2) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (Adopt the New Philosophy) ยอมรับปรัชญาใหมๆ ของ

การบริหารคุณภาพ โดยนำเอาวัฒนธรรมแหงคุณภาพมาเปนหลักการประจำใจของพนักงานทุกคน โดยเปล่ียนแปลง

จากการทำงานตามที่ไดรับคำส่ังมาเปนการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง (3) ไมใชการตรวจสอบเพื่อความสำเร็จ

ดานคุณภาพ (Cease Dependence on Inspection to Achieve Quality) การควบคุมคุณภาพตองไม ใชการ

ตรวจสอบเพียงอยางเดียว เพราะการควบคุมคุณภาพจะตองมุงที่การควบคุมกระบวนการผลิตเปนสำคัญ ไมใชอาศัยการ

ตรวจสอบที่ตัวสินคาที่ผลิตเสร็จแลวเทานั้น ซึ่งจะไมสามารถปองกันความผิดพลาดไมใหเกิดขึ้นได (4) ไมเลือกผูสงมอบ 

(Supplier) ที่เนนราคาต่ำเพียงอยางเดียว (End the Practice of Awarding Business on the Basis of Price Tag) 

การดำเนินธุรกิจโดยวิธีการตั้งราคาขายที่ต่ำ แตคุณภาพของสินคาไมไดมาตรฐานก็ไมสามารถทำใหลูกคาซื้อสินคาได (5) 

พัฒนาระบบการผลิตสินคาและบริการอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง (Improve Constantly and Forever) โดย

ปรับปรุงระบบการผลิตและการใหบริการอยางตอเนื่อง บัญญัติขอนี้จะเปนการใชวงจรของเดมมิ่ง (Deming) เพื่อการ

ปรับปรุงตามขั้นตอนเริ่มจากการวางแผน – ลงมือปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุงแกไขปญหา และขอผิดพลาด ซึ่ง

เรียกวา Plan Do Check Act หรือ PDCA ตอเนื่องกันไป ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 วงจร PDCA เพือ่การปรับปรงุการผลิตสินคาและบริการตามระบบบริหารคุณภาพของเดมิง่ 

       ที่มา : Weeraphan Ketsang. (2021). p. 1 

 

(6) ใหการฝกอบรมในเรื่องที่ควรไดรับ (Institute Training on the Job) ใหแกพนักงานทุกคนอยางสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเครื่องมือแหงคุณภาพ  (7) สรางความเปนผูนำ (Institute 

Leadership) ใหเกิดขึ้น ดวยการใหพนักงานเปนผูนำตนเองใหไดเพื่อรับผิดชอบในผลงานของตนเอง โดยการทำให

ถูกตองตั้งแตเริ่มตน ซึ่งนับเปนพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของการสรางวัฒนธรรมแหงคุณภาพใหเกิดขึ้นในองคกร (8) กำจัด

ความกลัวเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง (Drive out Fear) โดยสรางบรรยากาศของการเรียนรู ผูที่สงสัยตองกลาสอบถามใน

ส่ิงที่ตนไมรูและกลาแสดงออกเพื่อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น (9) ปรับปรุงระบบการบริหารที่อาจขัดขวาง

การทำงานขามสายงาน (Break Down Barriers Between Departments) โดยสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
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ตางๆ กำจัดโครงสรางที่เปนอุปสรรคขัดขวางการติดตอประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานตางๆให

หมดส้ินไป หรือใชการจัดโครงสรางองคกรแบบครอมสายงาน (Cross Function) เพื่อใหพนักงานตางหนวยงานสามารถ

รวมมือกันไดเต็มที่ (10) ยกเลิกคำขวัญหรือขอความปลุกใจ (Eliminate Slogans, Exhortations and Targets)ซึ่งเปน

ส่ิงสมมุติ แตตองนำมาลงมือปฏิบัติจริงดวยการใชคำขวัญและเปาหมายเพื่อการจูงใจหรือกระตุนเตือน จึงตองมีวิธีการ

ปฏิบัติที่จะทำใหบรรลุคำขวัญหรือเปาหมายนั้นดวย (11) อยาตั้งเปาหมายที่จำนวนเพียงอยางเดียว (Eliminate Work 

Standards on the Factory Floor and MBO) เพราะการมุงเนนแตปริมาณทำใหพนักงานละเลยคุณภาพ ผูบริหารจึง

ไมควรใชตัวเลขโควตา เพื่อการวัดผลงานแตเพียงอยางเดียว (12) ใหทุกคนไดเห็นคุณคาในงานที่ทำ (Remove Barriers 

that Rob Pride of Workmanship) กำจัดส่ิงกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน แตใหมอบรางวัลหรือคำชมเชยใน

การปฏิบัติกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ (QCC) หรือ เมื่อพนักงานไดเสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการ

ปรับปรุงคุณภาพ (13) พัฒนาความรูใหพนักงานสามารถปรับตัวเขากับส่ิงใหม (Institute a Vigorous Program of 

Education and Self-Improvement) แผนการศึกษาและการฝกอบรมเปนปจจัยสำคัญที่จะรองรับโครงการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง เพราะเทคโนโลยีการผลิตเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงตองลงทุนระยะยาวในการ

ฝกอบรมพนักงานเพื่อความอยูรอดและเจริญกาวหนาขององคการ (14) ใหการปรับเปล่ียนเปนงานของทุกคน (Put 

Everybody in the Company to Work to Accomplish the Transformation) ลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ

จากการเปล่ียนแปลง ตัวผูบริหารตองจัดองคกรและนำตนเองเขาสูกระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

รวมกับพนักงาน โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองใหเปนสวนหนึ่งของทีมงาน และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (Piyanun 

Sawatsaringkarn, 2019, p. 1-9) จากบัญญัติ 14 ขอของเดม่ิงไดถูกนำมาใชเปนหลักการบริหารคุณภาพในการผลิต

สินคาและบริการมาอยางตอเนื่อง และหลักคิดของเขายังเปนรากเหงา ที่ทำใหเกิดระบบบริหารคุณภาพใหมๆ เกิดขึ้น

ตามมาอีกหลายระบบโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน เชน ระบบไคเซ็น(Kaizen) ระบบกลุมกิจกรรมคุณภาพ (QCC) เปน

ตน 

ดังน้ันจากอดีตจนถึงปจจุบัน ถานับชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนแนวคิด PDSA ของชิวฮารท จากป ค.ศ. 1925จนถึง

ปจจุบัน ถานับเวลาในสวนนี้ดวยจะถือไดวาเกือบถึง 100 ปแลวก็วาไดที่เริ่มใชแนวคิดนี้มา และเมื่อ “เดมิ่ง” ไดพัฒนา

ตอยอดแนวคิดมาเปนวงจรคุณภาพ PDCA และสงเสริมการใชวงจรนี้ในระบบการผลิตสินคาและบริการใหกับองคกร

ต า งๆ  ต อ เนื่ อ งม าจน ก ระทั่ งถึ งยุ คป จ จุ บั น  จึ งนั บ เวล า ได ว าย าวน าน ก ว า  80 ป  คน ญี่ ปุ น จึ ง ให ก าร 

ยกยอง “เดมิ่ง” อยางมากโดยการตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติที่เรียกวา Deming Prize เพื่อเปนเกียรติใหกับเขา ในขณะ

ที่สหรัฐอเมริกามีรางวัลคุณภาพแหงชาติที่เรียกวา MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Awards) สำหรับ

ประเทศไทยรางวัลคุณภาพแหงชาติคือ TQA (Thailand Quality Award)  

  

ความสำคัญ การนำมาใช และประโยชนที่ไดรับจากวงจร PDCA 

ความสำคญัของวงจร PDCA  วงจรนี้มีความสำคัญตอองคกรทั้งภาคการผลิตและบริการเปนอยางมาก นั่นคือ 

PDCA ไมไดเปนเพียงแคการแสดงตัวยอของอกัษร 4 ตัวเทาน้ันแตภายใตตวัยอของอกัษร 4 ตวันั้นไดซอน มุมมอง 

แนวคิดตางๆ เอาไวหลายอยาง โดยเริ่มตั้งแตกอนดำเนินการก็จะมีการวางแผน (P) ในขั้นนีถ้ือวามีความสำคัญอยางมาก

จะประกอบดวย ขั้นตอนยอย 2 ขั้นคือ (1) ขั้นการกำหนดคาเปาหมายของการดำเนินงาน การวางระบบกลไกการ

ทำงาน การเตรยีมทรพัยากร การวิเคราะหและประเมินความเส่ียงตางๆ การเตรียมการซึง่จะตองมีการศึกษาขอมูลดาน

ตางๆ ไดแก  ขอมูลดานวิธีการ ความตองการของผูมีสวนไดเสีย ขอมูลดานทรัพยากรตางๆ อันประกอบดวย ทรัพยากร

ทั่วไป วัตถุดิบ คน เครื่องจักรอุปกรณ เทคนิคการผลิตที่มอียู เงินทุน   ตลอดจนแนวคิด (Mind set Thinking)  
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เครื่องมอืวิเคราะหประเมินผล (Tools) ทักษะ (Skill) รวมถึงประสบการณตางๆ ซึ่งจะถกูนำมากำหนดเปนคาเปาหมาย

ของผลผลิตและผลลัพธทั้งในเชงิปริมาณ และคุณภาพ ในรปูแบบของดัชนชีี้วัดผลงานหรอืความสำเร็จของงาน (Key 

Performance Indicator ; KPI) รวมถงึดัชนีชี้วัดผลงานหรอืความสำเร็จของงานตามวัตถปุระสงค (Objective Key 

Results ; OKRs) เปนตน (2) ขั้นการเตรียมการ คือการวางแผนการเตรียมงานดานสถานที่ บุคลากร การออกแบบ

ผลิตภัณฑและบริการ ความพรอมของพนกังาน อุปกรณ เครือ่งจกัร และวัตถุดิบตางๆ ตารางการผลิต ระบบควบคุมการ

ผลิตเปนตน การดำเนินงาน (D) คือ การนำแผนมาสูการปฏิบัติงานของแตละสวนแตละฝาย เชน ฝายผลิต ฝายขาย 

และฝายตลาด เปนตน   การประเมินผล (C) คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมนิผลงานอยางเปนระบบ เชน 

ประเมินจากยอดการจำหนาย ประเมินจากการติชมของลูกคา เพื่อใหผลที่ไดจากการประเมินเกิดการเทีย่งตรง การ

ปรับปรงุแกไข (A) เปนการปรับปรุงแกไขปญหาหรอืขอบกพรองที่เกดิขึ้น ไมวาจะเปนขั้นตอนใดกต็าม เมื่อมีการ

ปรับปรงุแกไขคุณภาพยอมจะตองเกิดขึ้น ดังนัน้ วงจร PDCA จึงถอืไดวาเปนเครื่องมอืการบริหารงานคุณภาพที่ดีอยาง

หนึ่งโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 

 การนำมาใช การนำวงจร PDCA มาใชงานจริง จะเริ่มจากกระบวนการกอนนำมาใชซึง่จะตองมกีารวางแผน

พัฒนาคุณภาพองคกร การดำเนินงานปรับปรงุคุณภาพอยางตอเนื่อง การประยุกตใชรวมกบัระบบบริหารคุณภาพอื่นๆ 

เพื่อนำไปประยกุตใชในจัดการกับปญหาและการกำหนดเปาหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วดัและการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ไดเรยีนรูไปประยกุตใชกับการทำงานไดดียิ่งขึ้นและแนวทางการพฒันาภาวะผูนำใน

ตัวเองเพื่อเขาใจความตองการของผูอื่น มีเทคนิคเพื่อการส่ือสารอยางสรางสรรค ลดขอขัดแยงและสรางการทำงาน

รวมกันเปนทีม 

 สำหรับการบริหารคุณภาพการผลิตสินคาและบริการ ในระบบยอยๆ ของการทำงาน เพื่อปองกันปญหาและ

ความเสียหาย การวางแผนจึงเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก ไมวาจะเปนการวางแผนระบบงานบุคคล ระบบการออกแบบ

และการจัดการผลิตภัณฑ ระบบการออกแบบและจัดการกระบวนการ ซึ่งจะมีรายละเอียดของงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การวางแผนโดยทั่วไปมีดังน้ีคือ (1) การวางแผนทางธุรกิจ (2) การวางแผนการออกแบบ (3) การทดลองการผลิต (4) 

การทดลองประกอบ (5) การทดสอบเพื่อรับรองกระบวนการ (6) การทำตนแบบ (Proto type) (7) การวางแผนการ

ผลิต (8) การวางแผนอัตรากำลังพล (9) การประเมินความเส่ียง (10) การวิเคราะหอันตราย (11) การฝกอบรม (12) 

การวิเคราะหสมรรถนะ (13) การทบทวนการออกแบบ (14) การวิเคราะหความเช่ือมั่นผลิตภัณฑ ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ (15) การทบทวนสมรรถนะผูสงมอบ และ(16) การซอมบำรุง เปนตน ดังนั้นการวางแผนจึงเปนการปองกัน

ความเสียหายที่ควรกระทำอยางเปนระบบ และควรอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งตองประเมิน

ขอมูลจากบริบทหรือประวัติขององคกรเพื่อดูแนวโนมและคาวิกฤติตางๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะขององคกรที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งอาจศึกษาขอมูลในเชิงปริมาณ ที่มีอยูแลว หรืออาจทำเพิ่มเติมใหมีขึ้นมาก็ได โดยที่มาของ

ขอมูลไดจาก (1) การวิเคราะหความเส่ียง โดยเครื่องมือที่นำมาใชเชน การวิเคราะหฐานนิยมของความผิดพลาดและ

ผลกระทบ (2) การทบทวนความตองการและความคาดหวังของลูกคา (3) การวิเคราะหตลาด (4) การทบทวนโดยฝาย

บริหาร (5) การวิเคราะหขอมูลจากผลลัพธ (6) การวัดความพึงพอใจ (7) การวัดกระบวนการ (8) การรวบรวม

แหลงขอมูลของลูกคาหลายๆ แหลงเขาดวยกัน (9) การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ (10) การเรียนรูจาก

ประสบการณในอดีต (11) การประเมินตนเอง และ(12) การเตือนลวงหนาเมื่อกระบวนการทำงานออกนอกเขตควบคุม 

เปนตน เมื่อผานขั้นตอนการวางแผนมาเปนอยางดีแลว จึงนำแผนมาสูการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ การประเมินผล

เพื่อตรวจสอบปญหาหรือขอบกพรอง  และนำมาสูการปรับปรุงแกไขปญหาซึ่งก็จะครบ 1 รอบของวงจร PDCA และ

หากพบปญหาใหมก็จะนำมาสูการวิเคราะหเพื่อดำเนินการตามรอบวงจร PDCA เปนรอบที่  2  หรือรอบที่  3  
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ตอเนื่องกันไปอยางนี้ ดังนั้นจึงถือไดวาวงจรบริหารนี้ชวยปรับปรุงคุณภาพงานไดอยางตอเนื่องและชวยยกระดับ

มาตรฐานเดิมใหสูงขึ้นได ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการใชวงจร PDCA ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องชวยยกระดบัมาตรฐานเดิมใหสูงขึ้น 

ที่มา : Suthasinee Phothichan. (2015). p. 2 

 

วงจร PDCA ยังถูกนำมาเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นๆ เชน ระบบกลุมกิจกรรมคุณภาพ (Quality Control 

Circle) หรือ QCC ซึ่งระบบนี้เปนที่รูจักและไดดำเนินการอยางไดผลดี จนเกิดเปนวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุน ระบบ

บริหารงานโดยการมุงเนนการลดการสูญเปลาจากกระบวนการผลิต(Six Sigma) หรือ 6σ และระบบจัดการความรู 

(Knowledge Management) หรือ KM แสดงความเชื่อมโยงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงของวงจร PDCA กับระบบคุณภาพ QCC, Six Sigma และ KM 

ที่มา : Suthasinee Phothichan. (2015). p. 3 

 

นอกจากที่กลาวมา วงจร PDCA ยังถูกเชื่อมโยงไปถึงระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล อันไดแก 

ISO9001 ในที่นี้ขอกลาวพอสังเขปถึงการเชื่อมโยงกับขอกำหนดของ ISO 9001 ฉบับรุนป ค.ศ. 2015 (International 

Organization for Standardization 9001 vs. 2015) โดยการวางแผน (P) เชื่อมโยงกับขอกำหนด 3 ขอไดแก 

ขอกำหนดที่ 4 บริบทขององคกร ขอที่ 5 ภาวะผูนำ ขอที่ 6 การวางแผน ผูรับผิดชอบคือฝายบริหาร การดำเนินงาน (D) 

เชื่อมโยงกับขอกำหนดที่ 7 การสนับสนุน ขอที่ 8 การดำเนินการ ผูรับผิดชอบคือหนางาน การตรวจสอบ (C)เชื่อมโยง

กับขอกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะผูรับผิดชอบคือฝายบริหาร และการปรับปรุง (A) เชื่อมโยงกับขอกำหนดที่ 10 

การปรับปรุง ผูรับผิดชอบคือฝายบริหาร โดยแตละขอกำหนดของ ISO 9001 : 2015 แตกออกเปนขอกำหนดยอย ๆ 

โดยรวมของระบบทั้งหมด 28 ขอ(Thong Phutthalod, 2021, p. 10) แสดงการเชื่อมโยงดังภาพที่ 4 นอกจากนี้แลวยัง

รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ เชน GMP Codex และ GHPs เปนตน นอกจากนั้นยังรวมถึงการ

เชื่อมโยงกับการบริหารกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในองคกร ดังตารางที่ 1  

  

ภาพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงของวงจร PDCA กับระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ที่มา : Thong Phutthalod. (2021). p. 10 
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  ตารางที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของวงจร PDCA กับการบรหิารกจิกรรมเพิม่ผลผลิตในองคกร 

วงจรคณภาพ การบริหารกิจกรรมเพิม่ผลผลิตในองคกร 

P - กำหนดวัตถุประสงค และขอบเขตการดำเนินงาน 

- กำหนดโครงสรางทีมงานและมอบหมายความรับผิดชอบ 

- กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

- สำรวจสถานการณปจจุบนั ขององคกร  

  1) ดานการผลิต อาทิประสิทธภิาพการผลิต อัตราของเสีย เปนตน 

  2) ดานบุคลากร อาทิ ทัศนคตขิองพนักงาน ความรูความเขาใจ ชองทางการส่ือสาร เปนตน 

- วางแผนดำเนินการ ทั้งในสวนของการปรับปรงุและการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม 

D - ดำเนินงานกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตตามแผนงาน 

  1) ปรับปรุงงานผานเครื่องมือ และเทคนิคที่เลือกใช 

  2) รณรงคสงเสริม ใหความรู และประชาสัมพันธผานชองทางการส่ือสารที่เหมาะสม 

C - ติดตามผลการดำเนินงานรายกิจกรรม และเทียบกับเปาหมาย 

- สรุปผลการดำเนิน 

A - วิเคราะหผลสำเร็จของกิจกรรม 

- นำเสนอผลงานตอผูบริหาร 

- จัดทำแผนขยายผล เพ่ือตอยอดการปรับปรุง 
  

 

ที่มา : Suthasinee Phothichan. (2015). p. 4 
 

 ประโยชนของวงจร PDCA  

  จากการวิเคราะหขอมูลประโยชนของวงจร PDCA  โดยอางอิงจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (Thailand 

Productivity Institute, 2009, p. 4) และผูเขียนไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมแลวนั้น สามารถสรุปประโยชน ไดดังนี ้

1. การปองกันทำใหไมเกิดปญหาซ้ำ(Preventing Recurrence) การนำวงจร PDCA ไปใช ทำใหผูปฏิบัติมี

การวางแผน (P) ที่ดี มีการเตรียมการ การออกแบบวางแผนระบบการบริหารคุณภาพที่ดีจะชวยปองกันปญหา หรือ

ขอบกพรอง รวมถึงความลมเหลวและการไมประสบผลดังหวังตางๆ ซึ่งจะสรางความเสียหายใหกบัองคกรและทางทีด่ีคือ

ไมควรใหมีปญหาเกิดขึ้น PDCA ยังชวยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินความพอดีลด

ความสูญเสียในรูปแบบตางๆ เมื่อลงมือทำงาน (D) ซึ่งจะมีขอตกลงในตารางเวลาที่แนนอนของโครงการอยางชัดเจน     

มีรายละเอียดที่แนนอนในการวิเคราะหชนิดของความบกพรองที่จะเกิดขึ้น รวมถึงมีการพิสูจนและขจัดส่ิงที่จะเกิดความ

บกพรองได มีการตรวจสอบ (C) เปนระยะๆ ทำใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาได

อยางรวดเร็วกอนที่ปญหาจะลุกลาม การตรวจสอบ (D) ที่นำไปสูการแกไขปรับปรุง ทำใหปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมเกิดซ้ำ

หรือลดความรุนแรงของปญหาถือเปนการนำความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนั้นยังใช PDCA กำหนด

มาตรการเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดจะขึ้นตั้งแตตน และเมื่อเกิดปญหาหรือขอบกพรองจากการปฏิบัติงาน องคกร

สามารถรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นไดตามแนวทางที่ไดรับการกำหนดไวในแผนและสามารถพัฒนาเพื่อใหแกปญหาไดทันที 

เนื่องจากเรารูสาเหตุของปญหาที่แทจริงจากกระบวนการตรวจสอบ (C) จึงทำใหกระบวนการแกไขปญหา (A) สามารถ

ทำไดอยางเปนระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

A_R_T
สรุปผลการดำเนินงาน
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2. ผลการประเมินชวยแกไขปญหาไดตรงประเด็น(Assessment & Troubleshooting) การใชวงจร 

PDCA โดยเฉพาะการตรวจสอบ (C) เพื่อการประเมินผลจากการปฏิบัติ (D) ประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เรามักพบ

เสมอคือ การไมบรรลุวัตถุประสงค ไมบรรลุคาเปาหมาย ไมสอดคลองกับเกณฑ ไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมี

ประสิทธิภาพ ไมประหยัด ไมทันเหตุการณ เปนตน ผลจากการประเมิน จะนำไปสูการวางแผน (P) เพื่อดำเนินการตาม

วงจร PDCA รอบใหมเพื่อใหการแกประเด็นปญหานั้นๆ ใหสำเร็จลุลวงตอไป อยางไรก็ตามการดำเนินงานผลิตสินคา

หรือบริการขององคกร เพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานเปนทีย่อมรบัทั้งภายในและตางประเทศ องคกรสวนใหญจำเปนตองมี

ระบบมาตรฐานคุณภาพตางๆ มารับรอง และตองมีการประเมินคุณภาพตามที่ระบบมาตรฐานตางๆ กำหนด เพื่อการ

รับรองวามีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับเกณฑ หากพบวาไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดองคกรก็ตองดำเนินการแกไข 

เพื่อแกไขปญหาและผานการรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่มาประเมิน การประเมินยังอาจรวมถึงการประเมิน

ตนเองเพื่อการเตรียมความพรอมและการแกไขปญหา 

3. ทำใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา(Improvement) ในกระบวนการผลิตสินคาและบริการคุณภาพ จำเปนตอง

มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องวงจร PDCA ทำใหทราบรายละเอียดของส่ิงที่จะตองปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

กอรปกับ วงจร PDCA อยูในลักษณะของวงจรซึ่งสัมพันธกันจาก P ไป D จาก D ไป C จาก C ไป A และ จาก A วนมา

ที่ P หมุนเวียนเชนนี้ไมรูจบ ซึ่งเมื่อครบวงรอบในแตละครั้งจะทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเสมอ จึงทำให

องคกรที่เลือกใช PDCA เปนเครื่องมือในการบริหารคุณภาพ ซึ่งถามีการปฏิบัติงานอยางจริงจังในงานนั้นๆ จะมีการ

ปรับปรุง/พัฒนาใหเกิดประสิทธิผลอยางสม่ำเสมอ อีกทั้งองคกรจะไมรอใหเกิดปญหาแตจะเปนการเสาะแสวงหาส่ิง

ตางๆ หรือวิธีการที่ดีกวาเดมิอยูเสมอ  มีการควบคุมการดำเนินงานเพือ่ติดตามผลและบริหารกระบวนการปรับปรงุใหมๆ 

มีการฝกอบรมและจัดทำคูมือกระบวนการใหมๆ มีการจัดทำเอกสารขอมูลความผิดพลาดกอนและหลังดำเนินงานไว 

เพื่อประโยชนตอรอบการปรับปรุงในครั้งตอไป ทำใหแนใจวาปญหาจะไมเกิดซ้ำซอนขึ้นมาอีก ดังนั้นการปรับปรุงจึงมี

ความจำเปนตองปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับกระบวนการปรับปรุงใหม ทั้งนี้เพื่อให

คุณภาพสินคาและบริการเปนไปตามความตองการของลูกคาและพนักงาน เกิดการลดตนทุนลดคาใชจายจากการสูญเสีย

จากการปฏิบัติงานที่ไมไดวางแผน ลดจำนวนผูปฏิบัติงาน และปรับปรุงทีมทำงานใหมีประสิทธิภาพ การสงมอบสินคา

และบริการทันเวลา มีการใชเครื่องมืออุปกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น "PDCA" จึงเปนเครื่องมือที่

นาสนใจสำหรับองคกรที่ตองการเครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและไมซับซอนจนเกินไป 

แตสามารถใชงานไดผลอยางแทจริง อยางไรก็ตามหนวยงานราชการที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มีเนื้อความมุงเนนให

หนวยงานรัฐพัฒนาองคกรใหกาวไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) การ

นำเอา "PDCA" ไปปรับใชอยางจริงจัง จะเปนการสรางวงจรแหงการพัฒนาไมรูจบใหกับองคกรภาครัฐ (Thitikorn 

Charoenchan, 2020, p. 4) เพื่อใหกาวไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงตามตองการ รวมถึงชวยยกระดับคุณภาพชีวิต

และสังคมใหดีขึ้น  

4. ทำใหบรรลุเปาหมายตามตองการ(Achieving Goals) การบรรลุเปาหมายขององคกรในกระบวนการ

ผลิตสินคาและการบริการ ทั้งในเชิงปริมาณ/คุณภาพนั้น จำเปนตองใชวงจร PDCA ดำเนินงาน โดยเฉพาะในขั้นตอน

การวางแผน (P) จะมีการกำหนดคาเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น มีการกำหนด

บุคลากรผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ มีการกำหนดกิจกรรม  เครื่องมืออุปกรณและวิธีการ ไวอยางชัดเจน ดังนั้นคา

เปาหมายจึงเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางที่การดำเนินงาน PDCA ใหบรรลุ เมื่อไดลงมือปฏิบัติ (D) ตามขอกำหนด

ของกิจกรรม มีการตรวจสอบการดำเนินการ (C) วาบรรลุตามคาเปาหมายที่ตั้งเอาไวหรือไม หากพบวามีปญหาและ
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ขอบกพรองก็จะดำเนินการปรับปรุงปรุงแกไข (A) ในดานวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะชวยทำใหองคกรมีมาตรฐาน

เดียวกันในการปฏิบัติงานเปนการสรางมาตรฐานในการทำงานของบุคลากรในองคกร ทำใหทราบถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเชนเดียวกันทั้งองคกร  ซึ่งหากการดำเนินงานรอบแรกยังไปไมบรรลุถึงจุดหมายจำเปนตองใชขอมูล

ขอเท็จจริง (Speak by fact) แลวนำวงจร PDCA มาดำเนินการซ้ำๆ หลายรอบ จนทำใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการได 

  5. ทำใหไดแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) การนำ PDCA ไปใชปรับปรุงพัฒนางานผลิตสินคาหรือบริการ ซ้ำ 

หลายๆ รอบจะทำใหเกิดผลลัพธที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เกิดการเรียนรูเพื่อลดขอบกพรองและการสูญเสีย

ตางๆ  สงผลใหเกิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในตัวสินคาและบริการ การพัฒนางาน (A) จะนำไปสูการพัฒนา

ผลงานนวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ อันจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงจะสงผลให

เกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมทั้งการนำไปสูความเปนเลิศ(Excellence) กับองคกรนั้นไดในที่สุด  

กรณีศึกษาตัวอยาง จากขอมูลกรณีศึกษา โรงขนมจีนกับการลดสูญเสียโดยการปรับปรุงคุณภาพงานดวยวงจร PDCA  

(Department of Industrial Promotion, 2019, p. 1-6)   โดยโรงงานที่ศึกษาเปนโรงงานขนาดเล็ก ที่ผลิตขนมจีนจากแปง

หมัก ทางโรงงานใชวัตถุดิบคือแปงที่ไดจากการโมขาวเอง ปริมาณการผลิตอยูที่ 5- 6 ตันตอวัน มีคนงานประมาณ 30 คน 

เครื่องจักรในการผลิตคอนขางทันสมัยเปนการผลิตแบบตอเนื่อง (Continuous Process) ปญหา ? ที่เกิดขึ้นกับทางโรงงาน

คือมีเสนอืด แฉะ เปอย ไมเปนเสน และมีอายุการเก็บรักษาส้ันเพียง 1 วัน ทำใหลูกคาไมกลาซื้อมาก เพราะกลัววาถาขายไม

หมด เก็บเสนไวแลวจะขายไมได และหากลูกคาขายไมหมดก็จะสงของคืนและขอหักเงินคืน เปนเหตุใหทางโรงงานมีการ

สูญเสียอยางมาก ทำใหเจาของกิจการไมกลาขยายกำลังการผลิตและไมกลาขยายตลาด เพราะกลัวเรื่องของเสีย ดังนั้นทาง

โรงงานจึงไดเขารวมโครงการกบัภาครฐั โดยมีคณะที่ปรึกษาเขาไปสำรวจสภาพปญหาเบื้องตน พบวาทางโรงงานไมมีระบบใน

การตรวจสอบ (C) และควบคุมคุณภาพ ทำใหไมทราบสาเหตุของปญหา ไมทราบวาทำไมจึงเกิดปญหาและทำอยางไรปญหา

จึงจะหายไป ในขณะที่พนักงานยังทำงานเหมือนเดิมทุกวัน ทางคณะที่ปรึกษาจึงไดกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน

ดวยวงจร PDCA เพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการศึกษากระบวนการผลิตขนมจีนที่มีมาแบบ

ดั้งเดิม แสดงไดดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที ่5 กระบวนการผลิตขนมจีนแบบดัง้เดิมของโรงงานกรณีศึกษา 

ที่มา : Department of Industrial Promotion. (2019). p. 2 
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ขั้นตอนในการดำเนินงานตามวงจร PDCA ของคณะที่ปรึกษา มีดังนี้คือ 

1. ขั้นตอนวางแผน (Plan) ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยการดำเนินงาน ดังนี้คือ (1) สำรวจการทำงานในปจจุบันของ

พนักงาน พบวาการผลิตในสวนการทำเสนจะมีความเรว็กวาพนักงานจับเสนที่อยูทายไลน ทำใหเสนแชน้ำนาน รอการจับเสน 

ประกอบกับพนักงานนั่งทำงานกับพื้น ทำใหไมสะดวกในการเคล่ือนไหว นั่งติดที่ ทำใหทำงานชา ประกอบกับทางเจาของ

กิจการไมมีการกำหนดเปาหมายวาตองทำใหไดเทาไร เนื่องจากการผลิตในปจจุบันต่ำกวากำลังผลิตจริง พนักงานจึงทำงาน

แบบสบายๆ ไมเรงรีบ (2) พนักงานจับเสนไดชา ทำใหมีเวลาผ่ึงลมพักเสนใหสะเด็ดน้ำนอย เสนยังไมแหงตองรีบหอฟลมยืด

เพราะจะไมทันเวลาสงของ (3) ทางโรงงานมีพื้นที่ในการวางพักเสนใหสะเด็ดน้ำไมเพียงพอ เนื่องจากปจจุบันจะเปนโตะวาง

เพียงโตะเดียว เมื่อวางจนเต็มโตะ ของที่วางแถวแรกจะถูกนำไปหอฟลมยืด ตามดวยแถวตอๆไป ซึ่งการเรียงเต็ม 1 โตะใช

เวลาเพียง 20 นาที ไมเพียงพอใหเสนคงตัว 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Do) ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยการดำเนินงานดังนี้ คือ (1) ใหเจาของกิจการส่ังทำโตะ 

สแตนเลสสำหรับใหพนักงานยืนจับเสน โดยใหพนักงานจับเสนที่ยืนรวมกลุมกันจับเสน พนักงานยืนทำงานทำใหทำงานได

คลองขึ้น ทำงานไดเร็วขึ้น (2) เพิ่มจำนวนพนักงานจับเสนใหทันกับความเร็วของสวนทำเสน ทำใหจับเสนไดเร็ว เสนไมอืดน้ำ 

(3) ใหเจาของกิจการเคลียรพื้นที่โดยยายเครื่องจักรที่ไมไดใชงาน และส่ิงของที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตออกไป ทำใหมีพื้นที่

เพิ่มขึ้น จัดการกั้นเปนหองสำหรับพัก เสน โดยทำโตะสำหรับวางพักเสนใหคงตัวกอนนำไปหอฟลม มีการบันทึกวาแตละชั้น

เริ่มวางเวลาไหน ตองมีเวลาพักอยางนอย 1 ชั่วโมงกอนนำไปหอฟลม 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ในขั้นตอนนี้มีการดำเนินงานคือ เก็บตัวอยางสินคาไปทดสอบดูคุณภาพ 

เปรียบเทียบกับขอมูลเดิม พบวาสินคาสามารถเก็บได 2-3 วัน ในสภาพปกติที่อุณหภูมิหอง โดยเสนที่อยูกนภาชนะไมแฉะ 

ไมอืด ไมเละเปนน้ำ เสนมีความเหนียวนุม และตลอดเวลาดำเนินงานหลังการปรับปรุง 3 เดือน พบวาเสนมีคุณภาพสม่ำเสมอ 

ไมถูกลูกคาตอวาหรือคืนของเลย 

4. ขั้นตอนปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้น (Act) ในขั้นตอนนี้มีประกอบดวยการดำเนินงานดังนี้ คือ (1) กำหนด

มาตรฐานการทำงานตามแนวทางใหมเปนขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่จะตองทบทวนอยางสม่ำเสมอ และอบรมให

พนักงานใหมทำงานตามขั้นตอนน้ี (2) ปรับปรุงงานดวยการเพิ่มคาเปาหมายในการทำงาน พนักงานในสวนจับเสนตองเพิ่ม

ความเร็วในการทำงานใหสอดคลองกับเครื่องจักร (3) ภายหลังที่เสนมีคุณภาพดีขึ้น ลูกคากลาส่ังของมากขึ้นทำใหยอดการ

ผลิตเพิ่มขึ้น พนักงานทุกคนตองทราบวาแตละวันจะตองผลิตเทาไหร และผลิตใหเสร็จตามเวลากอนสงมอบสินคา 

    ผลจากการปรับปรุงพัฒนางานดวยวงจร PDCA ทำใหสินคามีคุณภาพดีขึ้น และมีความสม่ำเสมอ สงผลใหลูกคา

เกิดการยอมรับ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคา ทำใหลูกคาส่ังซื้อมากขึ้น เพราะมั่นใจวาเก็บคางคืนแลวไมเสีย ผูบริโภคที่มา

ซ้ือไปรับประทานหรือรานอาหารทีม่าซื้อไปขายก็สามารถเก็บไดนาน  2 วัน ทำใหภายหลังการดำเนินงานทางโรงงานสามารถ

เพิ่มยอดการผลิตเปน 10-12 ตันตอวัน เพราะสามารถขยายตลาดได และทางผูประกอบการเจาของกิจการมีแผนที่จะลงทุน

เครื่องจักรเครื่องที่สาม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเปน 15 – 18 ตันตอวัน ซึ่งเมื่อเพิ่มกำลังผลิตจะทำใหทางกิจการมีตนทุนการ

ผลิตลดลงจากคาใชจายที่คงที่เทาเดิมแตผลผลิตไดมากขึ้น 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การบริหารคุณภาพดวยวงจร PDCA  มีความสำคัญและจำเปนตอทุกองคกรทั้งในสวนของกระบวนการผลิตสินคา

และบริการ โดยเทคนิคนี้ถูกนำมาใชเปนเวลาไมต่ำกวา 80 ปแลว และองคกรตาง ๆ ยังคงจำเปนตองใชวงจรนี้ตอไป เพื่อ

พัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาและพนักงานอยางตอเนื่อง โดยสามารถสรุปเปนผลลัพธจาการ

นำวงจร PDCA มาใชดังนี้ คือ (1)  ผลลัพธดานคุณภาพของสินคาและบริการ จะเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนและตอเน่ือง ซึ่ง
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คุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคาและพนักงาน (2) ผลลัพธดานตนทุน  เทคนิคนี้ชวยทำใหลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ

ใหต่ำลง เกิดผลตอบแทนที่เปนกำไรที่สูงขึ้น (3) ผลลัพธดานการสงมอบทันเวลา ลูกคาและผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอ

การสงมอบในระยะเวลาทีก่ำหนด (4) ผลลัพธดานความยั่งยืน ความเช่ือมั่น ความไววางใจในสินคาและบริการขององคกร ทำ

ใหเกิดความมั่นคง และยั่งยืน 

ดังนั้นในยุคปจจุบัน ซึ่งทุกองคกรตองนำระบบบริหารคุณภาพระบบใดระบบหนึ่งมาใชในการบริหารงานอยาง

หลีกเล่ียงไมไดประกอบกับในขณะนี้เปนยุคของเศรษฐกิจถดถอยทัว่กนัทั้งโลก ผูบริหารองคกรจำเปนตองนำวงจร  PDCA มา

ใชกำหนดและควบคุมใหบุคลากรในองคกรทุกคน ไดเกิดความใสใจในเรื่องวัฏจักรของการปรับปรุงและทำงานอยางเปน

ระบบ รวมทั้งวิเคราะหประเมินตรวจสอบปญหาขอบกพรองเพื่อขจัดสาเหตุรากเหงาของปญหาใหหมดไป จึงมีความจำเปน

อยางยิ่งที่องคกรจะตองศึกษาถึงที่มาของวงจร PDCA ความสำคัญ การนำมาใช และประโยชนของวงจรนี้ เพื่อการนำมา

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ ดังนั้น PDCA จึงเปนหลักคิดของกระบวนการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง(Continuous Improvement) ที่นิยมใชกันอยางกวางขวางทั่วโลก ซึ่งสงผลใหคุณภาพของ

สินคาและบริการสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาและพนักงาน ไดอยางไมมีที่ส้ินสุดตลอดไป 

 

ขอเสนอแนะ  

 ในการนำวงจร PDCA มาใชงานในองคกรมีขอที่ควรพึงระวังดังนี้คือ (1) ไมควรใชวงจร PDCA สำหรับการ

แกปญหาที่เปนเรื่องเรงดวน เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการแกไขปญหา (2) PDCA อาจใชไมไดสมบูรณกับระบบ

คุณภาพบางระบบที่อาจตองมีการบูรณาการระหวางขอกำหนดในระบบนั้น แตระบบใดก็ตามในสวนของการดำเนินงาน

ดานกระบวนการทุกระบบยังจำเปนตองใชวงจร PDCA ในการดำเนินการ  (3) ควรมีการอมรมสรางความเขาใจและ

สรางความตระหนักของวงจร PDCA ทั่วทั้งองคกร (4) ควรมีการทบทวนของฝายบริหารที่จะปรับปรุงพัฒนาแกไขปญหา

และขอบกพรองตางๆ  แลวนำมาใชเปนแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรอบถัดไป 
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ออนไลนในการวิจัยเชิงคุณภาพ ชวยใหการดำเนินการวิจัยสามารถดำเนินตอไปได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได

ตามเปาหมายในชวงเวลาท่ียากลำบากจากการแพรระบาดของโควิด-19 ไดตอไป 
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Abstract 

This review paper aims to present a proposed process for conducting an online focus group 

(OFG) as an alternative method of data collection in qualitative research project during the present 

pandemic of COVID-19. Data and information present in this paper is the result of a review of a 

number of literatures both in Thai and English related to both the process of conducting traditional 

focus group (TFG) and OFG. This is to identify the major elements of both types of focus group. A 

comparison of major elements of both types of focus group found from literatures was then made. 

Then an alternative model of process of OFG was proposed for consideration in conducting OFG for 

future operations in collecting data in qualitative research projects. This would help them to 
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complete their qualitative research projects and achieving the established objectives and goals of 

their research projects during the difficult time of the pandemic of the COVID-19 and beyond. 

 

Keywords: Qualitative Research, Focus Group, Online, COVID-19 

 

 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 43 
 

บทนำ 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพและเปนทางเลือก

ที่สำคัญสำหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพที่ตองดำเนินโครงการวิจัยใหสำเร็จตามเปาหมายและเวลาที่กำหนดไว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภายใตสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยางกวางขวางทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก นับตั้งแตการเริ่มตนของการแพรระบาดของไวรัสนี้ที่เมือง Wuhan ในมณฑล Hubei แหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนธันวาคม 2562 มาถึงปจจุบัน (Davidson, 2020, online; Tay et al., 2020: 363) 

นับถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผูปวยดวยการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จากทั่วโลกมีจำนวน 164,286,752 คนเสียชีวิต

จำนวน 3,404,813 คน (Worldometer, 2021: Online) ในขณะที่ในประเทศไทยมีผูปวยจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้

จำนวน 113,555 คน และเสียชีวิตไปแลวจำนวน 649 คน (ประชาชาติธุรกิจ, 2564, Online) ซึ่งการแพรระบาดนี้มี

ผลกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการ

สาธารณสุข เปนเหตุใหภาครัฐจำเปนตองใชมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกัน คือการประกาศภาวะฉุกเฉินโดย

ใชอำนาจตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 

2010, Online) อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีขอกำหนดหลายประการที่ประชาชนตองปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 เชน การสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม การรับประทานอาหารรอน หมั่นลางมือ 

การหามชุมนุม การงดเวนการเดินทางและงดการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีการรวมกันของบุคคลจำนวนมาก เปนตน โดย

ในขณะที่ยังไมสามารถควบคุมการแพรระบาดได ประชาชนจำเปนตองระมัดระวังเพื่อปองกันการติดเชื้อโดยการปฏิบัติ

ตามขอกำหนดอยางเครงครัด ซึ่งขอกำหนดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเวนระยะหางทางสังคม มีผลกระทบตอเนื่อง

มาถึงการดำเนินการวิจัยโครงการเปนอยางมาก โดยเฉพาะในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพที่จำเปนตอง

ใชวิธีการตางๆ ที่ตองใกลชิดกับผูเขารวมโครงการหรือผูใหขอมูล เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การเขารวม

กิจกรรม การสนทนากลุม เน่ืองจากเปนรวมสนทนาเพื่อใหและแลกเปล่ียนขอมูล ดังนั้นการจัดการสนทนากลุมแบบ

ออนไลนจะทำใหนักวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามเปาหมาย แมอยูในสถานการณวิกฤตเชนปจจุบัน 

แมสถานการณระบาดจะยืดเยื้อออกไป แตกระบวนการวิจัยก็ยังคงตองดำเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางความรูและทฤษฎีขึ้นเพื่อใชในการปองกันและแกไขปญหานำไปสูการพัฒนาประเทศชาติ

และสังคมตอไป ซึ่งรวมถึงโครงการวิจัยเชิงคุณภาพโดยตรงและโครงการวิจัยเชิงคุณภาพอันเปนสวนหนึ่งของ

โครงการวิจัยแบบผสม ซึ่งการออกแบบการวิจัยที่กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม จึง

อาจไมสามารถกระทำไดในชวงเวลาของการแพรระบาดของโควิด-19 ดังนั้นการสนทนากลุมแบบออนไลนจึงเปน

ทางเลือกในสถานการณปจจุบันและในอนาคตที่มีการใชเทคโนโลยีเขามาใชดำเนินการตางๆ รวมทั้งการวิจัยและการ

ดำรงชีวิตของประชาชนอีกดวย 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนพัฒนาการตอเนื่องจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม โดยเปนการนำ

เทคโนโลยีมาชวยอำนวยความสะดวก ทำใหผูเขารวมการสนทนากลุมไมตองเดินทางมารวมประชุมในสถานที่ที่กำหนด 

ทำใหนักวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพไดภายใตสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 และสามารถใชเปน

อีกทางเลือกในการวิจัยในสภาวะปกติไดอีกดวย เนื่องจากสามารถชวยอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลได

หลายดาน โดยเฉพาะประเด็นการเดินทาง ทำใหไมตองเดินทางมารวมประชุมกันในสถานที่เดียวกัน อีกทั้งนักวิจัย

สามารถนำผูเขารวมสนทนากลุมแบบออนไลนที่มีถิ่นที่อยูหางไกลจากทุกพื้นที่ใหเขารวมในการสนทนากลุมแบบ

ออนไลนได โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานตีพิมพเผยแพรเกี่ยวกับการสนทนากลุมแบบออนไลนที่เปน

ภาษาอังกฤษจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัยดานการแพทย พยาบาลและการสาธารณสุข สวนบทความที่เปน
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ภาษาไทยยังมีไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัยทางดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร เนื่องจากการสนทนา

กลุมทุกรูปแบบในปจจุบันเปนแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาจากประเทศตะวันตกที่มีบริบทแตกตางไปจากวัฒนธรรมและ

สังคมไทย ดังน้ันการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนในประเทศไทยจึงตองนำเอาปจจัยทางดานความแตกตางทาง

วัฒนธรรมเขามาประกอบการพิจารณาดวย เพื่อใหนักวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลตามที่คาดหวังได สวนประเด็น

เกี่ยวกับการคำนวนคาใชจายที่ใชในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนนั้น ยังไมพบการนำเสนอวิธีการคำนวน

คาใชจายในวรรณกรรมที่เปนภาษาไทย ดังน้ันในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอ แนวทางในการดำเนินการ

สนทนากลุมแบบออนไลนโดยนำปจจัยทางวัฒนธรรมของสังคมไทยเขามาประกอบดวย นอกจากนี้ยังจะไดนำเสนอแนว

ทางการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนในบริบทของประเทศไทย ดังนั้นบทความน้ี

ประกอบดวยสาระสำคัญซึ่งประกอบดวย (1) บทนำ คือสวนนี้อันเปนการนำเสนอประเด็นที่จะศึกษาและความสำคัญ

ของเรื่องที่จะศึกษา รวมทั้งสาระสำคัญของเนื้อหาของบทความ (2) วิธีดำเนินการ  (3) แนวคิดเกี่ยวกับการสนทนากลุม

แบบออนไลน (4) แบบจำลองการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน (5) สรุปและเสนอแนะ 

 

วิธีดำเนินการ 

บทความนี้เปนบทความวิชาการ วิธีการดำเนินการที่ใชในการเขียนบทความดำเนินการโดยการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสนทนากลุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิมและแบบออนไลน เพื่อคนหาสวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมทั้งสองแบบ แลวนำผลที่ไดมา

เปรียบเทียบเพื่อคนหาสวนที่คลายคลึงและสวนที่แตกตางกัน เพื่อนำมาจัดทำขอเสนอเปนแบบจำลองของกระบวนการ

และขั้นตอนการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมทั้ง

สถานการณของการแพรระบาดของโควิด-19 พรอมทั้งนำเสนอประเด็นการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุม

แบบออนไลน และความทาทายที่นักวิจัยควรคำนึงถึงในการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนำ

วิธีการสนทนากลุมไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ดำเนินโครงการวิจัยเชิงคุณภาพตอเนื่องไปไดในภาวะการระบาดของโควิด-19 สงผลใหโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำเร็จ

ไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการวิจัยตามที่กำหนดไวดวยความปลอดภัยทั้งคณะนักวิจัยและผูเขารวม

โครงการวิจัย ผูเขารวมสนทนากลุมแบบออนไลนและผูเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชภายหลังการแพรระบาด

ของโควิด-19 ไดอีกดวย 

 

แนวคิดเกี่ยวกบัการสนทนากลุมแบบออนไลน 

ลักษณะสำคัญและการจัดประเภทของการสนทนากลุมแบบออนไลน 

 การสนทนากลุมแบบออนไลนมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน การสนทนากลุมแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronics 

Focus Group) (Rezabek, 2000: Online)การสนทนากลุมแบบเสมือน (Turney & Pocknee, 2005: 31-43) เปนตน 

ทั้งนี้การสนทนากลุมแบบออนไลนถือวาเปนพัฒนาการที่ เกิดขึ้นตอเนื่องมาจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม 

(Stancanelli, 2010:761) โดยไดนำเทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เขามาชวยในการดำเนินการ จากการศึกษา

ผลงานของ วรนน คุณดิลกกมล, นิตยา วงศยศ, เพชรรัตน เอื้ออภิสิทธิ์วงศ และ สถิระ เผือกประพันธุ (2559;113-117);  

Lewis & Muzzy (2020:online); Thrul, Belohlavek, Hambrick, Kaur, & Ramo (2017: 106) สรุปไดวา การ

สนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทหนึ่ง ที่สามารถเก็บรวบรวม

ขอมูลไดอยางรวดเร็วเชนเดียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสนทนากลุมตามปกติ โดยขอแตกตางคือการนำ
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เทคโนโลยีการส่ือสารเขามาชวยทำใหเกิดความสะดวกและชวยประหยัดคาใชจายหลายดาน เชน การเดินทางการ

ตอนรับหรือการรับรองผูเขารวมประชุม ตลอดจนเปนวิธีการที่ทำใหผูเขารวมประชุมสนทนามีความปลอดภัยจากภาวะ

ความเส่ียงอันตรายในสถานการณตางๆ เชน การระบาดเชื้อโควิด-19 เปนตน 

สวนการจัดแบงประเภทของการสนทนากลุมแบบออนไลนกระทำเพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น โดยในที่นี้

จะนำเสนอการสนทนากลุมแบบออนไลนซึ่งเปนที่นิยม ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทตามที่ วรนน คุณดิลกกมล และคณะ 

(2559:113); Rezabek (2000: online); Stewart & Williams (2005: 403-406); Sintjago & Link (2012: online); 

Bozkurt (2018: online) ไดอธิบายไว คือ (1) แบบทำในเวลาเดียวกัน (Synchronously) หรือตามเวลาจริงพรอมกัน 

(Real time) กลาวคือ ผูเขารวมสนทนากลุมเขามาสนทนากันในหองประชุมอิเล็กทรอนิกสในเวลาเดียวกัน เชน มา

สนทนาแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชัน ซูม (Zoom) เปนตน การสนทนาแบบนี้จะคลายกับการสนทนากลุมตามปกติ 

เพียงแตไมไดเดินทางมาประชุมที่หองประชุมหรือสถานที่ที่กำหนดไว ดังนั้นผู เขารวมสนทนาจะสนทนาผาน 

แอปพลิเคชันที่ใชในการประชุมจากสถานที่ที่ตนอยู โดยเขารวมสนทนาอยูในการประชุมพรอมกันตามเวลาที่กำหนดไว

ลวงหนาและมีปฏิสัมพันธ เสนอและแลกเปล่ียนคามคิดเห็นรวมกับผูอื่นไดทันที (2) แบบจัดในเวลาไมพรอมกัน 

(Asynchronously) หรือแบบไมเปนตามเวลาจริง (Not in a real time) ซึ่งตางจากแบบแรกคือผูเขารวมสนทนาไม

ตองเขารวมประชุมเพื่อสนทนาพรอมกันตามวันเวลาที่กำหนด เปนการอำนวยความสะดวกแกผูเขารวม โดยสามารถให

ขอมูลในปายกระดานที่จัดไวใหภายในชวงเวลาที่กำหนด ผูเขารวมสนทนาสามารถดำเนินการไดตามเวลาที่แตละบุคคล

สะดวกและสามารถอานความเห็นของผูเขารวมคนอื่นที่ไดแสดงไวบนปายกระดานกอนหนานี้ แลวแสดงความเห็นของ

ตนลงในปายกระดานที่กำหนดไว การสนทนากลุมแบบออนไลนแบบแรกเปนแบบที่ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากมี

ความใกลเคียงกับการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม โดยเปนเพียงการปรับกระบวนการและขั้นตอนบางสวนมาใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสเขามาสนับสนุน ทั้งนี้ในบทความนี้จะเนนการนำเสนอการสนทนากลุมแบบออนไลนแบบทำในเวลา

เดียวกัน (Synchronously) เนื่องจากมีความคลายคลึงกับการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมที่เปนที่รูจักคุนเคยกันดีในชุมชน

นักวิจัยไทย 

 

คุณประโยชนและขอจำกัดของการสนทนากลุมแบบออนไลน 

การสนทนากลุมแบบออนไลนมีคุณประโยชนที่ถือวาเปนจุดเดนหลายประการ ในขณะเดียวกันก็มีขอจำกัดที่

ถือเปนจุดออนหลายประการ ซึ่งมีผูนำเสนอไวหลากหลาย เชน ผูเขารวมสนทนาไมจำเปนตองเดินทางไปยังสถานที่จัด

ประชุมกลุมเพื่อสนทนา ไมมีคาใชจายในการเดินทางและคาใชจายในการตอนรับและรับรอง ผูเขารวมสนทนา เปนตน 

(Oringderff, 2004 : 69-75; Murgado-Armenteros, Torres-Ruiz, & Vega-Zamora. 2012: 73-86) ทั้ งนี้  วรนน 

คุณดิลกกมล และคณะ, 2559: 114) ไดนำผลงานของ Murgado-Armenteros et al. (2012: 78) มาแปลเปน

ภาษาไทย และจัดทำตารางเปรียบเทียบทำใหเห็นภาพจุดแข็งและขอจำกัดที่ชัดเจน จึงไดนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมแลว

นำเสนอดังที่แสดงไวในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จุดแข็งและขอจำกัดของการจัดการสนทนากลุมออนไลน 

จุดแข็ง ขอจำกัด 

1. ทำใหสามารถนำผูที่อยูในสถานที่หางไกลเขามารวม

สนทนากลุมได 

1. เฉพาะผูทีใ่ชอินเทอรเน็ตเทานั้นที่สามารถเชิญเขารวม 

สนทนากลุมได  

2. คาใชจายต่ำกวาการจัดสนทนากลุมแบบดั้งเดิม เพราะไม

มีคาใชจายบางสวน เชน คาเชาหอง คาใชจายในการ

เดินทางของผูดำเนินการสนทนา เปนตน  

2. ผูเขารวมสนทนาอาจประสบความยุงยากทางดานเทคนิค

ในการมีปฏิสัมพันธได เชน ปญหาจากการเชือ่มตอสัญญาณ

อินเทอรเน็ต เปนตน 

3. ธรรมชาติของการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส นำไปสูพลวัตรที่

สงเสริมใหผูเขารวมออกความเห็นคอนขางรวดเร็ว เปนการ

สรางปฏิกริิยาตอบสนองจากการกระตุน 

3. อตัราการเขารวมหรือการติดตอสัมพันธกับผูเขารวม

สนทนานอื่นๆ อยูในระดับต่ำ 

 

4. ผูเขารวมสนทนาสามารถแสดงความเห็นไดมากกวา ใช

เวลาส้ันกวาและดำเนินการไดงายกวา 

4. ขอมูลขาวสารจากสัญญาณที่ไมใชคำพูด ซึง่มีผลอยาง

มากในความสมบูรณของการวเิคราะหการสนทนาอาจไม

สามารถนำมาใชได 

5. ขอดขีองการไมเปดเผยตนเองในกลุมของผูเขารวม

สนทนา ชวยลดความเส่ียงในการปดกั้นการแสดงความเห็น

ของผูเขารวมสนทนา 

5. บทบาทของผูดำเนินการสนทนาถกูลดลงอยางมาก เปน

ผลมาจากการไมมีการตดิตอสัมพันธกันแบบเห็นหนากัน

โดยตรงของผูเขารวมสนทนา 

6. ในกรณีทีเ่ปนการสนทนากลุมแบบออนไลนประเภททีใ่ช

การพิมพขอความคำพูด การถอดเทปที่บันทกึออกมาเปน

ขอมูลจะเปนขอความสามารถทำไดอยางรวดเรว็ทันททีี่จบ

การสนทนา 

6. หวัขอการสนทนาและพลวัตรของกลุมมีความจำกัดมาก  

 

7. สามารถเขาถึงผูเขารวมสนทนากลุมทีเ่ขาถงึไดยาก เชน 

นักวิชาชีพและกลุมพนักงานขายที่ตองเดินทางเปนประจำ 

7. ความลับของบุคคลตางๆ อาจตกอยูในภาวะที่เปน

อันตรายไดเนื่องจากความสามารถในการควบคุมผูเขารวม

สนทนาอยูในระดับต่ำ 

8. การเขารวมมีความสะดวก ปลอดภัยจากวกิฤตการณ

ตางๆ และเขารวมไดงายจากทกุสถานที ่

8. ความปลอดภัยของขอมูลขาวสารมีขอจำกดั เนื่องจาก

ผูดำเนินการสนทนาไมสามารถตรวจสอบไดวาผูเขารวมใน

การสนทนาเปนบุคคลที่ใหขอมลูขาวสารจริงหรือไม 

9. การมีสวนรวมมีความสมดุลมากกวาในดานจำนวนของ

ความเห็นที่แสดงออกโดยผูเขารวมสนทนา 

9. ผูเขารวมสนทนา ไมไดอยูใกลชิดกัน ดังนั้นการติดตอที่

ทำไดจงึเปนเพยีงการรับความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนา

ผานทางคอมพวิเตอรเทานั้น 

 10. ผูเขารวมมีโอกาสนอย ในการที่จะแสดงความเห็นได

อยางละเอียดและอธิบายแรงจงูใจหรือเหตผุลประกอบ จงึ

เปนการจำกัดอยูที่ขอความที่เขยีนสงไป ซึ่งเปนเพียงการ

แสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวย จงึเปนการกีดกัน

ผูเขารวมสนทนาไมใหพุงจุดเนนไปที่หัวขอการสนทนา 

ที่มา: สรางตารางจากการแปลและปรับปรุงจากผลงานของ Murgado-Amenteros et al. 2012: 78. และผลงานของ 

วรนน คุณดิลกกมล และคณะ, 2559: 114. 

A_R_T
สนทนา
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การสนทนากลุมแบบออนไลนกับปจจัยวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย 

 เนื่องจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมและการสนทนากลุมแบบออนไลนเปนแนวคิดแบบตะวันตกและ

พัฒนาขึ้นมาจากบริบทของวัฒนธรรมและคานิยมแบบตะวันตก ซึ่งมีความแตกตางจากวัฒนธรรมและคานิยมของ

สังคมไทยเปนอยางมาก ดังน้ันในการนำมาใชจำเปนตองปรับใหเขากับวัฒนธรรมและคานิยมของทองถิ่น (Kreitner, 

1998:114-115; Hofstede, 1980:36; Komin, 1990: 262) การนำการสนทนากลุมแบบตางๆ รวมทั้งแบบออนไลนมา

ใชในบริบทของสังคมไทยจึงจำเปนตองนำปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาพิจารณาประกอบในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (Rodringuez, Schwartz, Lahman, & Geist, 2011:412; Zeldenryk, Gray, 

Gordon, Speare, & Hossain, 2014: 308) วัฒนธรรมตามความหมายของ Hofstede (1984:21) คือ “โปรแกรมรวม

ของจิตใจที่แยกความแตกตางของสมาชิกของกลุมคนกลุมหนึ่งออกจากคนกลุมอื่น” ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมโดยสรุปไดวา

วัฒนธรรมเปนความเชื่อรวมกันของกลุมคนที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกันในดำรงชีวิตและการทำงาน ซึ่งรวมถึง

คานิยมที่ เปนที่ยอมรับและสงตอไปยังชนรุนหลังไดสืบทอด (Schein, 1992:12; Hampden-Turner, 1994:21: 

Trompenaars & Hampden-Turner, 1998: 21) สวนวัฒนธรรมไทยที่อาจมีผลกระทบตอการจัดการสนทนากลุม

แบบออนไลนมาใชนั้น จากผลการวิจัยของ สุนทรีย โคมินทร (Komin, 1990:160-162) มีหลายประการ เชน บุญคุณ 

ความเกรงใจ การรักษาหนาของผูอื่น (Face Saving) การละเวนการวิจารณ ผูอื่นตอหนาบุคคลอื่น (Criticism 

Avoidance) เปนตน  ซึ่ง จำเนียร จวงตระกูล และ โอกาส เตพละกุล (Joungtrakul & Teparagul, 2012:152)  

ไดนำมาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมตะวันตก พบวาบางวัฒนธรรมไมมีในวัฒนธรรมตะวันตก เชน การรักษาหนาของผูอื่น 

และการละเวนการวิจารณผูอื่นตอหนาบุคคลอื่น ดังนั้นในการจัดการสนทนากลุมแบบแบบออนไลนจึงควรนำปจจัย

คานิยมไทยมาประกอบในการพิจารณาดวย 

 

การสนทนากลุมแบบออนไลนกับปญหาการแพรระบาดของโควดิข-19 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถนำมาใชเปน

ทางเลือกในชวงเวลาของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการสนทนากลุมแบบออนไลนมีสวนชวย

ปองกันการแพรระบาดได เชน ชวยเวนระยะหางทางทางสังคม ชวยหลีกเล่ียงการอยูรวมกันเปนกลุมหรือการชุมนุม 

เปนตน (ธานี กลอมใจ, จรรยา แกวใจบุญ และ ทักษิกา ชัชวรัตน. 2563: 29-39; จงกลณี ตุยเจริญ, ณิชกานต วงษ

ประกอบ, กฤตกร หมั่นสระเกษ และ ธิดารัตน นิ่มกระโทก. 2563: 1-20; Guner, Hasangoglu, & Aktas, 2020:571-

577; Bazaid, Aldarhami, Binsaleh, Sherwani & Althomali. 2020: Online). 

 

แบบจำลองกระบวนการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใตบริบทคานิยมของสังคมไทย 

สวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบออนไลน 

 การพัฒนาแบบจำลองกระบวนการสนทนากลุมภายใตบริบทคานิยมของสังคมไทยจำเปนตองพิจารณา

สวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบออนไลนกอน เพื่อนำไปพิจารณากำหนดการพัฒนาแบบจำลอง

กระบวนการสนทนากลุมภายใตบริบทคานิยมของสังคมไทยตอไป เนื่องจากการสนทนากลุมแบบออนไลนเปน

พัฒนาการตอเนื่องมาจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม (Stancanelli, 2010:761) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามี

การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับแบบออนไลนหลายชิ้นงาน เชน Bruggen & Willems 

(2009:363-381; Murgado-Armenteros et al., 2012:77; Zwaanswijk, &  van Dulmen. 2014: online) เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการสนทนากลุมแบบออนไลนทั้ง 2 แบบคือ แบบทำในเวลาเดียวกัน (Synchronously) 

A_R_T
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และแบบจัดในเวลาไมพรอมกัน (Asynchronously) (Sintjago & Link, 2012: online) อยางไรก็ตามในวรรณกรรม

สวนใหญยังไมไดนำปจจัยดานความแตกตางทางวัฒนธรรมเขามาประกอบการพิจารณามากนัก เพื่อทำความเขาใจใน

การดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนไดชัดเจนมากขึ้น ในลำดับตอไปจะไดนำเสนอการเปรียบเทียบสวนประกอบที่

สำคัญของการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับแบบออนไลน โดยในที่นี้จะไดเลือกการสนทนากลุมแบบออนไลนประเภทที่

ผูเขารวมสนทนากลุมเขารวมสนทนาในเวลาเดียวกัน (Synchronously) มาใชในการเปรียบเทียบ เนื่องจากพิจารณา

เปนแบบที่สามารถนำมาใชโดยปรับใหเขากับคานิยมในวัฒนธรรมของสังคมไทยไดและสามารถกำกับดูแลดาน

กำหนดเวลาไดเชนเดียวกับการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบสวนประกอบแตละสวนจะไดนำเอา

ปจจัยวัฒนธรรมไทยเขามารวมพิจารณาดวย สำหรับวรรณกรรมที่ทำการทบทวนนั้นไดนำเสนอไวในที่มาของ

แหลงขอมูลในทายตารางที่ 2 โดยในการนำเสนอจะดำเนินการตามขั้นตอนของการสนทนากลุมตามลำดับไป จากการ

ทบทวนวรรณกรรม (โยธิน แสวงดี. 2549: 2-15; ปญญา ธีระวิทยเลิศ. 2559: 284-289; วรนน คุณดิลกกมล และ 

คณะ. 2559: 110-120; เก็จกนก เอื้อวงศ. 2562: 17-30; ปราณี โพธิสุข. มปป: Online; Bruggen & Willems, 2009; 

Flynn, Albrecht, & Scott, 2018; Gordon et al., 2021; Lijadi & van Schalkwyk, 2015; Moore, McKee, & 

McLoughlin, 2015; Murgado-Armenteros et al., 2012; Oringderff, 2004; Rivaz, Shokrollahi, & Ebadi, 

2019; Rodringuez et al., 2011; Stancanelli, 2010; Stewart & Williams, 2005; Thrul, Belohlavek, 

Hambrick, Kaur, & Ramo, 2017; Turney & Pocknee, 2005; Zeldenryk et al., 2014) ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ร ะ บุ

สวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมและแบบออนไลนได ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบด้ังเดิมและแบบออนไลน 

สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

1. การกำหนดกลุมตัวอยาง ใชบุคคลผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีความรูที่สามารถ

ใหขอมูลไดอยางเหมาะสม เปนขอมูลที่สามารถ

นำไปใชวิเคราะหและตอบคำถามและวัตถุประสงค

ของโครงการวิจัยได 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

2. การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางตามวิธีการของการวิจัย เชิง

คุณภาพ อาทิ การสุมแบบกำหนดเกณฑคุณสมบัติ 

(Criterion Sampling) ก า ร สุ ม แ บ บ เจ า ะ จ ง 

(Purposive Sampling) และการสุมแบบแนะนำตอ 

(Snowball Sampling) และการสุมตัวอยางอื่นๆ 

ตามที่นักวิจัยเห็นสมควร 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

3. การสรรหาผูเขาสนทนา

กลุม  

ขั้นตอนการสรรหาผูเขาสนทนากลุม ดำเนินการโดย 

(1) ติดตอทาบทามขั้นตนทางโทรศัพท จดหมาย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสงขอความผานแอป

พ ลิ เค ชั น ต า งๆ   (2) อ ธิ บ าย ข อ มู ล เกี่ ย ว กั บ

โครงการวิจัยและการขอความยินยอมรวมถึงเงื่อนไข

อื่นๆ อาทิ  การปกปองคุมครองความปลอดภัย 

คาตอบแทน หลักประกันความเส่ียงและการชดเชย

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม แตในขณะทาบทาม

ผูเขารวมสนทนากลุม ควรเพิ่มเติม

ประเด็นความพรอมในการใชแอป

พลิเคชันตางๆ เพื่อเขารวมประชุม

แบบออน ไลน  เพื่ อ ให แน ใจว า

ผู เ ข า ร ว ม ส น ท น า ก ลุ ม ใ น
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สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

ในความเส่ียงที่อาจเกิดจากการเขารวมโครงการวิจัย 

ซึ่งมีการแลกเปล่ียนขอมูลในการสนทนากลุม (3) 

เมื่อไดรับการตอบรับแลว สงหนังสือเชิญเขารวม

โครงการวิจัยอยางเปนทางการ 

โครงการวิจัย สามารถเขารวมการ

สนทนากลุมผานชองทางออนไลน

ได นอกจากนี้ยังตองนำปจจัยดาน

วัฒ นธรรมไทยเข ามาพิ จารณ า

ประกอบดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ปจจัยความเกรงใจและบุญคุณ 

4. จำนวนผูเขารวมสนทนา

กลุม  

เพื่อใหการดำเนินการสนทนากลุมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการใหผูเขารวมทุกคนไดมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและใหขอมูลอยางครบถวนตาม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย จึงกำหนดจำนวน

ผูเขารวมสนทนากลุมประมาณ 6-12 คน ซึ่งเปน

ขอกำหนดและเปนการปฏิบัติที่ เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปในการจัดการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม 

เนื่ องจากการสนทนากลุมแบบ

ออนไลนอาจมีขอขัดของเกี่ยวกับ

แอปพ ลิ เคชันซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ

ส่ือสารในการประชุมสนทนากลุม

แ บ บ อ อ น ไล น  เช น  สั ญ ญ าณ

อินเทอรเน็ตขัดของ ความคมชัด

ของภาพและเสียง เปนตน จึงควร

ปรับลดจำนวนผูเขารวมสนทนา

กลุมแบบออนไลนคือประมาณ 3-4 

คน 

5. วิธีขอความยินยอมจาก

ผูเขารวมสนทนากลุม  

วิธีการขอความยินนยอมจากผูเขารวมสนทนากลุม 

สามารถดำเนินการไดดังนี้ (1) สงหนังสือขอความ

ยินยอมเขารวมโครงการวิจัยพรอมกับหนังสือเชิญ

เขารวมโครงการวิจัยอยางเปนทางการ ทั้งนี้ตองมี

ชองลงนามเพื่อแสดงความยินยอมและวันที่ลงนาม 

โดยหนังสือแสดงการใหความยินยอมของผูเขารวม

โครงการวิจัยจำเปนตองมีขอมูลครบถวนตาม

ขอกำหนดของคณะกรรมการจริยธรรมประจำ

สถาบันหรือมหาวิทยาลัย (2) ผูวิจัยตองสงแนบซอง

พรอมแสตมป   ซึ่ งระบุ ผูรับ คือนักวิจัย เพื่ อให

ผูเขารวมโครงการวิจัยนำสงกลับคืนใหแกนักวิจัยได 

(3) ใหผูเขารวมโครงการวิจัยเก็บสำเนาหนังสือให

ความยินยอมไวเปนหลักฐานอางอิงจำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งน้ีตองใหแนใจวาหนังสือแสดงความยินยอมมี

ขอมูลครบถวนตามขอกำหนด 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้ งเดิม แต เพิ่มเติมประเด็น 

ดั งนี้   (1) การขอความยินยอม

สามารถสงผานชองทางออนไลน 

เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส โดย

จัดสงหนังสือเชิญพรอมแนบหนังสือ

ขอความยินยอมจาก ผู เข าร วม

โครงการ (2) สอบถามความสมัคร

ใจในการเขารวมโครงการ พรอม

ระบุชองทางอิเล็กทรอนิกสในการ

ติดตอกลับถึงความยินดี เขารวม

โครงการสนทนากลุมโดยความ

สมัครใจ ปราศจากการบังคับขูเข็ญ 

รวมถึงมิไดมีการใหคาตอบแทนเพื่อ

จูงใจใหเขารวมโครงการวิจัยที่เกิน

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะตองคำนึงถึง

ประเด็นวัฒ นธรรมที่ เกี่ ย วข อ ง

ประกอบดวย 
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สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

6. วิธีการปกปองคุมครอง

ผูเขารวมสนทนากลุม 

ผูวิจัยตองระบุวิธีการรักษาความลับและความเปน

สวนตัว การปกปดชื่อและขอมูลสวนบุคคลของ

ผูเขารวมสนทนากลุม โดยระบุวิธีการไวในหนังสือ

ขอความยินยอมจากผูเขารวมสนทนากลุม 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

7. การกำหนดคาตอบแทน

ผู เขารวมสนทนากลุม

และผูดำเนินการสนทนา

กลุม 

การกำหนดคาตอบแทนผูเขารวมสนทนากลุมควรมี

อัตราที่เหมาะสม ไมสูงจนเปนการจูงใจใหผูเขารวม

โครงการวิจัยตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัย ทั้งนี้

สามารถใหผูดำเนินการและผูเขารวมสนทนากลุมใน

โครงการวิจัยลงนามในเอกสารรับเงินคาตอบแทน

และมอบคาตอบแทนโดยใชซองปดผนึกหรือการ

โอนผานธนาคารของผูเขารวมได 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังตองนำ

ปจจัยดานวัฒนธรรมไทยเขามา

พิจารณาประกอบดวย โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ปจจัยความเกรงใจและ

บุญคุณ 

8. การตอนรับและรับรอง

ผูเขารวมสนทนากลุม 

ในการตอนรับ สามารถดำเนินการไดดังนี้ (1) จัดให

มีผูแทนซึ่งทำหนาที่ตอนรับและอำนวยความสะดวก

แกผูเขารวมสนทนากลุม (2) สามารถจัดอาหารวาง

และเครื่อ งดื่ ม เพื่ อรับรองผู เข ารวมตามความ

เหมาะสม (3) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ เชน 

ห องประชุม  ห องน้ ำและบัน ไดหนี ไฟ  รวมทั้ ง

หองอาหาร (4) ในกรณีที่ชวงเวลาการจัดสนทนา

กลุมเปนชวงเวลาอาหาร ผูวิจัยควรจัดเตรียมอาหาร

แกผูเขารวมสนทนากลุมดวย 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

9. การลงทะเบียนเขารวม

สนทนากลุมและการ

มอบเอกสาร

โครงการวิจัย 

ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน เอกสาร

ประกอบการสนทนากลุมและเอกสารอื่นๆ ที่จำเปน 

เพื่ อมอบแก ผู เข าร วม โครงการห ลั งจากการ

ลงทะเบียน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

10. หองประชุมและสถานที่

ที่ใชในการสนทนากลุม 

หองประชุมควรมีขนาดเหมาะสม ไมใหญและไม

แออัด เกิน ไป มีแสงสวางเพี ยงพอ มีอุณ หภูมิ

เหมาะสม เพื่อสรางบรรยากาศพรอมความรูสึก

สะดวกสบาย เพื่อใหผูเขารวมพรอมแสดงความ

คิดเห็นและใหขอมูล แลกเปล่ียนขอมูลระหวาง

ผูเขารวมสนทนากลุมได นอกจากนี้จะตองเลือก

รูปแบบการจัดที่ นั่ งของผู เข าร วมสนทนาให

เหมาะสม เชน แบบวงกลม หรือแบบรูปเกือกมา 

เปนตน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม แตในการสนทนากลุม

แบบออนไลน ซึ่งไมมีการจัดหอง

ประชุมและสถานที่ทางกายภาพ จึง

จำเปนตองดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) นั ก วิ จั ย ค ว ร ส ง ลิ ง ค แ ล ะ

รายละเอียดวิธีการเขารวมสนทนา

กลุมผานแอปพลิเคชันลวงหนา (2) 

นัดหมายเพื่อทดสอบความพรอมใน

ก าร ใช ง าน แ อ ป พ ลิ เค ชั น จ าก

ผูเขารวมประชุมสนทนากลุมทุก
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สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

ทาน เพื่อใหแนใจวาสามารถเขา

รวมสนทนาตามวันเวลาที่กำหนด 

ทั้งนี้หากผูเขารวมสนทนากลุมแบบ

ออนไลนตองการความชวยเหลือ

หรือต องการฝกอบรม นักวิจั ย

จำเปนตองใหการสนับสนุนอยาง

รวดเร็ว 

11. เครื่ อ งมื อที่ ใช ในการ

สนทนากลุม 

เครื่องมือประกอบดวยเครื่องเสียง ไมโครโฟน

สำหรับผูเขารวมสนทนากลุมทุกคน อาจมีการบันทึก

เทปหรือวิดิทัศน เพื่อใหนักวิจัยสามารถถอดความ

เปนเอกสาร และนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป ทั้งนี้

การบันทึกขอมูลตางๆ ตองเปนไปตามวิธีการ

ปกปองคุมครองผูเขารวมสนทนากลุม (ขอ 6.) 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม และเพิ่มการเลือกใช

แอปพลิเคชัน เนื่องจากมีแอปพลิเค

ชันเพื่อการประชุมหลายประเภท 

เ ช น  Zoom, Microsoft Team 

เปนตน ดังนั้นนักวิจัยควรพิจารณา

จากความสามารถของระบบและ

ความเปนมิตรกับผูใชงาน เพื่อให

ผูเขารวมสนทนาสามารถใชงานได

อยางเหมาะสม 

12. ก า ร จั ด ท ำ แ บ บ

สัมภาษณ 

เนื่องจากการสนทนากลุม ผูวิจัยจะไดรับขอมูลจาก

การสัมภาษณ ดังนั้นเพื่อมั่นใจวาจะไดขอมูลตามที่

ตองการ สามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได 

ผูวิจัยจำเปนตองจัดทำแบบสัมภาษณในการสนทนา

ก ลุ ม  ( Focus Group Interview Guide) ต า ม

กระบวนการสรางแบบสัมภาษณ โดยมีประเด็น

คำถามครบทุกประเภทตามที่กำหนดไว 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

13. ระยะเวลาที่ ใช ในการ

สนทนากลุม 

เพื่อใหผูเขารวมในการสนทนากลุมทุกคนไดมีโอกาส

ใหขอมูล แลกเปล่ียนขอมูลไดอยางครบถวนตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงควรกำหนด

ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กำหนดเวลาดังกลาว

นี้เปนขอกำหนดและการปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไป แตสามารถยืดหยุนได อาจใชเวลานอย

กวาหรือมากกวา 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม แตในการสนทนากลุม

แบบออนไลนอาจประสบปญหา

ดานความพรอมของการใชแอป

พลิเคชันในการประชุม รวมถึ ง

ทักษะในการใชแอปพลิเคชันของ

ผูเขารวมสนทนากลุม ดังนั้นจึงควร

กำหนดเวลาเพิ่ม คือประมาณ 3-4 

ชั่วโมง 

14. ผู ด ำเนิ นการสนทนา

กลุม 

ผู ด ำเนิ นการสนทนากลุม  ควรเปนบุ คคลที่ มี

คุณสมบัติดังนี้  (1) เปนผูมีความรูความเขาใจใน

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม  อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม 
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สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

ประเด็นการศึกษาในโครงการวิจัย (2) เปนผูมี

ความสามารถในการตั้งคำถาม (3) เปนผูมีทักษะ

กระตุนใหผูเขารวมโครงการไดใหขอมูลอยางเต็มที่ 

(4) เปนผูที่สามารถสรางบรรยากาศอันระหวาง

ผูเขารวมสนทนากลุม เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมทุก

คนไดแลกเปล่ียนขอมูลตามประเด็นที่กำหนดได

อยางครบถวน (5) เปนผูมีความสามารถในการ

ดำเนินการประชุมใหเสร็จสมบูรณตามกำหนดเวลา 

ผูดำเนิ นการสนทนาจะตองนำ

ประเด็นคานิยมวัฒนธรรมไทยเขา

ม า ใช ใน ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ด ว ย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นความ

เกรงใจ การรักษาภาพพจนของผูอื่น 

รวมถึงประเด็นการวิพากษวิจารณ

ผูอื่นตอหนาบุคคลอื่น 

15. บทบาทของนักวิจัย บทบาทของนักวิจัยในการดำเนินการสนทนากลุม

นักวิจัย มีดังนี้ (1) เปนผูจัดการการสนทนากลุม 

ดูแล กำกับการสนทนากลุมใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย ไดรับขอมูลจากผูเขารวมการสนทนากลุม

ทุกคนตามที่คาดหวัง  (2) เปนผูใหการอำนวยความ

สะดวก แกไขปญหาขอขัดของตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

เชน ปญหาจากการทำงานของเครื่องเสียง เครื่อง

บันทึกเทป วิดิทัศน เปนตน (3) เปนผูจดบันทึก

ประเด็นสำคัญ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูล

ตอไป 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม และนักวิจัยจะตองนำ

ประเด็นคานิยมวัฒนธรรมไทยเขา

มาใชในการดำเนินการตางๆ ตาม

บทบาทของนักวิจัยดวย โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ประเด็นความเกรงใจ การ

รักษาภาพพจนของผูอื่น รวมถึง

ประเด็นการวิพากษวิจารณผูอื่นตอ

หนาบุคคลอื่น 

16. บ ท บ า ท ข อ ง ผู ช ว ย

นักวิจัย 

เพื่อเปนการสนับสนุนใหการสนทนากลุมเปนไปได

อยางเหมาะสม ควรจัดใหมีผูชวยนักวิจัยอยางนอย 

2 คน และกำหนดบทบาทดังนี้ (1) เปนผูสนับสนุน

การตอนรับและลงทะเบียนผูเขารวมสนทนากลุม 

(2) รับผิดชอบเอกสารและงานธุรการตางๆ (3) ชวย

จดบันทึกประเด็นสำคัญของการสนทนากลุม เพื่อ

เปนการชวยนักวิจัยใหไดขอมูลอยางครบถวน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม  

17. บทบาทของเจาหนาที่

ทางเทคนิค  

บทบาทของเจาหนาที่ทางเทคนิค คือรับผิดชอบการ

ทำงานของโสตทัศนูปกรณ เชน การบันทึกเทป วิดิ

ทัศน เครื่องเสียง ไมโครโฟน ใหมั่นใจวาสามารถใช

งานไดตามที่คาดหวัง ทั้งน้ีหากจัดหองประชุมที่

โรงแรมหรือหอประชุม มักมีการจัดเจาหนาที่เพื่อให

บริการอยูแลว แตผูชวยนักวิจัยควรประสานงาน

และทำความเขาใจกับเจาหนาที่ของสถานที่อยาง

ละเอียดครบถวน นอกจากนั้นนักวิจัยควรเตรียม

ความพรอมดานเจาหนาที่บันทึกภาพและวิดิทัศนที่

มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 53 
 

สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

18. การขออนุญาตบันทึก

การสนทนา 

ผูดำเนินการสนทนากลุมตองเนนย้ำเพื่ อความ

ยินยอม จากผูเขารวมการสนทนากลุมวาจะมีการ

บันทึกการสนทนากลุมนี้ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ดานจริยธรรม ความเปนสวนตัว ตามที่ไดระบุไวใน

หนังสือขอความยินยอมอยางเครงครัด 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

19. การแสดงความขอบคุณ

ผูเขารวมสนทนากลุม 

เมื่อการสนทนากลุมส้ินสุดลง ตองดำเนินการดังนี้ 

(1) ผูดำเนินการสนทนากลุมกลาวขอบคุณผูเขารวม

โครงการวิจัยทุกคนแลวจึงปดการสนทนากลุม (2) 

นักวิจัยตองทำหนังสือแสดงความขอบคุณ สงไปยัง

ผูดำเนินการสนทนากลุมและผูเขารวมการสนทนา

กลุมทุกทานโดยเร็ว (ไมควรเกิน 1 สัปดาหนับจาก

วันที่ ส้ินสุดการสนทนากลุม) (3) สามารถจัดสง

หนังสือแสดงความขอบคุณทางชองทางตางๆ เชน 

จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส ได 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

20. ก าร จั ด ก า ร เอ ก ส า ร

ขอมูลและการถอดเทป 

กระทำเพื่อใหไดขอมูลในรูปแบบเอกสาร สำหรับ

การวิ เคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพตอไป 

นักวิจัยตองเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการสนทนา

ก ลุ ม จ า ก นั้ น ถ อ ด เท ป เป น เอ ก ส า ร ข อ มู ล 

(Transcript) เพื่อใชวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

(Textual Document) ทันทีหลังจากที่การสนทนา

กลุมเสร็จส้ินลง 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

21. ช ว ง เ ว ล า ใ น ก า ร

วิเคราะหขอมูล 

(1) นักวิจัยควรวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพทันทีที่

จัดการขอมูลเสร็จเรียบรอย โดยใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหาตามที่ไดออกแบบไว เชน ใชการวิเคราะห

เ นื้ อ ห า แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม  ( Traditional Content 

Analysis) การวิเคราะหเนื้อหาแบบกำหนดทิศทาง

ลวงหนา (Directed Content Analysis) เปนตน 

(2) นักวิจัยตองคำนึงถึงจริยธรรมดานความเปน

สวนตัวและการปกปดช่ือและขอมูลสวนตัวบุคคล

ของผูเขารวมโครงการวิจัย โดยอาจจะกำหนดรหัส

ผูเขารวมสนทนากลุมเปนหมายเลขตางๆ แทนการ

ระบุชื่อของผูเขารวมสนทนากลุม 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

22. การตรวจสอบขอมูล เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกโครงการวิจัย (Rigor 

or Trustworthiness) นักวิจัยตองตรวจสอบขอมูล

ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การตรวจสอบ

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 
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สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

รอบทิศ  (Triangulation) เปนตน 

23. ก า ร จั ด ท ำ ร ะ บ บ

ตรวจสอบโครงการวิจัย

เชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Audit 

Trail) 

เปนขั้นตอนที่กระทำเพื่อสรางความนาเชื่อถือและ

เพื่อใหเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย ดังนั้น

นักวิจัยควรจัดระบบตรวจสอบโครงการวิจัยเชิง

คุณ ภ าพ ทั้ ง ร ะบ บ เอก สารและระบ บ ข อ มู ล

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองเปนไปตามวิธีการปกปอง

คุมครองผูเขารวมสนทนากลุม (ขอ 6.) 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

24. การเตรียมความพรอม

ของนักวิจัย 

เนื่ องจากการวิจัยเชิ งคุณภาพมี คุณ ลักษณะที่

แตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณ นักวิจัยควรทำ

ความเขาใจระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะ

กระบวนทัศนและยุทธศาสตรการวิจัย เชน การวิจัย

แบบการศึกษาปรากฎการณ (Phenomenological 

Study) การศึกษาเพื่ อสรางทฤษฎี (Grounded 

Theory  วิธีการวิเคราะหเนื้อหาซ่ึงแตกตางกันใน

แตละยุทธศาสตรการวิจัย 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

25. การเตรียมความพรอม

และการบูรณาการการ

ทำงานของคณะวิจัย 

ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยขนาดใหญ มีนักวิจัยและ

ผูชวยนักวิจัยจำนวนมาก หัวหนาโครงการวิจัยควร

เตรียมพรอมแกคณะวิจัย จัดใหมีการประชุมกอน

และหลังการดำเนินการสนทนากลุม เพื่อใหทีมงาน

ดำเนินการตามบทบาทไดอยางครบถวน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม ทั้งนี้ในสถานการณการ

แพรระบากของโควิด-19 ในกรณีที่

คณะวิจัยรวมกันเตรียมความพรอม

ในพื้ นที่ ห รือห อ งเดี ยวกัน  ควร

กำหนดใหมีการเวนระยะหางทาง

สังคม ใสหนากากอนามัย หมั่นลาง

มือรวมทั้ งปฏิบัติตามขอกำหนด

อื่นๆเพื่อปองกันการติดเชื้อโควิด-

19 อยางเครงครัดอีกดวย 

ที่มา: สังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรมโดยคณะผูเขียน 

 

ขอเสนอแบบจำลองการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน 

การทบทวนวรรณกรรมและการเปรียบเทียบการสนทนากลุมทั้ง 2 แบบ คือ การสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับ

แบบออนไลนโดยนำประเด็นดานบริบทและคานิยมของสังคมไทยและประเด็นการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เขา

มาพิจารณาประกอบดวยดังแสดงไวในตารางที่ 2 ขางตน สามารถนำมาจัดทำขอเสนอเปนแบบจำลองการจัดการ

สนทนากลุมแบบออนไลนขึ้นมาใหมได โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การเตรียมการเบื้องตน (2) การเริ่มตน

ดำเนินการ (3) การดำเนินการระหวางดำเนินการสนทนากลุม (4) การดำเนินการหลังการจัดดำเนินการสนทนากลุม 

โดยในแตละขั้นตอน ประกอบดวยกิจกรรมยอยของแตละขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน 

ที่มา: สังเคราะหโดยคณะผูเขียน 

 

แนวทางการคำนวณคาใชจายในการสนทนากลุมแบบออนไลน   

 ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งในดานคุณประโยชนของการสนทนากลุมแบบออนไลน คือประเด็นคาใชจายใน

การดำเนินการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน ซึ่งที่ผานมาเปนการกลาวในภาพรวมวาสามารถประหยัดคาใชจายได

หลายสวน แตการนำเสนอวิธีการคำนวณคาใชจายยังไมพบวาไดมีการนำเสนอในวรรณกรรมภาษาไทย คาใชจายที่พบใน

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ เชน Conroy (2021: online) ที่ระบุวาในการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมมีคาใชจายประมาณ $ 

5,000.- ตอครั้ง สวนการสนทนากลุมแบบออนไลนจะคาใชจายโดยประมาณคือ $ 3,000- ตอครั้ง ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา

มีคาใชจายต่ำกวาประมาณ $ 2,000.- ตอครั้ง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมทั้ง 2 

แบบในประเทศไทย ในบทความนี้จะนำเสนอเปรียบเทียบในตารางที่ 3  ซึ่งไดนำรายการคาใชจายที่เสนอโดย Rupert, 

Poehlman, Hayes, Ray & Moultrie (2017: Online) จำนวน 7 รายการ โดยไดนำคาจางสรรหาผูเขารวมสนทนา

ออกและปรับใหเขากับบริบทของสังคมไทยเพิ่มเติม รวมเปน 10 รายการ ประกอบดวย (1) คาตอบแทนผูดำเนินการ

สนทนา จำนวน 1 คน (2) คาตอบแทนผูเขารวมการสนทนาแบบดั้งเดิม จำนวน 12 คน แบบออนไลน จำนวน 4 คน (3) 

คาตอบแทนผูชวยดำเนินการทั่วไป จำนวน 1 คน (4) คาตอบแทนผูชวยนักวิจัยในการจดบันทึกขอความ จำนวน 1 คน 

(5) คาตอบแทนเจาหนาที่เทคนิคดูแลอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเสียงและบันทึกเทปและบันทึกวีดิทัศน จำนวน 1 คน 

(6) คาใชจายเกี่ยวกับเอกสารพรอมแฟมเอกสาร (7) คาใชจายเกี่ยวกับการบันทึกเทปและวีดิทัศน (8) คาใชจายในการ

ถอดขอความจากเทปและวิดิทัศน (9) คาพาหนะ (10) คาอาหารวาง/เครื่องดื่มระหวางการสนทนาและคาอาหาร

กลางวันสำหรับผูเขารวมงานทุกคน รวม 20 คน ทั้งนี้แนวทางการคำนวณปรากฏ แสดงไวในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาใชจายการจัดสนทนากลุมแบบด้ังเดิมกับแบบออนไลน (หนวย : บาท) 

ประเภทคาใชจาย แบบด้ังเดิม แบบออนไลน 

1. คาตอบแทนผูดำเนินการสนทนา 3,200 3,200 

2. คาตอบแทนผูเขารวมการสนทนา 12,000 12,000 

3. คาตอบแทนผูชวยดำเนินการทั่วไป 600 600 

4. คาตอบแทนผูชวยนักวิจัยในการจดบันทึก 500 500 
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ประเภทคาใชจาย แบบด้ังเดิม แบบออนไลน 

5. คาตอบแทนเจาหนาที่เทคนิค (ระบบเสียงและภาพ) 1,000 1,000 

6. คาใชจายเกี่ยวกับเอการพรอมแฟมเอกสาร 1,900 ไมมี 

7. คาใชจายเกี่ยวกับการบันทึกเทปและวีดิทัศน 6,500 ไมมี 

8. คาใชจายถอดขอความจากเทปและวีดิทัศน 1,800 ไมมี 

9. คาพาหนะ 5,700 ไมมี 

10. คาอาหารวาง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  

  (รวมคาหองประชุม) 

15,200 ไมมี 

รวม 48,400 17,300 

ที่มา: พัฒนาโดยคณะผูเขียน 

หมายเหตุ: (1) คาแพลตฟอรมสำหรับการสนทนากลุมแบบออนไลนรวมอยูในงบประมาณโครงการวิจัย (2) คาตอบแทน

นักวิจัยรวมอยูในงบประมาณโครงการวิจัย (3) คาใชจายตามรายการตางๆ ใชขอมูลสำนักวิจัยและพัฒนา Business 

Law Center International, Thailand. 

 

สรุปและเสนอแนะ 

สรุป 

การศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาการสนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบหนึ่งที่ใชในการวิจัย

เชิงคุณภาพ อันเปนพัฒนาการตอเนื่องมาจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม โดยมีชื่อเรียกหลากหลาย เชน การสนทนา

กลุมแบบอิเล็กทรอนิกสหรือแบบเสมือน เปนตน การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ไดมีการนำเทคโนโลยีขอมูลขาวสารและอินเทอรเน็ตเขามาใชในการดำเนินการ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

กระบวนการดำเนินการหลายประการ เชน ผูเขารวมสนทนาไมตองเดินทางมารวมประชุมกันยังสถานที่ที่กำหนด 

สามารถเขารวมการสนทนาผานอินเทอรเน็ตโดยใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันการประชุมแบบออนไลนตางๆ เชน 

ซูม (Zoom Cloud Meetings) ไมโครซอฟททีม (Microsoft Teams) เปนตน เปนการอำนวยความสะดวกใหแก

ผูเขารวมสนทนาไดจากทุกสถานที่ ทุกเวลา ทั้งยังสามารถใชงานผานอุปกรณไดทุกประเภท เชนแท็บเล็ต สมารตโฟน

และเครื่องคอมพิวเตอร เพิ่มความคลองตัวในการส่ือสาร โดยไมตองเดินทางและสามารถนำผูเขารวมสนทนาที่อยู

หางไกลมาเขาสนทนารวมกันได นำไปสูการประหยัดคาใชจายบางสวน เชน คาเดินทาง คาตอนรับและรับรองผูเขารวม

สนทนา เปนตน นอกจากนี้ยังมีสวนชวยดานความปลอดภัยตางๆรวมทั้งการปองกันการติดเชื้อจากการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังแพรระบาดอยางกวางขวางทั่วโลก ในขณะเดียวกันแมการสนทนากลุมแบบออนไลนมีจุดเดน

หลายประการ แตมีขอจำกัด เชน ประเด็นดานความทักษะและสามารถในการใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันในการ

สนทนา เปนตน 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนการนำแนวคิดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของบริบททางวัฒนธรรมและคานิยม

แบบตะวันตก ซึ่งมีความแตกตางจากบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมไทยเปนอยางมากในการดำเนินการจึง

จำเปนตองปรับใหเขากับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย จึงจะทำใหการสนทนากลุมแบบออนไลนสามารถ

ดำเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลตามเปาหมายโดยไดขอมูลตามที่นักวิจัยไดตั้งเปาหมาย

เอาไว 

A_R_T
ด้านทักษะและความสามารถ
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การดำเนินการในการเขียนบทความนี้กระทำโดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและได

นำเอาวิธีการและขั้นตอนโดยละเอียดของการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับแบบออนไลน โดยนำเอาบริบท

ทางวัฒนธรรมและคานิยมไทยและสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 มาประกอบในการวิเคราะห

เปรียบเทียบ แลวนำผลไปสังเคราะหเปนกระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใต

บริบททางสังคมไทยและการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไดเปนแบบจำลองการสนทนากลุมแบบออนไลนเพื่อ

ใชดำเนินการในบริบทของสังคมไทยประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการเบื้องตน มีขั้นตอน

ยอย 6 ขั้นตอน ขั้นที่ 2 การเริ่มตนดำเนินการ มีขั้นตอนยอย 9 ขั้นตอน ขั้นที่ 3 การดำเนินการระหวางการสนทนา มี

ขั้นตอนยอย 12 ขั้นตอน และขั้นที่ 4 การดำเนินการหลังการสนทนา มีขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน ทั้งน้ีขั้นตอนยอยคือ

กิจกรรมที่กระทำในการสนทนากลุมแบบออนไลน ภายใตบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทยและภายใต

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่สามารถนำมาใชในสถานการณไมปกติทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

เน่ืองจากมีขอเสนอและการรับรูในประเด็นการประหยัดคาใชจายในการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนแตยังไม

พบการนำเสนอวิธีการคำนวณคาใชจาย ที่จำเปนตองใชในการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนในวรรณกรรม

ภาษาไทย การดำเนินการครั้งนี้จึงไดศึกษาวิธีการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน เพื่อใชเปน

ฐานในการคำนวณคาใชจายที่ตองใชในการเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนตอไป 

ส่ิงใหมที่ เกิดขึ้นอันเปนผลจากการดำเนินการในครั้งนี้มี 3 ประการคือ ประการที่  1 ผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับแบบออนไลน โดยนำเอาบริบททาง

วัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทยรวมทั้งสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มาประกอบการวิเคราะห

เพื่อใหเหมาะสมกับการนำมาใชในบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย ประการที่ 2 คือแบบจำลองการ

สนทนากลุมแบบออนไลนภายใตบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนและ

ขั้นตอนยอยหรือกิจกรรมทีต่องดำเนินการรวม 31 กิจกรรมที่นักวิจยัสามารถนำไปเปนแนวทางในการดำเนินการสนทนา

กลุมแบบออนไลนได และประการที่ 3 คือ แนวทางการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใต

บริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย ซึ่งนักวิจัยสามารถนำไปเปนแนวทางการคำนวณคาใชจายสำหรับการ

จัดการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใตสภาวะปจจุบันและภายหลังการส้ินสุดของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-

19 ได ส่ิงใหมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหนักวิจัยสามารถบริหารการจัดดำเนินการสนทนา

กลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำเอาแนวทางการคิดคำนวนคาใชจาย

ในการสนทนากลุมแบบออนไลนไปใชในการคำนวณคาใชจายรวมของโครงการวิจัยไดอยางแมนยำมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ (1) นักวิจัยสามารถนำแบบจำลองกระบวนการและขั้นตอนการ

ดำเนินการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมในครั้งนี้ไปใชในการวางแผนและดำเนินการจัดการ

สนทนากลุมแบบออนไลนภายใตบริบททางสังคมและคานิยมไทยและภายใตการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และ

ภายหลังการส้ินสุดของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได (2) นักวิจัยสามารถนำแบบจำลองวิธีการคิดคำนวณ

คาใชจายของการจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้ ไปใชประกอบการคิดคำนวณ

คาใชจายของโครงการวิจัย ซึ่งชวยใหการคิดคำนวณคาใชจายของโครงการวิจัยมีความแมนยำมากขึ้น (3) ในการเลือก

แพลตฟอรมและแอปพลิเคชันที่จะใชในการสนทนากลุมแบบออนไลนควรเลือกรูปแบบที่มีความสามารถเหมาะสมกับ

โครงการวิจัย ทั้งดานความสะดวกในการใชงานและความเปนมิตรกับผูใชงานมากที่สุด (4) ควรจัดฝกอบรมการ

ดำเนินการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนโดยใชแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาใหม รวมทั้งแบบจำลองการคำนวณ
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คาใชจายในการจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนใหแกนักวิจัย เพื่อใชวางแผนและกำหนดงบประมาณในการจัด

ดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (5) ในการเตรียมการเบื้องตนควรมีการ

ประชุมทีมงานนักวิจัย เพื่อทำความเขาใจกับแบบจำลองวิธีการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนนี้ รวมทั้งแบบจำลอง

การคำนวนคาใชจายในการสนทนากลุมแบบออนไลน เพื่อใหทีมงานไดมีความรูความเขาใจตรงกัน ทำใหดำเนินโครงการ

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (6) กอนเริ่มดำเนินการควรจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดดำเนินการ

สนทนากลุมแบบออนไลนตามแบบจำลองนี้ โดยคณะผูดำเนินการจัดการสนทนากลุมประกอบดวย นักวิจัย ผูดำเนินการ

สนทนา ผูชวยนักวิจัยดานการดูแลงานธุรการและความเรียบรอยของงาน ผูชวยนักวิจัยดานการจดบันทึกรายงานและ

เจาหนาที่ทางเทคนิคซึ่งดูแลระบบที่ใชในการประชุมออนไลน (7) ควรมีการจัดการฝกอบรมหรือใหความชวยเหลือ ให

คำแนะนำ ซักซอมความเขาใจในการใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันที่ใชในการสนทนากลุมแบบออนไลนใหแก

ผูเขารวมสนทนา เพื่อใหแนใจวาสามารถใชแอปพลิเคชันไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถเขารวมสนทนากลุมแบบ

ออนไลนไดตามที่คาดหวัง (8) สถาบันการศึกษาควรจัดฝกอบรมการจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนตาม

แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมนี้ใหแกอาจารยผูสอนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชในการสอนหรือใชในการ

ดำเนินการจากการสนทนากลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (9) สถาบันการศึกษาควร

นำเอาแบบจำลองการสนทนากลุมแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นมาใหมนี้บรรจุไวเปนหัวขอหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

วิชาวิจัยเพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผนและจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (10) สถาบันฝกอบรมการวิจัยควรนำเอาแบบจำลองการสนทนากลุมแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นนี้ บรรจุไว

เปนหัวขอหนึ่งของการฝกอบรมการวิจัย เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถวางแผนและจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลน

ตามแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (11) สถาบันฝกอบรมการวิจัยควรจัดฝกอบรมการ

จัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนตามแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมนี้ใหแกอาจารยผูสอนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

เพื่อใหสามารถใชในการสอนหรือใชในการดำเนินการจากการสนทนากลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น (12) เมื่อส้ินสุดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ควรจัดใหมีการทบทวนแบบจำลองการจัด

ดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณที่

เปล่ียนไป ซึ่งอาจมีผลใหเกิดการปรับปรุงแกไขแบบจำลองการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนใหมีความเหมาะสม
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วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจยายประเทศของกลุมคนรุนใหม  

กรณีศึกษา กลุมเฟซบุกโยกยายมาสายสะโพกโยกยาย  

 

นันทิดา ไชยพงค01 

ศุภกร มาเมา  

กนกพร โพธิพ์ล  

กันตณัฏฐา กาญจนะ  

กานตพิชชา อนิทรอรัฏญ 

ณัฏฐา ปยมาตย  

ธีรภัทร แกวคนฑา  

ภูษิต ภูมีคำ  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 

วันที่ไดรับตนฉบับบทความ   :  18 พฤศจกิายน 2564 

วันที่แกไขปรับปรุงบทความ  :  27 มกราคม 2565 

วันที่ตอบรับตีพมิพบทความ  :  28 มกราคม 2565 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการชิ้นนี้ศึกษากลุมเฟซบุกยายประเทศกันเถอะ ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน โยกยายมาสายสะโพกโยกยาย   

มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยผลักและปจจัยดูดท่ีมีผลตอการตัดสินใจยายประเทศ บทความนี้ศึกษาโดยการทบทวนเอกสาร

ท่ีเกี่ยวของประกอบกับวิเคราะหจากโพสตของสมาชิกในกลุม  

 จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของพบวา การเกิดข้ึนของกลุมเกิดจากการหมดหวังตอประเทศไทยเนื่องมาจากภาครัฐ

ไมสามารถรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาไดเทาท่ีควรทำใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

สำหรับการยายไปตางประเทศ  ซ่ึงการรวมตัวดังกลาวเปนการใชอินเทอรเน็ตท่ีขามผานมิติของเวลาและสถานท่ี จากการสังเกต

การโพสตในกลุม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจหรือสนใจยายถิ่นออกท่ีสำคัญ คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 

คำสำคัญ : การยายประเทศ, ตางประเทศ, คนรุนใหม, การตัดสินใจ
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บทคัดยอ 

 บท ความวิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ น ำ เสนอพั ฒ นาการ โครงสร างขอ งอ งค ก รต ำรวจ ไท ย                        

ชวง พ.ศ. 2535 - 2564  โดยใชรูปแบบวิธีวิทยาเชิงคุณภาพในการวิจัยเอกสารระดับทุติยภูมิและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัยพบวา องคกรตำรวจของไทยมีพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกร จำนวน 4 ชวงสำคัญ ไดแก ชวงที่ 1 

การปรับโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจ พ.ศ. 2535 – 2544 ดานการบริหารงานภายในโดยลดลำดับชั้นการบังคับ

บัญชาขององคกรตำรวจนครบาล และการแบงอำนาจการบริหารจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค รวมถึงการตราพระราช

กฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2541 ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 

2541 โดยอาศัยความตามมาตรา 221 และมาตรา 230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ชวงที่ 2 การ

ปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2544 - 2549 โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร

แผนดิน   ฉบับที่  5  พ.ศ.2545 และปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ . 2545 โดยเนื้อความใน

มาตรา 46(7) มีผลใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตอมารัฐบาลได

ตราพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ .ศ.  2547 ซึ่งกำหนดระบบการบริหารองคกรในทุก ๆ มิติ ถือเปนการเปล่ียนแปลง

ในระดับมหภาค ชวงที่ 3 การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ในประเด็นการปฏิรูปสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติใหขึ้นตรงตอกระทรวงยุติธรรม และการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับตำรวจ

เปนหนวยงานอิสระไมประสบผลสำเร็จอยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2552 รัฐบาลไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารภายในโดย

จัดแบงหนวยงานระดับกองบัญชาการออกเปน 30 กองบัญชาการ และหนวยงานระดับกองบังคับการเปน 6 กองบังคับ

การ  ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ และจัดแบงกลุมภารกิจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ชวงที่ 4 การปรับปรุง 

 

 

 
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ เร่ือง การพัฒนาโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย ซ่ึงเปนการศึกษาตาม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 

2564 โดยมี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต เปนอาจารยท่ีปรึกษา 
2 Corresponding Author E-mail : chaiyut8@staff.tu.ac.th 

บทความวิชาการ 
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โครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน รัฐบาลกำลังปฏิรูปโครงสราง

การบริหารองคกรตำรวจไทยผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ มาศึกษาการปฏิรูปองคกรตำรวจ และราง

กฎหมายขึ้นมาหลายฉบับและอยูในระหวางการพิจารณารางกฎหมายตำรวจแหงชาติฉบับใหม ซึ่งการบริหารองคกร

ตำรวจไทยในปจจุบันยังเปนไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

 

คำสำคัญ : พัฒนาการ, โครงสรางองคกร, สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
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Abstract 

Academic article was aimed to present “Development of the Administrative Structure of the 

Royal Thai Police” from 1992 to 2021. The qualitative methodology is used to research secondary 

documents and related laws. The results revealed that The Thai Royal Police has developed its 

organizational structure in 4 key periods: Period 1: Restructuring of the administration of the police 

organization in 1992 - 2001. The internal administration had a reduction in the hierarchy of 

command of the Metropolitan Police organization, and the division of power from central to 

regional. Including the enactment of Royal Decree on the Transfer of the Police Department Ministry 

of Interior to establish the Royal Thai Police in 1998 on October 17, 1998 by virtue of Section 221 

and Section 230 paragraph two of the Constitution of the Kingdom of Thailand. Period 2: 

Restructuring of the Royal Thai Police, 2001-2006 by enacting the Administrative Regulations Act (No. 

5), B.E. Section 46 (7) results in the Royal Thai Police Has a position as a department under the 

command of the Prime Minister. Subsequently, the government enacted the National Police Act of 

2004 which stipulates the system of organizational administration in all dimensions, a macro change. 

Period 3: Reform of the Royal Thai Police, 2006 - 2008. During this period, there is an issue of 

reforming the Royal Thai Police to directly refer to the Ministry of Justice and the establishment of a 

committee to consider complaints about the police to be an independent agency is not successful. 

However, in 2009, the government has revised the internal administrative structure by dividing the 

command-level departments into 30 headquarters and 6 command-level units to be directly related 

to the Royal Thai Police and categorize the missions to be clearer. Period 4: Restructuring of the 

Royal Thai Police (Present) From May 22, 2014 - December 2021, the government is reforming the 

structure of the administration of the Thai Royal Police through the establishment of various 

committees to study the reform of the police organization. Moreover, government are drafting 

several laws, and considering a new national police law. The current administration of the Thai Royal 

Police is still in accordance with the National Police Act B.E. 2547. 

Keywords: Out-Migration, Foreign country, New generation, Decision 
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บทนำ  

 พลวัตทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมรวมทั้งกระแสโลกยุคหลังโลกาภิวัตนทำใหการบริหารองคกรตำรวจ

ไทยซึ่งเปนกลไกสำคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเปล่ียนแปลงไปดวย จากเดิมการบริหารองคกรตำรวจที่

เนนการรวมศูนยอำนาจไวที่ราชการสวนกลางเพื่อการควบคุมบัญชาการที่เปนเอกภาพ อาจจะตองปรับเปล่ียนเปนการ

กระจายอำนาจสูราชการสวนทองถิน่มากขึน้เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและแกปญหาตามลักษณะบริบท

ของพื้นที่ สวนโครงสรางในดานภารกิจที่อดีตจะเนนการปราบปรามอาชญากรรมอาจจะตองปรับเปล่ียนเปนเนนดาน

การปองกันการเกิดอาชญากรรมตามกระแสโลกยุคใหมซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมกับภาคีภาคสวนตาง ๆ ดวย 

นอกจากนี้การบังคับใชกฎหมายขององคกรตำรวจจะตองเปนไปตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไวเทานั้น 

มิเชนนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบจะสรางความเสียหายตอประชาชนและอาจสงผลใหเกิดความโกลาหลในสังคมได 

โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) นิยามตำรวจวา มีอำนาจและมีหนาที่รักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน และมีอำนาจสืบสวนและสอบสวน มาตรา 17  ประกอบกับความตามนิยามของมาตรา 2 

(10) สามารถสืบสวนเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิดกอปรกับมาตรา 2 (11) ระบุใหดำเนินการสอบสวนโดยเก็บ

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ และยัง

สามารถการจับกุมผูกระทำผิดทั้งโดยมีหมายจับ ตามมาตรา 66  และจับกุมไมมีหมายจับ ตามมาตรา 78  ประกอบ

มาตรา 80 นอกจากยังกระทำการคนทั้งโดยมีหมายคน ตามมาตรา 69  กับการคนโดยไมมีหมายคนตาม มาตรา 92 

วรรคหนึ่ง  และสามารถควบคุมหรือกักขังผูถูกจับตาม มาตรา 2  (21) ได นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ พุทธศักราช 2547 มาตรา 6 องคกรตำรวจยังมีภารกิจดานอื่น ๆ จำนวนมากไมวาจะเปนการรักษา

ความปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 

ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ การดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา การปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของ

ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร เปนตน ดวยบทบาทหนาที่ดังกลาวองคกรตำรวจไทยจึงมักถูกคาดหวังจาก

ประชาชนวาตองอำนวยความยุติธรรมและสรางความสันติสุขในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพและกระจายไปทั่วทุก

พื้นที่ สามารถจัดการดานคดีและการบริการอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ตลอดจนตองมีโครงสรางการบริหารองคกรที่

เปนไปตามวิธีการจัดการภาครัฐแนวใหมซึ่งนำแนวทางการบริหารภาคเอกชนมาปรับใช(Chaiyut Tawharanurak, 

2021, p.7) อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยจำนวนหนึ่งขัดแยงกับความคาดหวังของประชาชนดังกลาวและระบุวาโครงสราง

องคกรตำรวจไทยรวมศูนยอำนาจไมกระจายอำนาจดวยการแทรกแซงจากการเมือง (Police Colonel Siriwat 

Menasawat, 2000, p.1) และโครงสรางรวมศูนยอำนาจขนาดใหญนี้บริหารอยางไมมีระบบและไมเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม (Police Lieutenant Pongsak Chalermsaen,1998, p.1) ตลอดจนโครงสรางแบบปรามิด

นี้จึงไมอาจแนใจวาการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพ ทั้งยังขาดการมีสวนรวมจากประชาชนจึงไมอาจแนใจวาการบริหาร

องคกรจะปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมือง (Police Colonel Pornthep Prasertpan,1999, p.1) ซึ่ ง

นักวิชาการทางดานนิติศาสตรเห็นวาการศึกษาพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจทั้งระบบและเปนประโยชน

ตอการพัฒนาองคกรตำรวจซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรมตอไป (Udom Ratamarit, 2019, p.3) การศึกษา

พัฒนาการโครงสรางขององคกรตำรวจไทยชวงป พ.ศ. 2535 - 2564 จะทำใหเห็นตนตอของพัฒนาการ การปรับปรุง

แกไขโครงสราง การเพิ่มเติมหนวยงาน ตลอดจนปญหาบางอยางจากโครงสราง อันเปนสวนความสำคัญตอการพัฒนา

องคกรตำรวจไทย 
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ทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจ 

ทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจของแตละประเทศแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทการเมืองการปกครอง สามารถ

แบงไดเปน 3 ลักษณะ (Prasert Boonniran and Jaroon Srisombat, 1993, p.319-326) กลาวคือ (1) ระบบการ

บริหารงานตำรวจแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Police Management System) การใหอำนาจองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือตำรวจทองถิ่นเปนผูบริหารองคกรอยางเปนอิสระ ทั้งนี้การจัดตั้งองคกรตำรวจแบบทองถิ่นจะมี

ลักษณะการบริหารแบบตำรวจมลรัฐหรือตำรวจประจำเทศบาลหรือตำรวจของเมือง เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและ

บังคับใชตามกฎหมายในทองถิ่นน้ัน ๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสนับสนุนในดานงบประมาณและส่ิงอำนาย

ความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและบุคลากรตำรวจจะอยูภายใตการบังคับบัญชาขององคกรปกครองทองถิ่นนั้น ๆ 

รัฐบาลกลางไมอาจจะแตงตั้งโยกยายเจาหนาที่ตำรวจดังกลาวได การจัดตั้งองคกรตำรวจทองถิ่นนี้ เปนการจัดตั้งขึ้นเพื่อ

สนองตอบกับสภาพปญหาอาชญากรรมของแตละทองถิ่นที่อาจจะแตกตางกันไป (2) ระบบการบริหารงานตำรวจแบบ

องคกรตำรวจแหงชาติ (National Police Agency) หรือ ระบบรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลาง (Centralized 

System) โดยรัฐบาลกลางมีอำนาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จทั้งในดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ตัวอยางประเทศที่

มีองคกรตำรวจแหงชาติ ไดแก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน รวมถึงประเทศไทยดวย ทั้งนี้เพื่อความ

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติและเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ (Unity of the Nation) ระบบตำรวจแหงชาติ

เปนองคกรตำรวจขนาดใหญ มีจำนวนกำลังพลเจาหนาที่ตำรวจจำนวนมาก มีลักษณะการใชงบประมาณจำนวนมาก 

และผูบริหารงานองคกรตำรวจมักจะมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ การเงิน และสามารถโยกยายขาราชการตำรวจ

ไดทั่วทุกเขตของรัฐดวยเหตุผลในเรื่องปญหาความมั่นคงของรัฐ ทั้งที่อาจจะมีวัตถุประสงคแอบแฝงดานการสงวนอำนาจ

ของตนเองเทานั้นจึงอาจทำใหประสิทธิภาพการบริหารองคกรไมตอบสนองความตองการของประชาชน (Christopher 

Aldous, 1997, p.19-20( และ  (3 ) ระบบการบ ริห ารงานตำรวจแบบผสมผสาน  (Integrated Police 

Management System) เปนการบูรณาการระบบตำรวจแหงชาติ และระบบตำรวจกระจายอำนาจเขาดวยกัน โดย

แบงอำนาจหนาที่ขององคกรตำรวจแหงชาติ และองคกรตำรวจทองถิ่นอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันองคกรตำรวจแตละ

องคกรจะมีอำนาจในการบริหารงบประมาณและบุคลากรไดอยางอิสระภายใตระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อทำใหภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยและการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชน  

 

แนวคิดการบริหารองคกรตำรวจในตางประเทศ  

 การบริหารองคกรตำรวจในแตละประเทศมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญเพื่อเปน

กรอบการวิเคราะหพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยดังนี้ (1) ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษใช

รูปแบบการบริหารแบบไตรภาคี (Tripartite System) โดยไมมีระบบตำรวจแหงชาติและใหความสำคัญกับการบริการ

ประชาชน โดยเนนการถวงดุลระหวางสามฝาย คือ ฝายรัฐบาลผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และองคกร

ตำรวจ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งใชอำนาจผานคณะกรรมการตำรวจของทองถิ่นนั้น ๆ โดยแบงตำรวจ 3 

ประเภท ไดแก (ก) ตำรวจเขตพื้นที่ รวมถึงตำรวจในเขตพื้นที่มหานครลอนดอนที่ดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่ตาง ๆ 

(ข) หนวยตำรวจระดับชาติที่ดูแลการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระดับประเทศ และ (ค) ตำรวจบริการทั่วไป 

(Miscellaneous Police Services) ที่มีอำนาจหนาที่นอกเหนือไปจากตำรวจสองประเภทแรก ซึ่งมีจุดเดนดานการ

บริหารงานแบบกระจายอำนาจ (Prasert Boonniran and Jaroon Srisombat,1993, p.319-326) (2) ระบบตำรวจ

ของประเทศฝร่ังเศส (Christopher Aldous, 1997, p.19-20(ใชรูปแบบการบริหารองคกรตำรวจเปนสองสวนโดยสวน

ที่ 1 ใชชื่อองคกรวา “สำนักงานตำรวจแหงชาติ” และสวนที่ 2 ใชชื่อ “กองกำลังรักษาความปลอดภัยแหงชาติ” ซึ่งเปน
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หนวยงานของทหารที่ทำหนาที่อยางตำรวจ (Uthai Artivej, 2015, p.5-16) โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติสังกัด

กระทรวงมหาดไทยและมีผูบัญชาการตรวจแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตำรวจแหงมหานครปารีสเปนกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่บริหารงานอยางเปนอิสระ  และ

ที่สำคัญประเทศฝรั่งเศสแบงประเภทของตำรวจเปนสองประเภท กลาวคือ ตำรวจฝายคดีและตำรวจฝายปกครอง โดย

ตำรวจฝายคดีจะรับผิดชอบดานคดีความในชั้นตนควบคูไปกับพนักงานอัยการ สวนตำรวจฝายปกครองเปนตำรวจทั่วไป

ทำหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยที่อยูภายใตบังคับบัญชาของฝายปกครองในแตละพื้นที่ (3) ระบบตำรวจของ

ประเทศญ่ีปุน (Siroj Sitticharnboon, 1996 p. 49-51 referred to Siripol Kusolsilwut, 2020), p.19) ใชรูปแบบ

การบริหารองคกรตำรวจแบบผสมระหวางแบบรวมศูนยอำนาจกับแบบกระจายอำนาจ จึงมีทั้งสำนักงานตำรวจแหงชาติ

และตำรวจระดับทองถิ่นภายใตการตรวจสอบและถวงดุลของคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติที่เปน

หลักประกันความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรตำรวจ รวมถึงเปนผูกำหนดนโยบายพื้นฐานและกฎระเบียบ

ตาง ๆ รวมทั้งการบริหารงานตำรวจรวมกันในเรื่องระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่เรียกกวา

คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะจังหวัดทำหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการปฏิบัติงานของตำรวจในเขตจังหวัดอีกดวย 

นอกจากนั้นประเทศญี่ปุนยังมีโครงสรางสำนักงานตำรวจแหงชาติซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลเชิงบริหารของ

คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติ มีหนวยงานที่ควบคุมพื้นที่ในลักษณะ กองบัญชาการตำรวจภาค 

(Regional Police Bureaus-RPB) เปนหนวยงานที่อยูภายใตสำนักงานตำรวจแหงชาติ (NPA )มีจำนวน 7 ภาค ไมรวม 

กรมตำรวจนครบาลโตเกียว (Tokyo Metropolitan Police Department) และกองบัญชาการตำรวจจังหวัดฮอกไกโด 

(Hokkaido Prefectural Police Headquarter) รวมทั้ งยั งมี อ งค ก รตำรวจจั งห วัด  (Prefectural Police) โดย

กำหนดใหในแตละหนวยการปกครองจังหวัดมีองคกรตำรวจของตนเอง เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ซึ่ง

องคกรตำรวจของจังหวัดมีโครงสรางลักษณะเดียวกับโครงสรางองคกรตำรวจแหงชาติ และยังมีระบบสถานีตำรวจ 

(Police Station) แบงพื้นที่รับผิดชอบออกเปนเขต (District)   แตละเขตอยูในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ติดตอใกลชิดกับชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการบริหารแบบ ปอมตำรวจ (Police Box) ที่เรียกวา KOBAN 

และ CHUZAISHO ตั้งอยูในพื้นที่แขวง (sub-district) และฐานะเปนศูนยความปลอดภัยของชุมชน (Community 

Safety Center) ซึ่งทำใหตำรวจญี่ปุนใกลชิดและเปนมิตรกับประชาชน  

 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับองคกรและการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 แนวคิดและทฤษฎีองคกรเปนกรอบการวิเคราะหโครงสรางและภารกิจขององคกรตำรวจไทย ซึ่งนักคิดอยาง 

Max Weber (1922) ระบุวา องคกร คือ หนวยสังคมหรือหนวยงานซึ่งมีกลุมคนกลุมหนึ่งรวมกันดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดอยางใดอยางหน่ึงของหนวยสังคมหรือหนวยงานนั้น และ Talcott Parsons (1972) และ 

Richard H.Hall (1996, p.30) ไดอธิบาย “องคกรคือความสัมพันธ การประสานงานระหวางสมาชิกบุคคลในองคการ 

โดยจะมีขอบเขตของตนเอง มีกฎระเบียบ มีโครงสรางอำนาจ มีการติดตอส่ือสาร และมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว กิจกรรมที่องคกรดำเนินงานมีผลตอสมาชิกในองคกร องคกรเอง และสังคม”  ดังนั้น องคกร

ตำรวจไทย (Police organization) เปนองคกรขนาดใหญมีเปาหมายเพื่อการบริการสาธารณะภาครัฐภายใตกฎระเบียบ

ขอบังคับที่เครงครัด มีลำดับชั้นบังคับบัญชา และมีโครงสรางความสัมพันธเชิงอำนาจที่เปนทางการเพื่อกำหนดภารกิจให

ขาราชการตำรวจในสังกัดจะตองปฏิบัติตาม และตองรวมกันขับเคล่ือนองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยโครงสรางองคกรตำรวจไทยเปนองคกรราชการ (Bureaucratic Structure)  ซึ่งตองควบคุมระบบ

ความสัมพันธของสมาชิกในองคกรดวยการส่ังการอยูภายใตอำนาจของผูบังคับบัญชาและเปนไปตามกฎหมายใหอำนาจ
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ไว (Max Weber,1922)  ในขณะเดียวกันแนวคิดการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ระบุ

ถึงการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐในระบบใหม โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการที่มุงสูความ

เปนเลิศดานการบริการประชาชนโดยการนำเอาแนวทางการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงาน

ภาครัฐ (Boonkiat Karawekphan, 2021) ซึ่งสอดคลองกับ Phachira Rojanapithayakon (2008) ที่สนับสนุนการ

บริหารแบบเอกชนซึ่งอาจจะปรับโครงสรางหนวยงานราชการใหเล็กลงมีลำดับการบังคับบัญชาที่ส้ันในลักษณะราบและ

ยอมรับการใชกลไกทางการตลาดที่แขงขันกันจัดบริการสาธารณะจนเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยแนวคิดนี้

สามารถพัฒนาระบบราชการผานการกระจายอำนาจเปนหลัก รวมถึงการแสวงหาการมีสวนรวมและเปนหุนสวนกับผูมี

สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ที่ครอบคลุมทุกกลุมสังคม ภายใตการใชทรัพยากรที่มีอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง

คุมคากับเวลา ตลอดจนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขอมูลมาประยุกตใชในหนวยงานราชการภายใต

กฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดดังกลาวก็สามารถปรับใชกับการปฏิรูปองคกรตำรวจของไทยในมิติของ

การกระจายอำนาจและการบริหารจัดการกับภารกิจที่ขยายขอบเขตมาในแตละยุคสมัยเพื่อตอบสนองดานการบริการ

สาธารณะที่เปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวทั้งหมดขางตน สามารถนำมาเปนกรอบในการวิเคราะหพัฒนาการโครงสราง

การบริหารองคกรตำรวจไทยในแตละยุคสมัย ทั้งยังเปนประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารองคกรตำรวจไทย

วาเปนไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีในดานใดตอไป 

 

สาระสำคัญวาดวยพัฒนาการการปฏิรูปโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

ดวยแนวคิดการพัฒนาองคกรภาครัฐดวยการบริหารจัดการแนวใหม ทำใหองคกรตำรวจของไทยเปล่ียนแปลงใน

ระดับจุลภาคอยูเปนนิจ อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ. 2535 - 2564 ที่สังคมไทยมีบริบทความขัดแยงทางการเมืองและ

ความแตกตางทางความคิดในระดับสูงผนวกกับสถานการณความไมปรกติตาง ๆ ในโลกยุคใหม ลวนสงผลตอการบริหาร

องคกรตำรวจดวย ทั้งเกิดการแบงสวนราชการภายในและการจัดตั้งหนวยงานใหมรวมถึงการตรากฎหมายที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม ตลอดจนการปรับโครงสรางเพื่อแบงอำนาจหนาที่ในการรับใชประชาชนจากสวนกลางสูสวนภูมิภาคและความ

พยายามใหภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบองคกรตำรวจ มากขึ้น จนเกิดพัฒนาการสำคัญในองคกร

ตำรวจใน 4 ชวงดังนี้ 

 ชวงที่ 1 : การปรับโครงสรางองคกรตำรวจในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี

จำนวน 2 สมัย ซึ่งไดปรับปรุงองคกรตำรวจใน 2 ชวง ดังนี้ 

  1.1 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 1 (พ.ศ. 2535 - 2538) 

        รัฐบาลปรับปรุงโครงสรางกรมตำรวจ ดวยการปรับเปล่ียนโครงสรางของตำรวจนครบาล และ

ตำรวจภูธรทุกภาคใหสายการบัญชาการใหส้ันลงโดยในป พ .ศ . 2536 มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานภายใน

ของตำรวจภูธรภาคและกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยความในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 22 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนที่ 169 วันที่ 25 ตุลาคม 

2536 ระบุวา ใหยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 ถึง 4 ซึ่งเปนหนวยที่ควบคุมการปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรแลวจัด

กลุมจังหวัดแบงออกเปน 9 ภาค จัดตั้งกองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค 1-9 เปนหนวยราชการสวนกลางขึ้นตรงตอ

กรมตำรวจ เพื่อสนับสนุนอำนวยการตำรวจภาค 1-9 โดยมีการ มอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับผูชวยอธิบดีกรมตำรวจ

ไปควบคุมการปฏิบัติงานในแตละภาค รวมทั้งจัดตั้งกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภาค 1-9 เปนหนวยขึ้นตรงตอ

กรมตำรวจเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนเชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-19  
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และกิ่งสถานตีำรวจนครบาล ในกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจพระนครบาลใต และ

กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองกำกับการตำรวจนครบาล 1-19 ซึ่งเปน

หนวยงานที่ ควบคุมกำกับดูแลสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดประมาณ 2-4 สถานี การยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนคร

บาลดังกลาวไดลดชวงชั้นการบังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ ทั้งยังยกระดับตำแหนงของหัวหนาสถานีตำรวจจาก

ตำแหนงสารวัตรใหญซึ่งมีชั้นยศพันตำรวจโทมาดำรงตำแหนงผูกำกับการซึ่งมียศพันตำรวจเอก และยังขยายโครงสราง

ใหในแตละสถานีตำรวจใหมีตำแหนงรองผูกำกับการในแตละสายงานอีกดวยนอกจากนั้นยังมีการยุบเลิก 3 กองบังคับ

การ ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล คือ (1) กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ (2) กองบังคับการตำรวจ

นครบาลพระนครใต และ (3) กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี และจัดตั้งเปนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ใน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเพิ่มหนวยงานระดับกองบังคับการที่ควบคุมกำกับดูแลสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่

กรุงเทพมหานครใหแคบลงสามารถลดจำนวนสถานีตำรวจที่แตละกองบังคับการควบคุมกำกับดูแลตอไป (Police 

Colonel Preeda Sataworn, 2015, p.211) ตอมารัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2539 ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 มาตรา 8 วรรคส่ี 

ซึ่งบัญญัติใหการแบงสวนราชการตองระบุอำนาจหนาที่ของแตละสวนราชการเอาไวในกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกา

ดวย ดังนั้น กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จึงมีอำนาจหนาที่ในกฎหมายเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2539 นี้  โดยมี

สาระสำคัญดานการรักษาความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จ ราชการแทน

พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รวมถึงการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา รวมทั้ง การปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการใหบริการแกสังคม ตลอดจนรักษา

ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจ

หนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

  นอกจากนี้  ในดานการบริหารองคกรยังปรับโครงสรางองคกรตำรวจไทย โดยการแบงสวนราชการ

ออกเปน 2 สวน ไดแก ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปน

ผูบังคับบัญชาและกำหนดขอบเขตการบริหารงานตลอดจนกำหนดอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ โดยราชการสวนกลาง 

ไดแก  (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) สำนักงานจเรตำรวจ (3) กองการเงิน (4) กองการตางประเทศ (5) กองคดี (6) 

กองวิชาการ (7) สำนักงานกำลังพล (8) สํานักแผนงานและงบประมาณ (9) สำนักงานวิทยาการตำรวจ (10) สำนักงาน

สงกำลังบำรุง (11) กองบัญชาการศึกษา (12) โรงเรียนนายรอยตำรวจ (13) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (14) 

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (15) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (16) สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

(17) สำนักงานตำรวจสันติบาล (18) สำนักงานแพทยใหญ (19) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการ

ตำรวจภูธรภาค1-9 และราชการตำรวจสวนภูมิภาค ประกอบดวย 4 หนวยงานภายใน ไดแก หนวยงานตำรวจภูธร

จังหวัด หนวยงานตำรวจภูธรอำเภอ หนวยงานตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ และหนวยงานตำรวจภูธรตำบล (Royal Decree 

on the division of the Police Department, Ministry of the Interior, 1996) พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ทำใหการ

จัดโครงสรางการบริหารงานตำรวจออกเปนสวนกลาง และสวนภูมิภาคกอใหเกิดการแบงอำนาจของสวนราชการอยาง

ชัดเจนเพื่อความเหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลงไป แตยังมีการบริหารแบบรวมศูนยคงเดิมเพียงแตแบงอำนาจ

การบริหารไปสูราชการสวนภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหตำรวจในราชการภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานในจังหวัด 

อำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  1.2 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนระยะที่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสรางองคกรตำรวจครั้งสำคัญไปตามสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยในสมัยรัฐบาลชุดนี้ พลตรี

สนั่น ขจรประศาสน ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายงานกับ  คณะที่ปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมรางกฎหมายการปฏิรูปกรมตำรวจตามแนวทางเดิมของรัฐบาลชุดกอนใหเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติ (Chaichana Viboonpun, 2540, p. 103) หลังจากนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งสำคัญ “การ

ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2541” เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม พ.ศ.2541 และเปนผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้เปนไปตามความในมาตรา 221 และ

มาตรา 230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนำ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 73 ก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2541 เปนผลองคกรตำรวจไทยกลายเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติอยางสมบูรณ ทำให “สำนักงานตำรวจแหงชาติเปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ไมสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด” ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน ตลอดจนอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการเปล่ียนเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหกำหนดสวนราชการตาม

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2539 จนกวาจะเกิดการตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นใหม (Royal Decree transferring the Ministry of Interior's Police Department to establish a National 

Police Office, 1998, p. 15 - 17)  

 ดังน้ัน ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี 2 สมัย จะพบการปฏิรูปองคกรตำรวจ 

จำนวน 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 มีการปฏิรูปองคกรภายในเพื่อพยายามลดลำดับชั้นการบังคับบัญชาขององคกรตำรวจนคร

บาลใหส้ันและแคบลง ตอมาก็ปฏิรูปโดยการแบงอำนาจขององคกรตำรวจสวนกลางสูราชการตำรวจสวนภูมิภาคเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2539 ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 มาตรา 8 วรรคส่ี 

ตอมาในครั้งที่ 2 ไดปฏิรูปในองคกรตำรวจในระดับมหภาค โดยโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง มีผลใหกรมตำรวจแยกอิสระออกจากกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2541 การปฏิรูปในครั้งนี้อาศัยเนื้อความในมาตรา 221 และมาตรา 230 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

  ชวงที่ 2 การปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 

2544-2549) 

 นโยบายการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (National Assembly, 2004)  ได

ปฏิรูประบบราชการไทยที่ทันสมัยเทาทันกับสถานการณโลก และสามารถลดความลาชาหรือความซ้ำซอนในการอำนวย

ความเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และองคกรตำรวจไดเปล่ียนแปลงในระดับมหภาคอีกครั้งจากผล

ของการตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (Ekawit Maneethorn, 2008)  โดยความในมาตรา46(7)   บัญญัติให สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ มีฐานะเปนกรมอยูบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเนนพันธกิจหลักดานการพัฒนาองคกรตามระบบราชการ

ยุคใหม เนนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในมิติการกำหนดนโยบาย และการตรวจสอบถวงดุล ทั้งยังพยายามแบงงาน

ไปสูระดับพื้นที่ เพื่อการแกปญหาอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังพยายามใหการบริหารงานมีเอกภาพและตัดทอน

ภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมใหหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงไดดูแลรับผิดชอบ ทั้งพยายามเรงรัด



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 103 
 

การแกไขปญหาการบริหารภายในองคกร ใหสำเร็จลุลวงไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 รัฐบาลก็

ผลักดันพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ขึ้น เพื่อเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับขาราชการตำรวจโดยเฉพาะ โดย

กฎหมายไดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินเพิ่มอื่น  การบรรจุแตงตั้ง ตำแหนงและชั้นยศ 

การอุทธรณรองทุกข เครื่องแบบตํารวจ ระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ การบริหารงานบุคคล นอกจากนี้

ยังกำหนดกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมในชั้นตํารวจมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ความตามมาตรา 4 ยังบัญญัติวา “ขาราชการตำรวจ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแหงชาติ

และใหหมายความรวมถึงขาราชการในสำนักงานตำรวจแหงชาติ (National Police Act, 2004) โดยมีการจัดโครงสรางของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีลักษณะการแบงสวนราชการ และลำดับขั้นตาง ๆ ดังภาพ 

 

       

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะการแบงสวนราชการตาม พระราชบัญญัตติํารวจแหงชาต ิพ.ศ. 2547 

(ที่มา: https://www.royalthaipolice.go.th/downloads/laws/) 

 

 ดานโครงสรางการบริหารสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตินี้ได แบงสวนราชการ

ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ มีหนาที่ในสวนบริหารและอำนวยการ และ สวนที่ 

2 กองบัญชาการ ซึ่งเปนหนวยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการแบงสวนราชการนี้ เรียกวา เปน

กองบัญชาการโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และการแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ ใหออกกฎหมายเปน

กฎกระทรวง โดยโครงสรางสำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติจะประกอบไปดวย ตอมาไดมีการปรับปรุงโครงสราง

การบริหารภายในอยางตอเนื่องใน พ.ศ.2548 โดยจัดโครงสรางหนวยงานระดับกองบัญชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการในพื้นที่ ลดขนาดหนวยงานฝายอำนวยการของสวนกลางและเพิ่มสวนอำนวยการในกองบัญชาการ  /ๆ  ภาคตาง

เพื่อใหสามารถรองรับภาระงานที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นสำนักงานเลขานุการ กองการเงิน กองการตางประเทศ กองกำลังพล 

กองงบประมาณ กองบินตำรวจ การพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน กองพัฒนาการปองกันและควบคุม

อาชญากรรม กองพลาธิการและสรรพาวุธ กองวิจัยและพัฒนา กองวินัย กองสารนิเทศ กองสวัสดิการ ศูนยปฏิบัติการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ ดานกองบัญชาการนั้น มีกองบัญชาการ

ตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักนิติวิทยาศาสตรตำรวจ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กองบัญชาการศึกษา โรงพยาบาลตำรวจ โรงเรียนนายรอยตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการ

ตำรวจ ภู ธรภ าค  1 -9  (Decree on The Division of Royal Thai Police, 2005 , p.1-17)  นอกจากนี้  ต าม

พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) เปนการ

สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ

กองบังคับการหรือเทยีบเทา่ 

 

จัดตัง้โดยกระทรวง 

สาํนักงานผู้บัญชาการ

ตาํรวจแหง่ชาต ิ

กองบัญชาการ 
กองบัญชาการหรือเทยีบเทา่ 

 

จัดตัง้โดย พ .ฎ.ร.  
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บัญญัติบทกฎหมายที่ทำใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบหรือในการบริหารงานของตำรวจ องคกรที่มี

การตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ของขาราชการตำรวจ เปนกลไกที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหองคกรตำรวจเกิดพัฒนาการ

ขึ้น การใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมตรวจสอบความโปรงใสในการทำงาน และเปดโอกาสการรับรูตอชุมชนและสังคม

ในการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมของตำรวจ (National Police Act, 2004) 

 ดังนั้น รัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร กำหนดนโยบายเรงดวนตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน ดวยการปฏิรูปกฎหมายและระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับองคกรตำรวจ

ทั้งปวง และยังแบงอำนาจตำรวจในลักษณะกระจายภารกิจเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม อยางไรก็ตามในชวงการบริหารราชการแผนดิน ในยุคนี้ก็เกิดปญหา

ความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง กอปรกับการบริหารประเทศที่มีปรากฎการณละเมิดสิทธิมนุษยชนในนโยบาย

ดานยาเสพติดและนโยบายสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จนทำใหเห็นเคารางของความเปนรัฐตำรวจ (Police 

State) เดนชัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง Crowther (1999, p.893) อธิบายวารัฐถูกควบคุมโดยตำรวจการเมืองในรูปแบบของ

อำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จ อีกทั้งรัฐยังมอบอำนาจใหตำรวจกระทำการตาง ๆ เพื่อมุงหวังกำจัดปรปกษของรัฐบาล ซึ่ง

อำนาจบางประการอาจมิไดรองรับทางกฎหมาย (Scruton, 1982, p. 358) ตรงกับที่ Chapman (1970, p.53) ระบุวา

ประชาชนจะถูกควบคุมตามอำเภอใจโดยตำรวจ ทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตทั่วไปในสังคม จนคดี

ความที่ไมเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นและเปนสารตั้งตนหนึ่งใหเกิดรัฐประหารในเวลาตอมา   

 ชวงที่ 3 การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติครั้งสมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท   (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 

มกราคม พ.ศ. 2551) เชื่อมตอกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2551 – 2554)  

 ภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไดพยายาม

เปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรตำรวจโดยการสงขอเสนอการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหโอนสำนักงานตำรวจแหงชาติมาขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ 

เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ในการปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยกำหนดเปาหมายที่จะใหสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประเด็น ไดแก 

(MGR Online, 2021) การปรับปรุงโครงสรางบริหารองคกรและการบริการประชาชน ที่จะมีคณะกรรมการนโยบาย

ตำรวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ทำหนาที่กำกับดูแลเรื่องนโยบายและการบริหารราชการตำรวจในภาพรวม รวมทั้งแบงอำนาจ

บริหารไปยังกองบัญชาการตำรวจระดับภาคใหมากยิ่งขึ้น ผานการเสนอใหยกฐานะผูบัญชาการตำรวจภูธรภาคขึ้นเปน

อธิบดีตำรวจภูธรภาค และลดทอนอำนาจของผูบัญชาการตำรวจแหงชาติลง ตลอดจนการตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับตำรวจโดยจัดใหเปนหนวยงานอิสระที่ไมขึ้นตรงสวนราชการอื่นใดและไมอยูในบังคับบัญชา

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติดวย นอกจากน้ันยังเสนอใหเพิ่มเงินสวัสดิการใหกับเจาหนาที่ตำรวจชั้นประทวน และ

พนักงานสอบสวนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ยังเสนอใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม

องคกร โดยมุงเนนการปรับปรุงสถานีตำรวจใหเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง อยางไรก็ตามการปฏิรูปยังไมเปน

รูปธรรมและเกิดความขัดแยงทางความคิดดานการการกลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรมระหวางเจาหนาที่ตำรวจระดับ

ผูบริหารองคกรและฝายคณะกรรมการปฏิรูปองคกรโดยมีฉากทัศนเปนความแตกแยกเรื่องทัศนคติทางการเมือง   

อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ. 2552 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดกำหนดนโยบายการปรับปรุงโครงสรางสวน

ราชการภายในของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เนื่องจากเมื่อบริหารตามความของพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ  .ศ . 2548 มาไดระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏวามีปญหาในทางปฏิบัติจึงไดมีการปรับปรุงโครงสราง

การแบงสวนราชการอีกครั้ง โดยจัดโครงสรางเปนหนวยงานระดับกองบัญชาการ จำนวน 30กองบัญชาการ และ 6 กอง
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บังคับการ ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ และจัดแบงกลุมภารกิจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบงเปนสวนบังคับ

บัญชา สวนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สวนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สวนปฏิบัติการ

เฉพาะทางสวนการศึกษา และสวนบริการ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารสถานีตำรวจโดยลดชวงชั้นการ

บังคับบัญชาระหวางสถานีตำรวจกับหนวยงานระดับบนใหส้ันลง นอกจากนี้ยังจัดตั้งหนวยงานศูนยปฏิบัติการตำรวจ

จังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นเพื่อแกปญหาเฉพาะดานอีกดวย  (Police Colonel Preeda Sataworn, 2015, p.217) 

 ชวงที่ 4 การปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ   จันทรโอชา (22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม 2564) 

 ภายหลังรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา” ไดพยายามปฏิรูปองคกรตำรวจตามความรัฐธรรมนูญการปฏิรูปองคกรตำรวจไทยตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติประเด็นการปฏิรูปประเทศไวในหมวด 16 โดยมี

เปาหมายการพัฒนาประเทศดังที่มาตรา 257 ซึ่งมีสาระสำคัญวาการปฏิรูปประเทศเพื่อความสงบเรียบรอย มีความ

สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางสังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด

ความเหล่ือมล้ำ สงผลใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากนั้น ในมาตรา 258 ยังบัญญัติใหดำเนินการปฏิรูป

ประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ ขอ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม โดยขอยอยที่ระบุให (4) 

ดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อำนาจ และภารกิจของ

ตำรวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตำรวจใหเกิดประสิทธิภาพ 

มีหลักประกันวาขาราชการตำรวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และ

การพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายตองคำนึงถึงอาวุโส

และความรูความสามารถประกอบกันเพื่อใหขาราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติ

ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน โดยใหปฏิบัติการตามมาตรา 260 วรรค 2 ที่

กำหนดวาใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป โดยมีพัฒนาการโครงสรางที่เปนปรากฏการณสำคัญใน 2 ชวง ดังนี้ 

  4.1 การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ ชวงป พ.ศ. 2557 -2560 

  หลังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา กระทำการ

รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนระยะเวลาเกือบ 4 

ปที่รัฐบาลบริหารประเทศดวยการสรางกลไกทางการปกครองในรูปแบบคำส่ังการและประกาศตาง ๆ จนเกิด

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ที่พยายามจะปฏิรูปองคกรตำรวจโดยกำหนดเปนนโยบายสำคัญประการ

หนึ่งในการปฏิรูปประเทศ ผานการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ดานการปฏิรูป ดังนี้ (iLaw, 2018)    

 • ชุดที่  1 จัดตั้งเมื่อวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 :  โดยใชชื่อวา คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูคัดเลือก และให

พระมหากษัตริยเปนผูแตงตั้ง โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวไดผลิตรายงานชื่อวาวาระปฏิรูปที่ 6: การปฏิรูปกิจการ

ตำรวจ 

 • ชุดที่ 2 จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558: พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แตงตั้ง

คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป

ประเทศ (สปท.) ขึ้นเปนผูรับผิดชอบในการศึกษาการปฏิรูปองคกรตำรวจ และกรรมการชุดนี้ไดผลิต รายงานการปฏิรูป

ตำรวจจำนวน 5 ฉบับ ไดแก (1) รายงานระบบงานบริการประชาชนในการรับแจงความและสอบสวน (2) รายงานความ

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-2.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
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เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของตำรวจจากการแทรกแซงทางการเมือง (3) รายงานการวางแนวทางมาตรฐานการ

แตงตั้งโยกยายขาราชการตำรวจ (4) รายงานการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกิจการของตำรวจ และ (5) 

รายงานการปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตำรวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน  

 • ชุดที่ 3 จัดตั้งเมื่อวันที่  18 กรกฏาคม 2560 : คณะรัฐมนตรีไดจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรม  )ตำรวจ(  จำนวน 36 คน ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการตำรวจ จำนวน 15 คน ขาราชการพลเรือน

จำนวน 12 คน นักวิชาการจำนวน 5 คน ขาราชการทหารจำนวน 2 คน นักการเมืองจำนวน 1 คน และส่ือมวลชน

จำนวน 1 คน โดยกรรมการชุดนี้ ไดเสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ จำนวน 4 ฉบับ ไดแก (1) ราง

พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติการกระจายอำนาจแบบบูรณาการ (2) รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติการแตงตั้ง

ขาราชการตำรวจ (3) รางพระราชบัญญัติอำนาจการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย และ (4)รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  

 • ชุดที่ 4 จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งขาราชการพลเรือนจำนวน 6 คน นักวิชาการจำนวน 2 คน ขาราชการทหารจำนวน     1 คน 

และขาราชการตำรวจจำนวน 1 รวมเปน 10 คน โดยคณะกรรมการชุดนี้ เสนอแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ

ยุติธรรม และตอมารัฐบาลไดพยายามปฏิรูปตำรวจ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายพระราชบัญญัติ

ตำรวจแหงชาติ ที่คณะกรรมการฯ สงมา ประกอบไปดวย รองนายกรัฐมนตรี  กรรมการรางรัฐธรรมนูญ  รองเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ  อัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม และบริหารราชการแผนดิน จำนวน 15 คน เปนผูยกรางกฎหมายใหมอีกครั้ง  

 การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ในการปฏิรูปองคกรตำรวจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการถึง 4 ชุด ภายหลัง

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 ในคณะกรรมการนี้มีการจัดทำรางกฎหมาย “รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ” เปน

ผลจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง (4) ใหมีการแกไขปรับกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ

หนาที่  และภารกิจของตำรวจใหเหมาะสม โดยใชระยะเวลา 1 ป (Paris Jitpentom, 2021) ซึ่งพบวา การตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุกครั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้นตลอดสงผลตอการปฏิรูปองคกรตำรวจ

ลาชา นอกจากนี้รัฐบาลไดตรากฎหมายเพื่อใชเปนอำนาจพิเศษในการแกไขกฎหมายโครงสรางของตำรวจโดยเฉพาะ ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ประเด็นที่แกปญหาเดิม ๆ ขององคกรตำรวจ (Polwut Songsakul, 2021) ไดแก (1) การแตงตั้ง

โยกยาย  (2) การกระจายอำนาจไปยังสวนภูมิภาค  และ(3) การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงานสอบสวน ซึ่งแตละประเด็นเปนปญหาเรื้อรังที่ทุกรัฐบาลพยายามที่จะแกไขจนรัฐบาลคณะรักษา

ความสงบแหงชาติกไ็ดออกประกาศ คสช.ที่ 88/2557 เพื่อแกไของคประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ 

(ก.ต.ช.) มีการเพิ่มคณะกรรมการใหปลัดกระทรวงกลาโหมเขามาเปนกรรมการ รวมทั้งมีการเสนอใหผูบัญชาการตำรวจ

แหงชาติเปนผูที่เสนอผูบัญชาการตำรวจแหงชาติคนใหมตอคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ (Bangkokbiznews, 

2021) อยางไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้สะทอนรูปรอยเดิมที่ตองการใหทหารเขามามีบทบาทในองคกรตำรวจเหมือนยุค

อดีตและยังโอนอำนาจบังคับบัญชาแบบรวมศูนยใหผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียวดังเดิม  

 นอกจากนี้ การพยายามปฏิรูปองคกรตำรวจไทย ยังถูกกำหนดในแผนยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 

ป ซึ่งประกอบดวย (1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (2) 

การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการใหบริการประชาชนอยางเสมอ

ภาคเปนธรรม (3) การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน (4) การพัฒนา

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-8.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-10.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=246
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=246
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=278
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=278
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
https://www.thaipost.net/main/detail/6365
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องคกรใหทันสมัยมุงสูความเปนเลิศ (The Royal Thai Police, 2021, p. 4-7)     ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ปของรัฐบาล และเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 

2564 อีกดวย 

  4.2 การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ ชวงป พ.ศ. 2561 -2564 

  ในชวงระยะเวลานี้เกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและ

มนุษยสรางขึ้น สงผลใหการปฏิรูปองคกรตำรวจเปนไปอยางมีขอจำกัด อยางไรก็ตามยังมีรูปธรรมการพยายามจะปฏิรูป

องคกรตำรวจไทยอยางตอเน่ืองจากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยหลังจากการปฏิรูปปรับปรุงองคกรตำรวจ

ผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแตละฉบับ ตอมาในวันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2561 

หลังจากรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมแลว คณะกรรมการชุดดังกลาวไดเสนอ

รายงาน “แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” (iLaw, 2018) ขึ้น ภายหลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. 2562 และตอมาภายใตการนำประเทศของผูนำคนเดิมก็กำหนดนโยบายการปฏิรูปกิจการ

ตำรวจอยางตอเน่ืองตามรัฐธรรมนูญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานคณะกรรมการฯ  โดยหลังจากที่คณะกรรมการชุดดังกลาวไดระดมความ

คิดเห็นอยางตอเนื่องจนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติตามที่

สำนักงานตำรวจแหงชาติเสนอพระราชบัญญัติดังกลาว และในป พ.ศ. 2564 รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติไดมีการ

เสนอตอรัฐสภา และยังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่งมีการพิจารณาไป 14 มาตรา จาก 172 

มาตรา (Paris Jitpentom, 2021) โดยเนื้อหาของรางพระราชตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ... พยายามผลักดันการปฏิรูป

องคกรตำรวจอยางแทจริง โดยมีการปรับเปล่ียนพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  ดังเชน มาตรา 14 ไดมีการ

แบงสถานีตำรวจที่มีหัวหนาสถานีตำรวจออกเปน 3 ระดับ ไดแก (1) สถานีตำรวจระดับเล็ก  (2) สถานีตำรวจ

ระดับกลาง (3) สถานีตำรวจระดับใหญ เพื่อคำนึงถึงความแตกตางของแตละสถานีตำรวจที่มีปริมาณงาน ภาระปญหา 

อัตรากำลังของเจาหนาที่ตำรวจ ความหนาแนนของประชาชนที่สถานีตำรวจตองทำหนาที่ในการรับผิดชอบตามพื้นที่นั้น 

ๆ ตลอดจนสถานที่ตั้งของตำรวจดวย  นอกจากนี้  รางฯ ดังกลาวยังกลาวถึงการแบงยศของขาราชการตำรวจ 

เปล่ียนแปลงไปมีเปาประสงคในการเพิ่มความเชี่ยวชาญของตำรวจ ใหสามารถสรางความชำนาญเฉพาะดาน และ

เสนทางการเติบโตของสายงานอาชีพไดอยางแทจริง  การปรับเกณฑการแตงตั้งของตำรวจ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ถวงดุลอำนาจของตำรวจเพื่อลดการแทรกแซงอำนาจจากฝายการเมืองภายในองคกรตำรวจ โดยประเด็นสำคัญภายใน

รางฯ ยังเปนที่ถกเถียงกัน เนื่องจากตองใชหนวยงานหลายภาคสวนเขามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นกับรางฯ 

ผนวกกับกระบวนการทางกฎหมายซึ่งทำใหรางฯ ยังไมประสบความสำเร็จในการนำมาใชปฏิบัติจริง (Office of the 

Council of State, 2020, p. 1-61) การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติยังคงอยูในระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งกิน

ระยะเวลายาวนาน โครงสรางการบริหารงานขององคกรตำรวจยังคงยึดโครงสรางแบบเดิม ตามพระราชกฤษฎีกาแบง

สวนราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 อยางไรก็ตามไดเกิด

กระแสการเรียกรองการใหปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชนอยางตอเนื่อง โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผานมา 

นายกรัฐมนตรีฯ ไดส่ังการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหดำเนินการรางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ... ซึ่งยดึตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการปฏิรูปปรับปรุงตำรวจ

อยางเรงดวน 7 ดาน  ไมวาจะเปน (1) ดานโครงสรางของตำแหนงขาราชการตำรวจ (2) ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) 

ดานระบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย (4) ดานการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
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(5) ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (6) ดานการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และ 

(7) ดานสวัสดิการตำรวจ (Thairath, 2021)  

 ดังนั้น การปฎิรูปโครงสรางการบริหารสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในสมัยรัฐบาล พลเอกประยุทธ                  

จันทรโอชา (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2564) ไดพยายามบริหารจัดการผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 

มาศึกษาการปฏิรูปและเสนอรายงานฉบับตาง ๆ และรางกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ ทวาในชวงระยะเวลากวา 7 ปก็ยัง

ไมมีการปฏิรูปที่เปนรูปธรรมใด ๆ และในปจจุบันยังอยูในชวงการพิจารณารางกฎหมายตำรวจฉบับใหมรายมาตราซึ่ง

กวาจะเปนบทบัญญัติกฎหมายที่สมบูรณก็คงใชเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเห็นการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาค  

 

บทสรุป 

 การศึกษาพัฒนาการการปฏิรูปโครงสรางขององคกรตำรวจของไทยตั้งแต พ.ศ. 2535 - 2564 ผานการ

วิเคราะหเอกสารชั้นทุติยภูมิโดยประยุกตแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารองคกรและการจัดการภาครัฐแนวใหม 

พบวาองคกรตำรวจมีโครงสรางองคกรระบบราชการ (Bureaucratic Structure) แบบรวมศูนยอำนาจที่สวนกลางทั้งยัง

มีลักษณะคลายกองทัพตำรวจที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบส่ังการและควบคุมบัญชาการในแนวดิ่งแมแนวคิดการ

จัดการภาครัฐแนวใหมจะเขามามีอิทธิพลตอการบริหารประเทศในชวงหนึ่ง แตการชวงชิงอำนาจทางการเมืองทำใหการ

บริหารองคกรตำรวจไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนองคกระจายอำนาจที่มีการตรวจสอบถวงดุลจากประชาชนอยางเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แมจะมีความพยายามอยางยิ่งในการ

ปฏิรูปองคกรตำรวจ ผานการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทวารัฐบาลก็ยังไมสามารถปฏิบัติการไดอยางเห็นผลอยาง

ประจักษชัดในเชิงรูปธรรม มีเพียงการพิจารณารางกฎหมายองคกรตำรวจฉบับใหมซ่ึงยังตองใชเวลาระยะหนึ่งซึ่ง

ยังผลใหองคกรตำรวจไทยยังตองบริหารองคกรไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนกฎหมายที่ผาน

การใชงานมา กวา 17 ป โดยสามารถสรุปพัฒนาการการปฏิรูปผานแผนผังดังนี้ 
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              ภาพที ่2 สรุปพฒันาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

            สมัยรฐับาลนายชวน หลีกภัย - สมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร 

 

 

- ก า ร แ บ ง ส ว น ร า ช ก า ร 

สวนกลาง และสวนราชการ

สวนภูมิภาค 

  

- องคกรตำรวจเปนสวนราชการ

ระดั บกรมขึ้ นตรงต อการ

บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง

นายกรัฐมนตรี  

-   การกำหนดเงินเดือน การบรรจุแตงตั้ง ระเบียบ

วินัยของตำรวจ  
-  การจัดระเบียบโครงสรางในสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ รวมท้ังกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ

สอบสวนคดีทางอาญาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดานกระบวนการยุติธรรม 
-  การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ 

-  มีการปรับโครงสราง “สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ” ใหอยูภายใตการบัญชาการของ

นายกรัฐมนตรี 

-  การโอนกรมตำรวจจากกระทรวงมหาดไทย 

จัดต้ังเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในวันท่ี 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2541 มีผล 17 ตุลาคม 2541 

1. สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  

สรุปพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย (1) 
 

2 . สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร 

(พ.ศ. 2544-2549) 
 

สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2540 - 2544 

 

ผลจากการพัฒนาองคกร 

- การแยกอำนาจหนาท่ีของสวนการ

บริหารใหชัดเจนหนาท่ีของสวน

ราชการเหมาะสมกับสภาพงาน 

- การลดสายการบัญชาของตำรวจ

นครบาลทำให การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- พ .ร .ฎ .โอ น ก รม ต ำ ร ว จ

กระทรวงมหาดไทยไปจัดต้ังเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 

2541 

- พ.ร.ฎ. แบงสวนราชการกรม

ตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2539   

-  สำนักงานตำรวจแหงชาติเปน

สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรี  

- การปรับปรุงเพ่ิมเติมในการลด

สายการบังคับบัญชา 

- เกิดการแบงอำนาจการบริหารของ

ตำรวจจากสวนกลางลงสูภูมิภาคมาก

ย่ิงขึ้น 

พ.รบ . . 

ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

 - ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบ

การใชอำนาจไดมากขึ้น 

-  พบปญหาดานการอำนวยความ

ยุ ติธรรมทางอาญาในลักษณะรัฐ

ตำรวจอันเนื่องมาจากนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพล 

รวมถึงนโยบายปราบปรามขบวนการ

แบงแยกดินแดนใน 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต 

- การปรับสายการบัญชาการใหสั้นลง 

-  ยุบและยกเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 

1 - 19 และสวนของตำรวจภูธร ยุบและ

ยกเลิกกองบังคับการตำรวจภูธร 1 - 12 และ

ตำรวจภูธรจังหวัด 

- การปรับสถานีตำรวจแตละพ้ืนท่ีใหม 

สมัยที่  1 : พ.ศ. 2535 - 2538 

ประเด็นพัฒนาการโครงสรางที่สำคัญ บทกฎหมายที่เกี่ยวของ 

พ.ร.ฎ. แบงสวนราชการกรม

ตำรวจกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2539   
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ภาพที่ 3 สรุปพฒันาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยทุธ จุลานนท  - สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

 

การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ชวงป พ.ศ. 2561 - 2564  

 

สรุปพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย (ตอ) 

 

ประเด็นพัฒนาการโครงสรางที่สำคัญ บทกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลจากการพัฒนาองคกร 

3. สมัยรัฐบาลพลเอกสรุยุทธ จุลานนท และนาย

อภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ (พ.ศ.2549-2553) 

 

ราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเติม พยายาม

เสนอประเด็นคณะกรรมการรับ

เร่ืองราวรองทุกข แตยังไมทัน

ไดแกไข 

 

สมัยพลเอกสุรยุทธฯ เกิดความขัดแยงใน

องคกรตำรวจเร่ืองการโอนไปข้ึนกับกระทรวง

ยุติธรรม  

สมัยอภิสิทธ์ิฯ องคกรไดปรับปรุงหนวยงาน

ภายใน 

  - พล.อ.สุรยุทธฯ พยายามจะโอนสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติใหขึ้นตรงตอกระทรวง

ยุติธรรมแตไมสำเร็จ 

  - นายอภิสิทธฯ ปรับเปลี่ยนองคกรภายใน 

4.   ฐบาลพลเอกสมัยรั ประยทุธ จันทรโอชา 

 

-  การจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นในวันที่  

3 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีการจัดทำ 

“ แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เท ศ ด า น

กระบวนการยุติธรรม” 

-  ดำเนินการรางพระราชบัญญัติตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. ... ซ่ึงยึดตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 - การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ในการ

ปฏิรูป  

 - การออกกฎหมายเพื่อใชเปน “อำนาจพิเศษ” 

เขามาปรับแกไขกฎหมายโดยเฉพาะโครงสราง

ของตำรวจ  

-  สำนักงานตำรวจแห งชาติ ไดมีการจัดทำ 

“ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป” 

การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ชวงป พ.ศ. 2557 - 2560 

 

-   รางพระราชบัญญัติตำรวจ

แ ห ง ช า ติ เป น ผ ล จ า ก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง 

(4) 

-  ประกาศ คสช.ที่  88/2557 

-  พระราชกฤษฎีกาแบงสวน

ราชการสำนั กงานตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. 2552  

-  พระราชบั ญญั ติ ตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. 2547 

-  รางพระราชบัญญัติตำรวจ

แหงชาติ  พ.ศ. ... ซ่ึงยึดตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 

 

-  รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายเพื่อใชเปน 

“อำนาจพิเศษ” เขามาปรับแกไขกฎหมาย

โดยเฉพาะโครงสรางของตำรวจที่มีทหารเขา

มามีบทบาทในองคกรตำรวจอีกคร้ัง 

- โครงสรางการบริหารงานของตำรวจที่ใช

ยังคงตองยึดโครงสรางเดิม 

-  ปญหา ความรุนแรงระหวางตำรวจกับ

ประชาชน 
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จากแผนภาพขางตน ไดอธิบายใหเห็นพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยตั้งแต พ.ศ. 2535 - 

ปจจุบัน และสะทอนการบริหารที่ยังยึดการรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลางแบบราชการดั้งเดิม แมจะมีการแบงอำนาจ

สวนกลางสูองคกรตำรวจในสวนภูมิภาคแลวก็ยังไมใชโครงสรางการกระจายการอำนาจการบริหารที่แทจริง ซึ่งเปนขอ

กังขาดานประสิทธิภาพตอการดูแลประชาชน ขัดแยงกับทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนการบริหารหรือ

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนั้นโครงสรางองคกรดังกลาวยังกอ

วัฒนธรรมแบบกองทัพตำรวจที่เนนการส่ังการมากกวาการประสานความรวมมืออาจจะเปนที่มาของวัฒนธรรมอุปถัมภ

นิยมและอำนาจนิยมที่องคกรอาจถูกแทรกแซงและครอบงำจากอำนาจทางการเมืองหรือกลุมทุน สงผลใหประชาชนขาด

ความเชื่อมั่นศรัทธาในองคกรตำรวจซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

 (1) ประเทศไทยควรนำทฤษฎีการบริหารงานตำรวจแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Police 

Management System) มาประยุกตใช โดยกระจายอำนาจการบริหารองคกรในรูปแบบตำรวจจังหวัดเหมือนแนวคิด

การบริหารตำรวจของประเทศอังกฤษหรือ นำทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจแบบผสมผสาน (Integrated Police 

Management System) ตามแนวประเทศญี่ปุนมาปรับใช โดยมอบอำนาจการบริหารตำรวจทองถิ่นใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดำเนินการอยางเปนอิสระ โดยอาจจะยังคงสำนักงานตำรวจแหงชาติเอาไวภายใตการควบคุม ตรวจ และ

ถวงดุลจากคณะกรรมการตำรวจแหงชาติซึ่งมีวิธีการสรรหาทีเ่ปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมเปนสำคัญ  

 (2) ควรแบงแยกประเภทตำรวจเปนตำรวจฝายคดีที่ปฏิบัติภารกิจดานการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาแต

เพียงอยางเดียว สวนงานบริการและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองใหเปนหนาที่ของตำรวจฝายปกครอง ตาม

แนวทางของประเทศฝรั่งเศส  

 (3) ควรบริหารสถานีตำรวจแบบ Smart Office and One Stop Services ในรูปแบบการจัดการภาครัฐ

แนวใหม โดยประสานความรวมมือใหองคกรภาคเอกชนมาปฏิบัติงานสวนธุรการแทนเจาหนาที่ตำรวจในสถานี เพื่อเอื้อ

ใหเจาหนาที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหนาที่ดานการอำนวยความเปนธรรมและการรักษาความสงบเรียบรอยอยางสมบูรณ

แบบ สวนงานดานธุรการและบริการอื่น ๆ หนวยงานเอกชนจะปฏิบัติการอยางมืออาชีพซึ่งอาจจะตอบสนองความ

ตองการของประชาชนมากขึ้น จนทำใหสถานีตำรวจเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจรงิ  
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Abstract 

This article studies the facebook group to move countries. Currently renamed to Move over, 

“Yokyaii masaii sapok yokyaii”. The objective of this research was to analyze the driving factors and 

the attracting factors affecting the decision to out-migrate. This article was investigated through a 

survey of the literature and an examination of the comments made by group members. 

From the review of related documents, it was found that the emergence of the group was 

due to the despair of Thailand. Due to the government's inability to deal with the corona virus 

epidemic situation. Bring people together to exchange information for moving abroad. The usage of 

the Internet that transcends time and geography is referred to as integration. From the observations 

posted in the group, it was found that the main factors affecting the decision or interest in out-

migrating are economic, social and political factors. 

 

Keywords: Out-Migration, Foreign country, New generation, Decision 
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บทนำ  

 ในปจจุบันพบวากลุมคนรุนใหมมีอิทธิพลอยางมากตอการออกมาเรียกรองสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับโดยเฉพาะ

การเรียกรองตอเหตุการณทางการเมืองที่เปนรากฐานในทุกเรื่องของชีวิตหรือกลาวไดวาการบริหารงานของรัฐบาลมีผล

ตอปากทองของประชาชน ซึ่งการบริหารประเทศดวยรัฐบาลชุดปจจุบันที่นำโดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชาไมสามารถ

แกไขปญหาไดดีเทาที่ควร เห็นไดจากการจัดหาวัคซีนที่ไมมีประสิทธิภาพเปนสาเหตุใหเศรษฐกิจลมเหลวในสถานการณ

การแพรระบาดของโคโรนาไวรัส ทำใหประชาชนไดรับผลกระทบมากมาย เชน คาขายไมได การศึกษาที่ประสิทธิภาพ

ลดลงเนื่องจากเรียนออนไลน ซึ่งตั้งแตโควิด 19 ระบาดจนถึงตอนนี้ก็ยังไรวี่แววการจัดการที่ดีจากรัฐบาลชุดดังกลาว 

เหตุน้ีเองสงผลใหประชาชนเหนื่อยหนายและส้ินหวังตอประเทศของพวกเขาจึงเกิดการรวมตัวทางโลกอินเทอรเน็ตขึ้น 

คือ “กลุมยายประเทศกันเถอะ” 

                 การเกิดขึ้นของกลุมบนเฟซบุกที่มีชื่อวา “ยายประเทศกันเถอะ” (ปจจุบันใชชื่อกลุมวา โยกยาย มา

สายสะโพก โยกยาย) ไดสรางขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ใชระยะเวลา 2 วันมีสมาชิกกวา 4.7 แสนคน และใน

ปจจุบันมีสมาชิกสูงถึง 1.1 ลานคน โดยจุดเริ่มตนของการสรางกลุมนี้ คือ การเรียกรองทางการเมือง กลาวคือ เกิดจาก

การที่ แอดมินกลุมไมพอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาลทำใหอยากไปลงทุนที่ประเทศอื่น (BBCTHAI, 2021) 

เปรียบเสมือนกับเปนฟางเสนสุดทายที่จะทำไดในตอนนี้  โดยพื้นที่ในกลุมเปดใหแลกเปล่ียนขอมูลในการยายประเทศ 

เชน การเตรียมตัว, การเตรียมวีซา, รีวิวประเทศตาง ๆ, แนะนำงานในตางประเทศ และ ฝกภาษา (ประชาชาติธุรกิจ, 

2564) สมาชิกในกลุมเปนนักเรียนจบใหมและอายุไมเกิน 35 ถึง 60-70% และอายุ 13-20 ป อยูที่ประมาณ 15% (THE 

STANDARD TEAM, 2021) 

ความนาสนใจของการรวมกลุมดังกลาว คือ สมาชิกสวนมากอายุไมเกิน 35 ซึ่งถือเปนกลุมคนรุนใหมที่จะ

กลายเปนกำลังสำคัญของในการพัฒนาประเทศแตกลับมีความสนใจอยากยายประเทศ บทความวิชาการชิ้นนี้จึงมุง

วิเคราะหปจจัยผลักและดูดที่มีผลตอการตัดสินใจยายประเทศของคนรุนใหมที่เปนสมาชิกในกลุมดังกลาว ดวยวิธี

ทบทวนวรรณกรรมและสังเกตการณโพสตในกลุม พบวา การรวมกลุมดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากความไมพอใจตอการ

บริหารงานของรัฐบาลชุดปจจุบันกอปรกับคนรุนใหมที่ใหความสำคัญกับส่ิงที่พวกเขาพึงไดรับจากรัฐบาลการรวมกลุมจึง

เกิดผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ยากตอการควบคุมของรัฐ   

 

สถานการณการเมืองในประเทศไทย  

   ปรากฏการณการสรางกลุมสังคมออนไลนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยายประเทศทามกลางสถานการณทาง

การเมืองที่มีความเขมขนเกี่ยวกับการเรียกรองชุมชนทางการเมืองนั้น แตกลับถูกรัฐบาลและเจาหนาที่ตอบโตและสลาย

การชุมนุมดวยความรุนแรง และรัฐบาลยังดำเนินคดีกับแกนนำการชุมชนที่ออกมาเรียกรองและวิจารณการทำงานของ

รัฐบาล ซ่ึงยังมีอีกหลายกรณีที่ประชาชนถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากการวิพากษวิจารณการทำงานของรัฐ กลาวคือ 

การจัดการของรัฐบาลไทยเขาคายจำกัดเสรีภาพการแสดงออกในพื้นที่ออนไลนอยางกวางขวาง และยังคงดำเนินคดีกับ

บุคคลเพียงเพราะใชเสรีภาพการแสดงออกทางออนไลน พรอมทั้งขมขูคุกคามผูใชอินเทอรเน็ตอยางไมเปนธรรม 

นับตั้งแตการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ยังคงมีการดำเนินคดีอาญากับผูที่วิจารณการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

ตำรวจ ทหาร หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งแหงประเทศไทย บุคคลที่ตรวจสอบกิจกรรมของหนวยงานรัฐและ

เรียกรองความยุติธรรมเหลานี้ ตองเผชิญกับโทษจำคุกและคาปรับมูลคาสูง (Amnesty International, 2021) 

         เน่ืองดวยสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดกลับมาแพรระบาดอยางกวางขวางอีกครั้ง

เปนระลอกที่สาม ซึ่งเริ่มมีสถิติการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จากเหตุการณการแพรระบาดใน



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 80 
 

สถานบันเทิงเขตทองหลอ กลาวคือ เปนสาเหตุมาจากกลุมอภิสิทธิชน นักการเมืองที่มีอิทธิพล และเจาหนาที่รัฐที่ไม

ปฏิบัติตามมาตรการคำส่ังในการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( TDRI, 2018) ทำใหภาค

ประชาชนในวงกวางตองกลับมาใชชีวิตอยางลำบากกันอีกครั้ง พรอมตั้งคำถามถึงความหละหลวมของเจาหนาที่รัฐมาก

ขึ้น ทั้งในแงของการบริหารจัดการ และบังคับใชกฎหมายที่  รวมทั้งการระบาดในระลอกที่  3 ทำใหประชาชน

วิพากษวิจารณอยางหนัก เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสมาเปนเวลาปกวาแลว แตรัฐบาลก็ไมสามารถสรางความ

มั่นใจใหกับประชาชนได  

         ในชวงเดือนเมษายน 2564 สถานการณโควิด-19 กลับมาระบาดเปนระลอกที่สามในประเทศไทย สงผลใหการ

ชุมนุมใหญไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามดวยสถานการณการดำเนินคดีทางการเมืองที่ยังมีอยางตอเนื่อง ทำใหการชุมนุมยังคง

ดำเนินตอไปในรูปแบบ #ยืนหยุดขัง เพื่อเรียกรองปลอยตัวผูตองขังทางการเมือง ทั้งนี้มีขอสังเกตวา คดีความของผูถูก

ดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมเขาสูชั้นศาลอยางรวดเร็วในชวงเวลาที่ผานมา เชน การส่ังฟองคดีของผู

ชุมนุมจากหมูบานทะลุฟา เเละกลุม We Volunteer เปนตน สถานการณโควิดกลับมาระบาดระลอกที่  3 และ 

กฎหมายที่เกี่ยวของถูกใชเปนเครื่องมือในการสกัดกั้นการแสดงออกและการชุมนุม นอกจากพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่มีวัตถุประสงคอื่นเเตถูก

ใชเพื่อจำกัดการชุมนุม เชน พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 

2535 ยังถูกบังคับใชอยางตอเนื่อง เมื่อมีการแสดงออกและการชุมนุมในเดือนเมษายน หลังจากโควิดกลับมาระบาดอีก

ครั้ง จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเจาหนาที่ตำรวจจะเขามาสังเกตการณและอางประกาศเพิ่มเติมเพื่อแจงประกาศหามชุมนุม 

โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตสีแดงซึ่งเปนพื้นที่ควบคุม อาทิ กรุงเทพฯ ทำใหหลายกลุมพยายามปรับแผนการแสดงออก เชน 

กลุมพลเมืองโตกลับ ที่ทำกิจกรรม หยุด ยืน ขัง เมื่อมีขอกำหนดจากกทม.ออกตามความในมาตรา 9 แหง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ฉบับที่ 20 ชวง 16 เมษายน 2564 ที่จำกัดการรวมกลุมไมเกิน 50 คน เปนตน (FAOZEE, 2021) 

 เมื่อพื้นที่ทางกายภาพถูกปดกั้นการแสดงออกผานการใชพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ทำใหพื้นที่ออนไลนไดเขามามีบทบาทในการเปนพื้นที่ใหมใน

การรวมตัวเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนและอุดมการณทางการเมืองมากขึ้น อีกทั้งยังเปน พื้นที่ที่สามารถสลายตัวและรวมตัว

ไดอยางรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเล็ดรอดไดจากการถูกปดกั้นโดยรัฐ จึงทำใหพื้นที่ไซเบอรนั้นไดกลายเปนทางออกหนึ่งที่

เหมาะสำหรับการรวมตัวและแสดงออกทางความคิดที่มีเสถียรภาพและยากตอการควบคุม 

 

คนรุนใหมกับการเรียกรองทางการเมือง  

ประเทศไทยในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงมากมายในหลายดานทำใหคนรุนใหมมีความแตกตางจากคนในอดีต

ผานสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ คนรุนใหมในปจจุบันสามารถเขาถึงและเขาใกลส่ิงที่เปนเทคโนโลยี

ไดมากขึ้น การไดรับขอมูลขาวสารและเขาถึงประเด็น หรือ เรื่องราวตาง ๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้นกวาคนในอดีต (Wattana 

Sengphao, 2012 as cited in Kanjira Wijitwatchararak, 2020) การเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีดานตาง ๆ มีความ

เจริญกาวหนาและถูกพัฒนาใหสามารถเขาถึงงายขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารที่ทำใหสามารถเขาถึง

ขอมูลไดใกลเคียงกับเวลาจริง ๆ สงผลใหคนรุนใหมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น แมกระทั่งการเขาถึงขอมูลที่

เกี่ยวของกับเหตุการณการเคล่ือนไหวและตอสูทางการเมืองในอดีต ก็ยิ่งทำใหพวกเขามองเห็นภาพสังคมไทยตั้งแตสมัย

เปล่ียนแปลงการปกครองในป 2475 จนมาถึงเหตุการณการเมืองไทยในปจจุบัน สงผลใหคนรุนใหมมีความสนใจใน

ประเด็นทางการเมือง หรือสังคมของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเมืองของประเทศไทยในรัฐบาลของพลเอก 
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ประยุทธ จันทรโอชา เพราะการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้สงผลกระทบตอการใชชีวิตของพวกเขาโดยตรงทั้งในปจจุบัน

และในอนาคต   

       การที่คนรุนใหมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารทางการเมืองทั้งในปจจุบันและในอดีตทำใหพวกเขาไดเรียนรู

เรื่องราว หรือ เหตุการณทางการเมืองตาง ๆ ในอดีตมากมาย อีกทั้งชีวิตของคนรุนใหมไดเติบโตมาพรอมกับการ

เมืองไทยที่เปล่ียนแปลงไป คนรุนใหมในสมัยนี้จึงสัมผัสและไดเรียนรูการเมืองไทยผานประสบการณชีวิตของตัวเองทั้ง

จากกลุมคนเส้ือเหลืองและกลุมคนเส้ือแดง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใหเปน

ประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) และกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จ

การ (Kanjira Wijitwatchararak, 2020)การมองเห็นภาพการเมืองและสังคมไทยในอดีตสงผลใหคนรุนใหมเปนกลุมคน

ที่สนใจและมีความตื่นตัวกับการเมืองในประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสภาวะของคนรุนใหมในปจจุบันมีความแตกตางจากคน

ในอดีตเปนอยางมาก กลาวคือคนรุนใหมเปนกลุมคนที่มีอุดมการณมองสังคมกวางขึ้น คนรุนใหมไมไดสนใจเพียงแคชีวิต

ของตนเองเทานั้น แตพวกเขามีความสนใจในชีวิตของผูอื่นอีกดวย พวกเขาอยากใหผูอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกวาที่

เปนอยู ทำใหคนรุนใหมเปนกลุมคนที่มีความคาดหวังตอการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น พวกเขาหวังวารัฐบาลที่ถูก

เลือกตั้งจะตองสามารถตอบสนองความตองการและสามารถสรางความเปล่ียนแปลงใหกับสังคมได อาทิ การคาดหวังให

ประเทศมีนโยบายทางสังคมที่ทำใหสังคมพัฒนาขึ้น หรือการทำใหประเทศมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีขึ้นและผูคนสามารถ

เขาถึงไดอยางเทาเทียม เปนตน ความคาดหวังตอการบริหารงานของรัฐบาลแสดงใหเห็นถึงการตื่นตัวทางการเมืองของ

คนรุมใหม โดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เพราะการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้สงผลตอชีวิตของ

คนรุนใหมเปนอยางมาก และดูเหมือนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จะไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร อีกทั้งยังไมสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของคนรุนใหมได ทำใหเกิดการแสดงความคิดเห็นและขอเรียกรองทางการเมืองตาง ๆ อยาง

เขมขน ทั้งการแสดงออกบนทองถนนและในโลกออนไลน 

       การแสดงออกทางการเมืองในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต กลาวคือการแสดงออกทางการเมือง

ในอดีตจะแสดงออกผานการเขียนเปนหนังสือ หรือการชุมนุมบนทองถนน แตในปจจุบันไดมีการปรับเปล่ียนการ

แสดงออกทางการเมืองผานการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ อาทิ การติดโบวขาว การชูสามนิ้ว การชูปายสัญลักษณ    

ตาง ๆ และที่สำคัญมีการปรับเปล่ียนการแสดงออกทางการเมืองผานการเคล่ือนไหวในส่ือออนไลนชองทางตาง ๆ อาทิ 

ทวิตเตอร เฟสบุค อินสตาแกรม และส่ือในชองทางตาง ๆ ซึ่งเปนเครื่องมือที่คนรุมใหมใชในการเรียกรองและแสดงออก

ทางการเมือง ซึ่งการที่คนรุนใหมสามรถแสดงออกทางการเมืองผานส่ือออนไลนของตัวเองไดนั้นแสดงใหเห็นวาการเมือง

สำหรับคนรุนใหมไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป อีกทั้งยังสามารถเขาถึงไดงายกวาคนในอดีต (Supattra Santirungrot, 

2019 as cited in Kanjira Wijitwatchararak, 2020)แมวาการแสดงออกทางการเมืองของคนรุนใหมในปจจุบันเปน

เรื่องที่สามารถแสดงออกและเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น แตรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาไมยอมรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอทางการเมืองของคนรุนใหม ในทางกลับกันพวกเขาใชความรุนแรงกับคนรุนใหมโดยการสลายการชุมนุม

ดวยอาวุธตาง ๆ อาทิ แกสน้ำตา กระสุนยาง กระสุนจริง และการฉีดอัดน้ำแรงดันสูง อีกทั้งยังมีการบุกจับคนรุนใหม 

หรือ กลุมผูชุมนุมอยางรุนแรง และมากไปกวานั้นกฎหมายของประเทศไทยเปนกฎหมายที่ไมยุติธรรม เพราะการตัดสิน

ของศาลมักตัดสินเขาขางเจาหนาที่ของรัฐบาล  การที่คนรุนใหมถูกปฏิเสธขอเสนอและขอเรียกรองทางการเมืองดวย

ความรุนแรงจากเจาหนาที่ของรัฐ อีกทั้งกฎหมายของประเทศที่ไมยุติธรรมตอคนที่มีความคิดเห็นที่แตกตางจากรัฐบาล 

สงผลใหคนรุนใหมเริ่มมีความรูสึกส้ินหวังกับอนาคตของสังคมไทย 

  ตลอดระยะเวลานับตั้งแตพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี กลุมคนรุนใหมได

ออกมาแสดงออกทางการเมืองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาพลักษณการทำงานของรัฐบาลที่เขารับตำแหนงอยางมีขอกังขา 
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อีกทั้งทั้งยังไมสามารถจัดการกับปญหาทั้งเชิงนโยบาย หรือสวัสดิการทางสังคมที่มีคุณภาพใหกระจายอยางเทาเทียม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ตั้งแตป 2019 จนถึงปจจุบันในป 2564 

รัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวของยังไมสามารถแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไดดีเทาที่ควร อาทิ ในชวง

แรกของการระบาดยังไมสามารถจัดหาวัคซีนใหทั่วถึงกับคนไทยทุกคน การที่ไมสามารถจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพตอ

คนไทย และการที่ไมสามารถเยียวยาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของประเทศไทย อีกทั้งระบบโครงสรางของสังคมไทยที่

ยังมีความเหล่ือมล้ำสูงทำใหเมื่อเกิดการติดเชื้อจากโรคระบาดขึ้นคนในประเทศบางสวนไมไดรับการรักษาและไม

สามารถเขาถึงการรักษาของหนวยงานรัฐไดอยางทั่วถึงทำใหมีคนไทยเสียชีวิตจำนวนมาก คนรุนใหมจึงออกมาแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง พรอมทั้งยื่นขอเสนอตาง ๆ รวมถึงการวิจารณงานของรัฐบาลอยางเขมขน เรียกรองใหรัฐบาล

รับฟงขอเสนอและนำความคิดเห็นของคนรุนใหมไปปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งขึ้น  

ส่ิงที่เกิดขึ้นในการแกไขปญหาตอความขัดแยงในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรัฐบาลกลับเลือกวิธีการ

จัดการโดยใชอำนาจในทางมิชอบโดยการใชกำลังในการแกไขปญหา มีการสลายการชุมนุมดวยอาวุธที่รุนแรง และจับกุม

ประชาชนที่ออกมาเรียกรองและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งผูคนที่ชุมนุมบนทองถนนและผูที่แสดงความคิดเห็น

ทางการเมืองบนโลกออนไลน แตทั้งนี้การที่รัฐบาลแสดงเจตคติที่ปดกั้นการแสดงออก และใชความรุนแรง กอปรกับตอง

เผชิญวิกฤตการณทั้งโรคระบาด เศรษฐกิจ สังคมมากมายในสังคมไทย สงผลใหกลุมคนรุนใหมบางสวนเริ่มรูสึกถึงความ

วิตกกังวลและส้ินหวังตออนาคตประเทศชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ สภาวะที่ย่ำแยและความส้ินหวังจากสถานการณทาง

การเมืองและสังคมไทยในปจจุบันสงผลใหคนรุนใหมบางสวนเริ่มแสวงหาหนทางอนาคตในพื้นที่อื่นมากกวาประเทศไทย 

เพื่อไดรับโอกาสทางสังคมที่ดีกวา  

 

การรวมกลุมในโลกอินเทอรเน็ต    

 สถานการณทางการเมืองในประเทศไทยกอปรกับคนรุนใหมที่มีความตื่นตัวกับสถานการณบานเมืองเปนอยาง

มากดวยความคับของใจและส้ินหวังตอการบริหารประเทศของรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนสาเหตุให

เกิดกลุมเฟซบุก “ยายประเทศกันเถอะ” ที่ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปนกลุม “โยกยายมาสายสะโพกโยกยาย ในชวงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผานมา จากขอมูลจากกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบวา จากวันที่ 1 

พฤษภาคม - 4 พฤษภาคม 2564 เปนระยะเวลาเพียง 3 วันเทานั้น มีสมาชิกมากกวา 7 แสนคนสมาชิกกลุม 60-70% 

คือกลุมนักศึกษาเรียนจบใหม มีอายุเฉล่ียอยูที่ 21-25 ปจนถึงอายุ 35 ป และอายุ 13-20 ป กลุมนี้อยูที่ประมาณ 15% 

(The Standard, 2021) โดยกิจกรรมภายในกลุมเปนการแบงปนขั้นตอนวิธีการวางแผนในการยายประเทศ ทั้งมีการให

คำปรึกษาระหวางสมาชิกภายในกลุมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในตางแดน เนื่องมาจากเหตุปจจัยทางการเมือง กลาวคือ 

ผลงานของรัฐบาลที่ผานมานั้นถูกตั้งขอสงสัยถึงประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการประเทศอยางตอเนื่อง มักถูก

หยิบยกเปนประเด็นทางสังคมที่ถกเถียงกันผานบนพื้นที่ส่ือออนไลนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิต

ของประชาชนคนไทยที่พึงควรจะไดรับ 

 การเกิดขึ้นของกลุมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมของผูคนที่มีประสบการณและอุดมการณรวมกัน 

กลาวคือ กลุมคนที่มีความสนใจอยากยายประเทศอันเนื่องมาจากทอแทกับชีวิตในประเทศบานเกิดอยางประเทศไทยที่

ไมสามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาไดไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพชีวิต สวัสดิการ  ส่ิงที่นาสนใจ คือ การ

รวมกลุมดังกลาวเกิดขึ้นบนโลกอินเทอรเน็ตที่ขามผานมิติของเวลาและสถานที่ ผูคนสามารถติดตอส่ือสารกันไดทุกที่ ทุก

เวลาผานการโพสตหรือคอมเมนต ความสัมพันธในกลุมไมไดสนิทชิดเช้ือแตเช่ือมตอกันดวยขอมูลขาวสารที่ใช

แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ดังที่ มานูเอล คาสเทลส  เรียกวา “การส่ือสารสวนตัวอยางเปนมวลรวม” (mass self-
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communication) เปนการสงสารจากคนจำนวนมากสูคนจำนวนมากและเขาถึงผูรับสารไดหลากหลายแตมีความเปน

เอกเทศ กลาวคือ ทุกคนมีอิสระในการเลือกรับและสงสาร  (Castells (2012) 2015, P.6-7 as cited in Yukti 

Mukdawijitra, 2018) 

การเกิดขึ้นของกลุมดังกลาวไมไดดำเนินไปอยางเรียบงายเนื่องจากถูกมองวาสรางความแตกแยกใหแกคนใน

ประเทศ ดังขอมูลตอไปนี้  กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและติดตามการ

กระทำความผิดในสังคมออนไลน เนื่องจากไดรับการรองเรียนถึงความเคล่ือนไหวในกลุมดังกลาว เกี่ยวกับเนื้อหาที่สราง

ความแตกแยก เกลียดชัง และยังมีการแสดงความคิดเห็นที่เขาขายตอการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย Prachachat 

business, 2021)ทำใหหลังจาดนั้นไมนานกลุมสังคมออนไลนดังกลาวไมสามารถใชงานได และกลุมถูกลบออกไป ผูดูแล

จึงไดตั้งกลุมใหมในชื่อ โยกยาย มาสายสะโพกโยกยาย V2’ ทันที  (THE STANDARD TEAM, 2021) 

การเขามาแทรกแซงของรัฐแตกลับเกิดกลุมใหมขึ้นในทันทีดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความยากตอการเขา

ปราบปรามในโลกไซเบอร ดังที่ มานูเอล คาสเทลส (Manuel Castells)  เสนอไววา เครือขายสังคมที่กอขึ้นมาผาน

อินเทอรเน็ต 1) เปนเครือขายแนวนอน (horizontal) ยากแกการควบคุมโดยรัฐบาล คือ ทุกคนอยูในระดับเดียวกันมี

เสียงเทากัน สามารถผลัดกันเปนแกนนำหรือผูตามไดตลอดเวลา หากสมาชิกคนใดไมสามารถทำหนาที่ไดก็จะมีสมากชิก

อีกคนทำหนาที่แทนทำใหผูมีอำนาจหรือรัฐบาลไมสามารถควบคุมได เชน การที่แอดมินของกลุมโดนระงับบัญชี สมาชิก

คนอื่นก็สามารถทำหนาที่แทนได 2) ผูกระทำการมีความเปนเอกเทศ (autonomy of social actor) คือ ผูคนในกลุมมี

ลักษณะเฉพาะไมไดมีความเหมือนกันหากแตยึดโยงกันไวดวยอุดมการณเดียวกันในกรณีนี้คือความสนใจยายประเทศจึง

ยากตอการควบคุม เชน ถิ่นที่อยูที่หลากหลายของคนในกลุมที่มีทั้งในประเทศและนอกประเทศ   3)  การเชื่อมโยงกับ

ขอมูลหลากหลายแหลงที่มา (hypertext) คือ การไมแนชัดของแหลงที่มาวาเกิดมาจากบุคคลใด เนื่องจากโลก

อินเทอรเน็ตเปนโลกที่รวดเร็ว การแชรขาวสารจึงสามารถทำไดอยางรวดเร็วและสามารถลบไดอยางรวดเร็วเชนกัน ทำ

ให ไมสามารถจัดการกับตนตอของขอมูลที่ รัฐเห็นวาไมสมควรได   4)  การใช ส่ือหลายลักษณะประสานกัน 

(multimodal) คือ นอกจากเฟซบุกที่ใชในการรวมกลุมแลวพวกเขายังมีชองทางอื่นในการติดตอกันอีกดวย เชน ทวิต

เตอร : ในกรณีที่กลุมถูกปดก็ส่ือสาร นัดแนะกันผานทวิตเตอรแทน  (Castells (2012) 2015, P. 7 as cited in Yukti 

Mukdawijitra, 2018) 

 

แนวโนมการตัดสินใจยายประเทศของคนรุนใหม กรณีศึกษา กลุมโยกยาย มาโยกยายสายสะโพก 

ปรากฏการณการรวมกลุมกันในเฟซบุกที่ใชชื่อกลุมวา โยกยาย มาโยกยายสายสะโพก (ยายประเทศกันเถอะ : 

ชื่อเดิม) สามารถอธิบายดวย ทฤษฎีการตัดสินใจ (rational choice theory)  ในงาน ของราเวนสไตน ดังนี้ การ

ตัดสินใจยายประเทศของบุคคลวามีปจจัยตาง ๆ ในสังคมเขามาเกี่ยวของ และผลักดันใหผูคนยายออกจากพื้นที่เดิม 

(Trissanavade S., 2020, p. 436-438) ตอมามีการพัฒนาแนวคิดการอธิบายปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจยายประเทศ 

ในทฤษฎีของ บรินเลย โธมัส มีการกลาวไววา ปจจัยที่ผลักที่สงผลใหผูคนออกจากพื้นที่เดิมที่ไมใชเพียงแคปจจัยทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดยีวโดยมองวาปจจยัทีผ่ลักดันใหผูคนยายออกจากพื้นที่เดิมถือเปนปจจัยเชิงลบ และปจจัยดึงดูดให

ผูคนยายเขาไปยังพื้นที่ใหมเปนปจจัยเชิงบวก โดย บรินเลย โธมัส อธิบายวา 

ปจจัยผลักดัน (Push Factors) คือ ปจจัยที่พิจารณาจากเงื่อนไขของพื้นที่เดิม ซึ่งมองวาเปนปจจัยที่สงผลใน 

“เชิงลบ” ตอการใชชีวิต เชน ความยากจน การวางงาน การไมมีที่ดินทำกิน สถานะทางสังคมต่ำ การเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด และแรงกดดันทางการเมืองอาทิ การถูกละเมิดสิทธิจากรัฐ การไมคุมครองในเรื่องเสรีภาพ

และความเสมอภาค ระบบของกฎหมายที่ไมเปนธรรม การไมมีระเบียบของกฎหมายในสังคม เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้
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สงผลตอการตัดสินใจยายออกจากพื้นที่เดิมเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ใหมดวยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ปจจัยดึงดูด (Pull 

Factors) คือ ปจจัยที่พิจารณาจากเงื่อนไขของพื้นที่ใหมที่ผูคนตัดสินใจยายเขาไป ซึ่งมองวาเปนปจจัยที่สงผลใน “เชิง

บวก” ตอการใชชีวิต เชน มีอัตราคาจางในการทำงานสูงกวาพื้นที่ตนทาง  มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดี การมีสภาพ

ความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพดีกวาพื้นที่ตนทาง การมีนโยบายรัฐที่ดี เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่

สงผลใหผูคนตัดสินใจยายเขาไปมายังพื้นที่ใหมดวยความหวังวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาพื้นที่เดิม การยายถิ่นฐานจึงมี

ความเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เนื่องจากการยายถิ่นฐานไมไดเกิดจากปจจัยดานเศรษฐกิจหรือดานใด

ดานหนึ่งเทานั้น กลาวคือ ทุกมิติทางสังคมที่ลวนเปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางสังคมลยอมมีผลกระทบตอกัน อีกทั้งยัง

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจการยายถิ่นฐานดวยกันทั้งส้ิน 

สถานการณสังคมไทยปจจุบันปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ยังเกิดขึ้นทามกลางวิกฤติการณการแพร

ระบาดโควิด-19 สวนหนึ่งก็มาจากผลลัพธของการจัดการที่เกิดจากความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นไมสามารถตอบสนอง

ความตองการและแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมใหแกประชาชนได ทั้งนโยบายการควบคุมการแพร

ระบาด การแกปญหาเศรษฐกิจและสภาพสังคมรวมไปถึงการกีดกันการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่เห็นตาง

จากวิสัยทัศนและอุดมการณของรัฐ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาวปฏิเสธไมไดวาทั้งหมดลวนมีผลตอการกำหนดทิศทาง

อนาคตของคนรุนใหมเปนอยางมาก เนื่องจากกลุมคนรุนใหมนับเปนประชาชน   กลุมหนึ่งที่ถือเปนผูมีทักษะสูงและมี

ความจำเปนตอการเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได  

จากกระแสปรากฏการณกลุมเฟซบุกโยกยาย มาสายสะโพกโยกยายเปนการสะทอนใหเห็นความคิดของคนรุน

ใหมที่ตองการหรือมีความสนใจที่จะยายประเทศเพราะเชื่อวาการยายประเทศจึงอาจเปนอกีหนึ่งทางเลือกที่ดีตอการหา

ความมั่นคงในชีวิต จากการเขาไปสังเกตการณในกลุมดังกลาว พบวา มีการโพสตเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการอยู

ตางประเทศ ไมวาจะเปน เรื่องคาใชจายสาธารณูปโภค การทำงาน ความเปนอยู ซึ่งการโพสตดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ปจจัยผลักและปจจัยดูดในการยายออกประเทศ  โดยแบงเปน 3 ปจจัย ดังนี้  

 

1) ปจจัยทางเศรษฐกิจ   

จากโพสตของสมาชิกในกลุมจะพบขอความที่แสดงใหเห็นวาสมาชิกมีความตระหนักถึงปจจัยทางเศรษฐกิจเปน

จำนวนมากเพราะปจจัยดังกลาวมีผลตอการวางแผนอนาคตของพวกเขาวาจะเลือกดำเนินชีวิตในรัฐใด โดยเฉพาะเรื่อง

ของ อัตราการจางงาน เงินเดือนในการทำงานรวมไปถึงความเจริญกาวหนาในหนาที่ ดังตัวอยางตอไปนี้   

 

 

 

 

 

สมาชิทานหน่ึงในกลุม  โพสตเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2021 ติดแฮชแท็ก #ทีมอเมริกา เลาถึง  การพาบุตรไป

เรียนตอตางประเทศที่แตเดิมเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยที่ราคาคาเทอมคอนขางแพง ประกอบกับการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนาที่ทำใหทุกอยางแยลงจึงตัดสินใจยายไปอยูอเมริกา 

 

 

 

“คิดไปคิดมาถ้าฝืนส่งลูกเรียนแบบนี้ลูกจบมาคงไม่คุ้มท่ีลงทุนเพื่อการศึกษาไปเพราะ

เงินเดือนเริ่มตน้เด็กจบใหม่คงไม่ก่ีหม่ืนบาทไม่เกิน 3 หม่ืนตัดสินใจตอนฟางเสน้สุดทา้ยสงกรานต ์

และล๊อคดาวนค์รัง้ลา่สดุวา่อยูไ่ปน่ีกินเนือ้ตวัเองไปเรื่อย ๆ เลย หา้มเลือดก่อนดีกวา่”   

 

“work with pay ทํางานเท่าไหร่ ต้องได้กลับมาเท่านั้น ไม่มีอ้างว่าบริษัทนี้อยู่กันแบบ

ครอบครวั ถา้มาทาํงานเต็มมี allowanceใหอ้ีก มาทาํวนัหยดุก็บวกอีก 100$ ไปเรยสิคะ”  
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สมาชิกทานหนึ่งในกลุม โพสตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2022 ติดแฮชแท็ก #ทีมสิงคโปร โพสตเชิญชวนยายไป

อยูประเทศสิงคโปรที่เปนประเทศในแถบเอเชียเชนเดียวกับประเทศไทย มีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันทำใหไมตอง

ปรับตัวมาก  

จากตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวาเงินเดือนของผูที่เพิ่งเรียนจบและไดทำงานเปนครั้งแรกคอนขางนอยและ

ระบบการทำงานที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได สอดคลองกับรายงานขอมูลสถิติของ

กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปพ.ศ. 2563 ที่วาจากผูมีงานทำทั้งหมด 37.63 ลานคนและประเภทการ

จางงานที่ถูกจางมากที่สุดคือ ภาคบริการและการคาอยูที่ 18.08 ลานคน ภาคเกษตรกรรม 10.52 ลานคน และภาคการ

ผลิต 9.02 ลานคน ตามลำดับ สงผลทำใหปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาการวางงานอยูในกลุมแรงงานทักษะ

สูง ซึ่งปญหาดังกลาว กอใหเกิดปญหาความเชื่อมั่นของกลุมคนรุนใหมทั้งผูที่กำลังศึกษาอยูและผูที่กำลังจบการศึกษา 

ดวยระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา มีสาขาวิชาจำนวนมากและหลากหลาย แตพบวามีเด็กจบใหม

จำนวนมากไมสามารถเลือกทำงานที่ตรงกับส่ิงเรียนมาได    

นอกจากน้ียังพบขอมูลรายงานสถิติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปพ.ศ. 2564 

พบวาปจจุบันมีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.89 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 1.96 ในไตรมาสกอน คิดเปนผูวางงาน 7.3 

แสนคน โดยผูวางงานที่ไมเคยทำงานมากอน หรือ ผูจบการศึกษาใหม มีจำนวน 2.9 แสนคน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.04 โดย

ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีการวางงานเพิ่มขึ้น โดยผูที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการ

วางงานรอยละ 3.44 สะทอนใหเห็นวา การวางงานในปจจุบันอยูในกลุมแรงงานทักษะสูง และยิ่งภายใตสถานการณของ

การแพรระบาดโควิด-19 ก็ทำใหปญหาความคลองตัวของเศรษฐกิจชัดเจนยิ่งขึ้น ทำใหบริษัทหรือองคกรจำนวนมากลด

อัตราการจางงานจำนวนมาก แตขณะเดียวกัน มีเด็กจบใหมเขาสูตลาดแรงงานอยางตอเนื่องในทุกป ทำใหจำนวนอัตรา

การจางงานที่มีอยูอยางจำกัด รวมไปถึงคาตอบแทนที่นอยกวาตามมาตรการรัฐกำหนด จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหคนรุน

ใหมเกิดความกังวลตอชีวิตในอนาคต 

 ตลอดระยะเวลาที่ผานประเทศไทยเผชิญภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการจางงานและความมั่นคงทาง

รายไดมาตลอด ทำใหมีคนไทยจำนวนไมนอยที่เลือกจะแสวงหาประเทศปลายทางที่มีอรรถประโยชนทางเศรษฐกิจที่

ดีกวา  ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบผลการสำรวจสถิติจากกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศในป 2563 (Ploychan 

Sukkong, 2021) จากจำนวนคนไทยในตางแดน 1,276,546 คน ประเทศที่มีจำนวนคนไทยยายถิ่นออกและไปอาศัย

มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา มีจำนวนทั้งหมดราว 488,000 คน และในป 2564 รายงานขอมูลสถิติพบวามีคนไทยอาศัย

อยูในตางประเทศอยางถูกกฎหมายประมาณ 1,408,824 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2563 ถึง 132,278 คน โดยจำแนกเปน

ประเทศแถบอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมีมากถึง 571,970 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวราว 83,970 คน เมื่อพิจารณา

ถึงมูลเหตุจะเห็นวาปจจัยที่ดึงดูดในการเลือกยายถิ่นออกนั้นเปนเพราะภาพลักษณอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา

และเติบโตอยางตอเนื่อง อีกทั้งส่ิงที่ถูกนำมาเปนปจจัยพิจารณาเปนสำคัญคือรายได ซึ่งในประเทศแถบอเมริกา 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมีพื้นที่ตลาดแรงงานที่พรอมรองรับและคาแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมกับคาครองชีพ อาทิ อเมริกา

คาแรงขั้นต่ำโดยรวมเฉล่ียชั่วโมงละ 7.25 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 220 บาท ออสเตรเลียที่มีคนไทยอาศัยอยูราว

หนึ่งแสนคน คาแรงขั้นต่ำอยูที่ 478 บาท (Office of the Permanent Secretary,2021) ซึ่งปฏิเสธไมไดวา การยาย

ถิ่นออกพื้นที่ตลาดแรงงานและรายไดมักถูกนำมาเปนปจจัยสำคัญในการพิจารณา โดยภายในกลุมเฟซบุกที่ศึกษา 

ประเทศที่ยกตัวอยางดังกลาวนับเปนประเทศที่ถูกกลาวถึงและเปนหัวขอการสนทนาและเกิดการเชิญชวนผานผูมี

ประสบการณที่เปนสมาชิกรวม  
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2) ปจจัยทางสังคม  

การพัฒนาชีวิตของประชากรในดานสังคม นับเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญไปพรอมกับการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ โดยปญหาสภาพสังคมโดยรวมของไทยนอกเหนือปญหาการแพรระบาดโรคโควิด-19แลวนั้น ปญหาส่ังสมเรื่อง

ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยเกิดจากที่รัฐบาลไมสามารถขยายกิจการตาง ๆ ในดานสาธารณูปโภคได

ทันกับความตองการของประชาชนอยางเหมาะสม ไมวาในเรื่องของการไฟฟา การประปา ถนน รถประจำทาง 

โรงพยาบาล โรงเรียน ตลอดจนอาคารสงเคราะห และสถานที่พักผอนหยอนใจ ไมเพียงแคนั้น ยังมีปญหาส่ิงแวดลอม 

พบวาประเทศไทยมีปญหาดานการจัดการ เชน ฝุน P.M. 2.5 ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะในครัวเรือน น้ำเนา

เสียบริเวณคลอง ซึ่งปญหาทั้งหมดลวนแลวมีผลตอทัศนภาพและความเปนอยูของผูคนในเรื่องสุขอนามัย และความ

ปลอดภัยอีกทั้งปญหาสภาพสังคมความเปนอยูที่แออัดและมีแหลงเส่ือมโทรมซึ่งปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ในตัวเมือง ที่ความเจริญเติบโตในเชิงพื้นที่กลายเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหเกิดการกระจุกตัวของ

ประชากรเปนจำนวนมาก ซึ่งปญหาที่ตามมาคือ สถานที่เหลานี้อาจกลายเปนสถานที่กอปญหายาเสพติด อาชญากรรม 

และการโจรกรรมได และที่สำคัญยังหมายรวมไปถึงคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย พบวาปจจุบันระบบ

การศึกษาไทยมีผลกระทบอยางมากตอคนรุนใหม เนื่องจากจำนวนสัดสวนประชากรคนรุนใหมสวนใหญมีสถานภาพเปน

นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก คุณภาพของหลักสูตรในการเรียนการสอน สถานที่และส่ิงแวดลอมในการเรียนรูยังเปน

ปญหาในการเขาถึงอยางเทาเทียม ดังนั้น ปญหาทางสังคมที่ไดกลาวไปขางตนทั้งหมดลวนเปนผลกระทบที่ยังเกิดขึ้นใน

ปจจุบันและยังไมไดรับการแกปญหาอยางครอบคลุม ทำใหกลายเปนปจจัยหนึ่งที่สรางความวิตกกังวลตอการใชชีวิตและ

การวางแผนชีวิตได อีกทั้งยังถูกนำไปเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของบุคคลได  

อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงภาพรวมสภาพแวดลอมภายในสังคมไทย ปฏิเสธไมไดวาทางหนวยงานของรัฐ ยังคง

พยายามดำเนินตามแนวทางนโยบายพัฒนาทัศนียภาพและสภาพแวดลอม อาทิ การสรางและปรับปรุงถนน  จัด

ระเบียบที่พักอาศัย ตลอดจนขนสงสาธารณะ รวมไปถึงระบบการศึกษาที่ถูกถกเถียงผานเสียงนักเรียน ครูและผูปกครอง

อยางตอเนื่อง ซึ่งขอเท็จจริงนั้นทุกคนตางตระหนักดีวายังมีบางพื้นที่ทั้งภายในกรุงเทพฯและพื้นที่ตางจังหวัด ยังคงไมได

รับการดูแลในเรื่องดังกลาวอยางทั่วถึง ซึ่งภาพลักษณของปญหาถูกนำเสนอในแงลบผาน   ส่ือฯตาง ๆ ไมเพียงแคนั้นยัง

ถูกนำไปเปรียบเทียบถึงคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคมกับประเทศอื่น ๆ ในเรื่องภาพลักษณการบริหารจัดการ 

สงผลใหการตัดสินใจยายประเทศหรือยายถิ่นออกปจเจกบุคคล ผลกระทบที่ไดรับในประเทศตนทางจึงถูกนำมาเปนหลัก

สำคัญในการพิจารณา เพราะเมื่อยายไปในประเทศปลายทางปจเจกก็มีความตองการที่จะไดรับสวัสดิการทางสังคมที่

ไดรับการดูแลคุมครองที่ดีกวา เห็นไดจากโพสตในกลุม โยกยายมาสายสะโพกโยกยายที่สมาชิกมีการพูดถึงความ

เปนอยูในประเทศอื่น เชน เรื่องการศึกษา เรื่องถนน  ดังตอไปนี้  
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สมาชิกทานหน่ึงในกลุม โพสตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2021 ติดแฮชแท็ก #ทีมเยอรมัน เลาถึงการศึกษาใน

ประเทศเยอรมันที่แตกตางจากประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สมาชิกทานหนึ่งในกลุม โพสตเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2022 ตั้งคำถามเกี่ยวกับทางมาลายในประเทศไทยที่ผูใช

รถใชถนนในประเทศมักไมหยุดรถบริเวณทางมาลาย เห็นไดจากอุบัติเหตุบริเวณทางมาลายที่ออกขาวอยูบอยครั้ง ดัง

ขาวลาสุด เมื่อวันที่  21 มกราคม 2565 เวลา 15:10 น. ตำรวจขับรถจักรยานยนตบิ๊กไบก ยี่หอดูคาติ ชนหมอกระตาย 

เสียชีวิต ขณะกำลังเดินขามทางมาลายหนาสถาบันไตภูมิราชนครินทร ถนนพญาไท (Ingonn , 2565) ที่เปนที่พูดถึงและ

ทำใหผูคนตระหนักในเรื่องทางมาลายเปนอยางมาก ใตโพสตดังกลาวมีผูแสดงความคิดเห็นและแชรประสบการณ

ตางประเทศจำนวนมากดังตัวอยางขางตน 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาการที่ประเทศอื่นที่มีการจัดการทางสังคมที่ดีกวามักเปนที่สนใจของประชาชน หรือเรียก

ไดวาเปนปจจัยดูดใหประชาชนสนใจหรือตัดสินใจไปอยูประเทศนั้น และส่ิงที่ประชาชนไมพอใจหรือไมตองการ ในกรณีนี้ 

“สาขาการเรียนมีให เลือกเยอะมาก ๆ ไมวาจะเรียนมหาวิทยาลัย Universität (เนนวิจัย)หรือ 

Fachhochschule (เนนปฏิบัติ) ก็มีศักดิ์ศรีในการทำงานหรือเปนที่ยอมรับเทากันหมด มหาวิทยาลัยรัฐบาลเรียน

ฟรีทั้งหมด เรียนฟรีในที่นี้หมายถึงวาไมมีคาหนวยกิตอะไรทั้งนั้น แตจะมีคาธรรมเนียม (Sozialbeitrag) หรือ 

Contribution fee ที่ตองจายใหกับรัฐที่เราเรยีนอยู ซึ่งถูกมาก ประมาณ 300 EUR ตอเทอม // แตมหาลัยเอกชน

ก็ยังแพงอยูนะ หลายแสนเหมือนประเทศอื่น แตคนสวนใหญเคามาก็เรียนของรัฐแหละ แตเดี๋ยวกอน โดยปกติที่

แลวประเทศอื่นเวลาไปเรียนอยูจะตองจายคา Public Transportation เองแต ในเคสของประเทศเยอรมนี เคา

จะใหตั๋วนักเรียน (Studierendenausweis) มาในรูปของบัตรนักเรียนที่ใชขึ้นขนสงสาธารณะในเมืองที่เรียนอยูได

หมดเลย ซ่ึงพูดงายๆก็คือ คาธรรมเนียมที่เราจายใหรัฐไปเทอมละ แคหมื่นกวาบาทเนี่ย เราจะใชรถสาธารณะได

ฟรีหมดเลย ไมวาจะรถราง รถบัส ใตดิน หรือในบางรัฐอาจจะดีมาก ๆ เชนรัฐเรา 5555555 คือ รัฐที่เราเรียนอยู

เนี่ย NRW เคาใหนั่งรถฟรีไดทั้งรัฐ!!! ก็คือ นั่งรถทุกอยางฟรีในรัฐแลวรัฐใหญมาก เที่ยวเพลิน 555555” 

Post 

“ตางประเทศเคาใหความสำคัญทางมาลายไหมเห็นขาว คนไทย ขามทางมาลายรถไมหยุด และ ชนคน

เสียชีวิต” 

 

Comment   

ผูใชเฟซบุก 1 : “ที่ออสเตรเลียมีปุมใหกดคะ กดเสร็จก็ยืนรอใหไฟคนขามทางเขียวก็เดินได สวนปาย 

stop คือตองหยุดรถหลังเสน รถคือใหหยุดจอดนิ่งๆเลยไมใชแคชะลอรถ จอดอยูหลายวินาทีแลวมองซายขวา ถาไม

มีรถมาคือขับผานได คนขับรถที่นั่นเวลาเห็นคนจะขามถนนเขาก็หยุดรถใหคนเดินเทาขามไปกอนคะ” 

ผูใชเฟซบุก 2 : “ประสบการณจากการเที่ยวตางประเทศ ทางมาลายคือส่ิงสำคัญมาก แคเรากาวขาลง รถ

มาเร็วแคไหนก็ตองเบรคใหทันคะ ไมมีเพิกเฉย หรือคิดวาคนเดินขามตองวิ่งหลบ เพราะหนาที่เบรค คือหนาที่

คนขับรถคะ” 

 

 
 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 88 
 

คือ การที่เกิดอุบัติเหตุในบริเวณขามถนน โอกาสทางการศึกษา เปนสาเหตุใหปจจัยทางสังคมไมเปนที่ตองการของ

ประชาชนทำใหเปนปจจัยผลักใหประชาชนยายออกจากประเทศได 

 

3) ปจจัยทางการเมือง  

จากโพสตของสมาชิกในกลุมจะพบขอความทีเ่กี่ยวของกบัปจจัยทางการเมืองที่เปนสาเหตุที่นำไปสูการตัดสินใจ

ยายประเทศ ดังตัวอยางตอไปนี้    

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2021 ใตโพสตสอบถามเหตุผลในสนใจหรือตัดสินใจยายประเทศ 
 

 

 

 

 

โพสตเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2021 เลาถึงสาเหตุที่ทำใหพาครอบครัวยายไปอยูอเมริกา 

 

 

 

 

 

 โพสตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2021 เพื่อแบงปนขอมูลการชุมนุมในประเทศออสเตรเลีย  

 

จากตัวอยางโพสตในกลุมแสดงใหเห็นวา สถานการณทางการเมืองไทยในชวงหลายปที่ผานมาซึ่งผูเขียน

ตองการเพียงชี้ใหเห็นถึงบทบาททางการเมืองในความสัมพันธของคนรุนใหมที่ไดเขามามีสวนรวม เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ผลกระทบที่นำไปสูอีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหเกิดปรากฏการณปลุกกระแสยายประเทศ เมื่อกลาวถึงจุดเริ่มตนของ

การสรางกลุมนั้นก็เริ่มมาจากชวงกลางสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 และปฏิเสธไมไดวาสวนหนึ่งของการสราง

กลุมก็เกิดจากความไมพึงพอใจของรัฐบาลในการแกไขปญหาเศรษฐกิจทามกลางสถานการณวิกฤตโรคระบาด ในขณะ

เดียวกระแสปรากฏการณการเกิดกุลมเฟซบุกก็เปนสวนสำคัญในการเคล่ือนไหวทางการเมืองที่เรียกรองใหเกิดการ

กระตุนใหภาครัฐและองคกรที่ เกี่ยวของเขามีการจัดการและดูแลประชาชน ซึ่งปรากฏการณนั้นไดเกิดเสียง

วิพากษวิจารณไปในหลากหลายแงมุมทั้งบวกและลบ รวมไปถึงการเกิดขอโตเถียงถึงความรักชาติและแผนดินเกิด 

นอกจากน้ีปรากฏการณดังกลาวไมไดเพียงเกิดกระแสในกลุมประชาชนเทานั้น แตเมื่อมีการเปดตัวกลุมและมีภายใน 

“ขอตอบในฐานะคนที่มีความคิดยายประเทศ จากเมื่อกอนไมเคยมีความคิดเดินทางออกนอก

ประเทศเลย จนกระทั่งประยุทธมาบริหาร ตอนนั้นก็ยังเปนแคมุขขำขันในหมูพี่นอง แตตอนนี้ คือคิดออกไป

จากประเทศแบบจริงจังมาก รวมทั้งตาสวางจากการสรางภาพของเหลาคนดียทั้งหลาย ยิ่งรูขอมูลลึก ๆ จาก

แวดวงสาธารณสุขดวย ยิ่งรูสึกหมดหวังกับประเทศนี้ ถาปลดภาระทุกอยางไดไมติดขัดอะไรแลว ไปแนนอน

ครับ”   

“อดทนอยู 2-3 ป ตั้งแต 2017-2018 จากออสกลับไปอยูเมืองไทย ทำงานดีมากแตก็นะราบาน

บริหารประเทศไดแบบ... อืม ไมรู ไมรู กราบเรียน กราบเรียน จนมาเจอโควิด 2019 รายไดหลายแสนทำ

ยังไงก็ไมมีทางเหลือ”    

 

 
 

“การควบคุมฝูงชนที่ตำรวจออสเตรเลียทำคือการวางแผนเชิงกลยุทธและจิตวิทยา ก็สามารถสลาย

การชุมนุมไดโดยเหตุการณนี้ตำรวจใช: แกสน้ำตา 0 กระปองกระสุนยาง 0 นัด คอนเทนเนอร 0 ตู รั้วลวด 0 

แถว” 
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สามวัน มีสมาชิกผูเขารวมกลุมถึงมากกวา 7แสนคน จึงสงผลใหทางรัฐบาลเองมีการตรวจสอบเนื้อหา โดยนายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ  บงชี้วากลุมยายประเทศกันเถอะที่เปนชื่อเดิมนั้น พบขอความที่แฝงดวย

ประเด็นทางการเมืองซึ่งเขาคายหมิ่นเบื้องสูงและสรางความแตกแยกเกลียดชัง  จึงทำใหผูดูแลกลุมตองมีการเปล่ียนชื่อ

กลุมเปนชื่อ โยกยาย มาสายสะโพกโยกยาย (Prachachat,2021) แตทั้งนี้จากการสังเกตการณจะเห็นไดวาภายในกลุมที่

ยังคงมีการเคล่ือนไหวในปจจุบันนั้น ยังคงแสดงเจตจำนงคของกลุมโดยจะเนนน้ำหนักไปที่การแบงปนประสบการณและ

ขอมูลความเปนอยูรวมไปถึงโอกาสทางอาชีพ โดยในชวงแรกแมภายในกลุมจะมีการแสดงความคิดเห็นที่ใหน้ำหนักไปถึง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจถึงปญหาการตกงานและกิจการที่ตางปดตัวลงและเช่ือมโยงไปถึงปญหาภาพลักษณและการ

บริหารจัดการรวมไปถึงการกลาวถึงเคารพสิทธิเสรีการแสดงออก เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แต

ขณะเดียวกันขอความหรือบทสนทนาสวนใหญที่พบนั้นยังคงเปนเพียงการแสดงความคิดเห็นทีแ่สดงความสนใจและการ

แลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิกรวมกับเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ กับประเทศไทย ถึงสิทธิทางพลเมืองที่ไดรับการดูแล

คุมครองที่ดีจากรัฐบาล และจากการสังเกตเห็นไดวาสมาชิกสวนใหญเองตางก็มีเปาหมายที่เหมือนกันคือการตองการ

อาศัยประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศที่รัฐบาลปฏิบัติตามครรลองชองประชาธิปไตยอยางแทจริง  

อยางไรก็ตาม ในการดำรงตำแหนงของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาและคณะรัฐบาลที่ผานมานั้นก็มีกระแส

ตอตานมาอยางตอเนื่อง ผนวกกับวิกฤตการณการแพรระบาดโควิด-19ที่เกิดขึ้นเปนชวงที่การวิพากษวิจารณรัฐบาลนั้นมี

ความรุนแรงมากพอสมควร อาทิ การรับมือกับการแพรระบาด การจัดหาวัคซีน การบริหารเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือ

การปดกั้นเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองอยางไมเปนธรรม ทำใหนำไปสูการสรางความรูสึกไมปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน ซึ่งหากกลาวถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพการแสดงออก (Freedom of 

Expression) หรือเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) เปนสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศ หมายถึง สิทธิที่ประชาชนสามารถที่จะแสดงออกหรือส่ือสารความรูสึกนึกคิดหรือความเห็น 

ทั้งดวยการพูด การแสดงทาทาง หรือการส่ือสารดวยตัวหนังสือ ไมวาจะบนหนากระดาษหรือในโลกออนไลน ตลอดจน

ในรูปแบบอื่น ๆ เชน เสียงเพลง ภาพถาย ภาพกราฟกหรือภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการคนควา 

เขาถึงหรือไดรับขอมูล ความรูสึกนึกคิด ความเห็นที่มีการส่ือสารและเผยแพรดวย (iLaw, n.d.) แตสถานการณปจจุบัน

กลับพบวาพื้นที่การแสดงออกของประชาชนถูกจับจองจากเจาหนารัฐอยางเขมงวด ทำใหมีเยาวชนหรือกลุมคนจำนวน

มากที่วิพากษวิจารณขอบกพรองการทำงานของรัฐบาลถูกจับกุมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มาตรา 116 แหง

ประมวลกฎหมายอาญา โทษฐานการยุยงปลุกปน ใชความรุนแรง กาวราว หยาบคาย ปลุกระดม ขมขู บิดเบือนและ

สรางขอมูลเท็จ ทำใหมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ โดยส่ิงที่เกิดขึ้นและปฏิเสธไมไดวายังคงมีอยูนั้นคือการที่รัฐมี

การควบคุมการแสดงออกและใชกฎหมายอยางไมเปนธรรมตอเยาวชนและผูแสดงออกทางการเมืองทั้งในพื้นที่ออนไลน

และพื้นที่กายภาพ ทำใหนำไปสูการสรางความรูสึกที่ไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อาทิ การใชความ

รุนแรง การจับกุมผูแสดงออกทางการเมือง เปนตน และจะเห็นไดวาปรากฏการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นและยังคงดำรง

อยูนั้น กลายเปนอีกหน่ึงปจจัยที่มีสวนใหประชาชนที่โดยเฉพาะคนรุนใหมตองกลายเปนพลเมืองที่ตองเปนผูแบกรับ

อนาคตของประเทศตอไปทามกลางความขัดแยง เมื่อเกิดกระแสปรากฏการณการยายประเทศจึงทำใหเกิดขอ

เปรียบเทียบที่ไมใชเพียงดานเศรษฐกิจหรือสังคมระหวางประเทศไทยและประเทศปลายทางเทานั้น แตหมายรวมไปถึง

สิทธิเสรีภาพถึงการแสดงตัวตนการเปนพลเมืองที่สามารถแสดงออกทางการเมืองอยางเทาเทียมดวย  
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กระบวนการตัดสินใจบุคคลนั้นที่เกิดจากการพิจารณาประเมินถึงปจจัยผลักและปจจัยถึงดูด ซึ่งมักอยูบน

ปจจัยพื้นฐานทั้ง 3 คือ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เมื่อเชื่อมโยงกับระดับการตัดสินใจ ตามการจำแนกของสถิต กอง

คำ (1999, p. 107-110 as cited in Sunracha W.,2012, p. 17) กลาววา การตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ มักแบง

ออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 

(1)  การพิจารณาถึงปญหาที่กำลังเกิดขึ้น (Identification of problem) ภายในปญหาที่เกิดขึ้นตองมีการ

กำหนดประเด็นปญหาอยางชัดเจน เขาใจถึงปญหาอยางแทจริง ภายในการพิจารณาปญหาตองคำนึงถึงบริบท

สภาพแวดลอมกอนการวินิจฉัยสาเหตุของปญหา การตัดสินใจพิจารณาตองมีการเปรียบเทียบประเด็นปญหาอยาง

ชัดเจน  

(2)  การพิจารณาเพื่อหาทางเลือกในประเด็นปญหา (Search of alternative) ภายในการพิจารณาตองใช

ขอมูลหรือประสบการณที่บุคคลประสบพบเจอในการตัดสินใจ เพื่อใหขอพิจารณามีประสิทธิภาพในการแกไขปญหา 

โดยใชวิธีการเลือกทางเลือกในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผลลัพธออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

(3)  ประเมินทางเลือกจากการพิจารณา (Evaluation of alternative) มีการประเมินทางเลือกผานกฎเกณฑ

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใชทางเลือกในการแกไขปญหา ภายในทางเลือกตองมีการไตรตรองผานการตัดสินใจ

จากปจเจกหรือบุคคลโดยรอบ และมีแผนสำรวจหากมีผลกระทบขางเคียงที่เกิดขึ้นจากทางเลือกที่ใชแกไขปญหาใน

สถานการณที่ปจเจกบุคคลกำลังประสบพบเจอ 

(4)  การตัดสินใจ นำทางเลือกไปใชในการแกปญหา (Choice and implementation) พิจารณาทางเลือก

อยางถี่ถวน กอนนำทางเลือกมาใชงานกลาวคือ กระบวนการตัดสินใจของคนรุนใหม ในกลุมยายประเทศกันเถอะ หรือ 

กลุมโยกยายมาโยกสายสะโพก นำปจจัยหลักทั้ง 3 คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เขาสูการประเมินและแยกสวนสภาวะ

เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางปจจัยผลักและดึงดูดในพื้นที่ตนทางและปลายทาง อธิบายไดคือ เมื่อเริ่มตนพิจารณา

ปญหาที่เกิดขึ้นอยางสถานการณปญหาการวางงาน อัตราการจางหรือรายไดที่ไมเพียงพอ หรือปจจัยดานสวัสดิการ

คมนาคม สาธารณูปโภค ระบบการศึกษาที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการไดควบคูกับสถานการณวิกฤตโรค

ระบาดหรือสถานการณทางการเมืองในประเทศไทย ที่บุคคลตางตระหนักถึงผลกระทบตอตนเอง  

 

ขั้นตอนตอไปคือ นำประเด็นปญหามาพิจารณาเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลายทางที่ผานประสบการณ  (ปจจัยดูด) 

หรือขอมูลเบ้ืองตนที่เคยพบเจอหรือคำบอกเลา เพื่อนำไปสูการเริ่มหาวิธีการแกปญหาและหาทางเลือกหลากหลายทาง

เพื่อสุดทายและจะนำไปสูทางเลือกที่ดีที่สุดแกตนเองอยางมีประสิทธิภาพ อธิบายไดคือ เมื่อประเทศไทยไมสามารถมี

ตำแหนงงานหรืออัตราคาจางที่มากพอตอการดำรงชีพ จึงทำใหตองมองหาประเทศที่ระบบการทำงานมีศักยภาพที่

ตอบสนองตอความตองการของตนเองได โดยที่มีตัวเลือกประเทศปลายทางที่มากกวาหนึ่งประเทศหรือมากกวาหนึ่ง

พื้นที่ ซึ่งการสรางตัวเลือกของบุคคลก็อาจมาจากประสบการณสวนตัว หรือขอมูลที่เกิดจากคำบอกเลาแลกเปล่ียนกับ

บุคคลรอบขางหรือสมาชิกภายในกลุมโยกยาย มาสายโพกโยกยาย หรือกลุมที่เกี่ยวของ เพื่อสุดทายจะไดทางเลือกที่มี

ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  

 

ขั้นตอนตอมาคือ เมื่อบุคคลมีทางเลือกมากกวาหนึ่งทางเลือก หรือหมายความวา มีประเทศปลายทางที่สนใจที่

หลากหลาย ซึ่งขั้นตอนนี้บุคคลจะนำเงื่อนไขแตละประเทศเขามาพิจารณา อาทิ รายได คาครองชีพ กฎหมาย ที่อยู

อาศัย วัฒนธรรมหรือลักษณะนิสัยหรือความเปนอยูทั่วไปของผูคนในประเทศนั้น ๆ เปนตน ซึ่งภายในทางเลือกที่ถูก

นำมาประเมินคาหรือพิจารณาอยางลึกซึ้งในขั้นตอนนี้ไมไดเกิดจากปจเจกบุคคลเพียงเทานั้น คนรอบขางของผูตัดสินใจ
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ยังเปนสวนหนึ่งสำคัญของการพิจารณาเพื่อนำไปสูการคัดสรรทางเลือกหรือประเทศปลายทางที่ดีที่สุดพรอมแผนสำรอง

หากมีผลกระทบขางเคียงที่เกิดขึ้นจากทางเลือกที่มีอยู เพราะเมื่อมีการวางแผนที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงชีวิตไมวาจะ

ระยะส้ันหรือยาว จำเปนตองมีแผนสำรองเพื่อลดความเส่ียงและความยุงยาก อธิบายคือ บุคคลไมสามารถคาดเดา

สถานการณที่จะเกิดในพื้นที่ไมคุนเคยไดทั้งหมด ดังนั้น การมีแผนสำรองก็เปนอีกหนึ่งการเตรียมความพรอม 

 

ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ คือ เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งทางแลว และ

ขั้นตอนถูกพิจารณาอยางถี่ถวนดังนั้นจึงไปสูการปฏิบัติจริง อธิบายคือ เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกประเทศปลายทางที่

เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของตนเองไดแลว บุคคลก็แนวโนมที่พรอมจะยายถิ่นออกไปยังประเทศนั้น ๆ 

ได  ดังนั้น แมกระบวนการการตัดสินใจของบุคคลจะมีเปนไปในขั้นตอนดังกลาว ที่เกิดจากการประเมินและพิจารณา

อรรถประโยชนของประเทศตนทางและปลายทาง แตทั้งนี้ทั้งนั้น ผลแนวโนมการตัดสินใจถิ่นออกหรือยายประเทศของ

คนรุนใหมที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งในปจจุบันและอนาคตนั้น ก็ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลอื่น ๆรวมดวย เชน เครือขาย

สังคม อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได เนื่องความตองการกับความพรอมจำเปนตองมาควบคูกัน  

 

สรุปผล   

การวิเคราะหปรากฏการณแนวโนมการตัดสินใจการยายประเทศของคนรุนใหม กรณีศึกษา กลุมโยกยาย มา

โยกยายสายสะโพก  สะทอนใหเห็นอำนาจบนพื้นที่โลกออนไลน ที่คนรุนใหมใชเปนเครื่องมือในการสะทอนปญหาทาง

สังคม และในขณะเดียวกันก็เปนสวนหนึ่งในการตอรองอำนาจตอระบบการเมืองทามกลางกระแสความขัดแยงใน

ปจจุบัน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาการรวมกลุมบนพื้นที่ออนไลนของคนรุนใหม ไมใชแคเรื่องการวิพากษวิจารณรัฐบาล

เพียงเทาน้ัน แตเปนการแสดงใหเห็นถึงสภาวะความเปนอยูในฐานะพลเมืองที่มีตอความประเทศชาติ  และการเริ่มตน

แสวงหาและใหความสนใจตอการยายไปยังประเทศอื่น ๆ ที่มีอรรถประโยชนที่ดีกวา ซึ่งหมายถึงการไดเปนสวนหนึ่งใน

ฐานะพลเมืองที่ไดรับสิทธิประโยชนและการคุมครองอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

อีกทั้งปรากฏการณการเคล่ือนไหวทางการเมืองผานพื้นที่ออนไลนของคนรุนใหมนั้นไมไดสะทอนเพียงการเรียกรอง

รัฐบาลใหตอบสนองตอปจจัยดานเศรษฐกิจเทานั้น แตความคาดหวังนั้นหมายรวมไปถึงการเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ

สภาพสังคมไทยที่ดีขึ้นและเทาเทียมในทุก ๆ ดาน โดยคนรุนใหมในฐานะประชาชนเองก็คาดหวังที่จะมีผูนำจากรัฐบาลที่

มีวิสัยทัศนและศักยภาพที่ดี เพราะการเมืองในทัศนะคนรุนใหมไมไดหมายถึงพรรคการเมืองหรือตัวบุคคลคนใดบุคคล

หน่ึง แตการเมืองนั้นยังหมายถึง ทุกพื้นที่หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เชื่อมรอยประชาชนเขาไวดวยกันและจะตองยึดมั่น

หลักอธิปไตยที่เกิดจากประชาชนเปนสำคัญ ซึ่งคำวา “คุณภาพชีวิตที่ดี” ไมไดมาซึ่งจากปจจัยใดปจจัยหนึ่ง เพราะทุก

ปจจัยลวนเปนสวนสำคัญของการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคมที่เชื่อมโยงและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  
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บทคัดยอ 

 บท ความวิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ น ำ เสนอพั ฒ นาการ โครงสร างขอ งอ งค ก รต ำรวจ ไท ย                        

ชวง พ.ศ. 2535 - 2564  โดยใชรูปแบบวิธีวิทยาเชิงคุณภาพในการวิจัยเอกสารระดับทุติยภูมิและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัยพบวา องคกรตำรวจของไทยมีพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกร จำนวน 4 ชวงสำคัญ ไดแก ชวงที่ 1 

การปรับโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจ พ.ศ. 2535 – 2544 ดานการบริหารงานภายในโดยลดลำดับชั้นการบังคับ

บัญชาขององคกรตำรวจนครบาล และการแบงอำนาจการบริหารจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค รวมถึงการตราพระราช

กฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2541 ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 

2541 โดยอาศัยความตามมาตรา 221 และมาตรา 230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ชวงที่ 2 การ

ปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2544 - 2549 โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร

แผนดิน   ฉบับที่  5  พ.ศ.2545 และปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ . 2545 โดยเนื้อความใน

มาตรา 46(7) มีผลใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตอมารัฐบาลได

ตราพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ .ศ.  2547 ซึ่งกำหนดระบบการบริหารองคกรในทุก ๆ มิติ ถือเปนการเปล่ียนแปลง

ในระดับมหภาค ชวงที่ 3 การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ในประเด็นการปฏิรูปสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติใหขึ้นตรงตอกระทรวงยุติธรรม และการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับตำรวจ

เปนหนวยงานอิสระไมประสบผลสำเร็จอยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2552 รัฐบาลไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารภายในโดย

จัดแบงหนวยงานระดับกองบัญชาการออกเปน 30 กองบัญชาการ และหนวยงานระดับกองบังคับการเปน 6 กองบังคับ

การ  ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ และจัดแบงกลุมภารกิจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ชวงที่ 4 การปรับปรุง 
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โครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน รัฐบาลกำลังปฏิรูปโครงสราง

การบริหารองคกรตำรวจไทยผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ มาศึกษาการปฏิรูปองคกรตำรวจ และราง

กฎหมายขึ้นมาหลายฉบับและอยูในระหวางการพิจารณารางกฎหมายตำรวจแหงชาติฉบับใหม ซึ่งการบริหารองคกร

ตำรวจไทยในปจจุบันยังเปนไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 
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Abstract 

Academic article was aimed to present “Development of the Administrative Structure of the 

Royal Thai Police” from 1992 to 2021. The qualitative methodology is used to research secondary 

documents and related laws. The results revealed that The Thai Royal Police has developed its 

organizational structure in 4 key periods: Period 1: Restructuring of the administration of the police 

organization in 1992 - 2001. The internal administration had a reduction in the hierarchy of 

command of the Metropolitan Police organization, and the division of power from central to 

regional. Including the enactment of Royal Decree on the Transfer of the Police Department Ministry 

of Interior to establish the Royal Thai Police in 1998 on October 17, 1998 by virtue of Section 221 

and Section 230 paragraph two of the Constitution of the Kingdom of Thailand. Period 2: 

Restructuring of the Royal Thai Police, 2001-2006 by enacting the Administrative Regulations Act (No. 

5), B.E. Section 46 (7) results in the Royal Thai Police Has a position as a department under the 

command of the Prime Minister. Subsequently, the government enacted the National Police Act of 

2004 which stipulates the system of organizational administration in all dimensions, a macro change. 

Period 3: Reform of the Royal Thai Police, 2006 - 2008. During this period, there is an issue of 

reforming the Royal Thai Police to directly refer to the Ministry of Justice and the establishment of a 

committee to consider complaints about the police to be an independent agency is not successful. 

However, in 2009, the government has revised the internal administrative structure by dividing the 

command-level departments into 30 headquarters and 6 command-level units to be directly related 

to the Royal Thai Police and categorize the missions to be clearer. Period 4: Restructuring of the 

Royal Thai Police (Present) From May 22, 2014 - December 2021, the government is reforming the 

structure of the administration of the Thai Royal Police through the establishment of various 

committees to study the reform of the police organization. Moreover, government are drafting 

several laws, and considering a new national police law. The current administration of the Thai Royal 

Police is still in accordance with the National Police Act B.E. 2547. 

Keywords: Out-Migration, Foreign country, New generation, Decision 
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บทนำ  

 พลวัตทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมรวมทั้งกระแสโลกยุคหลังโลกาภิวัตนทำใหการบริหารองคกรตำรวจ

ไทยซึ่งเปนกลไกสำคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเปล่ียนแปลงไปดวย จากเดิมการบริหารองคกรตำรวจที่

เนนการรวมศูนยอำนาจไวที่ราชการสวนกลางเพื่อการควบคุมบัญชาการที่เปนเอกภาพ อาจจะตองปรับเปล่ียนเปนการ

กระจายอำนาจสูราชการสวนทองถิน่มากขึน้เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและแกปญหาตามลักษณะบริบท

ของพื้นที่ สวนโครงสรางในดานภารกิจที่อดีตจะเนนการปราบปรามอาชญากรรมอาจจะตองปรับเปล่ียนเปนเนนดาน

การปองกันการเกิดอาชญากรรมตามกระแสโลกยุคใหมซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมกับภาคีภาคสวนตาง ๆ ดวย 

นอกจากนี้การบังคับใชกฎหมายขององคกรตำรวจจะตองเปนไปตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไวเทานั้น 

มิเชนนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบจะสรางความเสียหายตอประชาชนและอาจสงผลใหเกิดความโกลาหลในสังคมได 

โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) นิยามตำรวจวา มีอำนาจและมีหนาที่รักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน และมีอำนาจสืบสวนและสอบสวน มาตรา 17  ประกอบกับความตามนิยามของมาตรา 2 

(10) สามารถสืบสวนเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิดกอปรกับมาตรา 2 (11) ระบุใหดำเนินการสอบสวนโดยเก็บ

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ และยัง

สามารถการจับกุมผูกระทำผิดทั้งโดยมีหมายจับ ตามมาตรา 66  และจับกุมไมมีหมายจับ ตามมาตรา 78  ประกอบ

มาตรา 80 นอกจากยังกระทำการคนทั้งโดยมีหมายคน ตามมาตรา 69  กับการคนโดยไมมีหมายคนตาม มาตรา 92 

วรรคหนึ่ง  และสามารถควบคุมหรือกักขังผูถูกจับตาม มาตรา 2  (21) ได นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ พุทธศักราช 2547 มาตรา 6 องคกรตำรวจยังมีภารกิจดานอื่น ๆ จำนวนมากไมวาจะเปนการรักษา

ความปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 

ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ การดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา การปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของ

ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร เปนตน ดวยบทบาทหนาที่ดังกลาวองคกรตำรวจไทยจึงมักถูกคาดหวังจาก

ประชาชนวาตองอำนวยความยุติธรรมและสรางความสันติสุขในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพและกระจายไปทั่วทุก

พื้นที่ สามารถจัดการดานคดีและการบริการอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ตลอดจนตองมีโครงสรางการบริหารองคกรที่

เปนไปตามวิธีการจัดการภาครัฐแนวใหมซึ่งนำแนวทางการบริหารภาคเอกชนมาปรับใช(Chaiyut Tawharanurak, 

2021, p.7) อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยจำนวนหนึ่งขัดแยงกับความคาดหวังของประชาชนดังกลาวและระบุวาโครงสราง

องคกรตำรวจไทยรวมศูนยอำนาจไมกระจายอำนาจดวยการแทรกแซงจากการเมือง (Police Colonel Siriwat 

Menasawat, 2000, p.1) และโครงสรางรวมศูนยอำนาจขนาดใหญนี้บริหารอยางไมมีระบบและไมเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม (Police Lieutenant Pongsak Chalermsaen,1998, p.1) ตลอดจนโครงสรางแบบปรามิด

นี้จึงไมอาจแนใจวาการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพ ทั้งยังขาดการมีสวนรวมจากประชาชนจึงไมอาจแนใจวาการบริหาร

องคกรจะปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมือง (Police Colonel Pornthep Prasertpan,1999, p.1) ซึ่ ง

นักวิชาการทางดานนิติศาสตรเห็นวาการศึกษาพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจทั้งระบบและเปนประโยชน

ตอการพัฒนาองคกรตำรวจซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรมตอไป (Udom Ratamarit, 2019, p.3) การศึกษา

พัฒนาการโครงสรางขององคกรตำรวจไทยชวงป พ.ศ. 2535 - 2564 จะทำใหเห็นตนตอของพัฒนาการ การปรับปรุง

แกไขโครงสราง การเพิ่มเติมหนวยงาน ตลอดจนปญหาบางอยางจากโครงสราง อันเปนสวนความสำคัญตอการพัฒนา

องคกรตำรวจไทย 
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ทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจ 

ทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจของแตละประเทศแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทการเมืองการปกครอง สามารถ

แบงไดเปน 3 ลักษณะ (Prasert Boonniran and Jaroon Srisombat, 1993, p.319-326) กลาวคือ (1) ระบบการ

บริหารงานตำรวจแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Police Management System) การใหอำนาจองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือตำรวจทองถิ่นเปนผูบริหารองคกรอยางเปนอิสระ ทั้งนี้การจัดตั้งองคกรตำรวจแบบทองถิ่นจะมี

ลักษณะการบริหารแบบตำรวจมลรัฐหรือตำรวจประจำเทศบาลหรือตำรวจของเมือง เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและ

บังคับใชตามกฎหมายในทองถิ่นน้ัน ๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสนับสนุนในดานงบประมาณและส่ิงอำนาย

ความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและบุคลากรตำรวจจะอยูภายใตการบังคับบัญชาขององคกรปกครองทองถิ่นนั้น ๆ 

รัฐบาลกลางไมอาจจะแตงตั้งโยกยายเจาหนาที่ตำรวจดังกลาวได การจัดตั้งองคกรตำรวจทองถิ่นนี้ เปนการจัดตั้งขึ้นเพื่อ

สนองตอบกับสภาพปญหาอาชญากรรมของแตละทองถิ่นที่อาจจะแตกตางกันไป (2) ระบบการบริหารงานตำรวจแบบ

องคกรตำรวจแหงชาติ (National Police Agency) หรือ ระบบรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลาง (Centralized 

System) โดยรัฐบาลกลางมีอำนาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จทั้งในดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ตัวอยางประเทศที่

มีองคกรตำรวจแหงชาติ ไดแก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน รวมถึงประเทศไทยดวย ทั้งนี้เพื่อความ

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติและเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ (Unity of the Nation) ระบบตำรวจแหงชาติ

เปนองคกรตำรวจขนาดใหญ มีจำนวนกำลังพลเจาหนาที่ตำรวจจำนวนมาก มีลักษณะการใชงบประมาณจำนวนมาก 

และผูบริหารงานองคกรตำรวจมักจะมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ การเงิน และสามารถโยกยายขาราชการตำรวจ

ไดทั่วทุกเขตของรัฐดวยเหตุผลในเรื่องปญหาความมั่นคงของรัฐ ทั้งที่อาจจะมีวัตถุประสงคแอบแฝงดานการสงวนอำนาจ

ของตนเองเทานั้นจึงอาจทำใหประสิทธิภาพการบริหารองคกรไมตอบสนองความตองการของประชาชน (Christopher 

Aldous, 1997, p.19-20( และ  (3 ) ระบบการบ ริห ารงานตำรวจแบบผสมผสาน  (Integrated Police 

Management System) เปนการบูรณาการระบบตำรวจแหงชาติ และระบบตำรวจกระจายอำนาจเขาดวยกัน โดย

แบงอำนาจหนาที่ขององคกรตำรวจแหงชาติ และองคกรตำรวจทองถิ่นอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันองคกรตำรวจแตละ

องคกรจะมีอำนาจในการบริหารงบประมาณและบุคลากรไดอยางอิสระภายใตระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อทำใหภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยและการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชน  

 

แนวคิดการบริหารองคกรตำรวจในตางประเทศ  

 การบริหารองคกรตำรวจในแตละประเทศมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญเพื่อเปน

กรอบการวิเคราะหพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยดังนี้ (1) ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษใช

รูปแบบการบริหารแบบไตรภาคี (Tripartite System) โดยไมมีระบบตำรวจแหงชาติและใหความสำคัญกับการบริการ

ประชาชน โดยเนนการถวงดุลระหวางสามฝาย คือ ฝายรัฐบาลผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และองคกร

ตำรวจ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งใชอำนาจผานคณะกรรมการตำรวจของทองถิ่นนั้น ๆ โดยแบงตำรวจ 3 

ประเภท ไดแก (ก) ตำรวจเขตพื้นที่ รวมถึงตำรวจในเขตพื้นที่มหานครลอนดอนที่ดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่ตาง ๆ 

(ข) หนวยตำรวจระดับชาติที่ดูแลการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระดับประเทศ และ (ค) ตำรวจบริการทั่วไป 

(Miscellaneous Police Services) ที่มีอำนาจหนาที่นอกเหนือไปจากตำรวจสองประเภทแรก ซึ่งมีจุดเดนดานการ

บริหารงานแบบกระจายอำนาจ (Prasert Boonniran and Jaroon Srisombat,1993, p.319-326) (2) ระบบตำรวจ

ของประเทศฝร่ังเศส (Christopher Aldous, 1997, p.19-20(ใชรูปแบบการบริหารองคกรตำรวจเปนสองสวนโดยสวน

ที่ 1 ใชชื่อองคกรวา “สำนักงานตำรวจแหงชาติ” และสวนที่ 2 ใชชื่อ “กองกำลังรักษาความปลอดภัยแหงชาติ” ซึ่งเปน
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หนวยงานของทหารที่ทำหนาที่อยางตำรวจ (Uthai Artivej, 2015, p.5-16) โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติสังกัด

กระทรวงมหาดไทยและมีผูบัญชาการตรวจแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตำรวจแหงมหานครปารีสเปนกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่บริหารงานอยางเปนอิสระ  และ

ที่สำคัญประเทศฝรั่งเศสแบงประเภทของตำรวจเปนสองประเภท กลาวคือ ตำรวจฝายคดีและตำรวจฝายปกครอง โดย

ตำรวจฝายคดีจะรับผิดชอบดานคดีความในชั้นตนควบคูไปกับพนักงานอัยการ สวนตำรวจฝายปกครองเปนตำรวจทั่วไป

ทำหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยที่อยูภายใตบังคับบัญชาของฝายปกครองในแตละพื้นที่ (3) ระบบตำรวจของ

ประเทศญ่ีปุน (Siroj Sitticharnboon, 1996 p. 49-51 referred to Siripol Kusolsilwut, 2020), p.19) ใชรูปแบบ

การบริหารองคกรตำรวจแบบผสมระหวางแบบรวมศูนยอำนาจกับแบบกระจายอำนาจ จึงมีทั้งสำนักงานตำรวจแหงชาติ

และตำรวจระดับทองถิ่นภายใตการตรวจสอบและถวงดุลของคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติที่เปน

หลักประกันความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรตำรวจ รวมถึงเปนผูกำหนดนโยบายพื้นฐานและกฎระเบียบ

ตาง ๆ รวมทั้งการบริหารงานตำรวจรวมกันในเรื่องระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่เรียกกวา

คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะจังหวัดทำหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการปฏิบัติงานของตำรวจในเขตจังหวัดอีกดวย 

นอกจากนั้นประเทศญี่ปุนยังมีโครงสรางสำนักงานตำรวจแหงชาติซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลเชิงบริหารของ

คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติ มีหนวยงานที่ควบคุมพื้นที่ในลักษณะ กองบัญชาการตำรวจภาค 

(Regional Police Bureaus-RPB) เปนหนวยงานที่อยูภายใตสำนักงานตำรวจแหงชาติ (NPA )มีจำนวน 7 ภาค ไมรวม 

กรมตำรวจนครบาลโตเกียว (Tokyo Metropolitan Police Department) และกองบัญชาการตำรวจจังหวัดฮอกไกโด 

(Hokkaido Prefectural Police Headquarter) รวมทั้ งยั งมี อ งค ก รตำรวจจั งห วัด  (Prefectural Police) โดย

กำหนดใหในแตละหนวยการปกครองจังหวัดมีองคกรตำรวจของตนเอง เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ซึ่ง

องคกรตำรวจของจังหวัดมีโครงสรางลักษณะเดียวกับโครงสรางองคกรตำรวจแหงชาติ และยังมีระบบสถานีตำรวจ 

(Police Station) แบงพื้นที่รับผิดชอบออกเปนเขต (District)   แตละเขตอยูในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ติดตอใกลชิดกับชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการบริหารแบบ ปอมตำรวจ (Police Box) ที่เรียกวา KOBAN 

และ CHUZAISHO ตั้งอยูในพื้นที่แขวง (sub-district) และฐานะเปนศูนยความปลอดภัยของชุมชน (Community 

Safety Center) ซึ่งทำใหตำรวจญี่ปุนใกลชิดและเปนมิตรกับประชาชน  

 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับองคกรและการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 แนวคิดและทฤษฎีองคกรเปนกรอบการวิเคราะหโครงสรางและภารกิจขององคกรตำรวจไทย ซึ่งนักคิดอยาง 

Max Weber (1922) ระบุวา องคกร คือ หนวยสังคมหรือหนวยงานซึ่งมีกลุมคนกลุมหนึ่งรวมกันดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดอยางใดอยางหน่ึงของหนวยสังคมหรือหนวยงานนั้น และ Talcott Parsons (1972) และ 

Richard H.Hall (1996, p.30) ไดอธิบาย “องคกรคือความสัมพันธ การประสานงานระหวางสมาชิกบุคคลในองคการ 

โดยจะมีขอบเขตของตนเอง มีกฎระเบียบ มีโครงสรางอำนาจ มีการติดตอส่ือสาร และมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว กิจกรรมที่องคกรดำเนินงานมีผลตอสมาชิกในองคกร องคกรเอง และสังคม”  ดังนั้น องคกร

ตำรวจไทย (Police organization) เปนองคกรขนาดใหญมีเปาหมายเพื่อการบริการสาธารณะภาครัฐภายใตกฎระเบียบ

ขอบังคับที่เครงครัด มีลำดับชั้นบังคับบัญชา และมีโครงสรางความสัมพันธเชิงอำนาจที่เปนทางการเพื่อกำหนดภารกิจให

ขาราชการตำรวจในสังกัดจะตองปฏิบัติตาม และตองรวมกันขับเคล่ือนองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยโครงสรางองคกรตำรวจไทยเปนองคกรราชการ (Bureaucratic Structure)  ซึ่งตองควบคุมระบบ

ความสัมพันธของสมาชิกในองคกรดวยการส่ังการอยูภายใตอำนาจของผูบังคับบัญชาและเปนไปตามกฎหมายใหอำนาจ
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ไว (Max Weber,1922)  ในขณะเดียวกันแนวคิดการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ระบุ

ถึงการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐในระบบใหม โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการที่มุงสูความ

เปนเลิศดานการบริการประชาชนโดยการนำเอาแนวทางการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงาน

ภาครัฐ (Boonkiat Karawekphan, 2021) ซึ่งสอดคลองกับ Phachira Rojanapithayakon (2008) ที่สนับสนุนการ

บริหารแบบเอกชนซึ่งอาจจะปรับโครงสรางหนวยงานราชการใหเล็กลงมีลำดับการบังคับบัญชาที่ส้ันในลักษณะราบและ

ยอมรับการใชกลไกทางการตลาดที่แขงขันกันจัดบริการสาธารณะจนเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยแนวคิดนี้

สามารถพัฒนาระบบราชการผานการกระจายอำนาจเปนหลัก รวมถึงการแสวงหาการมีสวนรวมและเปนหุนสวนกับผูมี

สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ที่ครอบคลุมทุกกลุมสังคม ภายใตการใชทรัพยากรที่มีอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง

คุมคากับเวลา ตลอดจนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขอมูลมาประยุกตใชในหนวยงานราชการภายใต

กฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดดังกลาวก็สามารถปรับใชกับการปฏิรูปองคกรตำรวจของไทยในมิติของ

การกระจายอำนาจและการบริหารจัดการกับภารกิจที่ขยายขอบเขตมาในแตละยุคสมัยเพื่อตอบสนองดานการบริการ

สาธารณะที่เปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวทั้งหมดขางตน สามารถนำมาเปนกรอบในการวิเคราะหพัฒนาการโครงสราง

การบริหารองคกรตำรวจไทยในแตละยุคสมัย ทั้งยังเปนประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารองคกรตำรวจไทย

วาเปนไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีในดานใดตอไป 

 

สาระสำคัญวาดวยพัฒนาการการปฏิรูปโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

ดวยแนวคิดการพัฒนาองคกรภาครัฐดวยการบริหารจัดการแนวใหม ทำใหองคกรตำรวจของไทยเปล่ียนแปลงใน

ระดับจุลภาคอยูเปนนิจ อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ. 2535 - 2564 ที่สังคมไทยมีบริบทความขัดแยงทางการเมืองและ

ความแตกตางทางความคิดในระดับสูงผนวกกับสถานการณความไมปรกติตาง ๆ ในโลกยุคใหม ลวนสงผลตอการบริหาร

องคกรตำรวจดวย ทั้งเกิดการแบงสวนราชการภายในและการจัดตั้งหนวยงานใหมรวมถึงการตรากฎหมายที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม ตลอดจนการปรับโครงสรางเพื่อแบงอำนาจหนาที่ในการรับใชประชาชนจากสวนกลางสูสวนภูมิภาคและความ

พยายามใหภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบองคกรตำรวจ มากขึ้น จนเกิดพัฒนาการสำคัญในองคกร

ตำรวจใน 4 ชวงดังนี้ 

 ชวงที่ 1 : การปรับโครงสรางองคกรตำรวจในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี

จำนวน 2 สมัย ซึ่งไดปรับปรุงองคกรตำรวจใน 2 ชวง ดังนี้ 

  1.1 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 1 (พ.ศ. 2535 - 2538) 

        รัฐบาลปรับปรุงโครงสรางกรมตำรวจ ดวยการปรับเปล่ียนโครงสรางของตำรวจนครบาล และ

ตำรวจภูธรทุกภาคใหสายการบัญชาการใหส้ันลงโดยในป พ .ศ . 2536 มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานภายใน

ของตำรวจภูธรภาคและกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยความในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 22 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนที่ 169 วันที่ 25 ตุลาคม 

2536 ระบุวา ใหยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 ถึง 4 ซึ่งเปนหนวยที่ควบคุมการปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรแลวจัด

กลุมจังหวัดแบงออกเปน 9 ภาค จัดตั้งกองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค 1-9 เปนหนวยราชการสวนกลางขึ้นตรงตอ

กรมตำรวจ เพื่อสนับสนุนอำนวยการตำรวจภาค 1-9 โดยมีการ มอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับผูชวยอธิบดีกรมตำรวจ

ไปควบคุมการปฏิบัติงานในแตละภาค รวมทั้งจัดตั้งกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภาค 1-9 เปนหนวยขึ้นตรงตอ

กรมตำรวจเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนเชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-19  
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และกิ่งสถานตีำรวจนครบาล ในกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจพระนครบาลใต และ

กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองกำกับการตำรวจนครบาล 1-19 ซึ่งเปน

หนวยงานที่ ควบคุมกำกับดูแลสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดประมาณ 2-4 สถานี การยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนคร

บาลดังกลาวไดลดชวงชั้นการบังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ ทั้งยังยกระดับตำแหนงของหัวหนาสถานีตำรวจจาก

ตำแหนงสารวัตรใหญซึ่งมีชั้นยศพันตำรวจโทมาดำรงตำแหนงผูกำกับการซึ่งมียศพันตำรวจเอก และยังขยายโครงสราง

ใหในแตละสถานีตำรวจใหมีตำแหนงรองผูกำกับการในแตละสายงานอีกดวยนอกจากนั้นยังมีการยุบเลิก 3 กองบังคับ

การ ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล คือ (1) กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ (2) กองบังคับการตำรวจ

นครบาลพระนครใต และ (3) กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี และจัดตั้งเปนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ใน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเพิ่มหนวยงานระดับกองบังคับการที่ควบคุมกำกับดูแลสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่

กรุงเทพมหานครใหแคบลงสามารถลดจำนวนสถานีตำรวจที่แตละกองบังคับการควบคุมกำกับดูแลตอไป (Police 

Colonel Preeda Sataworn, 2015, p.211) ตอมารัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2539 ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 มาตรา 8 วรรคส่ี 

ซึ่งบัญญัติใหการแบงสวนราชการตองระบุอำนาจหนาที่ของแตละสวนราชการเอาไวในกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกา

ดวย ดังนั้น กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จึงมีอำนาจหนาที่ในกฎหมายเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2539 นี้  โดยมี

สาระสำคัญดานการรักษาความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จ ราชการแทน

พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รวมถึงการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา รวมทั้ง การปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการใหบริการแกสังคม ตลอดจนรักษา

ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจ

หนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

  นอกจากนี้  ในดานการบริหารองคกรยังปรับโครงสรางองคกรตำรวจไทย โดยการแบงสวนราชการ

ออกเปน 2 สวน ไดแก ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปน

ผูบังคับบัญชาและกำหนดขอบเขตการบริหารงานตลอดจนกำหนดอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ โดยราชการสวนกลาง 

ไดแก  (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) สำนักงานจเรตำรวจ (3) กองการเงิน (4) กองการตางประเทศ (5) กองคดี (6) 

กองวิชาการ (7) สำนักงานกำลังพล (8) สํานักแผนงานและงบประมาณ (9) สำนักงานวิทยาการตำรวจ (10) สำนักงาน

สงกำลังบำรุง (11) กองบัญชาการศึกษา (12) โรงเรียนนายรอยตำรวจ (13) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (14) 

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (15) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (16) สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

(17) สำนักงานตำรวจสันติบาล (18) สำนักงานแพทยใหญ (19) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการ

ตำรวจภูธรภาค1-9 และราชการตำรวจสวนภูมิภาค ประกอบดวย 4 หนวยงานภายใน ไดแก หนวยงานตำรวจภูธร

จังหวัด หนวยงานตำรวจภูธรอำเภอ หนวยงานตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ และหนวยงานตำรวจภูธรตำบล (Royal Decree 

on the division of the Police Department, Ministry of the Interior, 1996) พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ทำใหการ

จัดโครงสรางการบริหารงานตำรวจออกเปนสวนกลาง และสวนภูมิภาคกอใหเกิดการแบงอำนาจของสวนราชการอยาง

ชัดเจนเพื่อความเหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลงไป แตยังมีการบริหารแบบรวมศูนยคงเดิมเพียงแตแบงอำนาจ

การบริหารไปสูราชการสวนภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหตำรวจในราชการภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานในจังหวัด 

อำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  1.2 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนระยะที่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสรางองคกรตำรวจครั้งสำคัญไปตามสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยในสมัยรัฐบาลชุดนี้ พลตรี

สนั่น ขจรประศาสน ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายงานกับ  คณะที่ปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมรางกฎหมายการปฏิรูปกรมตำรวจตามแนวทางเดิมของรัฐบาลชุดกอนใหเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติ (Chaichana Viboonpun, 2540, p. 103) หลังจากนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งสำคัญ “การ

ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2541” เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม พ.ศ.2541 และเปนผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้เปนไปตามความในมาตรา 221 และ

มาตรา 230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนำ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 73 ก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2541 เปนผลองคกรตำรวจไทยกลายเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติอยางสมบูรณ ทำให “สำนักงานตำรวจแหงชาติเปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ไมสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด” ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน ตลอดจนอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการเปล่ียนเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหกำหนดสวนราชการตาม

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2539 จนกวาจะเกิดการตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นใหม (Royal Decree transferring the Ministry of Interior's Police Department to establish a National 

Police Office, 1998, p. 15 - 17)  

 ดังน้ัน ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี 2 สมัย จะพบการปฏิรูปองคกรตำรวจ 

จำนวน 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 มีการปฏิรูปองคกรภายในเพื่อพยายามลดลำดับชั้นการบังคับบัญชาขององคกรตำรวจนคร

บาลใหส้ันและแคบลง ตอมาก็ปฏิรูปโดยการแบงอำนาจขององคกรตำรวจสวนกลางสูราชการตำรวจสวนภูมิภาคเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2539 ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 มาตรา 8 วรรคส่ี 

ตอมาในครั้งที่ 2 ไดปฏิรูปในองคกรตำรวจในระดับมหภาค โดยโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง มีผลใหกรมตำรวจแยกอิสระออกจากกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2541 การปฏิรูปในครั้งนี้อาศัยเนื้อความในมาตรา 221 และมาตรา 230 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

  ชวงที่ 2 การปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 

2544-2549) 

 นโยบายการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (National Assembly, 2004)  ได

ปฏิรูประบบราชการไทยที่ทันสมัยเทาทันกับสถานการณโลก และสามารถลดความลาชาหรือความซ้ำซอนในการอำนวย

ความเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และองคกรตำรวจไดเปล่ียนแปลงในระดับมหภาคอีกครั้งจากผล

ของการตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (Ekawit Maneethorn, 2008)  โดยความในมาตรา46(7)   บัญญัติให สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ มีฐานะเปนกรมอยูบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเนนพันธกิจหลักดานการพัฒนาองคกรตามระบบราชการ

ยุคใหม เนนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในมิติการกำหนดนโยบาย และการตรวจสอบถวงดุล ทั้งยังพยายามแบงงาน

ไปสูระดับพื้นที่ เพื่อการแกปญหาอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังพยายามใหการบริหารงานมีเอกภาพและตัดทอน

ภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมใหหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงไดดูแลรับผิดชอบ ทั้งพยายามเรงรัด
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การแกไขปญหาการบริหารภายในองคกร ใหสำเร็จลุลวงไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 รัฐบาลก็

ผลักดันพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ขึ้น เพื่อเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับขาราชการตำรวจโดยเฉพาะ โดย

กฎหมายไดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินเพิ่มอื่น  การบรรจุแตงตั้ง ตำแหนงและชั้นยศ 

การอุทธรณรองทุกข เครื่องแบบตํารวจ ระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ การบริหารงานบุคคล นอกจากนี้

ยังกำหนดกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมในชั้นตํารวจมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ความตามมาตรา 4 ยังบัญญัติวา “ขาราชการตำรวจ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแหงชาติ

และใหหมายความรวมถึงขาราชการในสำนักงานตำรวจแหงชาติ (National Police Act, 2004) โดยมีการจัดโครงสรางของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีลักษณะการแบงสวนราชการ และลำดับขั้นตาง ๆ ดังภาพ 

 

       

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะการแบงสวนราชการตาม พระราชบัญญัตติํารวจแหงชาต ิพ.ศ. 2547 

(ที่มา: https://www.royalthaipolice.go.th/downloads/laws/) 

 

 ดานโครงสรางการบริหารสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตินี้ได แบงสวนราชการ

ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ มีหนาที่ในสวนบริหารและอำนวยการ และ สวนที่ 

2 กองบัญชาการ ซึ่งเปนหนวยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการแบงสวนราชการนี้ เรียกวา เปน

กองบัญชาการโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และการแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ ใหออกกฎหมายเปน

กฎกระทรวง โดยโครงสรางสำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติจะประกอบไปดวย ตอมาไดมีการปรับปรุงโครงสราง

การบริหารภายในอยางตอเนื่องใน พ.ศ.2548 โดยจัดโครงสรางหนวยงานระดับกองบัญชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการในพื้นที่ ลดขนาดหนวยงานฝายอำนวยการของสวนกลางและเพิ่มสวนอำนวยการในกองบัญชาการ  /ๆ  ภาคตาง

เพื่อใหสามารถรองรับภาระงานที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นสำนักงานเลขานุการ กองการเงิน กองการตางประเทศ กองกำลังพล 

กองงบประมาณ กองบินตำรวจ การพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน กองพัฒนาการปองกันและควบคุม

อาชญากรรม กองพลาธิการและสรรพาวุธ กองวิจัยและพัฒนา กองวินัย กองสารนิเทศ กองสวัสดิการ ศูนยปฏิบัติการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ ดานกองบัญชาการนั้น มีกองบัญชาการ

ตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักนิติวิทยาศาสตรตำรวจ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กองบัญชาการศึกษา โรงพยาบาลตำรวจ โรงเรียนนายรอยตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการ

ตำรวจ ภู ธรภ าค  1 -9  (Decree on The Division of Royal Thai Police, 2005 , p.1-17)  นอกจากนี้  ต าม

พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) เปนการ

สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ

กองบังคับการหรือเทยีบเทา่ 

 

จัดตัง้โดยกระทรวง 

สาํนักงานผู้บัญชาการ

ตาํรวจแหง่ชาต ิ

กองบัญชาการ 
กองบัญชาการหรือเทยีบเทา่ 

 

จัดตัง้โดย พ .ฎ.ร.  
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บัญญัติบทกฎหมายที่ทำใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบหรือในการบริหารงานของตำรวจ องคกรที่มี

การตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ของขาราชการตำรวจ เปนกลไกที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหองคกรตำรวจเกิดพัฒนาการ

ขึ้น การใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมตรวจสอบความโปรงใสในการทำงาน และเปดโอกาสการรับรูตอชุมชนและสังคม

ในการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมของตำรวจ (National Police Act, 2004) 

 ดังนั้น รัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร กำหนดนโยบายเรงดวนตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน ดวยการปฏิรูปกฎหมายและระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับองคกรตำรวจ

ทั้งปวง และยังแบงอำนาจตำรวจในลักษณะกระจายภารกิจเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม อยางไรก็ตามในชวงการบริหารราชการแผนดิน ในยุคนี้ก็เกิดปญหา

ความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง กอปรกับการบริหารประเทศที่มีปรากฎการณละเมิดสิทธิมนุษยชนในนโยบาย

ดานยาเสพติดและนโยบายสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จนทำใหเห็นเคารางของความเปนรัฐตำรวจ (Police 

State) เดนชัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง Crowther (1999, p.893) อธิบายวารัฐถูกควบคุมโดยตำรวจการเมืองในรูปแบบของ

อำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จ อีกทั้งรัฐยังมอบอำนาจใหตำรวจกระทำการตาง ๆ เพื่อมุงหวังกำจัดปรปกษของรัฐบาล ซึ่ง

อำนาจบางประการอาจมิไดรองรับทางกฎหมาย (Scruton, 1982, p. 358) ตรงกับที่ Chapman (1970, p.53) ระบุวา

ประชาชนจะถูกควบคุมตามอำเภอใจโดยตำรวจ ทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตทั่วไปในสังคม จนคดี

ความที่ไมเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นและเปนสารตั้งตนหนึ่งใหเกิดรัฐประหารในเวลาตอมา   

 ชวงที่ 3 การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติครั้งสมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท   (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 

มกราคม พ.ศ. 2551) เชื่อมตอกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2551 – 2554)  

 ภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไดพยายาม

เปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรตำรวจโดยการสงขอเสนอการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหโอนสำนักงานตำรวจแหงชาติมาขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ 

เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ในการปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยกำหนดเปาหมายที่จะใหสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประเด็น ไดแก 

(MGR Online, 2021) การปรับปรุงโครงสรางบริหารองคกรและการบริการประชาชน ที่จะมีคณะกรรมการนโยบาย

ตำรวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ทำหนาที่กำกับดูแลเรื่องนโยบายและการบริหารราชการตำรวจในภาพรวม รวมทั้งแบงอำนาจ

บริหารไปยังกองบัญชาการตำรวจระดับภาคใหมากยิ่งขึ้น ผานการเสนอใหยกฐานะผูบัญชาการตำรวจภูธรภาคขึ้นเปน

อธิบดีตำรวจภูธรภาค และลดทอนอำนาจของผูบัญชาการตำรวจแหงชาติลง ตลอดจนการตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับตำรวจโดยจัดใหเปนหนวยงานอิสระที่ไมขึ้นตรงสวนราชการอื่นใดและไมอยูในบังคับบัญชา

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติดวย นอกจากน้ันยังเสนอใหเพิ่มเงินสวัสดิการใหกับเจาหนาที่ตำรวจชั้นประทวน และ

พนักงานสอบสวนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ยังเสนอใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม

องคกร โดยมุงเนนการปรับปรุงสถานีตำรวจใหเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง อยางไรก็ตามการปฏิรูปยังไมเปน

รูปธรรมและเกิดความขัดแยงทางความคิดดานการการกลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรมระหวางเจาหนาที่ตำรวจระดับ

ผูบริหารองคกรและฝายคณะกรรมการปฏิรูปองคกรโดยมีฉากทัศนเปนความแตกแยกเรื่องทัศนคติทางการเมือง   

อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ. 2552 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดกำหนดนโยบายการปรับปรุงโครงสรางสวน

ราชการภายในของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เนื่องจากเมื่อบริหารตามความของพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ  .ศ . 2548 มาไดระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏวามีปญหาในทางปฏิบัติจึงไดมีการปรับปรุงโครงสราง

การแบงสวนราชการอีกครั้ง โดยจัดโครงสรางเปนหนวยงานระดับกองบัญชาการ จำนวน 30กองบัญชาการ และ 6 กอง



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 105 
 

บังคับการ ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ และจัดแบงกลุมภารกิจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบงเปนสวนบังคับ

บัญชา สวนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สวนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สวนปฏิบัติการ

เฉพาะทางสวนการศึกษา และสวนบริการ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารสถานีตำรวจโดยลดชวงชั้นการ

บังคับบัญชาระหวางสถานีตำรวจกับหนวยงานระดับบนใหส้ันลง นอกจากนี้ยังจัดตั้งหนวยงานศูนยปฏิบัติการตำรวจ

จังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นเพื่อแกปญหาเฉพาะดานอีกดวย  (Police Colonel Preeda Sataworn, 2015, p.217) 

 ชวงที่ 4 การปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ   จันทรโอชา (22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม 2564) 

 ภายหลังรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา” ไดพยายามปฏิรูปองคกรตำรวจตามความรัฐธรรมนูญการปฏิรูปองคกรตำรวจไทยตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติประเด็นการปฏิรูปประเทศไวในหมวด 16 โดยมี

เปาหมายการพัฒนาประเทศดังที่มาตรา 257 ซึ่งมีสาระสำคัญวาการปฏิรูปประเทศเพื่อความสงบเรียบรอย มีความ

สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางสังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด

ความเหล่ือมล้ำ สงผลใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากนั้น ในมาตรา 258 ยังบัญญัติใหดำเนินการปฏิรูป

ประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ ขอ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม โดยขอยอยที่ระบุให (4) 

ดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อำนาจ และภารกิจของ

ตำรวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตำรวจใหเกิดประสิทธิภาพ 

มีหลักประกันวาขาราชการตำรวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และ

การพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายตองคำนึงถึงอาวุโส

และความรูความสามารถประกอบกันเพื่อใหขาราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติ

ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน โดยใหปฏิบัติการตามมาตรา 260 วรรค 2 ที่

กำหนดวาใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป โดยมีพัฒนาการโครงสรางที่เปนปรากฏการณสำคัญใน 2 ชวง ดังนี้ 

  4.1 การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ ชวงป พ.ศ. 2557 -2560 

  หลังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา กระทำการ

รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนระยะเวลาเกือบ 4 

ปที่รัฐบาลบริหารประเทศดวยการสรางกลไกทางการปกครองในรูปแบบคำส่ังการและประกาศตาง ๆ จนเกิด

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ที่พยายามจะปฏิรูปองคกรตำรวจโดยกำหนดเปนนโยบายสำคัญประการ

หนึ่งในการปฏิรูปประเทศ ผานการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ดานการปฏิรูป ดังนี้ (iLaw, 2018)    

 • ชุดที่  1 จัดตั้งเมื่อวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 :  โดยใชชื่อวา คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูคัดเลือก และให

พระมหากษัตริยเปนผูแตงตั้ง โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวไดผลิตรายงานชื่อวาวาระปฏิรูปที่ 6: การปฏิรูปกิจการ

ตำรวจ 

 • ชุดที่ 2 จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558: พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แตงตั้ง

คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป

ประเทศ (สปท.) ขึ้นเปนผูรับผิดชอบในการศึกษาการปฏิรูปองคกรตำรวจ และกรรมการชุดนี้ไดผลิต รายงานการปฏิรูป

ตำรวจจำนวน 5 ฉบับ ไดแก (1) รายงานระบบงานบริการประชาชนในการรับแจงความและสอบสวน (2) รายงานความ

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-2.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
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เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของตำรวจจากการแทรกแซงทางการเมือง (3) รายงานการวางแนวทางมาตรฐานการ

แตงตั้งโยกยายขาราชการตำรวจ (4) รายงานการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกิจการของตำรวจ และ (5) 

รายงานการปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตำรวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน  

 • ชุดที่ 3 จัดตั้งเมื่อวันที่  18 กรกฏาคม 2560 : คณะรัฐมนตรีไดจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรม  )ตำรวจ(  จำนวน 36 คน ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการตำรวจ จำนวน 15 คน ขาราชการพลเรือน

จำนวน 12 คน นักวิชาการจำนวน 5 คน ขาราชการทหารจำนวน 2 คน นักการเมืองจำนวน 1 คน และส่ือมวลชน

จำนวน 1 คน โดยกรรมการชุดนี้ ไดเสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ จำนวน 4 ฉบับ ไดแก (1) ราง

พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติการกระจายอำนาจแบบบูรณาการ (2) รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติการแตงตั้ง

ขาราชการตำรวจ (3) รางพระราชบัญญัติอำนาจการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย และ (4)รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  

 • ชุดที่ 4 จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งขาราชการพลเรือนจำนวน 6 คน นักวิชาการจำนวน 2 คน ขาราชการทหารจำนวน     1 คน 

และขาราชการตำรวจจำนวน 1 รวมเปน 10 คน โดยคณะกรรมการชุดนี้ เสนอแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ

ยุติธรรม และตอมารัฐบาลไดพยายามปฏิรูปตำรวจ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายพระราชบัญญัติ

ตำรวจแหงชาติ ที่คณะกรรมการฯ สงมา ประกอบไปดวย รองนายกรัฐมนตรี  กรรมการรางรัฐธรรมนูญ  รองเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ  อัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม และบริหารราชการแผนดิน จำนวน 15 คน เปนผูยกรางกฎหมายใหมอีกครั้ง  

 การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ในการปฏิรูปองคกรตำรวจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการถึง 4 ชุด ภายหลัง

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 ในคณะกรรมการนี้มีการจัดทำรางกฎหมาย “รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ” เปน

ผลจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง (4) ใหมีการแกไขปรับกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ

หนาที่  และภารกิจของตำรวจใหเหมาะสม โดยใชระยะเวลา 1 ป (Paris Jitpentom, 2021) ซึ่งพบวา การตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุกครั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้นตลอดสงผลตอการปฏิรูปองคกรตำรวจ

ลาชา นอกจากนี้รัฐบาลไดตรากฎหมายเพื่อใชเปนอำนาจพิเศษในการแกไขกฎหมายโครงสรางของตำรวจโดยเฉพาะ ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ประเด็นที่แกปญหาเดิม ๆ ขององคกรตำรวจ (Polwut Songsakul, 2021) ไดแก (1) การแตงตั้ง

โยกยาย  (2) การกระจายอำนาจไปยังสวนภูมิภาค  และ(3) การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงานสอบสวน ซึ่งแตละประเด็นเปนปญหาเรื้อรังที่ทุกรัฐบาลพยายามที่จะแกไขจนรัฐบาลคณะรักษา

ความสงบแหงชาติกไ็ดออกประกาศ คสช.ที่ 88/2557 เพื่อแกไของคประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ 

(ก.ต.ช.) มีการเพิ่มคณะกรรมการใหปลัดกระทรวงกลาโหมเขามาเปนกรรมการ รวมทั้งมีการเสนอใหผูบัญชาการตำรวจ

แหงชาติเปนผูที่เสนอผูบัญชาการตำรวจแหงชาติคนใหมตอคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ (Bangkokbiznews, 

2021) อยางไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้สะทอนรูปรอยเดิมที่ตองการใหทหารเขามามีบทบาทในองคกรตำรวจเหมือนยุค

อดีตและยังโอนอำนาจบังคับบัญชาแบบรวมศูนยใหผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียวดังเดิม  

 นอกจากนี้ การพยายามปฏิรูปองคกรตำรวจไทย ยังถูกกำหนดในแผนยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 

ป ซึ่งประกอบดวย (1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (2) 

การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการใหบริการประชาชนอยางเสมอ

ภาคเปนธรรม (3) การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน (4) การพัฒนา

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-8.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-10.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=246
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=246
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=278
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=278
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
https://www.thaipost.net/main/detail/6365
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องคกรใหทันสมัยมุงสูความเปนเลิศ (The Royal Thai Police, 2021, p. 4-7)     ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ปของรัฐบาล และเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 

2564 อีกดวย 

  4.2 การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ ชวงป พ.ศ. 2561 -2564 

  ในชวงระยะเวลานี้เกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและ

มนุษยสรางขึ้น สงผลใหการปฏิรูปองคกรตำรวจเปนไปอยางมีขอจำกัด อยางไรก็ตามยังมีรูปธรรมการพยายามจะปฏิรูป

องคกรตำรวจไทยอยางตอเน่ืองจากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยหลังจากการปฏิรูปปรับปรุงองคกรตำรวจ

ผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแตละฉบับ ตอมาในวันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2561 

หลังจากรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมแลว คณะกรรมการชุดดังกลาวไดเสนอ

รายงาน “แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” (iLaw, 2018) ขึ้น ภายหลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. 2562 และตอมาภายใตการนำประเทศของผูนำคนเดิมก็กำหนดนโยบายการปฏิรูปกิจการ

ตำรวจอยางตอเน่ืองตามรัฐธรรมนูญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานคณะกรรมการฯ  โดยหลังจากที่คณะกรรมการชุดดังกลาวไดระดมความ

คิดเห็นอยางตอเนื่องจนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติตามที่

สำนักงานตำรวจแหงชาติเสนอพระราชบัญญัติดังกลาว และในป พ.ศ. 2564 รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติไดมีการ

เสนอตอรัฐสภา และยังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่งมีการพิจารณาไป 14 มาตรา จาก 172 

มาตรา (Paris Jitpentom, 2021) โดยเนื้อหาของรางพระราชตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ... พยายามผลักดันการปฏิรูป

องคกรตำรวจอยางแทจริง โดยมีการปรับเปล่ียนพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  ดังเชน มาตรา 14 ไดมีการ

แบงสถานีตำรวจที่มีหัวหนาสถานีตำรวจออกเปน 3 ระดับ ไดแก (1) สถานีตำรวจระดับเล็ก  (2) สถานีตำรวจ

ระดับกลาง (3) สถานีตำรวจระดับใหญ เพื่อคำนึงถึงความแตกตางของแตละสถานีตำรวจที่มีปริมาณงาน ภาระปญหา 

อัตรากำลังของเจาหนาที่ตำรวจ ความหนาแนนของประชาชนที่สถานีตำรวจตองทำหนาที่ในการรับผิดชอบตามพื้นที่นั้น 

ๆ ตลอดจนสถานที่ตั้งของตำรวจดวย  นอกจากนี้  รางฯ ดังกลาวยังกลาวถึงการแบงยศของขาราชการตำรวจ 

เปล่ียนแปลงไปมีเปาประสงคในการเพิ่มความเชี่ยวชาญของตำรวจ ใหสามารถสรางความชำนาญเฉพาะดาน และ

เสนทางการเติบโตของสายงานอาชีพไดอยางแทจริง  การปรับเกณฑการแตงตั้งของตำรวจ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ถวงดุลอำนาจของตำรวจเพื่อลดการแทรกแซงอำนาจจากฝายการเมืองภายในองคกรตำรวจ โดยประเด็นสำคัญภายใน

รางฯ ยังเปนที่ถกเถียงกัน เนื่องจากตองใชหนวยงานหลายภาคสวนเขามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นกับรางฯ 

ผนวกกับกระบวนการทางกฎหมายซึ่งทำใหรางฯ ยังไมประสบความสำเร็จในการนำมาใชปฏิบัติจริง (Office of the 

Council of State, 2020, p. 1-61) การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติยังคงอยูในระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งกิน

ระยะเวลายาวนาน โครงสรางการบริหารงานขององคกรตำรวจยังคงยึดโครงสรางแบบเดิม ตามพระราชกฤษฎีกาแบง

สวนราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 อยางไรก็ตามไดเกิด

กระแสการเรียกรองการใหปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชนอยางตอเนื่อง โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผานมา 

นายกรัฐมนตรีฯ ไดส่ังการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหดำเนินการรางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ... ซึ่งยดึตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการปฏิรูปปรับปรุงตำรวจ

อยางเรงดวน 7 ดาน  ไมวาจะเปน (1) ดานโครงสรางของตำแหนงขาราชการตำรวจ (2) ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) 

ดานระบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย (4) ดานการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
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(5) ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (6) ดานการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และ 

(7) ดานสวัสดิการตำรวจ (Thairath, 2021)  

 ดังนั้น การปฎิรูปโครงสรางการบริหารสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในสมัยรัฐบาล พลเอกประยุทธ                  

จันทรโอชา (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2564) ไดพยายามบริหารจัดการผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 

มาศึกษาการปฏิรูปและเสนอรายงานฉบับตาง ๆ และรางกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ ทวาในชวงระยะเวลากวา 7 ปก็ยัง

ไมมีการปฏิรูปที่เปนรูปธรรมใด ๆ และในปจจุบันยังอยูในชวงการพิจารณารางกฎหมายตำรวจฉบับใหมรายมาตราซึ่ง

กวาจะเปนบทบัญญัติกฎหมายที่สมบูรณก็คงใชเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเห็นการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาค  

 

บทสรุป 

 การศึกษาพัฒนาการการปฏิรูปโครงสรางขององคกรตำรวจของไทยตั้งแต พ.ศ. 2535 - 2564 ผานการ

วิเคราะหเอกสารชั้นทุติยภูมิโดยประยุกตแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารองคกรและการจัดการภาครัฐแนวใหม 

พบวาองคกรตำรวจมีโครงสรางองคกรระบบราชการ (Bureaucratic Structure) แบบรวมศูนยอำนาจที่สวนกลางทั้งยัง

มีลักษณะคลายกองทัพตำรวจที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบส่ังการและควบคุมบัญชาการในแนวดิ่งแมแนวคิดการ

จัดการภาครัฐแนวใหมจะเขามามีอิทธิพลตอการบริหารประเทศในชวงหนึ่ง แตการชวงชิงอำนาจทางการเมืองทำใหการ

บริหารองคกรตำรวจไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนองคกระจายอำนาจที่มีการตรวจสอบถวงดุลจากประชาชนอยางเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แมจะมีความพยายามอยางยิ่งในการ

ปฏิรูปองคกรตำรวจ ผานการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทวารัฐบาลก็ยังไมสามารถปฏิบัติการไดอยางเห็นผลอยาง

ประจักษชัดในเชิงรูปธรรม มีเพียงการพิจารณารางกฎหมายองคกรตำรวจฉบับใหมซ่ึงยังตองใชเวลาระยะหนึ่งซึ่ง

ยังผลใหองคกรตำรวจไทยยังตองบริหารองคกรไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนกฎหมายที่ผาน

การใชงานมา กวา 17 ป โดยสามารถสรุปพัฒนาการการปฏิรูปผานแผนผังดังนี้ 
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              ภาพที ่2 สรุปพฒันาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

            สมัยรฐับาลนายชวน หลีกภัย - สมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร 

 

 

- ก า ร แ บ ง ส ว น ร า ช ก า ร 

สวนกลาง และสวนราชการ

สวนภูมิภาค 

  

- องคกรตำรวจเปนสวนราชการ

ระดั บกรมขึ้ นตรงต อการ

บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง

นายกรัฐมนตรี  

-   การกำหนดเงินเดือน การบรรจุแตงตั้ง ระเบียบ

วินัยของตำรวจ  
-  การจัดระเบียบโครงสรางในสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ รวมท้ังกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ

สอบสวนคดีทางอาญาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดานกระบวนการยุติธรรม 
-  การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ 

-  มีการปรับโครงสราง “สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ” ใหอยูภายใตการบัญชาการของ

นายกรัฐมนตรี 

-  การโอนกรมตำรวจจากกระทรวงมหาดไทย 

จัดต้ังเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในวันท่ี 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2541 มีผล 17 ตุลาคม 2541 

1. สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  

สรุปพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย (1) 
 

2 . สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร 

(พ.ศ. 2544-2549) 
 

สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2540 - 2544 

 

ผลจากการพัฒนาองคกร 

- การแยกอำนาจหนาท่ีของสวนการ

บริหารใหชัดเจนหนาท่ีของสวน

ราชการเหมาะสมกับสภาพงาน 

- การลดสายการบัญชาของตำรวจ

นครบาลทำให การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- พ .ร .ฎ .โอ น ก รม ต ำ ร ว จ

กระทรวงมหาดไทยไปจัดต้ังเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 

2541 

- พ.ร.ฎ. แบงสวนราชการกรม

ตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2539   

-  สำนักงานตำรวจแหงชาติเปน

สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรี  

- การปรับปรุงเพ่ิมเติมในการลด

สายการบังคับบัญชา 

- เกิดการแบงอำนาจการบริหารของ

ตำรวจจากสวนกลางลงสูภูมิภาคมาก

ย่ิงขึ้น 

พ.รบ . . 

ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

 - ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบ

การใชอำนาจไดมากขึ้น 

-  พบปญหาดานการอำนวยความ

ยุ ติธรรมทางอาญาในลักษณะรัฐ

ตำรวจอันเนื่องมาจากนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพล 

รวมถึงนโยบายปราบปรามขบวนการ

แบงแยกดินแดนใน 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต 

- การปรับสายการบัญชาการใหสั้นลง 

-  ยุบและยกเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 

1 - 19 และสวนของตำรวจภูธร ยุบและ

ยกเลิกกองบังคับการตำรวจภูธร 1 - 12 และ

ตำรวจภูธรจังหวัด 

- การปรับสถานีตำรวจแตละพ้ืนท่ีใหม 

สมัยที่  1 : พ.ศ. 2535 - 2538 

ประเด็นพัฒนาการโครงสรางที่สำคัญ บทกฎหมายที่เกี่ยวของ 

พ.ร.ฎ. แบงสวนราชการกรม

ตำรวจกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2539   
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ภาพที่ 3 สรุปพฒันาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยทุธ จุลานนท  - สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

 

การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ชวงป พ.ศ. 2561 - 2564  

 

สรุปพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย (ตอ) 

 

ประเด็นพัฒนาการโครงสรางที่สำคัญ บทกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลจากการพัฒนาองคกร 

3. สมัยรัฐบาลพลเอกสรุยุทธ จุลานนท และนาย

อภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ (พ.ศ.2549-2553) 

 

ราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเติม พยายาม

เสนอประเด็นคณะกรรมการรับ

เร่ืองราวรองทุกข แตยังไมทัน

ไดแกไข 

 

สมัยพลเอกสุรยุทธฯ เกิดความขัดแยงใน

องคกรตำรวจเร่ืองการโอนไปข้ึนกับกระทรวง

ยุติธรรม  

สมัยอภิสิทธ์ิฯ องคกรไดปรับปรุงหนวยงาน

ภายใน 

  - พล.อ.สุรยุทธฯ พยายามจะโอนสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติใหขึ้นตรงตอกระทรวง

ยุติธรรมแตไมสำเร็จ 

  - นายอภิสิทธฯ ปรับเปลี่ยนองคกรภายใน 

4.   ฐบาลพลเอกสมัยรั ประยทุธ จันทรโอชา 

 

-  การจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นในวันที่  

3 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีการจัดทำ 

“ แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เท ศ ด า น

กระบวนการยุติธรรม” 

-  ดำเนินการรางพระราชบัญญัติตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. ... ซ่ึงยึดตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 - การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ในการ

ปฏิรูป  

 - การออกกฎหมายเพื่อใชเปน “อำนาจพิเศษ” 

เขามาปรับแกไขกฎหมายโดยเฉพาะโครงสราง

ของตำรวจ  

-  สำนักงานตำรวจแห งชาติ ไดมีการจัดทำ 

“ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป” 

การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ชวงป พ.ศ. 2557 - 2560 

 

-   รางพระราชบัญญัติตำรวจ

แ ห ง ช า ติ เป น ผ ล จ า ก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง 

(4) 

-  ประกาศ คสช.ที่  88/2557 

-  พระราชกฤษฎีกาแบงสวน

ราชการสำนั กงานตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. 2552  

-  พระราชบั ญญั ติ ตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. 2547 

-  รางพระราชบัญญัติตำรวจ

แหงชาติ  พ.ศ. ... ซ่ึงยึดตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 

 

-  รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายเพื่อใชเปน 

“อำนาจพิเศษ” เขามาปรับแกไขกฎหมาย

โดยเฉพาะโครงสรางของตำรวจที่มีทหารเขา

มามีบทบาทในองคกรตำรวจอีกคร้ัง 

- โครงสรางการบริหารงานของตำรวจที่ใช

ยังคงตองยึดโครงสรางเดิม 

-  ปญหา ความรุนแรงระหวางตำรวจกับ

ประชาชน 
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จากแผนภาพขางตน ไดอธิบายใหเห็นพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยตั้งแต พ.ศ. 2535 - 

ปจจุบัน และสะทอนการบริหารที่ยังยึดการรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลางแบบราชการดั้งเดิม แมจะมีการแบงอำนาจ

สวนกลางสูองคกรตำรวจในสวนภูมิภาคแลวก็ยังไมใชโครงสรางการกระจายการอำนาจการบริหารที่แทจริง ซึ่งเปนขอ

กังขาดานประสิทธิภาพตอการดูแลประชาชน ขัดแยงกับทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนการบริหารหรือ

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนั้นโครงสรางองคกรดังกลาวยังกอ

วัฒนธรรมแบบกองทัพตำรวจที่เนนการส่ังการมากกวาการประสานความรวมมืออาจจะเปนที่มาของวัฒนธรรมอุปถัมภ

นิยมและอำนาจนิยมที่องคกรอาจถูกแทรกแซงและครอบงำจากอำนาจทางการเมืองหรือกลุมทุน สงผลใหประชาชนขาด

ความเชื่อมั่นศรัทธาในองคกรตำรวจซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

 (1) ประเทศไทยควรนำทฤษฎีการบริหารงานตำรวจแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Police 

Management System) มาประยุกตใช โดยกระจายอำนาจการบริหารองคกรในรูปแบบตำรวจจังหวัดเหมือนแนวคิด

การบริหารตำรวจของประเทศอังกฤษหรือ นำทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจแบบผสมผสาน (Integrated Police 

Management System) ตามแนวประเทศญี่ปุนมาปรับใช โดยมอบอำนาจการบริหารตำรวจทองถิ่นใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดำเนินการอยางเปนอิสระ โดยอาจจะยังคงสำนักงานตำรวจแหงชาติเอาไวภายใตการควบคุม ตรวจ และ

ถวงดุลจากคณะกรรมการตำรวจแหงชาติซึ่งมีวิธีการสรรหาทีเ่ปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมเปนสำคัญ  

 (2) ควรแบงแยกประเภทตำรวจเปนตำรวจฝายคดีที่ปฏิบัติภารกิจดานการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาแต

เพียงอยางเดียว สวนงานบริการและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองใหเปนหนาที่ของตำรวจฝายปกครอง ตาม

แนวทางของประเทศฝรั่งเศส  

 (3) ควรบริหารสถานีตำรวจแบบ Smart Office and One Stop Services ในรูปแบบการจัดการภาครัฐ

แนวใหม โดยประสานความรวมมือใหองคกรภาคเอกชนมาปฏิบัติงานสวนธุรการแทนเจาหนาที่ตำรวจในสถานี เพื่อเอื้อ

ใหเจาหนาที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหนาที่ดานการอำนวยความเปนธรรมและการรักษาความสงบเรียบรอยอยางสมบูรณ

แบบ สวนงานดานธุรการและบริการอื่น ๆ หนวยงานเอกชนจะปฏิบัติการอยางมืออาชีพซึ่งอาจจะตอบสนองความ

ตองการของประชาชนมากขึ้น จนทำใหสถานีตำรวจเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจรงิ  
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Abstract 

The objectives of this academic paper are: (1) to study and analyze the impact, adaptation, 

and role in human capital management of the COVID-19 pandemic situation and (2) to synthesize 

the new challenges in human capital management in the public sector from the New Normal to the 

Next Normal and analyze the success factors of these challenges, as well as make recommendations 

for policies that can be applied in public administration effectively after the COVID-19 pandemic 

situation. The study used a document analysis method. The results of the study found that there 

are impacts on human capital management from the COVID-19 pandemic situation in 4 dimensions: 

(1) the dimensions of work system design and analysis (2) the dimensions of training and 

development and human capital planning (3) performance management dimension; and (4) 

workplace safety dimension. Human capital management and the role of human resources aim to 

adapt to the digital age. And from the results of the study, it was suggested that the new challenges 

of human capital management in public sector of Thailand from the New Normal to the Next 

Normal are: (1) new challenges in the dimension of design and analysis of work systems from HiPPO-

driven culture to data-driven culture; (2) new challenges in the dimension of training and 

development and human capital planning from the development of digital skills of personnel to the 

development of artificial intelligence (3) new Challenges in the dimension of performance 

management from work-from-home Assessments to work-from-anywhere or hybrid model 

assessment and (4) new Challenges in the dimension of safety and health from maintenance 

physical health of personnel to the mental health of personnel; with change leadership and change 

management as the success factors in driving human capital management in public sector towards 

the Next Normal. 

Keywords: Human Capital Management, Public Sector, New Normal, Next Normal, COVID-19 
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1. บทนำ  

การจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management) ไดถูกปรับเปลี่ยนจากการบริหารทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Management: HRM) และการบริหารงานบุคคลแบบเกา (Traditional Personal Management) ซึ่งใน

ยุคเกาแนวคิด Taylorism ของ Frederic W. Taylor มีบทบาทอยางสำคัญ (นิสดารก, 2551) กลาวคือองคกร 

มีรูปแบบโครงสรางสูงเปนแนวดิ่ง มีสายการบังคับบัญชา มีการแบงงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะดาน  

การบริหารคนจะเนนที่กระบวนการและกิจกรรม โดยในสมัยกอนจะมองคนเปนคาใชจายและตองมีการควบคุม  

แตเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจในศตรวรรษที่ 21 งานใหบริการมีจำนวนมากข้ึน การพัฒนาที่

รวดเร็วของคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ หรือการสรางเครือขายการติดตอสื่อสาร ทำใหองคกรตองพึ่งพาความรู

ความสามารถของคนมากกวาในอดีต ความได เป รียบในการแข งขัน ข้ึนอยู กับการประยุกต ใชความรูและ 

ความเฉลียวฉลาดของคน คนจึงถูกมองเปนทรัพยสินที่มีคุณคาขององคกร และจากวิวัฒนาการของการจัดการ 

ทุนมนุษยในป ค.ศ. 1990 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธขององคกรอยางรวดเร็ว

รวมถึงการจัดการทุนมนุษยและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย (นัก HR) ที่มุงสูความเปนดิจิทัลมากข้ึนเร่ือยมา 

จนกระทั่งในป ค.ศ. 2019 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไดสราง

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ทั้งองคกรภาคเอกชนและภาครัฐจึงไมอาจสามารถปฏิเสธแนวคิดของ 

การจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัล (Digital HR) ได 

จากสถานการณดังกลาว องคกรภาครัฐในฐานะผูใหบริการสาธารณะและปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน กระบวนการในการจัดการทุนมนุษยในวิถีชีวิตปกติ (Normal) อาทิเชน การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง

สำนักงาน การทำงานตาม Workflow และคูมือการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Face to 

Face การดูแลรักษาความปลอดภัยทางกายภาพในขณะปฏิบัติหนาที่ เปนตน จึงไดรับผลกระทบและไดถูกปรับเปลี่ยน

เพื่อใหเขากับวิถีชีวิตใหม (New Normal) ไมวาจะเปนการทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) การประเมินผล

การปฏิบัติงานจากระยะไกล การประชุมหรือการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบออนไลน เปนตน การนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูกนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางแพรหลายมากข้ึน นอกจากนี้  จากรูปแบบ 

การทำงานและสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไปตามขอจำกัดของสถานการณขางตน มีแนวโนมที่อาจสงผลกระทบกับ 

ความปลอดภัยทางดานจิตใจของบุคลากรภายในองคกร อันไดแก บุคลากรที่มีครอบครัวไมอาจสามารถแยกงานกับชีวิต

สวนตัวไดเนื่องจากตองดูแลลูกที่มีการปดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามมาตรการของรัฐ หรือสำหรับบุคลากรที่มี

สถานะโสดอาจจะมีความเสี่ยงสูงตอความรูสึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสังคม รวมถึงความกังวลในเร่ืองทักษะการใช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการได รับการประเมินผลในรูปแบบเดิม ดังนั้น จึงเปนความทาทายใหมของ 

การจัดการทุนมนุษยที่จะกาวขามไปสูวิถีชีวิตถัดไป (Next Normal) เพื่อชวยเหลือใหองคกรภาครัฐสามารถปรับตัวและ

พรอมรับมือกับสถานการณความไมแนนอนที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 

บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ การปรับตัว และบทบาทในการ

จัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19  (2) สังเคราะหความทาทายใหมของการจัดการ 

ทุนมนุษยภาครัฐจาก New Normal สู Next Normal และวิเคราะหปจจัยสงเสริมความสำเร็จในการขับเคลื่อน 

การจัดการทุนมนุษยภาครัฐสู Next Normal พรอมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปรับใชในการบริหาร 

งานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพภายหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อใหทุนมนุษย 

ในองคกรสามารถอยูรอดและรับมือกับความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา โดยการศึกษาใชวิธีวิเคราะหเอกสาร 
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และกำหนดเกณ ฑ การคัด เลือกเอกสารที่ เป น งานวิจัยซึ่ งส วน ใหญ เป นผลงานการศึกษาที่ เก่ี ยวของกับ 

การจัดการทุนมนุษยภาครัฐของประเทศไทยเพื่อสะทอนสภาพการณที่เกิดข้ึนจริง 

 

2. ยุคสมัยของการจัดการทุนมนุษย 

แนวคิดของการจัดการทุนมนุษย ซึ่งคนถูกมองเปนทรัพยสินที่มีคุณคาไดถูกปรับเปลี่ยนจากการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย หรือ HR ที่นิยมใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมองคนเปนทรัพยากรขององคกร โดยไดถูกปรับเปลี่ยนมาแลวจาก

เดิมที่เปนการบริหารงานบุคคลแบบเกา มองคนเปนคาใชจายที่ตองมีการควบคุม ในการนี้ ผูเขียนขอนำเสนอ 

ยุคสมัยของการจัดการทุนมนุษยในภาพรวมโดยนักวิชาการชาวตางประเทศและชาวไทยเพื่อใหสามารถเทียบเคียง

สถานการณสงครามโลกในอดีตกับสถานการณเชื้อโรคในปจจุบัน (การแพรระบาดของโรคโควิด-19) ที่อาจใชในการ

ทำนายความทาทายและการพื้นฟกูารจัดการทุนมนุษยในอนาคต สรุปไดดังนี้ 

Rotich ไดสังเคราะหประวัติวิวัฒนาการ และการพัฒนาของ HR จากการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการ 

หลายทาน (Rotich, 2015: p.66-68) สรุปไดดังนี้ 

1. ยุคกอนสงครามโลกค ร้ังที่  2 (Pre World War II) มีป จจั ย  ประเด็น  และลักษณ ะของ HR 

ประกอบดวย (1) 2000BC – 1000BC ไดแก กลไกการเลือกผูนำเผา; การบันทึกและเผยแพรความรูดานความปลอดภัย; 

การลาและการรวบรวมอาหาร; การใชเทคนิคการคัดกรองพนักงานโดยชาวจีน; การใชระบบฝกหัดโดยชาวกรีก (2) ป 1700 

– 1900 ไดแก การเกิดข้ึนของทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตรในฐานะปรัชญาการจัดการในยุคนั้น; จุดเร่ิมตนของการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นำไปสูการแทนที่อุตสาหกรรมขนาดยอมดวยโรงงานขนาดใหญ; การเพิ่มข้ึนของแรงงานอพยพ;  

การแนะนำการทำงานของบุคลากรจากการจัดเก็บบันทึกคนงาน; การเพิ่มข้ึนของผูบังคับบัญชาระดับกลาง;  

การแสวงหาผลประโยชนสูงสุดของคนงาน; การเพิ่มข้ึนของแรงงานเด็ก; ชองวางระหวางคนงานและผูบังคับบัญชากวาง

ข้ึน; สภาพการทำงานไมดี; สหภาพแรงงานปลุกปนเรียกรองสิทธิแรงงาน; การขยายงานดานบุคลากรใหครอบคลุม

สวัสดิการและการบริหารสวนใหญในสหราชอาณาจักรและหรัฐอเมริกา (3) ป 1920 – 1930 ซึ่งอยูในชวงที่ 1 (1900–

1940s) Administration Stage ไดแก แนวทางปฏิบัติที่จูงใจที่ เกิดข้ึนจากการศึกษาของ Hawthorne เร่ิมมีการ

ดำเนินการตามความพยายามตาง ๆ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับพนักงาน เชน คาจางที่ดีข้ึนและสภาพการทำงานที่ดี 

2. ยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 (Post World War II) (1945 – 1960) ซึ่งอยูในชวงที่ 2 (1940s–mid-

1970s) Welfare and administration Stage มีปจจัย ประเด็น และลักษณะของ HR ไดแก ความสัมพันธของมนุษย

กำหนดรูปแบบการจัดการ; เนนที่ประสิทธิภาพของพนักงานดวยเทคนิคการจูงใจ; เนนประเด็นสวัสดิการ; การเกิดข้ึน

ของการบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ปรับปรุงจากการสรรหาและคัดเลือก; การเกิดข้ึนของกลยุทธและ 

การประเมินคาตอบแทน; การรับรองอยางเปนทางการของสหภาพแรงงาน (สวนใหญในสหราชอาณาจักรและ

สหรัฐอเมริกา); การเกิดข้ึนของการเจรจารวมกันเพื่อสวัสดิการพนักงาน; การตรากฎหมายการจางงานจำนวนมาก;  

การเกิดข้ึนของคอมพิวเตอรและการบันทึกขอมูล; การเกิดข้ึนของการวิเคราะหงาน; การขยายงานของบุคลากร 

ใหรวมถึงการสรรหา แรงงานสัมพันธ การฝกอบรม และสวัสดิการภาครัฐ; ซอฟตแวร HRM แรก ชื่อ Comprehensive 

Occupational Data Analysis Program (CODAP) ซึ่งพัฒนาข้ึนในสหรัฐอเมริกาสำหรับ Job Description และ 

การกำหนดบทบาทเปนหลัก; ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางดานเงินเดือน สินคาคงคลัง และบัญชี 

3. ยุคประเด็นทางสังคม (Social Issues Era) (1963 – 1980) มีปจจัย ประเด็น และลักษณะของ HR ไดแก สิทธิ

พลเมืองไดหลอหลอมแนวคิดของฝายบริหารเก่ียวกับเวลา; พระราชบัญญัติสิทธิพลเมือง (1964) ไดดำเนินการยืนยัน ยกเลิก

การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ และเปดโอกาสการจางงานที่ เท าเทียมกัน; การเปลี่ยนจาก Personal Management  
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เปน HRM; คอมพิวเตอรเพิ่มฟงกชันของ HR เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว การจัดเก็บและการรายงานขอมูล HR; การพัฒนาระบบ

สารสนเทศทรัพยากรมนษุย (HRIS); การทำงานและเงื่อนไขการจางงานดีข้ึนจากลัทธิสหภาพแรงงาน; การนำกฎหมายตาง ๆ วา

ดวยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และกฎระเบียบดานภาษีมาใช; การเกิดข้ึนของการมีสวน

รวมของพนักงานที่เพิ่มข้ึนในการตัดสินใจดานการจัดการ การฝกอบรม และการมอบอำนาจ 

4. ยุคตนทุน-ประสิทธิผล (Cost–Effectiveness Era) (1980-early 1990s) มีปจจัย ประเด็น และ

ลักษณะของ HR ไดแก เพิ่มการผลิตดวยการทำงานอัตโนมัติ; เปลี่ยนจากการบริหารบุคคลไปสูการพัฒนาและ 

การมีสวนรวม; เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลผานการใชเทคโนโลยี; การเกิดข้ึนของแนวทาง HR แบบแข็งและ 

แบบออน (Hard and Soft Approaches); การเกิดข้ึนของผลตอบแทนจากการอภิปรายการลงทุนของพนักงาน;  

เกิดคำถามข้ึนระหวางพนักงานเปนตนทุนที่ไมจำเปนในการลด/กำจัด หรือเปนทรัพยากรสำคัญที่จะตองพัฒนา โดยยุค

ประเด็นทางสังคมและยุคตนทุน-ประสิทธิผล อยูในชวงที่ 3 (mid-1970s–late 1990s) HRM and SHRM 

5. ยุคความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technological Advancement Era) (1990 – present) อยูใน 

ชวงที่ 4 (Beyond 2000) The present and future of HRM มีปจจัย ประเด็น และลักษณะของ HR ไดแก ถูกหลอหลอม

โดยพลังของโลกาภิวัตนที่เพิ่มข้ึน; ความกดดันและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากความกาวหนา 

ทางเทคโนโลยี; การเกิดข้ึนของ HRM เชิงกลยุทธ; การเกิดข้ึนของกลยุทธการปรับร้ือกระบวนการทางธุรกิจ; การรับรูทุน

ทางปญญา; เพิ่มกลยุทธสำหรับการรับรู รางวัล แรงจูงใจ การรับรูบทบาท HR ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเชงิกลยุทธ; การ

เกิดข้ึนของกลยุทธเพื่อดึงดูด รักษา พัฒนา และมีสวนรวมของผูมีความสามารถ; การเกิดข้ึนของวิธีการประเมินกำลังคน 

เชน  ดั ชนี ชี้ วั ด  (Balanced Scorecard) เทคนิคการประเมินประสิท ธิภ าพ ; เน นการมีส วน รวมของ HRM  

เพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน; เทคนิคการวางแผนทรัพยากรบุคคล; การจัดการความหลากหลาย (Diversity 

Management); การจัดการดาวเดน (Talent Management); การเกิดข้ึนของ e-HR, e-training, e-recruitment, 

telecommuting, การจัดงานที่ยืดหยุน และทีมเสมือน; การสรางสมดุลชีวิตในการทำงาน; โซเชียลมีเดีย การปรับปรุง

เครือขาย อิทธิพลของสื่อมวลชน จริยธรรม เศรษฐกิจสีเขียว และการจัดระเบียบโลกใหม 

Ulrich ไดแบงวิวัฒนาการของทรัพยากรมนุษยเปนคลื่น 4 ลูก (สุจิตรา และคณะ, 2561) สรุปไดดังนี้ 

คลื่นลูกที่หน่ึง คือ คลื่นการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR Administrative) เปนการบริหารทรัพยากร

มนุษยแบบดั้งเดิม (HR Traditional) ที่ทำงานดวยกฎและระเบียบ และเร่ิมยกระดับความสำคัญของงานในแนวทางเชิง

รุก (Proactive approach) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน  

คลื่นลูกที่สอง คือ คลื่นการปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (HR practices) เปนการออกแบบนวัตกรรมการ

ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเพื่อกาวขามจากคลื่นลูกที่หนึ่ง เร่ิมมีมุมมองในการเพิ่มมูลคา (Value added) ทรัพยากร

มนุษย  ซ่ึ งตองเปลี่ ยนบทบาทมุ งสู เป าหมายขององคกรตามแนวทางจากภายในสูภายนอก (Inside Out)  

เพื่อกาวขามไปสูคลื่นลูกถัดไป  

คลื่นลูกที่สาม คือ คลื่นทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (HR strategy) ทรัพยากรมนุษยตองปฏิบัติ  

ใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกรโดยเพิ่มบทบาทในการแกปญหา และมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มคุณคา

และทำใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว  

คลื่นลูกที่สี่  คือ คลื่นบ ริบทและทรัพยากรมนุษย  (HR and context) เปนลูกคลื่นแห งอนาคต 

ตามแนวทางจากภายนอกสูภายใน (Outside In) ซ่ึงเปนการปรับตัวดานทรัพยากรมนุษย (HR Transformation)  

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและการปฏิบัติ การออกแบบงานใหม เพื่อตอบสนองตอกลยุทธขององคกร เปนหุนสวน  

มีสวนรวมพัฒนากลยุทธ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 119 
 

นิสดารก เวชยานนท ไดนำเสนอความแตกตางของแนวคิดและฐานคติระหวางศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 

สรุปไดดังตาราง 1 

ตาราง 1  ความแตกตางของแนวคิดและฐานคติระหวางศตวรรษที่ 20 และ 21 

ฐานคติเก่ียวกับ ศตวรรษท่ี 20 ศตวรรษท่ี 21 

คน (People) คนเปนคาใชจายท่ีตองกำกับและควบคุม คนเปนสินทรัพยท่ีควรคาแกการรักษาและพัฒนา 

งาน (Work) แบบแยกสวน ตางคนตางทำงานของตนเอง แบบประสานรวมมือ อาศัยความรู 

เปนฐานเปนงานโครงการ 

เทคโนโลยี (Technology) ถูกออกแบบเพ่ือควบคุมการทำงานและลด

ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษยใหเหลือนอยท่ีสุด 

บูรณาการเทคโนโลยีเขากับระบบสังคม 

เพ่ือใหเกิดการทำงานบนฐานความรู 

ภาวะผูนำ (Leadership) ผูจัดการอาวุโสและผูชำนาญการเทคนิค ผูนำอยูในทุกระดับขององคการ 

เปาหมายขององคกร (Goals) มุงเนนผลตอบแทนของผูถือหุน มุงเนนการสรางคุณคาใหแก 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมขององคการ 

ที่มา : (นิสดารก เวชยานนท, 2551: น.11) 

จากยุคสมัยของการจัดการทุนมนุษยของนักวิชาการที่ไดกลาวขางตน จะเห็นไดวาในศตวรรษที่ 21 ฐานคติ

เก่ียวกับเทคโนโลยีไดเปลี่ยนจาก “การควบคุมขอผิดพลาดของคน” เปน “ใหสามารถบูรณาการเขากับระบบสังคม

เพื่อใหเกิดการทำงานบนฐานความรู” โดยเทคโนโลยีไดเขามามีสวนเก่ียวของกับ HR ตั้งแตยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

และมีการคิดคนซอฟตแวร HRM แรก ที่ชื่อ CODAP ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง ในป 1990 เปนตนมา เทคโนโลยี

ไดกลายเปนยุคหนึ่งในวิวัฒนาการของ HR ซึ่งมีสวนเก่ียวของเพิ่มข้ึนทั้งในดานการปฏิบัติงานของ HR  ไดแก e-HR, e-

training, e-recruitment และดานการสรางเครือขายและติดตอสื่อสาร ไดแก สื่อสังคม (Social Media) ซึ่งชวยทำให

ขอมูลตาง ๆ ถูกแบงปนและสื่อสารไปไดทั่วโลก ทำใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้ง ความเปลี่ยนแปลงของ

คลื่นลูกที่สี่ที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการปรับตัวของ HR ตามแนวทาง Outside in ซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงการเติบโตของ

เทคโนโลยีสารสนเทศได 

 

3. ผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

เมื่อกลาวถึงกระบวนการของการจัดการทุนมนุษยที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคโควิด-19 นั้น ผูเขียนไดวิเคราะหผลกระทบทั้งทางตรง และ/หรือทางออม ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ โดยแบงเปน  

4 มิติ ดังตอไปนี้ 

3.1 มิติการออกแบบและวิเคราะหระบบงาน (Analysis and design of work) 

ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้ 

คือ “การขับเคลื่อนประเทศดวยกลุมผูนำที่ยังขาดการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล” อาจเนื่องมาจากไมสามารถเรียนรู

ไดจากประสบการณและความผิดพลาดที่ผานมาเนื่องจากโรคโควิด-19 ซึ่งเปนโรคอุบัติใหมที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน แสดงให

เห็นไดจากการประเมินผลงานของรัฐบาลไทยในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน 

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ), 2564) ที่พบวา การจัดหาวัคซีนของรัฐบาลมีปญหา 

หลายประการ อาทิเชน (1) ความเชื่อมั่นที่สูงวาจะสามารถควบคุมการระบาดใหอยูในระดับต่ำไดตลอดไป สงผล 

ใหเกิดความลาชาและปริมาณที่นอยเกินไปในการจัดหา (2) ใชงานขอมูลดานสาธารณสุขไดเปนอยางดีแตขาด 

การวิเคราะหตนทุนและประโยชนในทางเศรษฐกิจ (3) การบริหารความเสี่ยงที่ผิดพลาด โดยไมมีการกระจาย 

ความเสี่ยงอยางเพียงพอ (4) การสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เชน การรับมอบวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิต 
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ในประเทศ เปนตน และ “บุคลากรภาครัฐอาจเกิดความเครียดจากการรับขอมูลขาวสารที่มากจนเกินไป” แสดงใหเห็น

ไดจากสถานการณขาวปลอมเก่ียวกับโควิด-19 ของศูนยตอตานขาวปลอมที่ไดจากการรวบรวมติดตามการสนทนา 

บนโลกออนไลนและการแจงเบาะแส ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ไทยรัฐออนไลน, 

2564) พบวา มีจำนวนขอความที่เก่ียวของ 73,833,192 ขอความ โดยมีขาวที่ตองดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,376 

เร่ือง อันดับ 1 คือ หมวดหมูสุขภาพ จำนวน 2,242 เร่ือง คิดเปนรอยละ 66 หมวดหมูนโยบายรัฐ จำนวน 1,011 เร่ือง 

คิดเปนรอยละ 30 หมวดหมูเศรษฐกิจ จำนวน 124 เร่ือง คิดเปนรอยละ 4 

นอกจากนี้ แนวทางการใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณีการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักงาน ก.พ., 2563) ไดมีการกำหนดใหพิจารณาลักษณะ

งานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานได โดยพิจารณาจากภารกิจ ประเภทของงาน วิธีการปฏิบัติงาน หรือ

พิจารณาจากลักษณะของหนวยงาน การจัดโครงสรางองคกรหรือกลุมงานภายในสวนราชการ ดังนั้น การออกแบบและ

วิเคราะหระบบงานนับจากนี้เปนตนไปจึงควรถูกพิจารณาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงานภาครัฐโดยมุงการ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลเปนสำคัญ 

3.2 มิติการฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) และการวางแผนทุนมนุษย  (HR 

Planning) 

ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้  

คือ “สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนตัวเรงทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” แสดงใหเห็นไดจาก  

(1) แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

(สำนักงาน ก.พ., 2560) ตามยุทธศาสตรของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 20 ป  

โดยกำหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และหนวยงานที่มีภารกิจดานการจัดฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของ 

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูรวมทั้งจัดใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐแตละกลุมไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ตามที่  สำนักงาน ก.พ. กำหนด ดวยการนำแนวทางการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานมาปรับใช อาทิ การเรียนรู 

ดวยตนเอง (Self-learning) การเรียนรูดวยการฝกอบรม (In-class Training) การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job 

Training) และการเรียนรูดวยการเรียนรูและสอนงานผูอ่ืน (Learning from others และ Coaching and Developing 

Others) ถึงแมวาแนวทางดังกลาวไดถูกกำหนดไวกอนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 แตเมื่อการ 

แพรระบาดของโรคโควิด-19 เกิดข้ึน ผลกระทบทางตรงประการหนึ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนในมิตินี้คือขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐเกิดการปรับตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูดวยตนเอง และ (2) ผลสำรวจเร่ือง 

ความพรอมของภาครัฐในการทำงานในชวงวิกฤติ COVID-19 เพื่อเตรียมพรอมสู New Normal (สำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2563) พบวา เจาหนาที่ รัฐสวนใหญใช e-Meeting Platform ในการประชุม/อบรม/

สัมมนา ออนไลน จำนวน 1 คร้ังตอสัปดาหในชวงล็อคดาวน คิดเปนรอยละ 46 และสวนใหญใช e-Meeting Platform 

ของตางประเทศ คิดเปนรอยละ 96.9 โดยมีนโยบายจากหนวยงานใหใช Platform นั้นเปนหลัก คิดเปนรอยละ 19.2 

ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป การฝกอบรมและ

พัฒนา อาทิเชน การพัฒนา/เรียนรูทักษะการทำงานที่แตกตางไปจากเดิม (Re-skill) การพัฒนาทักษะที่สูงข้ึน (Upskill) 

และการพัฒนาทักษะใหม (New-skill) รวมถึงการวางแผนทุนมนุษย เชน การวางแผน 4B’s (KPMG, 2020) ประกอบดวย  

(1) Build ซึ่งหมายถึงการฝกอบรมและพัฒนานั่นเอง (2) Buy ซึ่งหมายถึงการจางงาน (3) Borrow ซึ่งหมายถึงการยืมตัว
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บุคลากรจากเครือขายพันธมิตร และ (4) Bot ซึ่งหมายถึงระบบอัตโนมัติ/ปญญาประดิษฐ หรือในรูปแบบผสมผสานทั้ง 4  

เขาดวยกัน จึงเปนสิ่งที่ตองดำเนินการใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงานภาครัฐตอไป 

3.3  มิติการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้  

คือ “การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ การรักษาดึงดูดบุคลากร (Retention) และการจัดการดาวเดน 

(Talent Management) มี รูปแบบที่หลากหลายและเนนความยืดหยุน (Flexible) มากข้ึน” แสดงให เห็นไดจาก 

(1) แนวทางการใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณีการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักงาน ก.พ., 2563) ไดมีการกำหนดใหมีจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

ประกอบดวย งานที่ไดรับมอบหมาย เปาหมายหรือผลผลิตที่คาดหวัง ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ วิธีการติดตอสื่อสาร การติดตามประเมินความกาวหนา และการรายงานผลการทำงาน โดยใหสวนราชการ

กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิราชการและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการและเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตให

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมโดยคำนึงถึงความตอเนื่องสม่ำเสมอของ

การสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา การใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ และการยกยอง

ชมเชยกรณีมีผลการปฏิบัติราชการที่ดี และ (2) ผลสำรวจเร่ืองความพรอมของภาครัฐในการทำงานในชวงวิกฤติ COVID-

19 เพื่อเตรียมพรอมสู New Normal (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2563) พบวา บุคลากรภาครัฐสวน

ให ญ  Work from Home 3 วั น ต อ สั ป ด า ห  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  22.30 ท ำ ให เ ห็ น ว า บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ 

สวนใหญ มีความพรอมในการทำงานจากบานในระดับหนึ่ ง แตยังไมสามารถทำงานจากที่พักอาศัยไดทุกวัน  

โดยพึงพอใจมากกับ Work from Home คิดเปนรอยละ 52.4 และใหเหตุผลประกอบ ไดแก ประหยัดรายจาย เชน  

คาเดินทาง คาอาหาร เปนตน มีโอกาสทดลองใชเทคโนโลยีที่ใชทำงานออนไลน เชน ประชุมออนไลน จัดเก็บขอมูล

ออนไลน แกไขเอกสารรวมกันผานระบบออนไลน เปนตน  มีเวลาใหกับตัวเองและครอบครัวเพิ่มมากข้ึน มีงานแทรก

นอยลง เชน การประชุมหารือโดยไมไดนัดหมายหรือ ไมเปนทางการ เปนตน และมีสมาธิในการทำงานมากข้ึน  

นอกจากนี้ ยังพบวาการมอบหมายการปฏิบัติงานใน - นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการสวนใหญมีปญหา

และอุปสรรคหลายประการ (สำนักงาน ก.พ., 2563) ไดแก กรณีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เชน 

อุปกรณสนับสนุนไมเพียงพอ ระบบไอทีไมรองรับ คาใชจายอินเทอรเน็ตสวนบุคคลเพิ่มข้ึน เกิดความผิดพลาดในการ

สื่อสาร เปนตน และกรณีเปนหนวยงานใหบริการประชาชนไมสามารถมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได เชน 

กระทรวงสาธารณสุข กรมที่ดิน เปนตน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

นับจากนี้เปนตนไปแตละหนวยงานภาครัฐจึงควรมีความยืดหยุนและคำนึงถึงบริบทที่แตกตางกันในมิตินี้ 

3.4  มิติความปลอดภัยในการทำงาน (Safety and Health) 

ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้  

คือ “ความปลอดภัยทางดานจิตใจหรือสุขภาพจิตของบุคลากรภาครัฐย่ำแยลงโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทางการแพทย 

และสาธารณสุข” แสดงใหเห็นไดจากผลกระทบทางดานสุขภาพจิตจากวิกฤติการระบาดของโรคอุบัติใหม (โควิด-19) 

(อรอุมา, 2564) ไดแก (1) สาเหตุทางสุขภาพ โดยผูคนสวนใหญเกิดความวิตกกังวลวาตนเองไดรับเชื้อหรือไม สมาชิกใน

ครอบครัวปลอดภัยหรือเปลา (2) ความเครียดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจำนวนมากตองปดกิจการชั่วคราวจาก

มาตรการภาครัฐ ธุรกิจที่เปดอยูก็คาขายซบเซา ประชาชนบางสวนตกงาน ขาดรายได มีหลายครอบครัวที่ตกงานพรอม

กัน สงผลตอความสามารถในการดำรงชีพ แสดงใหเห็นไดจากอัตราการวางงาน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 

2564) พ บ ว า  ใน ป  2563 คิ ด เป น ร อยล ะ  1.69 เพิ่ ม ข้ึ น จากป  2562 ซึ่ ง คิ ด เป น ร อ ยล ะ  0.98 แล ะ อั ต รา 
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การประสบอันตรายและเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานตอลูกจาง 1,000 ราย ในป 2562 คิดเปนรอยละ 8.11 ลดลง 

เพียงเล็กนอยจากป 2562 ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.19 (3) ความเครียดจากวิถีชีวิตที่ตองเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน การไมไดพบ

เจอเพื่อนและครอบครัว มาตรการเวนระยะหางทางสังคมสงผลใหมีภาวะโดดเดี่ยวเปนจำนวนมาก แสดงใหเห็น 

ไดจากรายงานอัตราการฆาตัวตายสำเร็จตอประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2564) พบวา ในป 2563 คิดเปน 

รอยละ 7.37 เพิ่มข้ึนจากป 2562 ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.64 และจำนวนผูปวยโรคซึมเศราสะสมทั้งหมดที่ไดรับการวินิจฉัย

และรักษาในจังหวัดตอประชากรที่อายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไป มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ในป 2563 คิดเปนรอยละ 2.12 เพิ่มข้ึน

จากป 2562 ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.12 และจำนวนขอหาคดีอาญาที่ข้ึนสูการพิจารณา จำแนกตามประเภทของศาล 

(สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2564) พบวา ในป 2563 ศาลอุทธรณและศาลฎีกานำขอหาคดีอาญาข้ึนสูการพิจารณา  

มีแนวโนมอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 37.38 และ 7.49 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับป 2562 ดังนั้น นอกจาก

ความปลอดภัยทางดานรางกายแลว HR ควรตระหนักถึงความปลอดภัยทางดานจิตใจของบุคลากรเพื่อพรอมรับมือกับ 

ทุกสถานการณที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตไมเนนเพียงแตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น แตรวมถึงบุคลากร

ภาครัฐอ่ืนในหนวยงานที่ใหบริการประชาชน ณ สถานที่ตั้งอีกดวย 

 

4. การปรับตัวของ HR สู Digital HR 

จากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 การปรับตัวของ HR จึงจำเปนอยางยิ่ง 

ในการศึกษา วิเคราะห และนำแนวคิด Digital HR มาประยุกตใชใหเหมาะสม ซึ่งผูเขียนไดนำเสนอแนวคิด Digital HR 

ที่นาสนใจของนักวิชาการตางประเทศ สรุปไดดังนี ้ 

ผลการวิจัยของ Strohmeier ชี้ใหเห็นถึงมุมมองพื้นฐานที่ไมแตกตางกันระหวางแนวคิด Digital HRM และ

มุมมองกอนหนานี้เก่ียวกับ HRM ที่ใชเทคโนโลยี โดย Digital HRM ไดนำกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลดิจิทัล และ

แนวคิดที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ HRM มาผนวกเขากับแนวคิด HRM ที่ใชเทคโนโลยี นอกจากนี้ 

ไดรวมระบบดิจิทัลของ HRM เขากับระบบดิจิทัลขององคกร (Strohmeier, 2020) ดังนั้น Digital HRM จึงถือเปน

ข้ันตอนวิวัฒนาการตอไปในการกำหนดแนวคิด HRM ที่ใชเทคโนโลยี โดยไดอธิบายประเภทของการจัดการทุนมนุษยใน

ยุคดิจิทัล จำนวน 4 ประเภท แสดงตามภาพที่ 1 ซ่ึงสอดคลองกับคำอธิบายประเภท Human Resource 4.0 (HR 4.0) 

(บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย), 2017) ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 ประเภทของการจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล (Strohmeier, 2020) 
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(1) Analogue HRM เปนประเภทที่มีแนวทางปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลหรือกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล

ซึ่งยังไมไดรับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับ HR 1.0 ที่มีรูปแบบการทำงานเปนงานธุรการหรือ 

งานประจำ ไดแก จายเงินเดือน รับคนเขา เอาคนออก เช็คบัตรตอก ออกใบเตือน ซึ่งมักถูกมองวาไมใชหนวยงานสำคัญ 

เพราะไมไดสรางรายไดใหองคกร ขณะเดียวกัน ฝาย HR ก็ยังไมมีมุมมองตอพนักงานในองคกรวาเปนทรัพยากร 

ที่สำคัญและตองรักษาไวเชนกัน 

(2) Digital HRM I เปนประเภทที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน HR โดยเฉพาะ 

เชน การสรรหา เปนตน โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความเร็ว ลดตนทุน และปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ HR 2.0 ที่มี

รูปแบบการทำงานที่มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนมากข้ึน โดยมีมุมมองตอบุคลากรวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปน

ส วน ส ำ คั ญ ใน ก าร ขั บ เค ลื่ อ น อ งค ก ร  น อ ก จ าก นั้ น  HR ยั ง รั บ ห น าที่ เต รี ย ม ค วาม พ ร อ ม เพื่ อ รอ ง รับ 

ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกรอีกดวย 

(3) Digital HRM II เปนประเภทที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับกลยุทธ HR เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน 

HR เชน การสรรหา การจัดการผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทน และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับ HR 3.0  

ที่มีรูปแบบการทำงานที่สามารถวางแผนเชิงกลยุทธใหกับองคกรและผูบริหารได โดยใหความสำคัญตอการเชื่อมโยงปจจัย

ภายนอกเขากับการบริหารงาน HR ภายในองคกร และมีการกำหนดขีดความสามารถของ HR และองคกร ถือเปนนัก

สงเสริมและบริหารความเปลีย่นแปลง 

(4) Digital HRM III เปนประเภทที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการกำหนดกลยุทธ HR และการปฏิบัติงาน

ดาน HR โดยมุงหวังที่จะเพิ่มมูลคาใหกับองคกรผานการปรับปรุงการตัดสินใจของ HR อยางเปนระบบบนฐานขอมูล

ดิจิทัล และรักษาความสัมพันธที่มีคุณคารวมกันระหวางบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับ HR 4.0 ที่มีรูปแบบการทำงาน 

ที่ทันสมัย สามารถปรับตัวใหเขากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการนำหลักการ Internet of Things เขามา 

มีบทบาทในองคกร ทั้งในการสื่อสาร การสรรหาพนักงาน วิธีการทำงานและสถานที่ทำงาน โดยมีการใชงาน Social 

Media เพื่อสื่อสารกันเฉพาะกลุม นอกจากนี้ ยังมีสวนรวมในการกำหนดกลยุทธตาง ๆ อีกดวย 

Soumyasanto Sen กลาววา การปรับเปลี่ยนไปสู  Digital HR อยางยั่งยืนในอนาคตนั้น ประกอบดวย  

4 ข้ันตอน (Soumyasanto Sen, 2020) ไดแก (1) การประเมินความพรอม (Readiness Assessments) ตั้งแตการ

ทบทวนวิสัยทัศน ข้ันตอนการดำเนินงาน HR ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลของบุคลากร และวัฒนธรรมองคกร  

เพื่อสรางสวนผสมที่เหมาะสมของกลยุทธและแนวทางของ HR (2) กำหนดกลยุทธของดิจิทัล (Broader Digital Strategy) 

ซึ่งอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเสนทางจึงมีความจำเปนตองมีการทบทวนแผนงานนั้นในเวลาที่เหมาะสม (3) 

กำหนดแผนงาน (Roadmaps for Phases) โดยคำนึงถึงประโยชนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (4) การนำไปสู

การปฏิบัติ (Organization’s Approaches) โดยการปรับเปลี่ยนนี้จำเปนตองมีการสำรวจ ทดลอง และเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมของบุคลากรไมใชเร่ืองงาย ดังนั้น HR ตองมีความ

พยายามเปนพิเศษในการเรียนรูและทำสิ่งตาง ๆ ในรูปแบบใหมเพื่อเอาชนะความทาทาย ทั้งนี้ แบบจำลองและแนวทางที่

สรางข้ึนอาจแตกตางกันไปตามบริบทแวดลอมในแตละแหง 

Varadaraj & Wadi ไดใหมุมมองแนวคิดเก่ียวกับ Digital HR ประกอบดวย 4 วาระ (Varadaraj & Wadi, 

2021: p.45) ไดแก (1) ประสิทธิภาพของ HR (HR Efficiency) เปนวาระการสรางแพลตฟอรมเทคโนโลยีเพื่อจัดการ

กระบวนการ HR อยางมีประสิทธิภาพ (2) ประสิทธิผลของ HR (HR Effectiveness) เปนวาระการใชเทคโนโลยีเพื่อ

ยกระดับการปฏิบัติในบุคลากร การจัดการ ผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงาน (3) ความเก่ียวของกัน 

(Connection) สรางสัมพันธทางอารมณ สรางเครือขายสังคม และแบงปนประสบการณผานเทคโนโลยี (4) สารสนเทศ 
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(Information) เปนวาระการแบงปนขอมูลเพื่อสรางผลกระทบใหกับองคกร การเขาถึงขอมูลที่มีโครงสรางและไมมี

โครงสราง และการนำขอมูลภายนอกมาสูองคกร 

 

5. บทบาทของนัก HR ในการจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัล 

เมื่อเกิดการปรับตัวของ HR สู Digital HR แลว บทบาทของนัก HR ก็ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยตาม

แนวคิดของ Ulrich กำหนดบทบาทของนัก HR ไว 4 ประการ ดังนี้  

1. บทบาทการเปนหุนสวนทางกลยุทธ (Strategic Partner) คือ การดำเนินกลยุทธที่ตระหนักถึงวัตถุประสงค

และทิศทางขององคการ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการทำงานของฝายทรัพยากรบุคคลคือการสรางและใชกลยุทธ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเปาหมายขององคการ  

2. บทบาทการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ผูบริหารตองปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางสม่ำเสมอ 

ซึ่งฝายทรัพยากรบุคคลเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ทำความเขาใจ จูงใจ และเตรียมความพรอมของบุคลากรใหพรอมรับ

กับการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม นโยบาย และการปฏิบัติที่จะเกิดข้ึนในองคการ 

3. บทบาทการเปนผู เชี่ ยวชาญ  (Administrative Expert) ในฐานะที่ ดำเนินงานตามสายงานของ 

ฝายทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหา การจางงาน เงินเดือน การฝกอบรม การวัดผล เปนตน มีการนำเทคโนโลยีเขามา

ใชเพื่อใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

4. บทบาทการเปนผูสนับสนุนบุคลากร (Employee Champion) บทบาทนี้จะเก่ียวของกับการทำงานของ

บุคลากรที่สรางความเปนอยูที่ดีและความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรและพนักงาน 

 

ตาราง 2  บทบาทในงาน HR ของ Ulrich 

บทบาท (Role) ผลลัพธ (Deliverable) เปรียบไดกับ (Metaphor) กิจกรรม (Activity) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

เชิงกลยุทธ (Management of 

Strategic Human 

Resources) 

การดำเนินกลยุทธ 

(Executing strategy) 

บทบาทการเปนหุนสวนทาง

กลยุทธ (Strategic Partner) 

จัดตำแหนงทรัพยากรบุคคลและ 

กลยุทธ: การวินิจฉัยองคกร (Aligning 

HR and strategy: Organizational 

diagnosis) 

การจัดการความเปล่ียนแปลง 

(Management of 

Transformation and 

Change) 

การสรางองคกรใหม/  

การตออายุองคกร 

(Creating a renewed 

organization) 

บทบาทการเปนผูนำ 

การเปล่ียนแปลง   

(Change Agent) 

สรางความม่ันใจในความสามารถ 

ในการเปล่ียนแปลง (Managing 

transformation and change: Ensuring 

capacity for change) 

การจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Management of Firm 

Infrastructure) 

การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ (Building 

an efficient 

infrastructure) 

บทบาทการเปนผูเชี่ยวชาญ 

(Administrative Expert) 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ

องคกร: บริการท่ีใชรวมกัน 

(Reengineering Organization 

Processes: Shared services) 

การจัดการความมีสวนรวมของ

บุคลากร (Management of 

Employee Contribution) 

การเพ่ิมความมุงม่ันและ

ความสามารถของบุคลากร 

(Increasing employee 

commitment and 

capability) 

บทบาทการเปนผูสนับสนุน

บุคลากร  (Employee 

Champion) 

การรับฟงและตอบสนองตอบุคลากร:  

จัดหาทรัพยากรใหกับบุคลากร (Listening 

and responding to Employees: 

Providing resources to employees) 

ที่มา : ดวงกมล, 2557 
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โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางบทบาทของนัก HR และบทบาทของหัวหนางาน ตามแนวคิดของ Ulrich 

แสดงไดตามภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 บทบาทเปรียบเทียบระหวางนัก HR กับหัวหนางาน (นสิดารก, 2551: น.175) 

 

จากภาพที่  2 จะเห็นไดวาหัวหนางานควรเปนผูแสดงบทบาทหุนสวนเชิงกลยุทธและบทบาทผูนำ 

การเปลี่ยนแปลงพอ ๆ กับนัก HR แตนัก HR ควรแสดงบทบาทผูเชี่ยวชาญในงาน HR มากกวาหัวหนางาน และบทบาท

สุดทายหัวหนางานตองเปนที่พึ่งใหพนักงานมากกวาฝาย HR และตองไดรับการยอมรับจากพนักงานเนื่องจากเปน

ผูปฏิบัติงานใกลชิดกับพนักงาน 

จากแนวคิดของการจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัลและบทบาทของนัก HR ดังกลาวขางตนไมอาจปฏิเสธได 

ที่จะถูกนำมาประยุกตใชในองคกร เชนเดียวกันกับหนวยงานภาครัฐไทยที่ไดนำนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 

4.0)” ไปสูการปฏิบัติ โดยมุงปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ กอปรกับนโยบายหลักของรัฐบาลดานการปฏิรูป 

การบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่มุงเนนใหภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดย 

(1) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐ 

มีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ดังนั้น เมื่อบริบท 

ทางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงและการจัดการภาครัฐไดถูกปฏิรูป หนวยงานและการจัดการทุนมนุษยภาครัฐสมควร

ตองมีการปรับเปลี่ยนตามเชนกัน เพื่อใหองคการสามารถเติบโตไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  

การบริหารทรัพยากรมนุษยยุค 4.0 (Human Resource 4.0:  HR 4.0) ของภาครัฐไทยจึงเปนความทาทายใหมภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางหลีกเลี่ยงไมได 

 

 6. ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจาก New Normal สู Next Normal 

ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐนั้น ผูเขียนไดนำแนวคิด HR Business Partner ของ Ulrich 

มาใชเปนกรอบในการวิเคราะห เนื่องจากแนวคิดดังกลาวมีหลักการพื้นฐานในการจัดการความเปลี่ยนแปลงและความมี

สวนรวมของบุคลากร นอกจากนี้ แนวโนมในการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยที่อาจมีการปรับเปลี่ยน 

ในอนาคตจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ไปสูการบริการสาธารณะแนวใหม (New 

Public Services) หรือการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม (New Public Governance) ซึ่งเนนการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนเพิ่มมากข้ึน โดยไดแบงความทาทายใหมออกเปน 4 ระยะ (Ulrich, 2019) ไดแก (1) ระยะที่มุงเนน 

การสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) (2) ระยะที่มุงเนนการสรางนวัตกรรม (Innovation) (3) ระยะที่มุงเนนการ
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วิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่ตอบโจทยองคกร (Information) และ (4) ระยะที่มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงบุคลากรใน

องคกรกับสภาพแวดลอมรอบตัว (Connection) 

ในระหวางการเขียนบทความนี้ ยังคงอยูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงไมอาจ

สามารถระบุความทาทายและโอกาสในระยะยาวไดอยางถูกตองและแมนยำในทุกประเด็น อยางไรก็ตาม  

เมื่อวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณในปจจุบัน และแนวโนมความ

เปลี่ยนแปลง ตามกรอบแนวคิดขางตน พบวาความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐในประเทศไทยจาก New 

Normal สู Next Normal มีดังนี้ 

 

6.1 ความทาทายใหมในมิติการออกแบบและวิเคราะหระบบงาน (Analysis and design of work) 

จากการขับเคลื่อนองคกรดวยสัญชาติญาณของผูนำ (Highest Paid Person's Opinion: HiPPO) สูการ

ขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูล (Data-Driven Culture) เปนความทาทายในระยะที่มุงเนนการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่

ตอบโจทยองคกร (Information) โดยสถานการณในปจจุบันหนวยงานภาครัฐอยูระหวางดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาล

ขอมูลในระดับหนวยงาน (Data Governance) นอกจากเปนการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แลวนั้น ธรรมาภิบาลขอมูลยังถือเปนหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการขอมูล (Data Management) เพื่อให  

การไดมาและการนำขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และ

สามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น การสรางนวัตกรรมจากขอมูลของ HR นั้น 

จะเกิดข้ึนไมไดเลยหากไมมีการจัดทำตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน แสดงตามภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน  

(สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องคการมหาชน), 2563) 

 

ดังนั้น แนวโนมความเปลี่ยนแปลงสู Next Normal จึงมีความทาทายในการสราง Data-Driven Culture 

(Anderson, 2015) โดยเร่ิมตนจากผูนำที่สรางแรงบันดาลใจ สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล และ

สนับสนุนตั้งแตการรวบรวมขอมูลไปจนถึงการตัดสินใจ ตลอดจน การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนา
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อยางตอเนื่อง จนทำใหองคการสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนทางดานการแขงขันและเปนผูนำทางดานขอมูล 

(Data Leadership) ไดอยางแทจริง 

6.2 ความทาทายใหมในมิติการฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) และการวางแผน 

ทุนมนุษย (HR Planning) จากการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร (Reskill, Upskill and New-skill) สูการพัฒนา

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent: AI) เปนความทาทายในระยะที่มุงเนนการสรางนวัตกรรม (Innovation)  

โดยสถานการณในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐไดนำ Digital มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ HR  ที่เห็นไดอยางชัดเจน 

อยู ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน  การเรียนรูดวยตนเอง (e-learning)  

มากยิ่งข้ึน รวมถึงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนสูรัฐบาลดิจิทัล  

ทั้ง 7 กลุมความสามารถ (สำนักงาน ก.พ., 2561) ไดแก กลุมที่ 1 ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy) กลุมที่ 2 ความสามารถดานการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

การจัดการดานดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) กลุมที่ 3 ความสามารถดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology) กลุมที่ 4 ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและ

การใหบริการดวยระบบดิจิทัล (Digital Process and Service Design) กลุมที่  5 ความสามารถดานการบริหาร 

กลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management) กลุมที่ 6 ความสามารถดานผูนำดิจิทัล 

(Digital Leadership) และกลุมที่  7 ความสามารถดานการขับ เคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงดานดิจิทั ล  (Digital 

Transformation) นอกจากนี้ จากรายงาน The New Future of Jobs (World Economic Forum, 2020: p.111) 

พบวา ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีมาใช ไดแก ปญญาประดิษฐ คิดเปนรอยละ 80 และหุนยนต คิดเปนรอยละ 67 

เชน ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (industrial automation) โดรน (drones) เปนตน 

ดังนั้น แนวโนมความเปลี่ยนแปลงสู  Next Normal จึงมีความทาทายในการเรงพัฒนา AI และ 

การเรียนรูของหุนยนต (Machine Learning) (สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน), 2563) ดวยขอมูล 

ขาวสาร และองคความรูของบุคลากร เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการใหบริการสาธารณะไดอยางแมนยำ ตลอดจน 

ลดระยะเวลาและขอผิดพลาดของการทำงานในทุกระดับ 

6.3 ความทาทายใหมในมิติการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) จาก Work 

from home สูการทำงานจากทุกที่  (Work from Anywhere) หรือการทำงานแบบไฮบริดโมเดล (Hybrid 

Model) เปนความทาทายในระยะที่มุงเนนการสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยสถานการณในปจจุบันหนวยงาน

ภาครัฐไดมีมาตรการใหบุคลากรปฏิบัติราชการจากที่พักอาศัย (Work from Home) ในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำใหบุคลากรรูสึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสภาพแวดลอมยิ่งข้ึน มีขอเสนอในการสราง 

ความเชื่อมโยงบุคลากรกับคานิยมขององคกร ดังกรณีศึกษาของ AVIVA ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยขามชาติในประเทศ

อังกฤษ (KPMG, 2020) โดยองคกรไดแสดงใหเห็นวาบุคลากรเปนสิ่งสำคัญขององคกรตามคานิยมขององคกร มีการ

สื่อสารกับบุคลากรถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปแตเงินเดือนและสวัสดิการยังเหมือนเดิมทุกประการ สงผลให

ผลผลิตของบุคลากรอยูในระดับที่ ใกลเคียงกับชวงกอนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และนักวิจัย

ชาวตางชาติไดแนะนำใหใช Hybrid Model เพื่อประโยชนของ Work from Home โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับการทำงาน

ในเชิงลึกควบคูไปกับการสรางสภาพแวดลอมในสำนักงาน การสนทนากับเพื่อนรวมงาน และการสงเสริมความเปนอยู 

ที่ดีของบุคลากร (Kulik, 2021) 

ดังนั้น แนวโนมความเปลี่ยนแปลงสู Next Normal จึงมีความทาทายในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

จากการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Model) มากข้ึน การติดตามและประเมินผลการทำงานจากระยะไกล 
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ซึ่งหมายถึงจากทุกที่ควบคูไปกับการทำงานในสำนักงานตองไปอยางยืดหยุนและเหมาะสมเพื่อรักษาบุคลากรใหคงอยูและ

สามารถจัดการกับบุคลากรดาวเดนภายในองคกรได ดังตัวอยางของ KPMG ตามภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 การจัดหมวดหมูบุคลากรเพื่อชวยในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Link, 2020) 

 

6.4 ความทาทายใหมในมิติความปลอดภัยในการทำงาน (Safety and Health) จากการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยทางดานกายภาพของบุคลากร (Physical Health) สูความปลอดภัยทางดานจิตใจของบุคลากร 

(Mental Health) เปนความทาทายในระยะที่มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงบุคลากรในองคกรกับสภาพแวดลอม

รอบตัว (Connection) โดยสถานการณในปจจุบัน สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความปลอดภัยทางดานกายภาพไดอยางชัดเจน

ที่สุดคือจำนวนผูไดรับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากยอดสะสมของผูที่ไดรับวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 98,046,970 

โดส พบวา ผูไดรับวัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 คิดเปนรอยละ 51.09, 44.51 และ 4.40 ของยอดผูที่ไดรับวัคซีนสะสม

ทั้งหมด ตามลำดับ 

 ดังนั้น แนวโนมความเปลี่ยนแปลงสู Next Normal จึงมีความทาทายในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางดาน

จิตใจในระยะยาวของบุคลากร (Mental Health) อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ Work from 

Home ซึ่งเปนประเด็นที่เกิดข้ึนทั่วโลกเมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึนอาจจะทำใหบุคลากร

รูสึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสภาพแวดลอม (Ulrich, 2019) การเร่ิมตนและการรักษาความปลอดภัยทางจิตใจ 

ความไววางใจ และความเชื่อมโยงทางสังคมในระดับองคกรจึงอาจเปนเร่ืองเรงดวนของ HR โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

ทีมงานมีความคลองตัว ทับซอน และกระจายตัวกันมากข้ึน (Kulik, 2021) 

 

7. ปจจัยสงเสริมความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการทุนมนุษยภาครัฐสูยุค Next Normal 

จากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในการจัดการทุนมนุษยและสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำ

ใหหลายองคการตระหนักถึงปจจัยที่เก่ียวของหลายประการเพื่อเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคตเพื่อใหองคกรอยูรอดและบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานภาครัฐ 

ซึ่งเปนองคการที่บริหารราชการและใหบริการสาธารณะเพื่อบรรลุเปาหมายในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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โดยกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและมีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ผูเขียนจึงขอนำเสนอปจจัย

สงเสริมความสำเร็จในการขับเคลื่อน HR ในยุค Next Normal ดังนี้ 

7.1 ผูนำการเปลี่ยนแปลง ผูนำเปนผูซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจขององคกร การแกไขปญหาและตัดสินใจดวย

ตนเองจึงอาจไมใชคำตอบอีกตอไป การสรางความมีสวนรวมในการตัดสินใจจึงเปนหัวใจของผูนำตอการเปลี่ยนแปลง

สำคัญในอนาคต ผูเขียนจึงขอนำเสนอรูปแบบผสมผสานของภาวะผูนำจากตัวแบบผูนำแบบมีสวนรวม (Leader 

Participation Model) ของ วรูม และเยตตัน (ชาติชาย และ ธีระวัฒน, 2559) เพื่อใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อนองคกร

ดวยการมีสวนรวมอยางทั่วถึง โดยในเบื้องตนผูนำตองอธิบายและสื่อสารกับทุกคนในองคกรใหรับทราบและเขาใจความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน รวมถึงผลกระทบตอองคกรในภาพรวมและผลกระทบรายบุคคลในอนาคต  

จากขอมูลที่มีอยูในมืออาจเก็บขอมูลที่จำเปนจากลูกนองแตละคนเพิ่มเติม พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะหรือแนวทางใน

การปฏิบัติจากบุคลากรหลายกลุมซึ่งไดปรึกษาหารือกันมาแลว จากนั้นจึงใชอำนาจในการหาขอตกลงรวมกันวาจะ

ตัดสินใจดำเนินการดวยแนวทางใดและอยางไรเพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย อยางไรก็ตามผูนำและกลุมผูนำควรเปน

แบบอยางที่ดีและสามารถเปนที่พึ่งพาใหกับบุคลากรได 

7.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง จากวิวฒันาการของทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูในเกือบทุก

กระบวนการ แนวคิดเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงควรถูกกลาวถึงแบบหลีกเลี่ยงไมได โดยผูเขียนขอนำเสนอ 8 

ข้ันตอนในการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Kotter, J., 1996) ไดแก (1) สรางจิตสำนึกแหงความเรงดวนของการ

เปลี่ยนแปลง (Create sense of urgency) (2) ริเร่ิมแนวทางรวมกัน (Build guiding coalition) เชน การสรางบุคลากร 

ที่เปนผูนำ (Change agents) (3) สรางวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและริเร่ิมสรางสรรค (Form strategic vision and initiatives) 

(4) สื่อสารใหผู อ่ืนทราบถึงวิสัยทัศนและพฤติกรรมใหมที่ตองการ (Communicating the change vision) (5) การมอบ

อำนาจใหบุคลากรสามารถทำงานได (Empower Action) (6) สรางความสำเร็จระยะสั้น (Establish Short-term wins) 

เพื่อใหทุกคนในองคการเห็นความสำเร็จในแตละระยะของการเปลี่ยนแปลง (7) สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดอยางตอเนื่อง 

(Creating a constantly change) และ (8) ใหความสำคัญกับผลงานที่ดีและวัฒนธรรมการทำงานใหม ๆ อยางไรก็ตาม 

ผูนำการเปลี่ยนแปลง โครงสรางของระบบราชการ ลำดับชั้นการบังคับบัญชา กฎระเบียบที่เก่ียวของ วัฒนธรรมองคกร อาจ

เปนประเด็นในลำดับตน ๆ ที่ควรคำนึงถึงเมื่อประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงองคกร 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่สงผลใหองคกร

ภาครัฐเตรียมความพรอมและสามารถรับมือกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่ตองเผชิญ รวมถึงผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 

8. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion) 

เมื่อการจัดการทุนมนุษยภาครัฐภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบใน 4 มิติ อัน

ประกอบดวย (1) มิติการออกแบบและวิเคราะหระบบงาน (2) มิติการฝกอบรมและพัฒนาและการวางแผน 

ทุนมนุษย (3) มิติการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ (4) มิติความปลอดภัยในการทำงาน สงผลใหเกิดการปรับตัวของ 

HR และบทบาทของนัก HR ที่มุงสูการจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัล โดยเมื่อเทียบเคียงกับระยะที่มุงเนนตามแนวคิดของ 

Ulrich ทั้ง 4 ระยะ ผูเขียนไดเสนอความทาทายใหมของ HR ที่จะจับมือกับบุคลากรและองคกรภาครัฐกาวขาม 

จาก New Normal สู Next Normal ไปพรอมกัน ดวยปจจัยความสำเร็จเร่ืองผูนำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
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ตาราง 3 สรุปความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจาก New Normal สู Next Normal 

มิต ิHR ระยะท่ีมุงเนน 

(Ulrich, 2019) 

วิถีชีวิตใหม 

(New Normal) 

วิถีชีวิตถัดไป 

(Next Normal) 

การออกแบบและ

วิเคราะหระบบงาน 

สารสนเทศ การออกแบบและวิเคราะหระบบงาน 

ผานวัฒนธรรมองคกรท่ีขับเคล่ือนดวยผูนำ 

การออกแบบและวิเคราะหระบบงาน 

ผานวัฒนธรรมองคกรท่ีขับเคล่ือนดวยขอมูล 

การฝกอบรมและพัฒนา/ 

การวางแผนทุนมนุษย 

นวัตกรรม  

 

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร การเรียนรูของหุนยนตหรือปญญาประดิษฐ 

การบริหาร 

ผลการปฏิบัติงาน  

ประสิทธิภาพ การบริหารผลการปฏิบัติงานจาก 

การทำงานจากท่ีพักอาศัย  

การบริหารผลการปฏิบัติงานจาก 

การทำงานจากทุกท่ีหรือไฮบริดโมเดล 

ความปลอดภัย 

ในการทำงาน  

ความเกี่ยวของกัน ดูแลรักษาความปลอดภัย 

ทางดานกายภาพ 

ดูแลรักษาความปลอดภัย 

ทางดานจิตใจ 

อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหมตอจากนี้ หลักการสำคัญของการจัดการทุนมนุษยยังคง

เหมือนเดิม นั่นคือ สรางมูลคาใหกับองคกร (Add Value) ตามแนวทางภายนอกสูภายใน (Outside/inside หรือ 

Outside in) คนหา พัฒนา และสราง Talent รวมถึงผูนำใหกับองคกร ตลอดจนมีการวางแผนและปรับใชเทคโนโลยี

เพื่อทดแทนในบางงาน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึงควรใหความสำคัญกับทุนมนุษย โดยผูเขียนมีขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายบางประการ ดังนี้ 

1. หนวยงานภาครัฐควรริเร่ิมสรางความปลอดภัยทางดานจิตใจ โดยทำการสำรวจบุคลากรภายในหนวยงาน

ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งทางตรง เชน การไดรับวัคซีนโควิด-19 ความพรอมของ Work 

from Home ความตองการพัฒนาทักษะดิจิทั ล เปนตน  และทางออม เชน  บุคลากรในครอบครัวตกงาน  

การเลี้ยงลูกในขณะ Work from Home คาน้ำคาไฟฟาที่เพิ่มสูงข้ึน เปนตน เพื่อจัดกลุมของบุคลากรและวิเคราะหขอมูล

เชิงลึก ยกตัวอยางเชน กลุมที่ 1 ไดรับผลกระทบทางตรงและทางออมสูง กลุมที่  2 ไดรับผลกระทบทางตรงสูง 

แตผลกระทบทางออมต่ำ กลุมที่ 3 ไดรับผลกระทบทางตรงต่ำแตผลกระทบทางออมสูง และกลุมที่ 4 ไดรับผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางออมต่ำ เพื่อหามาตรการรองรับความตองการและบรรเทาปญหาของบุคลากรหรือการใหคำปรึกษา

อยางมืออาชีพ เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยทางจิตใจ ความไววางใจ และความเชื่อมโยงทางสังคมในระดับองคกร 

ควบคูไปกับการสรางความปลอดภัยทางกายภาพ เชน การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ใหกับบุคลากรทุกคน การแจกหนากาก

อนามัยเพื่อปองกันโรคโควิด-19 และมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ เชน ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 

ไมครอน (ฝุน PM 2.5) หรือสเปรยฆาเชื้อเมื่อเขาทำงานในสำนักงาน การสาธิตทำความสะอาดสำนักงาน เปนตน 

2. รัฐบาลควรผลักดันใหทุกหนวยงานของรัฐจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลระดับหนวยงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กำหนดอยางเครงครัด เนื่องจากกอนที่จะสามารถนำองคความรูของบุคลากรไปฝกฝนหุนยนตหรือ

ปญญาประดิษฐใหเกิดความเฉลียวฉลาดไดนั้น ควรเร่ิมจากการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics) เพื่อสรางประสบการณและพื้นฐานที่ดีของบุคลากรในการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร จากนั้นจึงควร

จัดการกับข อมู ล  (Data) ด วยการจัดท ำน โยบ ายด านขอมู ล  ชุดขอมู ล  และคำอธิบ ายชุ ดข อมู ล  ต อมา 

เม่ือประมวลผลขอมูลจนเกิดขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศ (Information) ควรมีการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ไมมีโครงสรางที่จะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน เชน รูปภาพ วิดีโอ เสียง เปนตน เมื่อสารสนเทศ 

ไดถูกใหความหมายจะทำใหเกิดความรู (Knowledge) ดังนั้น จึงควรสรางความรูเชิงลึกของผูปฏิบัติงาน (Deep 

Learning) เพื่อนำไปฝกฝนหุนยนตหรือปญญาประดิษฐใหเกิดความเฉลียวฉลาดตอไป  
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3. หนวยงานภาครัฐควรเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Anderson, 2015) อาทิเชน 

วัฒนธรรมองคกรที่เปดเผยและมีความเชื่อใจ (Open, Trusting Culture) วัฒนธรรมองคกรที่เขาใจขอมูลในภาพรวม 

(Broad Data Literacy) วัฒนธรรมองคกรที่มุงเปาหมายเปนหลัก (Goals-First Culture) วัฒนธรรมองคกรในการ 

ตั้งคำถามและชางสังเกต (Inquisitive, Questioning Culture) วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด 

(Iterative, Learning Culture) และวัฒนธรรมองคกรที่ลดระดับความสำคัญของผูนำที่ตอตานการขับเคลื่อนองคกร

ดวยขอมูล (Anti-HiPPO Culture) โดยสามารถดำเนินการดวย 3 ทางเลือกตามที่ Harrison M. Trice & Janice M. 

Beyer (อนุรักษ, 2552) แนะนำไว ไดแก (1) แบบปฏิวัติโดยรวม (revolutionary and comprehensive) ในการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั่วทั้งองคกร (2) แบบหนวยยอยหรือวัฒนธรรมยอย (subunit or subculture) (3) แบบคอยเปน

คอยไป (cumulative comprehensive reshaping) และการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงควรคำนึงถึง 4 มิติ คือ 

(1) ความทั่วถึง (pervasiveness) เปนสัดสวนของกิจกรรมในองคกรที่มีผลกระทบ (2) ขนาด (magnitude) ของการ

เปลี่ยนแปลง (3) ความคิดสรางสรรค (innovativeness) เปนระดับความคิดและพฤติกรรมที่แตกตางจากเดิม  

(4) ระยะเวลา (duration) ที่ใชในการเปลี่ยนแปลง 

4. หนวยงานภาครัฐควรเสริมสรางประสบการณที่ดีใหบุคลากร (Employee Experience) ทำใหบุคลากร

รูสึกเติมเต็ม และสรางความเชื่อมโยงระหวางบุคลากรกับองคกร นั่นคือ การทำใหบุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 

หรือเปนหุนสวนทางกลยุทธขององคกร ดวยการสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา ซอฟตแวร (เชน e-Meeting 

Platform) และเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานไดจากทุกที่ และทดลองการทำงานแบบ

ไฮบริดโมเดลเพื่อหาขอเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานของทุกคน ควบคูไปกับการออกแบบกิจกรรมของ HR เพื่อสราง

วัฒนธรรมเชิงสัมพันธภายในองคกร เชน วิสัยทัศนหรือขอความที่แสดงคุณคาของหนวยงานตอประชาชนและ

ประเทศชาติ การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล การฝกอบรมออนไลนในหัวขอที่สรางสรรค เปนตน ทั้งนี้ การทดลอง

ทำงานแบบไฮบริดโมเดลควรมีความยืดหยุนสูงเนื่องจากเปนการลองผิดลองถูกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางดานจิตใจ

ของบุคลากรเปนสำคัญ อีกทั้ง การเชื่อมตอความสัมพันธของบุคลากรไมเนนเฉพาะกับเพื่อนรวมงานภายในหนวยงาน

เทานั้น HR จำเปนตองสรางความสัมพันธโดยตรงกับงานปกติในวิถีชีวิตถัดไป โดยสามารถจัดการใหบุคลากรเชื่อมโยงและ

ตอบโตกับผูรับบริการสาธารณะหรือผูมีสวนไดสวยเสียภายนอกสำนักงานไดอีกดวย 

นอกจากนี้ ภาครัฐควรพัฒนากฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนผานจาก New Normal สู Next Normal กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่

จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ นำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำ และเอ้ือตอการพัฒนา เพื่อรองรับ

สถานการณความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 
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