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บทคัดย่อ   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนั้น ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ที่ส่งผลกระทบ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ ทำให้เกิดการทำงานในรูปแบบ 
Hybrid Working เป็นรูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถเลือกทำงานได้ทั้งจากออฟฟิศ บ้าน หรือจากที่
ไหนก็ได้แทนที่การทำงานจะอยู่ ในออฟฟิศเพียงแห่งเดียวเหมือนเมื่อก่อน เพื่อให้อิสระกับพนักงานได้มี
ทางเลือกในการทำงานมากขึ้น จะเห็นได้ว่า การทำงานในรูปแบบ Hybrid Working ทำให้พนักงานมีอิสระใน
การเลือกสถานที่ทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต
หากมีการหยุดชะงัก เช่น การเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ เป็นต้น การทำงานแบบ Hybrid Working จึงเป็น
ทางเลือกที่หลายองค์กรกำลังนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  ดังนั้นใน
การปรับตัวจึงต้องให้ความสำคัญกับความสามารถที่จะเผชิญปัญหาหรือแก้ไขปัญหา อันเนื่องมาจากการทำงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของที่ทำงาน
ได้ และสามารถทำงานภายใต้กฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในที่ทำงาน และมีความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และการทำงานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 
 
คำสำคัญ: Hybrid Working การปรับตัวในการทำงาน พนักงาน 
 
ABSTRACT   

Current situation of the covid-19 virus epidemic, has caused a big change that affects 
and create social change in many dimensions.  This results in working in the form of Hybrid 
Working.  It is a working model where employees can choose to work from the office, from 
home, or from anywhere instead of working in one office as before. In order to give employees 
more freedom to have more work options, it can be seen that working in the Hybrid Working 
style gives employees the freedom to choose the most efficient workplace.  As well as being 
prepared for future events if there is a disruption such as a new epidemic, hybrid work is an 
option that many organizations are adopting in accordance with the changing situation in the 
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future.  Therefore, in adapting, emphasis is placed on the ability to cope or solve problems. 
Due to the changing work of technology including accepting and complying with workplace 
regulations and can work under various regulations according to the working environment and 
have the ability to build good relationships and working together with colleagues and 
supervisors as well. 
 
Keywords: Hybrid Working, Work Adjustment, Employees 
 
บทนำ   

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิต โดยประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเผชิญกับการ
ระบาดของโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ที ่ยังไม่มียารักษา อันเป็นวิกฤติหนักสุดเท่าที ่เคยมีมา ประชุม
คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดมาตรการและข้อสั่งการเพื่อป้องกันแก้ไขสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น โดย
หนึ่งในมาตรการสำคัญ คือ การให้ประชาชนทำงานที่บ้านตามความเหมาะสม (พรรัตน์ แสดงหาญ, 2563) 
การทำงานที่บ้านจึงกลายเป็นปรากฏการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ของหลายองค์กรในประเทศไทย และเป็นไป
ได้ว่าเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง องค์กรหลายแห่งอาจใช้วิธีการทำงานที่บ้านต่อไป รวมถึงการ
ทำงานแบบไฮบริด  

การทำงานแบบไฮบริด (Hybrid Working) เป็นการทำงานที่ไม่ต้องเข้าสำนักงานทุกวัน เพราะ
สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดยเฉพาะการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งคนทำงานจำนวน
มากในโลกมีประสบการณ์โดยตรงจากยุควิกฤตโควิด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการทำงานยังเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการ
ทำงานจากที่บ้าน ไม่ต้องเข้าสำนักงาน โดยพนักงานจะได้รับอิสระในการทำงานมากกว่าการทำงานรูป
แบบเดิม เช่น การเข้าสำนักงานแค่ 3 วันต่อสัปดาห์ อีก 2 วันที่เหลือสามารถทำงานจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็
ได้ที่คิดว่าสามารถทำงานได้ดีที่สุด หรือมีการกำหนดวันที่แน่นอนในการเข้าสำนักงานเพ่ือมาประชุม และมีวันที่
พนักงานสามารถเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ หากงานนั้นสามารถทำได้เองเพียงคนเดียว โดยการจะเข้าสำนักงาน
จะเน้นงานที่ต้องการการทำงานร่วมกันมากกว่า ซึ่งรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดได้รับความสนใจในวงกว้าง
ในองค์การภาครัฐและองค์การชั้นนำของโลก (บังอร เบ็ญจาธิกุล, 2564) นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารองค์การหลาย
คนสนับสนุนการทำงานแบบไฮบริด เช่น Satya Nadella ผู้บริหารของไมโครซอฟท์มองว่าการทำงานที่บ้าน
สามารถสร้างผลงานให้กับบริษัทได้มากมาย แต่มีด้านที่น่าเป็นห่วงทั้งการขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ความรู้สึกที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ รวมไปถึงภาวะปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่
บ้านเป็นเวลานาน ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงนำเสนอถึงการปรับตัวการทำงานในรูปแบบ Hybrid Working  
ซึ่งจะเปน็ประโยชน์ต่อองค์กรในยุคปัจจุบันที่จะต้องปรับรูปแบบการทำงานหลังจากสถานการณ์โควิดสิ้นสุดลง 

 
การทำงานที่บ้าน (Work From Home: WFH) 

 การทำงานที่บ้าน (Work From Home: WFH) หรือการทำงานนอกสถานที่ทำงาน (Telecommuting) 
หรือที ่เรียกกันในชื ่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Telework, Mobile work, Remote work เป็นแนวคิดที ่หลาย
องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเชื่อว่าการทำงานที่บ้านจะช่วยยกระดับ



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

31 

คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานด้วยการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ช่วยสร้างแรงจูงใจ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนานวัตกรรมได้ นอกจากนี้ การทำงานที่บ้านยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการจราจร ลดปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้ (กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสั งคม, 2563) ทั ้งนี้  
การทำงานที่บ้านเป็นการทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ
อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานที่บ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานที่
องค์กร ซึ่งอาจทำงานที่บ้านเป็นบางวันหรือทุกวันก็ได้ตามแต่ท่ีองค์กรกำหนด (Johnson, 1999)  
 ทั้งนี้ จากการศึกษาของ พรรัตน์ แสดงหาญ (2563) ได้รายงานข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานที่
บ้านว่าหากจำแนกตามลักษณะงานพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานที่บ้านส่วนใหญ่จะทำงานบริหาร งานวิชาชีพ 
งานด้านเทคนิคเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสำนักงานหรือธุรการ งานขายและงานอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิต
เบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัตริาชการนอกสถานที่ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (2563) จำแนกลักษณะงานที่สามารถให้ทำงานที่บ้านได้ว่าควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. เป็นงานวิชาการในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การ
วิเคราะห์วิจัย รายงานทางวิชาการ การจัดทำข้อเสนอแนะ การออกแบบหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 2. งานบริหาร และงานอำนวยการ ที่สามารถสื่อสาร กำกับและติดตามการดาเนินงานกับผู้ปฏิบัติงาน
โดยผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัลได้ 
 3. งานลักษณะอื ่นที ่สามารถเข้าถึงผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัล และสามารถปฏิบัติงานได้
เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานที่องค์กร 
 4. งานที่สามารถกำหนดเป้าหมาย และประเมินผลสำเร็จของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ดี งานบางประเภท ก็ไม่เหมาะที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานที่บ้าน เช่น งานให้บริการลูกค้า 
งานในสายการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น (พรรัตน์ แสดงหาญ, 2563) รวมถึงงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้
เอกสาร หรือข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องเก็บเป็นความลับ งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข งานด้าน
การรักษาความปลอดภัย และงานที่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน เช่น งานด้าน
เทคนิคการแพทย์ งานควบคุมการจราจรทางอากาศ งานด้านการตรวจสอบวัตถุอันตราย เป็นต้น (กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563) 

 
รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working 

 สภาวการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รูปแบบการ
ทำงานในยุคหลังโควิด-19 นี้ จะมีการผสมผสานระหว่างการทำงานจากบ้าน และการทำงานในสำนักงานมาก
ขึ้น หรือการทำงานแบบ Hybrid Working คือ รูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถเลือกทำงานได้ทั้งจาก
สำนักงาน บ้าน หรือจากท่ีไหนก็ได้ แทนที่การทำงานจะอยู่ในสำนักงานเพียงแห่งเดียวเหมือนเมื่อก่อน เพ่ือให้
อิสระกับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2565) องค์กรชั้นนำมากมายใน
ต่างประเทศ อย่างเช่น Google, Dropbox, Uber หรือ Facebook ได้เริ่มปรับตัวมาเป็น Hybrid Working 
กันอย่างแพร่หลาย สำหรับสาเหตุการทำงานแบบ Hybrid Working เนื่องมาจากการทำงานจากบ้านนั้นจะทำ
ให้เกิดความสะดวก แต่การทำงานที่บ้านเพียงรูปแบบเดียวไม่สามารถทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ โดย
ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นจากการร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนกันทางความคิด ซึ่งการทำงานแบบ Hybrid 
Working จะทำให้เกิดความสะดวกในการทำงาน และยังตอบโจทย์ภาพของอนาคตการทำงาน ซ่ึงแนวคิดเรื่อง
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การทำงานแบบ Hybrid Working เป็นสิ่งที่หลายองค์กรในโลกกำลังให้ความสำคัญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ดังเช่น Google ได้ประกาศวิสัยทัศน์ว่า อนาคตรูปแบบการทำงานของบริษัทคือให้พนักงานเข้าสำนักงานเพียง
แค่ 3 วันต่อสัปดาห์ (ปรานต์ สุวรรณทัต, 2564)  
 ทั้งนี ้ร ูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working นั้นจะทำให้องค์กรสามารถเปลี ่ยนแปลงรูปแบบ
ทำงานในสำนักงานให้สามารถทำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั้งการทำงานแบบ Hybrid Working ยังมีส่วน 
ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 และช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตหากเกิด
โรคระบาดใหม่ขึ้น ในด้านของพนักงานรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใน
การทำงานแก่พนักงาน มีอิสระในการทำงานมากขึ้น สามารถเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะกับการทำงานของแต่ละคนได้
อย่างเหมาะสมที่สุด และยังสามารถดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถให้อยากร่วมงานด้วย เนื่องจาก
สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระ และชอบในเทคโนโลยี  นอกจากนี้รูปแบบการ
ทำงานแบบ Hybrid Working ยังทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถลดค่าเช่าพ้ืนที่ของสำนักงานลงได้ เนื่องจากการ
ทำงานรูปแบบ Hybrid นั้นจะทำให้ในอนาคตพื้นที่ในสำนักงานใหญ่นั้นจะมีขนาดเล็กลง แต่จะมีการเพ่ิม
สำนักงานย่อย ๆ ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ (Exzy, ม.ป.ป.)  
 สำหรับรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กร 
โดยองค์กรต่าง ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบของการทำงานแบบ Hybrid Working ไว้อย่างหลากหลายดังเช่น 
Microsoft ให้พนักงานทำงานที่บ้านร้อยละ 50 ของเวลาทำงานทั้งหมด นอกจากนี้ถ้าพนักงาน Microsoft 
ได้รับความยินยอมจากผู้จัดการก็สามารถทำงานที่บ้านได้มากขึ้นอีกด้วย โดยพนักงานมากกว่าร้อยละ 70 ของ
พนักงานทั้งหมดให้การตอบรับนโยบาย Hybrid Working นี้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับ
พนักงานที่ทำงานที่บ้านมากขึ้นเพ่ือช่วยให้พวกเขาสามารภทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการ
ทำงาน ขณะที่ Amazon ได้มีการปรับรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working ให้มีความยืดหยุ่นพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยบริษัทได้มีนโยบายให้พนักงานทำงานในสำนักงาน 3 วันต่อสัปดาห์ แต่รูปแบบการ
ทำงานของ Amazon นั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิจารณญาณของหัวหน้าทีม โดยอาจจะมีการประชุม
ร่วมกันที่สำนักงาน หรือการประชุมจากการทำงานที่บ้านขึ ้นอยู ่กับลักษณะงานจะมีการปรับเปลี ่ยนให้
สอดคล้องกับพนักงานแต่ละคน เช่นเดียวกับ Google ที่มีรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working โดยให้
พนักงานมาทำงานที่สำนักงาน 3 วันต่อสัปดาห์ และทำงานจากที่ไหนก็ได้อีก 2 วัน ซึ่งอนาคตของการทำงาน
จะมีความยืดหยุ่นมากข้ึน (Konauma, 2565) จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์กรต่าง ๆ ได้เริ่มวางแผน 
กลยุทธ์แบบ Hybrid Working มากขึ้นเพ่ือใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  
 จากวิกฤตการณ์ของ โรคระบาด Covid – 19 ที่มีระยะเวลายาวนานนั้น เป็นบทเรียนให้องค์กร
ตระหนักถึงความพร้อมในการรับมือ และแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว หากวันหนึ่งต้องกลับไปทำงาน
เหมือนเดิม องค์กรควรต้องเตรียมให้พร้อมก่อนจะถึงวันนั้น จากบทเรียนวิกฤตโรคระบาด Covid -19 จะเห็น
ว่ามีงานหลากหลายประเภทที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในสำนักงาน (Barry & Wigert, 2021) 
ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ในการปรับองค์กรสู่แนว
ทางการทำงานแบบ Hybrid Work ควรดำเนินการดังนี้ 

1. องค์กรและผู ้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับขั ้นตอนในการบริหารจัดการ โดยเน้นการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และศักยภาพขององค์กรโดยต้องเป็นที่สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง ส่วนการปฏิบัติจริง องค์กรจะต้องสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่บ้าน และที่
สำนักงาน ให้กันอย่างทั่วถึง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ 
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2. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเรื ่องขวัญและกำลังใจของพนักงาน เช่น การจ่ายค่าตอบแทนให้
พนักงานในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเช่น ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ เพื่อทำงานที่บ้าน เพื่อเสริมกำลังใจใน
การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และทำงานอย่างมีความสุขด้วย 

3. องค์กรควรปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยนวัตกรรมขององค์กรส่วน
ใหญ่มักเกิดจากการระดมสมองและสร้างต้นแบบแนวคิดร่วมกันซึ่ง Hybrid Working สามารถทำได้หากวาง
แผนการทำงานอย่างถูกวิธี โดยพิจารณาว่างานแบบไหนเหมาะกับการทำงานระยะไกลหรือการทำงานที่
สำนักงาน โดยส่วนใหญ่งานที่ต้องใช้สมาธิหรืออาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลมักจะเหมาะกับการ
ทำงานระยะไกล ส่วนงานที่ต้องพึ่งพาการทำงานเป็นทีม หรือการระดมความคิดและแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ 
ร่วมกันมักจะเป็นงานที่เหมาะกับการทำงานแบบเจอหน้ากัน หรือการทำงานในสำนักงาน (ซิกน่าประกันภัย, 
ม.ป.ป.) 

4. องค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับพนักงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของโลกดิจิทัล อาจทำให้มีพนักงานบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวได้ทัน โดยเฉพาะการทำงานรูปแบบ 
Hybrid Working นั้นจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง การที่พนักงานขาดทักษะ หรือความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีอาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นควรจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ใน
การใช้งานเทคโนโลยี หรือโปรแกรมสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำงาน  

5. องค์กรควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงาน โดยอาจอนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์จากที่ทำงาน
ไปใช้ที่บ้านได้ หรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop Computer) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมไปถึง
วัสดุสานักงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนเรื่องของ
การพิมพ์เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน องค์กรอาจกำหนดให้มีการเข้าองค์กรได้บางวันเพื่อเข้าไป
ปฏิบัติงานในส่วนที่จำเป็นต้องปฏิบัติที่องค์กร (Salika, 2022) 

 
แนวทางการปรับตัวในการทำงานของพนักงานในองค์กร    

การปรับตัวเป็นความพยายามของบุคคลในการที่จะหาวิธีลดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ ซึ่งเกิด
จากความไม่สมความปรารถนาในสิ่งที่ตนหรือสังคมแวดล้อมคาดหวัง ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ 
เพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการปรับตัว 2 ทาง คือ 1) การปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปรับ
ความคิด ความรู้สึก เช่น ความต้องการปัจจัย 4 เพื่อการดำรงชีพและความต้องการการพักผ่อน เป็นต้น และ 
2) การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคคล ดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นการผสมผสาน
ความต้องการของบุคคลเพื่อให้สอดคล้องผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บุคคลสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ (Carson et al., 1988) สอดคล้อง
กับทฤษฎีการปรับตัวของ Roy & Andrew (1999) ที่กล่าวถึงระบบการปรับตัวขของมนุษย์ว่าเป็นระบบเปิด 
ส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเมื่อสิ่งเร้ากระทบต่อการรับรู้ของ
บุคคล บุคคลจะเกิดการเรียนรู้และตัดสินใจที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา ส่งผลให้เกิดพฤติกรรรมการปรับตัว 4 
ประกอบการ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน หาก
บุคคลมีพฤติกรรรมการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจะทำให้บุคคลมีสุขภาพดี ยอมรับความเป็นจริง มีความพอใจ
ในชีวิตและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่ถ้ามีการปรับตัวที่ไม่ดี จะส่งผลให้บุคคลเผชิญปัญหาด้านสุขภาพจิต
และไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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ทั้งนี้การปรับตัวในการทำงานนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของบุคคลโดยทั่วไป เนื่อง
จาการทำงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ซึ่งร้อยละ 80 ของการดำรงชีวิตในแต่ละวันส่วนใหญ่จะ
ถูกใช้กับการทำงาน ดังนั้นการปรับตัวในการทำงานของบุคคลจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ (พรรัตน์ แสดงหาญ, 2563) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างง่ายดาย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทั้งในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน และในการทำงานการที่บุคคลสามารถปรับตัวในการทำงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับ
เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ได้จะเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
มีความสัมพันธ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา เป็นที่ยอมรับในองค์ กรพร้อมทั้งเกิดความ
พอใจในการทำงานด้วย ซึ่งในทางกลับกันบุคคลที่ปรับตัวในการทำงานได้ไม่ดีย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการ
ทำงานลดลง ทำงานได้ไม่สำเร็จตามเป้าหมายเกิดความไม่พึงพอใจในการทำงาน มีทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยตรง สภาพการทำงานที่ส่งผลให้ผู้ทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจเกิดความสูญเสียความสมดุลของร่างกาย ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีคือทำให้เกิดผลผลิต 
เพิ่มประสิทธิผลขององค์กร ส่วนผลเสียคือส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง (สโรชา ศิลป์พิทักษ์สกุล, 
2561)  

ทั้งนี้บทความฉบับนี้ได้นำทฤษฎีการปรับตัวของ Roy & Andrew (1999) มาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบาย
ถึงพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลเมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1. การปรับตัวด้านร่างกาย (Physiological mode) เป็นการรักษาสมดุลทางร่างกาย เพื่อความอยู่
รอดในการดำรงชีวิต เช่น ปรับตัวด้านภาวะโภชนาการ การทำกิจกรรมประจำวันและการพักผ่อน เป็นต้น ผู้ที่
ปรับตัวได้จะสามารถทำกิจวัตรส่วนตัวต่าง ๆ ได้ดี ไม่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการ
ปรับตัวด้านสุขภาพจิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่น การไม่มีความวิตกกังวล หรือความเครียดเมื่อ
ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน เป็นต้น  

2. การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ (Self- concept mode) หมายถึง การปรับตัวทางด้านจิตใจที่เป็น 
ความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่อตนเอง โดยจำแนกเป็นอัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย (Physical self) และอัตมโนทัศน์
ส่วนบุคคล (Personal self) บุคคลที่ปรับตัวได้จะเห็นคุณค่าแห่งตนโดยยังมีความมั่นใจในการทำงาน ยัง
รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบข้อบังคับและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง ความสามารถที่จะ
ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของที ่ทำงานได้ และสามารถทำงานภายใต้กฎข้อบังคับต่าง  ๆ ตาม
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในที่ทำงาน เช่น การยอมรับและเข้าร่วมการจัดอบรบพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่ทาง
บริษัททำการจัดขึ้น (จิตรวี มุสิกสุต, 2556) 

3. การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ (Role function mode) หมายถึง การปรับตัวตามบทบาทหน้าที่
ให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม บุคคลที่ปรับตัวได้จะแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของตนเองและ
บุคคลอื่น โดยบุคคลจะยังคงทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามตำแหน่งในองค์กร พร้อม ๆ กับสามารถทำหน้าที่
ในครอบครัวได้อย่างไม่บกพร่อง นอกจากนั้น เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลจะแสวงหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานแบบ Hybrid Working 
ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ ดังนั้นการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่จึงเป็นความสามารถที่
จะเผชิญปัญหาหรือแก้ไขปัญหา อันเนื่องมาจากการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาท เช่น การทำงานร่วมกับเครื่องจักร หรือการเปลี่ยนลักษณะของงาน เนื่องจากงานเดิมมีเครื่องจักรมา
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แทนที่ การยอมรับตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับงานที่ทำ เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้
ตามเป้าหมายของงาน (จิตรวี มุสิกสุต, 2556) 

4. การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependent mode) หมายถึง การปรับตัวด้านการมี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งเป็นความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และการทำงานร่วมกัน
กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีรับฟังคำสั่ง และปฏิบัติตาม เพื่อเป็นที่ยอมรับของเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการที่บริษัทมีการ
นำเอาเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้นั้น ทั้งทางบริษัทและแรงงานควรที่จะต้องทำการปรับตัวและเตรียมความพร้อม
ไปพร้อมกัน โดยทางบริษัทต้องมีการวางแผนว่าแรงงานควรได้รับการอบรมทักษะอะไรเพ่ิมเติม เพ่ือให้แรงงาน
สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ ส่วนตัวแรงงานเองนั้นก็ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ตั้งใจเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง (จิตรวี มุสิกสุต, 2556) 

โดยแนวทางการปรับตัวในการทำงานของพนักงานในองค์กร กับรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid 
Working มีดังนี ้
 1. สภาวการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รูปแบบการ
ทำงานในยุคหลังโควิด-19 นี้ จะมีการผสมผสานระหว่างการทำงานจากบ้าน และการทำงานในสำนักงานมาก
ขึ้น การทำงานในลักษณะอาชีพแบบฟรีแลนซ์และอาชีพสัญญาจ้างระยะสั้นมีเพ่ิมขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการทำงานมากขึ้น คนทำงานจึงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ต้องมีทัศนคติที่เปิด
กว้างในการทำงานไม่สร้างเงื่อนไขในการทำงานมากจนเกินไป และพร้อมที่จะมีความยืดหยุ่นในการทำงานให้
องค์กรและรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ มองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้  (World 
Economic Forum, 2020)  
 2. โลกการทำงานยุคหลังโควิด-19 ทำให้หลายองค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อตอบรับกับ
การทำงานวิถีปกติใหม่ และความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นคนทำงานต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการ 
ประยุกต์พลิกแพลง สร้างให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์นี้เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำแทนคนไม่ได้ (จารุวรรณ เมืองเจริญ และ ประสพชัย 
พสุนนท,์ 2562) 
 3. ยุคหลังโควิด-19 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการใช้บิ๊กดาต้า (Big Data) หลายหน่วยงานผลักดันให้
มีการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ดังนั้นคนทำงานต้องมีทักษะ
มีความสามารถในการอ่านข้อมูลและเข้าใจความหมาย เช่น ตัวเลข กราฟ Dashboard ต่าง ๆ และสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ความสนใจ ความ
ต้องการ หรือแนวโน้มพฤติกรรม เป็นต้น (รณดล นุ่มนนท์, 2560) 
 4. ยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ดังที่เกิดขึ้นในโลกยุคหลังโควิด -19 ล้วนอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลแทบทั้งสิ้น ดังนั้น คนทำงานจึงต้องมีความสามารถในการสังเคราะห์ ตีความ และประเมินข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือได้คำตอบที่เหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจ การประเมิน และการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างดีที่สุด (จุฑามาส โหย่งไทย, 2561) 
 5. ความปกติใหม่ (New Normal) ใช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายองค์กร
ต้องปรับเข้าสู่ Digital Transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในแง่มุมต่าง ๆ 
มากขึ้น เช่น เทคโนโลยีคลาวด์ อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (AI) บิ๊กดาต้า (Big Data) มาใช้มากขึ้น ดังนั้น 
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คนทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ จึงต้องมีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คล่องแคล่วทั้งการใช้ การเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Steele, 2009) 
 6. การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนทำงานต้องประสบปัญหาการทำงานโดยการเปลี่ยนมาเป็น
การทำงานจากบ้าน (Work from home) ทำให้ความสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ในลักษณะงานที่ไร้ความสมดุลแบบไม่รู้ตัว สิ่งที่เข้ามาช่วยจัดการทางอารมณ์และควบคุมจิตใจได้ คือ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ทำให้สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ที่เกิดจากการทำงาน จากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้า
งานได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล สื่อสารกันได้เข้าใจในระยะไกล โดยไม่ใช้อารมณ์มา
ตัดสิน (Goleman & Davidson, 2017) 
 7. เมื ่อโลกและโจทย์การทำงานเปลี ่ยนไป การทำงานในยุคหลังโควิด-19 ทำให้คนทำงานต้อง
ปรับเปลี ่ยนเรียนรู ้ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพื ่อติดอาวุธตนเองให้สามารถก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมหันตภัยไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ซึ่งการเรียนรู้ในยุคใหม่จะเน้นการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Truly Blended) คือ การเรียนรู้เริ่มไม่หยุดอยู่นิ่งกับช่องทางหรือรูปแบบเดิม ๆ ทั้งนี้ การเรียนรู้ใน
ยุคใหม่นี้ ระบบออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากกว่าและมีทรัพยากรที่พร้อมกว่า (ศักรินทร์ ชนประชา, 2563) 
 
สรุป   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป 
เนื่องจากต้องปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ให้ได้ โดยบทความฉบับนี้
ได้นำเสนอถึงการปรับตัวการทำงานในรูปแบบ Hybrid Working รวมถึงการศึกษาถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ของการทำงานในรูปแบบ Hybrid Working ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในยุคปัจจุบันที่จะต้อง
ปรับรูปแบบการทำงานหลังจากสถานการณ์โควิดสิ้นสุดลง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ความปกติ ต้องมุ่งเน้นรูปแบบการทำงานทั้งการทำงานในสำนักงาน การทำงานที่บ้าน หรือการทำงานที่ไหนก็
ได้ หรือที่เรียกว่ารูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working เป็นรูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถเลือก
ทำงานได้ทั้งจากออฟฟิศ บ้าน หรือจากที่ไหนก็ได้แทนที่การทำงานจะอยู่ในออฟฟิศเพียงแห่งเดียวเหมือน
เมื่อก่อน เพื่อให้อิสระกับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น  จะเห็นได้ว่า การทำงานในรูปแบบ 
Hybrid Working ทำให้พนักงานมีอิสระในการเลือกสถานที่ทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงเป็นการ
เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตหากมีการหยุดชะงัก เช่น การเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ เป็นต้น การ
ทำงานแบบ Hybrid จึงเป็นทางเลือกที ่หลายองค์กรกำลังนำมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี ่ยนแปลงไปในอนาคต ทำให้พนักงานต้องปรับตัวกับรูปแบบการทำงานที่อาจเปลี ่ยนแปลงไป ดังนี้  
1) สภาวการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รูปแบบการทำงานใน
ยุคหลังโควิด-19 นี้ จะมีการผสมผสานระหว่างการทำงานจากบ้าน และการทำงานในสำนักงานมากขึ้น 
พนักงานควรมีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงานไม่สร้างเงื่อนไขในการทำงานมากจนเกินไป และพร้อมที่จะมี
ความยืดหยุ่นในการทำงานให้องค์กรและรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ 2) พนักควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้
จินตนาการ ประยุกต์พลิกแพลง สร้างให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร  
3) พนักงานต้องมีทักษะมีความสามารถในการอ่านข้อมูลและเข้าใจความหมาย และสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) พนักงานควรมีความสามารถในการสังเคราะห์ ตีความ และประเมินข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือได้คำตอบที่เหมาะสม 5) พนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ควรมีความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วทั้งการใช้ การเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึง
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เทคโนโลยีดิจิทัล 6) พนักงานควรมีความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ที่เกิดจาก
การทำงาน จากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี และ 7) พนักงานควรปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพ่ือทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลง 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. การปรับตัวด้านร่างกาย พนักงานในองค์กรควรเป็นการรักษาสมดุลทางร่างกาย เพื่อความอยู่รอด
ในการดำรงชีวิต สามารถทำกิจวัตรส่วนตัวต่าง ๆ ได้ดี ไม่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย รวมถึงการปรับตัวด้าน
สุขภาพจิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่น การไม่มีความวิตกกังวล หรือความเครียดเมื่อต้องเปลี่ยน
รูปแบบในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานเพื่อให้
พนักงานมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วยที่อาจนำไปสู่การสูญเสียได้มากขึ้น เช่น การจัดห้องออกกำลังกาย 
การทำประกันสุขภาพให้กับพนักงาน เป็นต้น 

2. การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ พนักงานในองค์กรควรมีความสามารถในการยอมรับและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของที่ทำงานได้ และสามารถทำงานภายใต้กฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในที่ทำงาน 
มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงานไม่สร้างเงื่อนไขในการทำงานมากจนเกินไป และพร้อมที่จะมีความยืดหยุ่นใน
การทำงานให้องค์กรและรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ นอกจากนี้องค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสได้
ตัดสิน รวมถึงบริหารจัดการการทำงานของตนเองเพ่ือให้มีทัศนคตินที่ดีต่อการทำงานมากข้ึน 

3.  การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ พนักงานในองค์กรควรแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
รวมถึงพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานแบบ Hybrid Working ต้องมคีวามเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วทั ้งการใช้ การเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล มีความสามารถในการสังเคราะห์ ตีความ และประเมินข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
หรือได้คำตอบที่เหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจ การประเมิน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรได้ 
และองค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการอบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้
สามารถปรับตัวในการทำงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การปรับตัวด้านการพ่ึงพาระหว่างกัน พนักงานในองค์กรควรมีความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ท่ีเกิดจากการทำงาน จากเพ่ือนร่วมงาน หรือ
หัวหน้างานได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล สื่อสารกันได้เข้าใจในระยะไกล  และองค์การ
ควรส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นทั้งในระดับพนักงานด้วยกันเอง หรือ
พนักงานระดับผู้บริหาร 
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บทคัดย่อ   

ในปัจจุบันการขนส่งทางอากาศถือได้ว่าเป็นการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
สูงมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น การจัดการกระเป๋าสัมภาระมีความจำเป็นต่อการเดินทางของผู้โดยสาร 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากสุด เพ่ือให้ผู้โดยสารหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด การเตรียมพร้อมในการเดินหน้าด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในการจัดการของ
การลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเป็นกิจกรรมทีมีความสําคัญในการให้บริการภาคพ้ืนของสนามบิน ซ่ึงกระบวนการ
ของสายพานลำเลียงได้ทำระบบที่ติดตั้งในสนามบิน ทำหน้าที่ขนส่งตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระที่เดินทางจาก
เคาน์เตอร์เช็คอิน และดำเนินการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเพื่อนำโหลดลงเครื่องบิน ระบบจัดการสัมภาระที่
สนามบินมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้เดินทางเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ
นั้นสามารถทำหน้าที่คัดแยกกระเป๋าสัมภาระได้โดยอัติโนมัติ ด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ
เครื่องจักรให้ทำงานโดยอัติโนมัติ และสามารถโปรแกรมได้ ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกระเป๋าสัมภาระ 
นอกจากจะใช้ระบบซอฟแวร์ในการบริหารกระเป๋าสัมภาระแล้ว ปัจจุบันทุกสายการบินได้นำระบบบาร์โค้ด มา
ใช้เพื ่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที ่เกียวกับกระเป๋าสัมภาระ ซึ ่งถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที ่มี
ประสิทธิภาพสูงมากในเรื่องการลดความผิดพลาด สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจเช็คข้อมูลจากการสแกน
บาร์โค้ด ลดความผิดพลาดในการทำงานได้มาก นอกจากนี้ยังมี ในสายการบินและสนามบินเริ่มนำเทคโนโลยี 
RFID มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการสัมภาระให้สะดวกและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจาก
การทำงาน 

 
คำสำคัญ: กระเป๋าสัมภาระ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ABSTRACT   

At present, air transport is considered as it is more convenient, faster, and safer 
transportation than other types of transport. Baggage handling is essential to passengers' travel. 
Therefore, it is imperative to have the most efficient management to achieve the highest 
satisfaction for passengers or service users. Preparing for the development of the air transport 
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industry, baggage handling is an important activity in the airport ground service. The conveyor 
belt system is installed at the airport in order transport baggage from the check- in counters 
and carry the baggage to be loaded onto the aircraft.  The airport baggage handling systems 
are essential in ensuring passengers' trust in service. Baggage conveyor systems can sort luggage 
automatically by using a computerized control device. In addition to using the software system 
to manage luggage, it is also used to support other activities related to baggage management 
to reduce errors, data collection, and data verification.  In addition, airlines and airports have 
begun to adopt RFID technology to increase the efficiency of baggage handling to make it 
more convenient, and faster and reduce operational errors. 

 
Keywords: baggage, baggage handling system, information technology 
 
บทนำ   

ในปัจจุบันการขนส่งทางอากาศถือได้ว่าเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้านการขนส่ง
ทางอากาศที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ (สำนักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2562) ในการจัดการในเที่ยวบินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
เป็นสิ่งจำเป็น ไม่เพียงแต่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้โดยสารเองที่ต้องการประสิทธิภาพ แต่การจัดการ
สัมภาระ หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางของผู้โดยสาร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากสุด เพื่อให้ผู้โดยสารหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด (ปิยะนุช, 2564) 
และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่สนามบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเปนสิ่งที่จําเปน ไมเพียงแตกระบวนการที่เกี่ยวของกับตัวผูโดยสารเองเทานั้นที่ตองมี
ประสิทธิภาพ  จึงมีการจัดตั้งฝายที่ดําเนินการเรื ่องของกระเปาสัมภาระขึ้นมา โดยระบบการจัดการกระ 
เปาสัมภาระทำหน้าที่อาคารผูโดยสาร (Main Terminal Building)ที่สนามบิน ซึ่งประกอบดวยระบบลําเลียง
กระเป๋าสัมภาระขาออก (Outbound System) ระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระขาเขา (Inbound System) 
(โรจนพงศ์ องอาจอิทธิชัย และ ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลการต์, 2561) 

การเตรียมพร้อมในการเดินหน้าด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ สำหรับการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการของการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ  ทีไ่ด้มีการวางแผนดำเนินการในเดือนมิถุนายน 
2018 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association :IATA) มีความ
ต้องการที่กำหนดให้สายการบินที่เป็นสมาชิกที่เป็นตัวแทน จัดการในเรื่องของติดตามกระเป๋าสัมภาระทุกๆ
รายการตั้งแต่เริ ่มต้นจนจบ ซึ่งจะต้องมีการแชร์ข้อมูลทั้งหมดในการติดตามที่เกี ่ยวข้องในการส่งกระเป๋า
สัมภาระเหล่านั้นกลับไปยังผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางสุดท้าย ความตั้งใจที่จะปรับปรุงในการบริการลูกค้า
ระดับพ้ืนฐานและเพ่ือขับเคลื่อนให้ต้นทุนในอุตสาหกรรมลดลง (IATA, 2017) 

ในขณะที่อุตสาหกรรมการบินได้ทำการปรับปรุงการจัดการกระเป๋าสัมภาระดีขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับ 
การเติบโต และมีศักยภาพในการตรวจสอบเพื ่อให้แน ่ใจว ่าส ัมภาระที ่ล ่าช ้าหรือหายจะไม่เก ิดขึ้น   
ขณะที่ผู้โดยสารทำการเช็คอิน ตรวจความปลอดภัย ตรวจคนเข้าเมือง และไปยังประตูขึ้นเครื่องบิน กระเป๋า
สัมภาระของผู้โดยสารได้ผ่านไปยังหลากหลายสถานที่ และถูกเก็บรักษาและขนส่งไปยังเครื่องบิ น กระเป๋า
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สัมภาระจะถูกส่งผ่านจาก พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนที่ประจำจุดเช็คอิน ไปยังเจ้าหน้าที่สนามบิน และระบบการ
จัดการด้านกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและผู้มีส่วนร่วมอีกหลายส่วนที่ทำการเตรียม
เที่ยวบินและขนส่ง กระเป๋าสัมภาระจะถูกบรรทุกเข้าสู่เครื่องบิน สำหรับขาออกและต่อจากนั้นจะทำการนำ
ออกมาหรือไม่ก็ทำการโอนย้าย นอกจากนี้ในเรื่องของการตรวจค้นวัตถุอันตราย วัตถุต้องสงสัย เช่น อาวุธ 
วัตถุระเบิด เป็นต้น ในหลายสนามบินต่าง ๆ ทั่วโลก ได้นำมีการนำระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระที่มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการตรวจค้นวัตถุอันตราย วัตถุต้องสงสัย มาใช้
ในสนามบิน เพ่ือทำให้เกิดความปลอดภัยและรวดเร็วในระบบลำเลียงสัมภาระ โดยเมื่อสัมภาระของผู้โดยสารที่
ได้นำมาเช็คอินเป็นที่เรียบร้อย จะถูกนำส่งเข้าระบบลำเลียงสำภาระเพ่ือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นวัตถุอันตราย 
และวัตถุต้องสงสัย โดยนำสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วคัดแยกสัมภาระที่มีความปลอดภัย นำส่งไปยังใน
แต่ละเท่ียวบิน เพ่ือส่งไปยังสายพานรองรับสัมภาระขาออก ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของสะบบลำเลียงสำภาระ โดยมี
พนักงานยกสัมภาระของสายการบินนำสัมภาระไปบรรจุเข้าตู้บรรทุกสัมภาระ (Unit Load Device ULD) หรือ
รถลากสัมภาระเพ่ือขนสัมภารไปยังเครื่องบินในลำดับต่อไป (ณัฐพงศ์ ประกอบการดี, 2561) 

1. ขั้นตอนการทำงานของการจัดการกระเป๋าสัมภาระ 
1.1 ขั้นตอนการทำงานของการจัดการกระเป๋าสัมภารในเที่ยวบินขาออก 

 ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
1. การทำงานของระบบตรวจสอบสัมภาระในเที่ยวบินขาออก ระบบ In-Line Screening 

- ผู้โดยสารนำสัมภาระไปเช็กอิน ณ เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบิน 
- สัมภาระจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย 
- สัมภาระท่ีผ่านการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยจะถูกลำเลียงไปยังพ้ืนที่ขน

ถ่ายสัมภาระ เพื่อรอการลำเลียงไปยังอากาศยาน 
2. การทำงานของระบบตรวจสอบสัมภาระ ระบบ Terminal Screening 

- ผู้โดยสารนำสัมภาระเข้ารับการตรวจสอบ ด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ประตู
ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร 

- ผู้โดยสารนำสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย มาเช็กอิน ณ 
เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบิน 

- สัมภาระท่ีเช็กอินแล้ว จะถูกลำเลียงไปยังพ้ืนที่ขนถ่ายสัมภาระเพ่ือรอการลำเลียงไปยัง
อากาศยาน (Airports of Thailand, 2019)    

1.2 ขั้นตอนการทำงานของการจัดการกระเป๋าสัมภาระในเที่ยวบินขาเข้า 
ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
กระบวนการลําเลียงกระเป๋าสัมภาระะขาเข้าเป็นกิจกรรมทีมีความสําคัญในการให้บริการ

ภาคพ้ืนของสนามบิน ซึ่งมีหน่วยงานทีเกียวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานระบบลําเลียงสัมภาระของบริษัทที่
บริหาร   การดําเนินกิจการของสนามบิน ตัวแทนให้บริการสายการบินเกียวกับการลําเลียงสัมภาระ สายการ
บินบริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติการระบบสัมภาระขาเข้า และเจ้าหน้าที่บริการภาคพ้ืน 

ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานต้องมีการติดต่อประสานงานกันเพื่อให้กระบวนการลําเลียงสัมภาระขา
เข้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในระยะเวลาทีกําหนด ตรงตามรายละเอียดและข้อกําหนดร่วมกันระหว่าง
บริษัทที่บริหารการดําเนินกิจการของสนามบิน และตัวแทนให้บริการสายการบินเกียวกับการลําเลียงสัมภาระ
กระบวนการลําเลียงสัมภาระขาเข้าได้มีการกําหนดระยะเวลาในการลําเลียงสัมภาระใบแรก (First Bag) และ
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ใบสุดท้าย (Last Bag) เพ่ือใช้เป็นตัวชีวัดประสิทธิภาพในการให้บริการของตัวแทนให้บริการสายการบิน
เกีย่วกับการลําเลียงสัมภาระได้แก่ 

1. ระยะเวลาเริมจากอากาศยานเข้าจอดที่หลุมจอด (On Block) จนถึงเวลาที First Bag ถูก
ลําเลียงไปยังสายพานลําเลียงสัมภาระขาเข้าบริเวณ Sorting Area ชั ้นใต้ดินอาคารผู ้โดยสาร กําหนด
ระยะเวลาภายใน 15 นาที มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 92 

2. ระยะเวลาเริมจากอากาศยานเข้าจอดที่หลุมจอด (On Block) จนถึงเวลาที Last Bag ถูก
ลําเลียงไปยังสายพานลําเลียงสัมภาระขาเข้าบริเวณ Sorting Area ชั ้นใต้ดินอาคารผู ้โดยสาร กําหนด
ระยะเวลาภายใน 25 นาที มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 92 (Malandria et al., 2018) 

2. ระบบการจัดการกระเป๋าสัมภาระ  
เป็นกระบวนการของสายพานลำเลียงระบบที่ติดตั้งในสนามบินที่ขนส่งตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระ

เดินทางจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังพื้นที่กระเป๋าสัมภาระสามารถโหลดลงเครื่องบิน ระบบการจัดการกระเป๋า
สัมภาระ (baggage handling system: BHS) ยังขนส่งสัมภาระเช็คอินที่มาจากเครื่องบินไปยังจุดรับกระเป๋า
สัมภาระหรือไปยังพื้นที่ที่สามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องบินอีกลำได้ ระบบจัดการสัมภาระที่สนามบิน
มีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู ้เดินทางเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความ
แตกต่างในความสามารถของสนามบินในการดึงดูดหรือรักษาการเป็นศูนย์กลางของสายการบินหลักที่จะมาใช้
บริการที่สนามบิน 

การวัดความสำเร็จของระบบการจัดการสัมภาระ เช่น การย้ายสัมภาระจากพ้ืนที่เช็คอินไปยังประตู
ทางออกขึ้นเครื่อง การย้ายกระเป๋าสัมภาระจากประตูหนึ่งไปอีกประตูหนึ่งระหว่างการโอน ย้ายกระเป๋า
สัมภาระจากประตูผู้โดยสารขาเข้าไปยังพื้นที่รับกระเป๋าสัมภาระ ที่ประสบความสำเร็จนั้น กระเป๋าสัมภาระ
สามารถเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เร็วที่สุดเท่าที่ผู ้เดินทางสามารถทำได้หรือไม่ หากกระเป๋า
สัมภาระเคลื่อนตัวช้าลง ผู้โดยสารที่ทำการเดินทางมาใช้บริการที่สนามบินเกิดความไม่พอใจในการรอกระเป๋า
สัมภาระ หรือกระเป๋าสัมภาระไม่สามารถต่อเครื่องได้ตรงเวลา หากกระเป๋าสัมภาระเคลื่อนเร็วอาจทำให้
กระเป๋าสัมภาระไปถึงยังเที่ยวบินที่ทำการต่อเครื่องได้ทันเวลา ซึ่งแต่ละสนามบินก็จะมีข้อกำหนดของตนเอง 
ตัวอย่างเช่น เวลาที่กำหนดสำหรับกระเป๋าสัมภาระที่จะทำจากพื้นที่เช็คอินไปยังประตูขึ้นเครื่องจะพิจารณา
จากความเร็วที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางแบบเดียวกันได้ ในสนามบินบางแห่ง อาจใช้เวลาเดินไปถึงอาคาร
ผู้โดยสารเพียงครู่เดียว (สุธาสินี รูปแก้ว, 2563) 

3. ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ  
ฝ่ายลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งระบบ

ลำเลียงสัมภาระนั้นสามารถคัดแยกได้โดยอัติโนมัติด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้
ทำงานโดยอัติโนมัติ และสามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Control: PLC) อุปกรณ์อ่านป้าย
สัมภาระ  อัติโนมัติ (Automatic Tag Reader: ATR) อุปกรณ์ตรวจสอบ (sensor) และรหัสแท่ง 2 มิติ ( 2D 
Barcode) ในการส่งสัมภาระเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดและคัดแยกออก เป็นเที่ยวบินต่างๆ เพื่อส่งให้แก่
พนักงานสายการบินนำขึ้นเครื่องบินต่อไป นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพของอุปกรณ์ใน
ระบบลำเลียงกระเป๋าเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (วรรธน อรรณนพพร และ ศุภรัชชัย วรรัตน์, 2563) 

โดยระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าถูกติดตั้งไว้ทั่วอาคารผู้โดยสาร แบ่งออกเป็น 3 ดังนี้ 
1. ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาออก 
2. ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า 
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3. ระบบคัดแยกกระเป๋าบริเวณห้องโถงคัดแยกกระเป๋าสัมภาระ (sorting area) 
ในการใช้งานระบบนั้นพนักงานสายการบินจะเป็นผู้ใช้งานระบบ ตั้งแต่กระบวนการเช็คอินเพื่อนำ

กระเป๋าสัมภาระเข้าสู่ระบบ จนกระท่ังกระเป๋าผ่านขั้นตอนการคัดแยก และส่งให้พนักงานสายการบินนำไปขึ้น
เครื่องบิน ผู้ดูแลระบบจะเป็นพนักงานของสนามบินนั้น ๆ โดยจะทำหน้าที่ในการดูแลซ่อมบำรุงระบบ โดยเฝ้า
ระวังผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในห้องควบคุมระบบลำเลียงสำภาระ (Baggage Control Room: BCR) 
โดยกระบวนการกระเป๋าสัมภาระขาออกจะเริ่มตั้งแต่จากเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารและป้ายสัมภาระ ซึ่ง
ข้อมูลบนป้ายสัมภาระจะมีข้อมูลที่สำคัญต่อระบบลำเลียงกระเป๋าประกอบไปด้วย 

4. ชื่อผู้โดยสาร (Passenger’s name) 
5. รหัสการจอง (booking code) 
6. ระดับชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร (booking class reservation) 
7. จำนวนและนำหนักของกระเป๋าท่ีเช็คอิน (number and total weight of baggage) 
8. รหัสแท่งและเลขป้ายสัมภาระ (bag tag number/ barcode) 
9. ต้นทาง (origin) 
10. ปลายทาง (destination) 
11. จุดต่อเครื่อง (transit point) 
12. วันที่เดินทาง (date of flight) 
13. หมายเลขประจำเที่ยวบิน (flight number) 
ป้ายสัมภาระ (baggage tag) ของสนามบินจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ข้อมูลที่ระบบลำเลียงกระเป๋าใช้
ในการคัดแยกกระเป๋าสัมภาระคือ ตัวเลขบาร์โค้ด เมื่อระบบสแกนบาร์โค้ดแล้วจะได้ตัวเลข 10 หลัก ซึ่งตัวเลข
ดังกล่าวจะไปเชื ่อต่อเข้าไปยังฐานข้อมูล ซึ่งเรียกข้อมูลนี ้ว่า ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ระบุข้อมูลกระเป๋า 
(Baggage Source Message: BSM)  ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ระบุข้อมูลกระเป๋าระบุข้อมูลกระเป๋าสัมภาระจะ
ถูกสร้างขึ้นมาขณะเช็คอิน และออกบัตรโดยสาร โดยระบบควบคุมผู้โดยสารขาออก ตามมาตรฐานของ
สมาคคมขนส่งระหว่างประเทศ แล้วส่งต่อไปฐานข้อมูลซิต้า (SITA Bag Message Center) จากนั้น จะส่งต่อ
ให้กับระบบคัดแยกกระเป๋าของสนามบินเพื่ใช้ในการคัดแยกกระเป๋าสัมภาระ  ซึ่งสายพานที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
จะประกอบไปด้วย สายพานท่อนชั่งน้ำหนักกระเป๋า (weight scale conveyor) สำหรับชั่งน้ำหนักกระเป๋า
แล้วนำผลมาแสดงที่จอแสดงผลเครื่องชั่ง สายพานสำหรับติดป้ายสัมภาระ ( label conveyor) สายพานท่อน
เตรียมส่งกระเป๋าเข้าระบบ (dispatch conveyor) โดยกระเป๋านั้นจะรอคิวจากระบบจนกว่าจะมีช่องว่างถึงจะ
ปล่อยกระเป๋าเข้าไป และอุปกรณ์ตรวจสอบขนาดของกระเป๋า (dimension check) ถ้าขนาดเกิน 85x50x110 
ซม. สายพานจะหยุด ไม่ให้ลงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ 

4. สถานะของกระเป๋าสัมภาระเมื่อเข้าระบบ 
สถานะของกระเป๋าสัมภาระเมื่อเข้าระบบสามารถแบ่งได้เป็น 4 สถานะดังนี้ 
1. กระเป๋าสัมภาระก่อนเวลา จะเป็นกระเป๋าสัมภาระที่เขาระบบก่อนสายพานรองรับกระเป๋า

สัมภาระขาออกเปิด 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเที่ยวบินขาออก กระเป๋าสัมภาระจะเขา้ตู้
เก็บสัมภาระก่อนเวลา (Early Baggage Storage: ESB) 

2. กระเป๋าสัมภาระตรงเวลา กระเป๋าสัมภาระจะลงสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก โดย
สายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออกเปิดให้บริการแก่เที่ยวบินก่อนกำหนดเวลาเที่ยวบินขาออก 4 ชั่วโมง 
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และสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออกจะปิดก่อนกำหนดเวลาเที่ยวบินขาออก 15 นาที  
3. กระเป๋าสัมภาระเร่งด่วน กระเป๋าสัมภาระที่เข้าระบบมาเมื่อสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขา

ออกปิด 
4. กระเป๋าสัมภาระล่าช้า เมื ่อระบบได้รับข้อมูลเวลาออกเดินทางจริงของเที่ยวบิน กระเป๋า

สัมภาระของเที่ยวบินนั้นๆยังอยู่ในระบบ จะเปลี่ยนสถานะเป็นล่าช้า และกระเป๋าสัมภาระใบดังกล่าวจะลง
สายพานท่อนกระเป๋ามีปัญหา (Problem Bag Line: PBL) 

5. ระบบคัดแยกกระเป๋าสัมภาระ 
ระบบคัดแยกสัมภาระประกอบไปด้วย  
1. สายพานรองรับกระเป๋าขาออก (Make up Unit: MU) คือสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระที่

ผ่านการคัดแยกออกเป็นแต่ละเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว 
2. ตู้เก็บกระเป๋าสัมภาระก่อนเวลา (Early Baggage Storage: EBS) 
3. สายพานรับกระเป๋าสัมภาระท่ีมีปัญหา เช่น กระเป๋าสัมภาระท่ีไม่มีป้ายสัมภาระ กระเป๋าที่ป้าย

สัมภาระมากกว่า 1 ป้าย กระเป๋าสัมภาระที่ไม่มีข้อมูลข้อความอิเล็กทรอนิกส์ระบุข้อมูลกระเป๋า กระเป๋า
สัมภาระที่มีข้อมูลไม่ตรงกับป้ายสัมภาระ กระเป๋าสัมภาระที่ชำรุดในระบบ และกระเป๋าที่มีสถานะเป็นล่าช้า 
เป็นต้น 

4. ระบบแสดงข้อมูลกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าและขาออก (Baggage Information 
Display System: BIDS)  

4.1 ระบบจะแสดงข้อมูลกระเป๋าสัมภาระที่ติดตั้นบนสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขา
ออกเป็นตัวบอกถึงสถานะของเที่ยวบินที่ใช้สายพานรองรับกระเป๋าขาออก โดยจะแสดงสถานะดังนี้ 

- สถานะเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารปิด (Check-in Close: CC) ) หากสถานะดังกล่าว
ปรากฎ กระเป๋าสัมภาระยังสามารถลงที่สายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออกได้ตามปกติ 

- สถานสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออกปิด (Sorter Close: SC) หากสถานะ
ดังกล่าวปรากฎ กระเป๋าสัมภาระยังสามารถลงที่สายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออกได้ แต่กระเป๋าจะลงไป
ที่สายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระเร่งด่วน 

- สถานปิดการให้บริการของเที่ยวบิน (Flight Close: FC) หากสถานะดังกล่าวปรากฎ 
กระเป๋าสัมภาระขขของเที่ยวบินดังกล่าวจะไปลงที่สายพานรับกระเป๋าที่มีปัญหา 

4.2 ระบบแสดงข้อมูลกระเป๋าสัมภาระที่สายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออกเร่งด่วนระบุ
เที่ยวบิน หลุดจอดท่ีอากาศยานจอดอยู่ กำหนดเวลาเที่ยวบินออก 

5. ห้องควบคุมระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Control Room: BCR) ห้องที่สายการ
บินสามารถเข้ามาติดต่อเรื่องต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก แจ้งเปลี่ยนแปลง
สายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องคัดแย้งกระเป๋าสัมภาระ ตรวจสอบ
กระเป๋าสัมภาระ ตรวจสอบข้อมูลสายพานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก เป็นต้น 

6. ห้องศูนย์ประสานงานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Operation Center: BOC) ห้องที่ 
สายการบินสามารถเข้ามาติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องคัดแยกสัมภาระ ตรวจสอบ
สัมภาระติดต่อขอรับกระเป๋าสัมภาระที่มีปัญหา (ภรณกร เจริญภามิน และ นิศากร สมสุข, 2561)    

6. การจัดการกับกระเป๋าสัมภาระท่ีตกค้าง 
การจัดการกับกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้าง เมื่อพบกระเป๋าสัมภาระที่ไม่มีป้ายสัมภาระฝ่ายระบบ
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ลำเลียงสัมภาระจะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลของกระเป๋าสัมภาระลงที่นำมาเก็บต้องบันทึกสัมภาระ
ตกค้าง และนำไปจัดเก็บในห้องปฏิบัติการกระเป๋าสัมาภาระที่ตกค้าง โดยที่กระเป๋าสัมภาระต้องชั่งน้ำหนัก
และทำการบันทึกที่ชั่งได้พร้อมลำดับที่ลงในใบบันทึกกระเป๋าสัมภาระตกค้าง และใบบันทึกการรับ -ส่ง
กระเป๋าสัมภาระตกค้าง 

7. ระบบเวิล์ดเทรเซอร์ (World Tracer) 
ระบบเวิล์ดเทรเซอร์ คือระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บกระเป๋าสัมภาระที่ไม่สามารถระบุเจ้าของได้ให้

เจอเจ้าของกระเป๋า โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 
1. เมื่อเจอกระเป๋าให้ใส่ข้อมูล 
2. ผู้โดยสารที่กระเป๋าสูญหาย แจ้งลักษณะกระเป๋าสัมภาระแก่สายการบินที่รับผิดชอบและลง

บันทึกในระบบ  
3. การระบุลักษณะของกระเป๋าใช้มาตรฐานสมาคมขนส่งทางอกาศระหว่างประเทศ เช่น รหัส

แทนสี ขนาด รูปร่าง เป็นต้น  
8. เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้การจัดการกระเป๋าสัมภาระ 

ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกระเป๋าสัมภาระ นอกจากจะใช้ระบบซอฟแวร์ในการบริหาร
กระเป๋าสัมภาระแล้ว ปัจจุบันทุกสายการบินได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้เพื่อเป็นการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆที่เกียวกับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเรื่องการลด
ความผิดพลาด สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจเช็คข้อมูลจากการสแกนบาร์โค้ด ลดความผิดพลาดในการ
ทำงานได้มาก นอกจากนี ้ย ังมีในสายการบินและสนามบินเริ ่มนำเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการสัมภาระให้สะดวก และรวดเร็ว ลดความ
ผิดพลาด จากการทำงาน สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องการจัดการกระเป๋าสัมภาระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนจากการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการบ่งบอกและ
ติดตามกระเป๋าสัมภาระ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการควบคุมการไหลของกระเป๋าสัมภาระตั้งแต่กระบวนการรับ
กระเป๋าสัมภาระเข้า จนสิ้นสุดกระบวนการที่มีการนำกระเป๋าสัมภาระไปยังสายพานของสนามบินจุดหมาย
ปลายทางของผู้โดยสาร เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันประกอบด้วย 

8.1 บาร์โค้ด (Barcode) 
บาร์โค้ดหรือแถบรหัส คือตัวเลขหรือรหัสที่อยู่ในรูปที่เหมาะสมต่อการอ่านโดยใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์เฉพาะในการอ่าน เพื่อลดเวลาในกระบวนการทำงาน จะมีการบรรจุข้อมูลของกระเป๋าสัมภาระไว้
ในบาร์โค้ด บาร์โค้ดได้ถูกนำมาใช้ในการจัดการกระเป๋าสัมภาระทั้งระบบ มีการเชื่อมโยงระบบตั้งแต่การรับ
กระเป๋าสัมภาระเข้ามา จนสิ้นสุดกระบวนการที่ผู้โดยสารทำการรับสัมภาระท่ีจุดหมายปลายทาง  

8.2 การระบุด้วยความถี่วิทยุ (Radio frequency identification: RFID) 
มีการพัฒนาใช้ในระบบการจัดการกระเป๋าสัมภาระอย่างแพร่หลายมากขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่

ช่วยให้การติดฉลากวัตถุด้วยอุปกรณ์ที่มีชิพความจำอยู่ เป็นชิพมีคุณลักษณะพิเศษในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
มากขึ้น สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันตามที่ต้องการ ข้อมูลที่เป็นชิพจะถูกติดอยู่กับวัตถุที่ใช้ในการขนถ่าย
ตามความต้องการในการติดตั้ง ชิพจะถูกบรรจุอยู่ใน baggage tags ที่มีลักษณะเป็นแผ่นมีขนาดเล็ก สามารถ
อ่านข้อมูลได้ด้วยเครื ่องอ่านสัญญาณที ่ติดตั ้งไว้เฉพาะตามความถี ่ของคลื ่นสัญญาณวิทยุที ่กำหนดไว้ 
ส่วนประกอบของ RFID แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ๆ คือ ส่วนที่เป็นส่วนหลักเรียกว่า เครื่องอ่าน (Reader) 
ประกอบด้วย เสาอากาศ ที่ทำหน้าที่ส่งและรับคลื่นวงจรภาควิทยุทำหน้าที่เข้ารหัส ผสมสัญญาณ และถอด
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สัญญาณและปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคือ ฉลากอิเล็คทรอนิคส์ (Transponder Data Carrier,หรือ Tags) เป็นส่วนที่
ติดอยู่กับกระเป๋าสัมภาระ มีหน้าที่เก็บข้อมูลกระเป๋าสัมภาระ (SITA, ม.ป.ป.) 

RFID เป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นเหนือ การใช้บาร์โค้ดมาก ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
1. สามารถอ่านเขียนได้โดยไม่ต้องสัมผัส เครื่องอ่านกับ Tags สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่

ต้องสัมผัสทำให้ไม่เกิดความสึกหรอ ต้นทุนในการดูแลรักษาต่ำ อายุการใช้งานยาวนานสามารถนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ 

2. ทนต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสกปรก บาร์โค้ดมักประสบปัญหาในการอ่านข้อมูลเสมอเมื่อ
เจอสิ่งสกปรก รวมทั้งอาจฉีกขาดทำให้เป็นปัญหาในการสื่อสาร RFID เป็น Tagsที่มีความแข็งแรง ทนต่อการ
กดหรือกระแทก ทำให้ปัญหาการอ่านข้อมูลลดน้อยลง 

3. Tags สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีผู ้กล่าวว่า Tags สามารถนำกลับมาใช้ได้มากกว่า 
100,000 ครั้ง 

4. การสื่อสารสามารถทำได้ทุกทิศทาง บาร์โค้ดต้องสื่อสารโดยตรงกับทิศทางของบาร์โค้ด 
ทำให้เสียเวลาในการสื่อสาร ซึ่งแตกต่างกับ RFID ใช้คลื่นความถี่ในการสื่อสารทำให้สามารถสื่อสารได้ใน
ระยะไกล และทุกทิศทาง 

5. มีหน่วยความจำขนาดใหญ่ บรรจุข้อมูลได้มาก และสามารถอ่านข้อมูลได้มากกว่า 1 Tags 
ต่อครั้ง ทำให้รวดเร็วในการอ่านข้อมูล  

8.3 เทคโนโลยีการติดตามกระเป๋าสัมภาระ RFID 
ในหลายสนามบินในทั่วโลก ได้นำระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ใน

การจัดการกระเป๋าสัมภาระ ซึ่ง IATA ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำ RFID มาใช้สามารถช่วยลดจำนวนความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการจัดการกระเป๋าสัมภาระ โดยที่การทำงานของระบบนั้นเกิดจากการนำเอาคลื่นวิทยุ
มาเป็นคลื่นพาหะเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิดที่ประกอบไปด้วย baggage tag และตัว
อ่านข้อมูล (Reader หรือ Interrogator) จากระยะห่างซึ่งเป็นสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless) โดยการนำ
ข้อมูลที่ต้องการส่งมาทำกระบวนการเปลี่ยนช่วงความถี่ให้เหมาะสมกับการส่งสัญญาณ หรือที่เรียกว่า การกล้ำ
สัญญาณ (Modulation) กับคลื่นวิทยุแล้วส่งออกผ่านทางเสาอากาศที่อยู่ในตัวรับข้อมูล  

 
ภาพที่ 1 บริการติดตามสัมภาระด้วยระบบ RFID 
ที่มา: International Air Transport Association: IATA 



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

48 

Singh et al. (2016) ได้ทำการศึกษาถึงกระบวนการอ่าน เขียนข้อมูลบน baggage tag ของ
ระบบ RFID เบื้องต้นสามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการส่งสัญญาณเริ่มต้น คือ ขั้นตอนในการส่งผ่านแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เสาร
อากาศที่ติดอยู่กับ baggage tag ทำการรับและคลื่นแม่เหล็กจะถูกเหนี่ยวนำเป็นกระแสไฟฟ้า 

2. ขั้นตอนการส่งสัญญาณควบคุม คือ ขั้นตอนที่เครื่องอ่านส่งชุดคำสั่งในการทำงานไปยัง 
baggage tag เพ่ือให้อ่าน บันทึก และปรับเปลี่ยน แล้วจึงถอดออกมาเป็นชุดคำสั่งให้ปฏิบัติตาม 

3. ขั้นตอนการส่งสัญญาณข้อมูล คือ ขั้นตอนที่ baggage tag ทำตามชุดคำสั่งที่ได้รับจาก
เครื่องอ่าน ซึ่งในกระบวนการนี้ การส่งและการรับข้อมูลเป็นระยะสลับกันระหว่าง tag และเครื่องอ่าน โดยสั่ง
ผ่าน Host 

4. ขั้นตอนการส่งสัญญาณสิ้ดสุดการทำงาน คือเมื่อเครื่องอ่าน ได้รับข้อมูลการทำงานจาก 
baggage tag ตามที่ต้องการแล้ว จะมีการส่งชุดคำสั่งไปยัง baggage tag เพื่อทำการหยุดกระบวนการในการ
รับส่งข้อมูล จนกว่าจะได้ชุดคำสั่งใหม่ 

การติดตามกระเป๋าสัมภาระโดยการนำเทคโนโลยี RFID สามารถฝังลงในแท็กกระเป๋า
สัมภาระและติดตามกระเป๋าสัมภาระเดินทางแบบเรียลไทม์ ด้วยเครื่องอ่าน RFID ที่อ่านแท็กผ่านคลื่นวิทยุ tag 
ที่ซ่อนหรืออ่านไม่ได้ จึงไม่เป็นปัญหา สามารถลดความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ 

 
สรุป 

อุตสาหกรรมการบินได้ทำการปรับปรุงการจัดการกระเป๋าสัมภาระดีขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับ การเติบโต 
และมีศักยภาพในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระที่ล่าช้าหรือหายจะไม่เกิดขึ้น  ขณะที่ผู้โดยสารทำการ
เช็คอิน ตรวจความปลอดภัย ตรวจคนเข้าเมือง และไปยังประตูขึ้นเครื่องบิน กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารได้
ผ่านไปยังหลากหลายสถานที่ กระบวนการลําเลียงกระเป๋าสัมภารเป็นกิจกรรมทีมีความสําคัญในการให้บริการ
ภาคพ้ืนของสนามบิน ซึ่งมีหน่วยงานทีเกียวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานระบบลําเลียงสัมภาระของบริษัทที่
บริหารการดําเนินกิจการของสนามบิน ตัวแทนให้บริการสายการบินเกียวกับการลําเลียงสัมภาระ สายการบิน
บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติการระบบสัมภาระขาเข้า และเจ้าหน้าที่บริการภาคพ้ืน  

ในการจัดการเที ่ยวบินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดนั ้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เพียงแต่
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้โดยสารเองที่ต้องการประสิทธิภาพ การจัดการกระเป๋าสัมภาระก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที ่จะทำให้ผู ้โดยสารตัดสินใจเลือกเดินทางกับสายการบิน  รวมไปถึงในส่วนของสายการบินเอง 
หากประสิทธิภาพในการจัดการกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารมีข้อผิดหรือเสียหายน้อยก็จะทำให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายที ่จะต้องสูญเสียไปจากการที ่เกิดปัญหาจากการจัดการกระเป๋าสัมภาระ อีกทั ้งเพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาใช้การจัดการกระเป๋าสัมภาระเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานในการจัดการสัมภาระให้สะดวก และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการทำงาน สามารถสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องการจัดการกระเป๋าสัมภาระ รวมไปถึงยังสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดความ
ซ้ำซ้อนจากการทำงานอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ   

การจัดการกระเป๋าสัมภาระในด้านการจัดการกับกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้าง ด้านการติดตามกระเป๋า
สัมภาระ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การจัดการกระเป๋าสัมภาระในส่วนของการนำระบบบาร์โค้ด และ
การนำระบบ RFID หากได้มีการนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ในด้าน
การจัดการกระเป๋าสัมภาระ รวมไปถึงนำความรู้จากการศึกษามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการ
สัมภาระให้สะดวก และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการทำงาน สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ใน เรื่อง
การจัดการกระเป๋าสัมภาระ รวมไปถึงยังสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนจากการทำงาน  

นอกจากนี้การนำการจัดการกระเป๋าสัมภาระโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในงานหลายอย่างก็กลายเป็น
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ ่งในการกำหนดความสำเร็จด้านการดำเนินงานของสายการบิน  
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แบบเรียลไทม์จะทำให้ทางสนามบินและสายการบิน สามารถจัดสรร
ทรัพยากรของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น  ตั ้ งแต่การคาดการณ์เกี ่ยวกับการบำรุงรักษา 
การจัดการเรื ่องกระเป๋าสัมภาระ และการแกะรอยการส่งสินค้าไปจนถึงเรื ่องการบริหารจัดการ
เจ้าหน้าที่และโครงการต่าง ๆ ทำให้มีการจัดหาพนักงานไปประจำตามประตูขึ้นเครื่องบิน เคาน์เตอร์เช็คอิน 
และศูนย์รับแจ้งปัญหาเรื่องกระเป๋าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็อาจจะรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่าง
การยกเลิกเที่ยวบินและสภาพอากาศ ได้อย่างทันท่วงทีด้วย เป็นสิ่งที่จูงใจให้ลูกค้าหรือผู้โดยสารใช้บริการ
ต่อไป 
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การจัดการงานบริการ 5 อาคารชุด ระดับ High-end ในเขตกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการงานบริการอาคารในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนิติบุคคลอาคารชุดระดับ High-end ขึ ้นไปและตั ้งอยู ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากอาคารจำนวน 5 อาคาร ซ่ึงมีเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสำรวจ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านการ
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC 7 Tools) โดยแผนภูมิพาเรโต 
(Pareto Diagram) รวมถึงใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 3 ระดับได้แก่ ระดับบริหาร ระดับจัดการ 
และระดับปฏิบัติการ มีแนวทางในการจัดการงานบริการอาคารของนิติบุคคลอาคารชุด 9 ด้าน 28 ข้อ พบว่า
กรณีศึกษาจาก 3 ใน 5 อาคารแม้มีการดำเนินงานครบทุกด้านแต่ปฏิบัติไม่ครบทั้ง 28 ข้อ เป็นผลให้เกิดความ
เสี่ยงและเกิดปัญหาขึ้น อีกทั้งพบพบอุปสรรคในการดำเนินงาน 6 จาก 9 ด้าน โดยระดับความรุนแรงมาก ได้แก่
ด้านการประชาสัมพันธ์ และอุปสรรคการจัดการงานมี 5 สาเหตุ ได้แก่ เจ้าของร่วมไม่สวมหน้ากากอนามัย และ
เจ้าของร่วมหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลสำคัญและไม่แจ้ง Timeline ให้ชัดเจน ส่งผลกระทบความเสี่ยงด้านสุขอนามัย 
ต่อทั้งเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงานในระดับความรุนแรงมาก แม้ด้านการประชาสัมพันธ์จะมีการกำหนด
มาตรการในการปฏิบัติตัวของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย รวมถึงกำหนดช่องทางและช่วงเวลาในการสื่อสารกับ
เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยได้อย่างทั่วถึงและชัดเจนแล้ว แต่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่
กำหนดไว้ ดังนั้นกรณีศึกษาที่ 1, 3 และ 5 จึงควรเพิ่มแนวทางในการปฏิบัติให้ครอบคลุม โดยกำหนดให้ส่วน
บริหารจัดการ (Strategic Facility Management) จัดหาและจัดสรรทรัพยากรกายภาพให้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน และส่วนจัดการงานปฏิบัติการ (Operational Facility Management ) จักต้องจัดหา
ผู้ดำเนินการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน อีกทั้งเมื่อปฏิบัติงานแล้วต้องมี
การกำกับและตรวจสอบการดำเนินงานให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทาง
ต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้งานอาคาร  
 
คำสำคัญ:  งานบริการอาคาร, อาคารชุดระดับ High-end, เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

52 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the management during the Coronavirus 
disease 2019 pandemic situation of the juristic person of high-end segment condominiums or 
above in Bangkok.  The data is gathered from 5  buildings selected by conducting a purposive 
sampling method.  The qualitative data is collected by adopting a survey form, observation 
form, and interviewing form.  Then, analyze the collected data by the Analytic Induction and 
the 7 Quality Control Tools ( the Pareto Diagram) , and verify the accuracy of the obtained 
information by the Data Triangulation Method. 

The result of this study reveals that the facility management consisted of 3 important 
parts: strategic level, management level, and operational level. There are management approaches 
for managing the building facility services in a total of 9 areas 28 items and result 3 of 5 case 
studies although all operations were completed, but not all 28 items were complied with, 
resulting in risks and problems.  However, the obstacles in the operation are found in 6 of 9 
areas. Public relations prospect is the most critical issue in all case studies. There are 5 causes 
of the obstacles including the co- owner and resident refusing to wear a face mask and 
concealing their Covid-19 infection which is of high severity level. Furthermore, the study also 
reveals 4 consequences that occurred as a result of the obstacles.  Regarding all the above 
issues, the building users are at risk of poor sanitation.  Despite the establishment of public 
relations measures, the co-owner and the resident do not comply with the measure set forth. 
In consequence, the strategic level should issue more rigorous policies, rules, and codes of 
conduct.  Additionally, the collaboration of all parties is the key to effective management 
approaches as well as to creating a safe environment for all stakeholders. 
 
Keywords:  Facility Service, Hi-end Segment Condominium, Coronavirus Disease (COVID-19) 
Pandemic 

 
บทนำ  

ปลายปีพ.ศ. 2562 ประเทศจีนพบว่ามีผู ้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง พ.ศ.2563 
องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื ่อไวรัสติดต่อดังกล่าวว่า “Corona Virus Disease Starting in 2019” หรือ 
“COVID-19” (Zhu et al., 2020) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของ
ประชากรโลกอย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในปี 2564 ราว 1,615,229 ราย และ
เสียชีวิต 16,850 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้พบว่า ปี 2563 กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มี
จำนวนผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุด เป็นหนึ่งในสามลำดับแรกของประเทศ (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) และจากข้อมูล
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีสัดส่วน
มากที่สุดเป็นลำดับแรกได้แก่ กลุ่มของผู้ที่อยู่ร่วมบ้านหรืออยู่ร่วมสถานที่พักอาศัยเดียวกัน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่
ประมาณ 35% ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปี 2563 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 772 คน จากอาคารชุดพักอาศัยใน
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กรุงเทพมหานคร พบว่า อาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคารที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสในการเกิดการติดเชื้อหรือ
แพร่ระบาดสูง อันเนื่องมาจากอาคารมีเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึง
อาคารชุดมีพื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคหลายส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกัน  

จากข้อมูลของ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด พบว่าราคาขายในไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ.2563 
ของอาคารชุดพักอาศัย/คอนโดมิเนียมที่อยู่บริเวณรอบศูนย์กลางธุรกิจ (City Fringe) และบริเวณศูนย์กลาง
ธุรกิจ (Central Business District) ของกรุงเทพมหานคร ส่วนมากมีราคาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่อ
ตารางเมตรขึ้นไป (บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด , 2559) ซึ่งถูกจัดอยู่ระดับ High-end ขึ้นไป 
(บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด, 2564)  เป็นผลจากราคาที่ถูกกำหนดด้วยคุณลักษณะของอาคารชุดที่
แตกต่างกัน และระดับของอาคารชุดทีเ่ป็นตัวกำหนดลักษณะ อาชีพ และพฤติกรรมของผู้พักอาศัย จึงนำไปสู่
ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ติดต่อผ่านทางละอองฝอยจากการไอหรือจามรดกัน การสัมผัสสารคัดหลั่งและใกล้ชิดกับ
ผู ้ป่วย รวมไปถึงการสัมผัสสิ่งของที ่มีการปนเปื ้อนเชื้อไวรัส เช่น กลอนประตู ปุ ่มกดลิฟต์ โต๊ะ เป็นต้น  
(ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ซึ่งส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย/
คอนโดมิเนียม และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอาคารด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นอาคารชุดพักอาศัยจึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการงานบริการอาคารเพื่อความ
ปลอดภัยต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดไม่เพียงแต่จะต้องจัดการอาคารชุดให้เกิดความ
ปลอดภัยเท่านั้น แต่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยที่จะ
นำไปสู่ความพึงพอใจของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย รวมทั้งการจัดการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อการ
จัดการอาคารชุดพักอาศัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การกำหนดราคาของอาคารชุด คือ คุณลักษณะต่าง ๆ ของอาคารชุดที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา
โดยสร้างจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัย
หลักได้แก่ 1) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง (จิรพล สังข์โพธิ์ และศราวุธ แรมจันทร์, 2563, หน้า 20) 2) ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะทางกายภาพของห้องชุดและอาคาร 3) ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร (นิธิกร 
เชื้อเจ็ดตน, 2561, หน้า 38-39) เมื่ออาคารชุดมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ราคาของอาคารชุดมีความ
แตกต่างกัน นำไปสู่การจัดระดับของอาคารชุด 5 ระดับ ตามหลักของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 
โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาอาคารชุดที่มีราคาขายตั้งแต่ 150,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป หรืออยู่ระดับ High-end 
ขึ้นไป 

การจัดการนิติบุคคลอาคารชุด คือ งานที่นิติบุคคลที่ได้ทำการจดทะเบียนตามมาตรา 31 ของ
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 โดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560)จำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพ่ือให้ทรัพย์สินส่วนกลางได้รับการจัดการและดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัย 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสามารถอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบ
สุข นิติบุคคลอาคารชุดจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบการ วางแผน จัดให้มีการดำเนินงาน/การจัดการ
งานดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง (บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, 2563) 
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งานบริการอาคาร  คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงานภายในอาคาร ที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้อาคาร 
โดยทำให้อาคารอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และทำให้ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวกปลอดภัย โดยงานบริการ
อาคารสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มงานบริการวิศวกรรมอาคาร ประกอบด้วย งานดูแล
ควบคุมระบบประกอบอาคาร และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร 2) กลุ่มบริการสนับสนุน 
ประกอบด้วย งานบริการอาคาร และงานบริการสำนักงาน (เสริชย์ โชติพานิช, 2553, หน้า 98-100) โดยการ
วิจัยนี ้ผู ้วิจัยมุ ่งเน้นศึกษากลุ ่มบริการสนับสนุน ซึ ่งเป็นบริการขั ้นพื ้นฐานที่ทุกอาคารชุดพักอาศัย
จำเป็นต้องจัดให้มีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการความเสี่ยงในการ
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีว ิตและอยู ่อาศัยของเจ้าของร่วม 
ประกอบด้วย งานรักษาความสะอาด การจัดการขยะ งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวนและภูมิ
ทัศน์ งานกำจัดแมลง การจัดการพ้ืนที่ส่วนกลาง การจัดการพัสดุ/อาหาร การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และ
การบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ กลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน โดยถือ
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและ
อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย, 2563) ที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก 
น้ำลาย ซึ่งไวรัสกลุ่มนี้มีหลายสายพันธ์ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการ ไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา (กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ในขณะที่บางสายพันธ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้ ซึ่งสาเหตุการ
เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงที่ปอด  (Global 
NEWS, 2020) ซึ่งพบว่าการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสดังกล่าวมักมากับสารคัดหลั่งประเภทน้ำมูกและน้ำลาย 
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2564) และสามารถดำรงชีวิตอยู่ตามพ้ืนผิวต่าง ๆ ได้ โดยมีอายุดังนี้ 
อยู่ในละอองฝอยของสารคัดหลั่งที่ลอยอยู่ในอากาศ 5 นาที อยู่บนวัสดุ เช่น ผนัง ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ 7-8 
ชั่วโมง และหากพื้นผิวมีลักษณะเรียบจะสามารถอยู่ได้นานขึ้นเป็น 24-48 ชั่วโมง อยู่บนผ้าหรือกระดาษชำระ 
8-12 ชั่วโมง และอยู่ในน้ำได้ 4 วัน (โรงพยาบาลศิริน, 2563) 

การจัดลำดับความสำคัญ คือ การนำความอยากได้ เกี่ยวกับแรงจูงใจและความชอบ มาวิเคราะห์
ร่วมกับความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขอนามัย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการ 
และเป็นส่วนกำหนดหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ ได้แก่ ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับ
ปฏิบัติการ โดยทุกระดับควรให้ความสำคัญเนื่องจากหน้าที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งนำไปสู่การดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและส่งผลถึงความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ดังกล่าว 
แสดงถึงสาเหตุของการลำดับความสำคัญได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) จุดประนีประนอม คือการที่ผู้ใช้งานอาคาร
ได้รับการตอบสนองด้านความอยากได้และความจำเป็น แต่ไม่ใช่สิ่งที่ปารถนาอยากใช้งาน 2) ช่วงความสุขใน
การอยู่อาศัย คือ การที่ผู้ใช้งานอาคารได้รับการตอบสนองด้านความอยากได้กับสิ่งที่ปารถนาจะนำไปใช้งาน 3) 
สิ่งที่ต้องมี คือการที่ผู้ใช้งานอาคารได้รับการตอบสนองด้านความอยากได้ และความจำเป็น โดยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่
จำเป็นต้องใช้งาน 4) สิ่งที่จำเป็น คือการที่ผู้ใช้งานอาคารได้รับการตอบสนองเฉพาะด้านความจำเป็นและสิ่ง
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ใช้อาคารจำเป็นต้องใช้งาน  (พงษ์กร เจิมศิริวัฒนา, 2558) 

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 Quality Control Tools)  คือ เครื่องมือสำหรับรวบรวม 
วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล เพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย 1) ใบตรวจสอบ 2) 
กราฟ 3) แผนภูมิพาเรโต้ 4) ผังก้างปลา 5) ฮีสโทแกรม 6) ผังการกระจาย 7) แผนภูมิควบคุม โดยการวิจัยนี้
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ผู้วิจัยใช้การแผนภูมิพาเรโต้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลลำดับความสำคัญของอุปสรรคและผลกระทบ
จากการดำเนินงาน (Magar & Shinde, 2014) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการงานบริการอาคารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของนิติบุคคลอาคารชุดระดับ High-end ขึ้นไปและตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการงานบริการอาคารในกลุ่มบริการสนับสนุนของนิติ

บุคคลอาคารชุด โดยขอบเขตด้านประชากรคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการงานบริการอาคารของนิติ
บุคคลอาคารชุด ซึ่งผู้วิจัยใช้การคัดเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เป็นอาคารชุดที่มี
ราคาขายตั้งแต่ 150,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป 2) เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีรัศมี
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมตร จึงมีกรณีศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 5 อาคาร และคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
แบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารชุดที่มีราคาขายตั้งแต่ 150,000 บาทต่อ
ตารางเมตรขึ้นไป 2) อาคารทีป่ฏิบัติงานต้องตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรัศมีห่างจากสถานีรถไฟฟ้าไม่
เกิน 500 เมตร 3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามตำแหน่งงานกำหนด (ได้แก่  
1. ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ 2. ดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดการอาคารหรือผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร และ/หรือพนักงานนิติบุคคล
อาคารชุด) 4) มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยจึงประกอบด้วย คณะกรรมการ
นิติบุคคลอาคารชุดจำนวน 5 คน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจำนวน 5 คน ผู้จัดการอาคารหรือผู้ช่วยผู้จัดการ
อาคารจำนวน 5 คน และพนักงานนิติบุคคลอาคารชุดจำนวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 15 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
การวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอันประกอบด้วย แบบสำรวจกายภาพอาคาร 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนิติบุคคลอาคารชุด และแบบสัมภาษณ์ชนิดกำหนดโครงสร้าง 
(โครงสร้างของเครื่องมือประกอบด้วย 1.ข้อมูลแนวทางในการจัดการงานบริการอาคาร 2. ข้อมูลอุปสรรคและ
ผลกระทบของแนวทางในการจัดการงานบริการอาคาร) เพื่อสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในการวิจัย  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง โดยอาศัยเครื่องมือทั้ง 3 ในการดำเนินการระหว่าง

ธันวาคม พ.ศ.2564 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ 
แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ โดยออกแบบการวิเคราะห์ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์เนื้อหา ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่
ได้จากแบบสำรวจภายภาพอาคารและแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนิติบุคคลอาคารชุด 
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4.2 การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใน
ส่วนแนวทางในการจัดการงานบริการอาคาร ส่วนข้อมูลอุปสรรคและผลกระทบของแนวทางในการจัดการงาน
บริการอาคาร ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC 7 Tools) ด้วยแผนภูมิพาเรโต 
(Pareto Diagram)  

4.3 เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ทั ้งด้านวิธ ีรวบรวมข้อมูล 
(Methodology Triangulation) และด้านข้อมูล (Data Triangulation) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล   

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการงานบริการอาคารในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนิติบุคคลอาคารชุดระดับ High-end ขึ้นไปจำนวน 5 อาคาร โดยการสำรวจ
ลักษณะทางกายภาพของอาคารชุด การสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานนิติบุคคลอาคารชุด และการ
สัมภาษณ์ผู ้ที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานอาคารของกรณีศึกษา สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 : สรุปข้อมูลพื้นฐานอาคารของอาคารชุดระดับ High-end ขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 5 อาคาร 

กรณีศึกษา 
ราคาเฉลีย่/
ตารางเมตร 

(บาท) 
สถานท่ีตั้งอาคาร 

ระยะห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้า 

(เมตร) 

อายุ
อาคาร 
(ปี) 

จำนวน
อาคาร 

จำนวน
ชั้น 

ขนาดพ้ืนท่ี 
ใช้สอย  
(ตร.ม.) 

กรณีศึกษา 
ที่ 1 

298,000 ซอยสุขุมวิท 32 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย 

250 4 1 34 29,540 

กรณีศึกษา 
ที่ 2 

225,000 ถนนพระราม 4 
แขวง สีพ่ระยา  
เขตบางรัก 

50 4 1 56 51,585 

กรณีศึกษา 
ที่ 3 

190,000 ซอยสุขุมวทิ 32  
แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา 

500 13 1 34 43,200 

กรณีศึกษาที่ 
4 

188,000 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท 

180 6 1 31 26,174 

กรณีศึกษาที่ 
5 

160,000 ถนนสุขุมวทิ 
แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา 

100 8 1 28 36,781 

 
ทั้งนี้ข้อมูลพื้นฐานอาคารยังประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพที่ถูกจำแนกตามพระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ.2522 ประกอบด้วย ทรัพย์ส่วนกลาง และทรัพย์ส่วนบุคคลซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 : สรุปข้อมูลทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลของอาคารชุดระดับ High-end ขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ใน 
เขตกรุงเทพมหานครจำนวน 5 อาคาร 

กรณีศึกษา 

ทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์ส่วนบุคคล 

ขนาดพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง 
(ตร.ม.) 

จำนวนที่
จอดรถ 

(รวมจอด
ซ้อนคัน) 

จำนวน
ลิฟต์ 

สิ่งอำนวยความสะดวก 

ขนาด
พ้ืนท่ี 

ห้องชุด 
(ตร.ม.) 

จำนวน 
ยูนิต 
(ห้อง) 

กรณีศึกษา 
ที่ 1 

15,506 90% 4 ตัว โถงตอ้นรับ ห้องจดหมาย สระว่ายน้ำ
และสระ Jacuzzi Fitness หอ้งโยคะ 
สวนพกัผอ่น และประตคีูย์การ์ด 

14,034 197 

กรณีศึกษา 
ที่ 2 

27,012 40% 8 ตัว โถงต้อนรับ ห้องจดหมาย สระว่าย
น้ำและสระออนเซ็น Fitness 
ห้องสมุด สวนพกัผ่อน Business 
Lounge และประตคีูย์การ์ด 

24,573 1,180 

กรณีศึกษา 
ที่ 3 

17,630 40% 7 ตัว โถงต้อนรับ ห้องจดหมาย สระว่าย
น้ำ  Fitness หอ้งอเนกประสงค์ สวน
พกัผอ่น และประตคีูย์การ์ด 

25,570 59 

กรณีศึกษา 
ที่ 4 

12,825 70% 4 ตัว โถงต้อนรับ ห้องจดหมาย สระว่าย
น้ำ Fitness ห้องประชุม สวน
พักผอ่น ประตูคีย์การ์ดและ Digital 
Door Lock  

13,348 257 

กรณีศึกษา 
ที่ 5 

19,203 70% 4 ตัว โถงต้อนรับ ห้องจดหมาย สระว่าย
น้ำ Fitness ห้องประชุม สวน
พักผอ่น Cubic Hub Sky Lounge 
Sky Gym และประตูคีย์การ์ด 

17,577 357 

 
จากตารางที่ 1 และ 2 เมื่อเปรียบเทียบตารางข้อมูลด้านกายภาพและด้านปริมาณขององค์ประกอบ

ต่างๆ ของอาคารชุด และวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดในการกำหนดราคาของอาคารชุด (จิรพล สังข์โพธิ์ และ 
ศราวุธ แรมจันทร์, 2563, หน้า 20) (นิธิกร เชื้อเจ็ดตน, 2561, หน้า 38-39) พบว่าข้อแตกต่างทางคุณลักษณะ
ของอาคารชุด ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้ 1. ด้านทำเลที่ตั ้ง พบว่าอาคารชุดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต 
Central Business District และอาคารชุดทุกกรณีศึกษาตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า 2. ด้าน
ลักษณะทางกายภาพของอาคารและห้องชุด พบว่าอาคารชุดทุกกรณีศึกษามีจำนวนอาคารไม่แตกต่างกัน แต่มี
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยและจำนวนชั้นที่แตกต่างกัน เป็นผลให้อาคารชุดทุกกรณีศึกษามีขนาดพ้ืนที่ส่วนกลาง ขนาด
พื้นที่ห้องชุด และจำนวนยูนิตของห้องชุดที่แตกต่างกันไปด้วย 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าอาคารชุด
ทุกกรณีศึกษามีจำนวนที่จอดรถ จำนวนลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน ซึ่งจาก 3 ประเด็น
ดังกล่าวที่พบ ส่งผลให้อาคารชุดทั้ง 5 กรณีศึกษามีราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่แตกต่าง ทั้งนี้การกำหนด
ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรจำเป็นต้องนำทั้ง 3 ประเด็นมาวิเคราะห์ร่วมกัน ไม่สามารถวิเคราะห์จากปริมาณ
หรือคุณลักษณะของด้านใดด้านหนึ่งได้ 
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ส่วนที่ 2 ขอบเขตหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 : สรุปข้อมูลประสบการณ์ ตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญของอาคารชุดระดับ 
High-end ขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 5 อาคาร 

ตำแหน่ง 

การแบ่งระดับตาม
โครงสร้างองค์กร 

ประสบการณ์ของ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (ปี) 

ขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน 

ระ
ดับ

บร
ิหา

ร 

ระ
ดับ

จัด
กา

ร 

ระ
ดับ

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
1 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
2 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
3 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
4 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
5 

คณะกรรมการ 
นิติบุคคลอาคาร

ชุด 

   2 2 1 1 2 • เป็นตัวแทนของเจ้าของร่วม 
• ตัดสินใจและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตาม 
  ขอบเขตท่ีกำหนดไว้ 
• ควบคุมการจัดการและตรวจสอบผลการ 
  บริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด 
• ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับนิติ 
  บุคคลอาคารชุด 

ผู้จัดการ 
นิติบุคคลอาคาร

ชุด 

   5 5 5 7 5 • เป็นตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุด 
• ตรวจสอบและลงนามเอกสารทาง 
  กฎหมาย 
• กำหนดนโยบายในการจัดการอาคารชุด 
• จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในด้านต่าง ๆ  
  ตามข้อบังคับหรือมติของท่ีประชุมใหญ่ 
  เจ้าของร่วม 
• วางแผนจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ 
  และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 

ผู้จัดการอาคาร/ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ

อาคาร 

   7 5 5 7 6 • จัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามนโยบาย 
  ท่ีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด  
  และปฏิบัติตามข้อบังคับหรือมติของที่ 
  ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม 
• ดูแลเรื่องงบประมาณ และค่าใช้จ่ายท่ี 
  เกี่ยวข้องกับการจัดการงานเบ้ืองต้น 
• บริหารจัดการเงินสดย่อย 
• วางแผนและตรวจสอบการทำงานของ 
  พนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 

พนักงาน 
นิติบุคคลอาคาร

ชุด 

   7 5 5 7 6 • ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ เช่น  
  การบำรุงรักษาระบบประกอบอาคา 
  การจัดทำเอกสาร 
• ติดต่อประสานงานกับเจ้าของร่วม และ 
  หน่วยงานต่าง ๆ 
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  ตามสัญญาจ้าง 
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จากตารางที่ 3 พบว่าสามารถเปรียบเทียบขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง เพ่ือจัด
ระดับตามโครงสร้างองค์กรได้ 3 ระดับ ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและ
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เทียบเท่าระดับบริหาร 2. ผู้จัดการอาคารหรือผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร เทียบเท่า
ระดับจัดการ 3. พนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เทียบเท่าระดับปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตหน้าที่ของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการงานบริการอาคารของนิติบุคคลอาคารชุดตามระดับของโครงสร้างองค์กรได้ดังนี ้

1. ระดับบริหาร มีหน้าที่ ดำเนินการตามหน้าที่ที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กำหนด โดย
กำหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื ่อนำมาวางแผนและตรวจสอบการปฏิบัติงานระยะยาว เช่น การจัดการ
งบประมาณในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น 

2. ระดับจัดการ มีหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับหรือมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม วางแผน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานระยะสั้น เช่น การจัดกำลังพลในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน
ประจำวัน และการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่ระดับบริหารกำหนดไว้ เป็นต้น 

3. ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตาม
สัญญาจ้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด เป็นตัวกลางในการประสานงาน อำนวยความสะดวกและให้บริการ
กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย  

จากขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 ระดับ มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Nicholas Burt ไดกลาวใน Facilities Management Good Practice Guide, Facility Management 
Association of Australia Ltd, 2012 ว ่าผ ู ้ท ี ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มีหน้าที ่ด ูแลและ
ประสานงานด้านการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานของอาคาร  และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
เพื่อให้การดำเนินการด้านกายภาพเป็นไปอย่างเหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่
อาศัย อีกทั้งบทบาทสำคัญคือการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับ เสริชย์ โชติพานิช (2553) ที่กล่าวว่าการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้อาคาร และมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ดูแลรักษา
ทรัพยากรกายภาพให้สอดรับและส่งเสริมความต้องการของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (ณวัลริณี สุวินิจวงษ์, 
2562) ซ่ึงนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการจัดการงานบริการอาคารของนิติบุคคลอาคารชุดเพ่ือให้อาคารอยู่ใน
สภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เจ้าของรวมและผู้พักอาศัยเกิดความเป็น
ระเบียบและสามารถอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุข อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังจนไปสู่ความพึงพอใจ
ของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในท้ายที่สุด 

ส่วนที่ 3 แนวทางในการจัดการงานบริการอาคารของนิติบุคคลอาคารชุด โดยอ้างอิงแนว
ทางการปฏิบัติจากสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 : สรุปแนวทางการจัดการงานบริการอาคารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามแนวทางของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

ลำดับ
ที่ 

แนวทางในการจัดการงานบริการอาคาร 

การดำเนินการช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
1 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
2 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
3 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
4 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
5 

ด้านงานรักษาความสะอาด 
1 มีพนักงานสำรองประจำอยู่ที่อาคาร ×    × 
2 มีพนักงานส่วนกลางเป็นพนักงานสำรอง      
3 เพิ่มการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณจุดเสีย่ง

ที่มีผู้ใช้งานสัมผัสที่มีผู้ใช้งานค่อนข้างบ่อยครั้ง เช่น มือจับประตู 
ปุ่มกดลิฟต์ ต้นไม้ปลอม เป็นต้น 

     

4 เพิ่มรอบในการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณ
จุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานสัมผัสที่มีผู้ใช้งานค่อนข้างบ่อยครั้ง ทุก ๆ 1-2 
ชั่วโมง 

     

5 จัดเตรียมน้ำยาทำความสะอาด (ที่สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้) 
และเพิ่มหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และรองเท้าบูท 

     

6 เพิ่มรอบการตรวจสภาพพื้นที่ส่วนกลางทุกวัน   ×  × 
ดา้นการจัดการขยะ 

7 มีถังขยะประจำชั้น ประกอบด้วย ถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง 
หรือถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย 

  ×  × 

8 เพิ่มถุงขยะสีแดงสำหรับผู้สุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ทำ
การกักตัวอยู่ 

     

9 เพิ่มจุดทิ้งขยะ (บริเวณหน้าห้อง) สำหรับผู้สุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยตดิเชื้อ 
COVID-19 ที่ทำการกักตัวอยู่ 

     

ด้านงานรักษาความปลอดภัย 
10 มีพนักงานสำรองประจำอยู่ที่อาคาร ×    × 
11 มีพนักงานส่วนกลางเป็นพนักงานสำรอง      
12 เพิ่มจุดคัดกรอง สแกนอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้า

อาคาร 
     

13 มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และรองเท้าบูท      
ด้านงานดูแลสวนและภูมิทัศน์  

14 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน      
ด้านงานกำจัดแมลง 

15 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน      
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ตารางท่ี 4 : สรุปแนวทางการจัดการงานบริการอาคารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามแนวทางของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ลำดับ
ที่ 

แนวทางในการจัดการงานบริการอาคาร 

การดำเนินการช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
1 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
2 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
3 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
4 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
5 

ด้านการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง 
16 มีการกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดตามมาตรการและประกาศ 

พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
     

17 มีการกำหนดจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละช่วงของพื้นที่ส่วนกลาง      
18 เพิ ่มจุดแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณสิ ่งอำนวยความสะดวกที่มี

ผู้ใช้งานค่อนข้างบ่อย เช่น บริเวณ Lobby เป็นต้น 
     

19 มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อ 
COVID-19 เดินทางออกจากอาคาร 

     

20 การกำหนดเส้นทางฉุกเฉินกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เช่น ใช้
ลิฟต์ขนของ เป็นต้น 

     

ด้านการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร 
21 เพิ่มรอบในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร × × × × × 
22 มีการกำหนดประเภทของงานที่สามารถดำเนินการได้ โดยต้อง

เป็นงานกรณีฉุกเฉินหรืองานเร่งด่วนเท่านั้น 
     

ด้านการจัดการพัสดุ/อาหาร 
23 มีการตั้งโต๊ะสำหรับจัดส่งอาหาร Delivery (โดยเจ้าของร่วมจะ

เป็นผู้รับผิดชอบเอง) 
     

24 เพิ่มการทำความสะอาดพัสดุโดยพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อก่อน
ทำการจัดเก็บ 

     

25 เพิ่มระยะห่างระหว่างพนักงานและเจ้าของร่วมขณะรับพัสดุ ×  ×  × 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

26 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการและแนว
ทางการปฏ ิบ ัต ิ เม ื ่อต ิดเช ื ้อ COVID-19 ผ ่าน Line Group, 
Application, ป้ายประกาศ (ในลิฟต์) หรือโทรทัศน์บริเวณใน
อาคาร 

     

27 มีการสำรวจข้อมูลของผู้ที่สุม่เสี่ยง/ตดิเชื้อ COVID-19 และกักตัวอยู่ที่
ห้อง 

     

28 มีการกำหนดช่องทางและช่วงเวลาในการสื่อสารกับเจ้าของร่วมที่
ชัดเจน 

     

 



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

62 

จากตารางที่ 4 พบว่าเนื่องด้วยรายละเอียดของงานไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้จากจำนวนทั้งหมด 9 ด้านมี 2 ด้านที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ด้านงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ และด้านงานกำจัดแมลง ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยพาเรโต (Pareto) พบว่ามี 
3 กรณีศึกษาที่มีการดำเนินงานไม่ครบทุกด้าน ได้แก่ 

กรณีศึกษาที่ 1 มีความเสี่ยงและเกิดปัญหาร้อยละ 14.29 โดยไม่พบการดำเนินการในข้อ 1, 10, 21 
และ 25 เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการจัดจ้างคู่สัญญาของงานรักษาความสะอาดและงานรักษา
ความปลอดภัยเดิม เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในสัญญาได้ทันท ี

กรณีศึกษาที่ 3 มีความเสี่ยงและเกิดปัญหาร้อยละ 14.29 โดยไม่พบการดำเนินการในข้อ 6, 7, 21 
และ 25 เนื่องจากภาระงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงใช้การสุ่มตรวจสภาพพื้นที่ส่วนกลางแทน และมีถังขยะ
อันตรายบริเวณห้องทิ้งขยะส่วนรวมแล้ว จึงไม่ตั้งถังขยะอันตรายบริเวณประจำชั้น 

กรณีศึกษาที่ 5 มีความเสี่ยงและเกิดปัญหาร้อยละ 21.43 โดยไม่พบการดำเนินการในข้อ 1, 6, 7, 10, 
21 และ 25 สาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทคู่สัญญาของ
งานรักษาความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัย และจัดจ้างพนักงานสำรองเพิ่มเติมได้ และข้อจำกัดของ
ความต้องการของเจ้าของร่วมจึงไม่มีการตั้งถังขยะอันตรายบริเวณประจำชั้น อีกท้ังเนื่องด้วยภาระงานของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องจึงใช้การสุ่มตรวจสภาพพ้ืนที่ส่วนกลางแทน 

ทั้งนี้ในข้อ 21 และ 25 ทั้ง 3 กรณีศึกษาไม่พบการดำเนินการเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีมุมมองเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่าหัวข้อดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดการงานบริการอาคารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ทั้ง 5 กรณีศึกษา พบอุปสรรคในการจัดการงานบริการอาคาร โดยเกิดจากสาเหตุทั้งหมด 5 สาเหตุ 
และส่งผลกระทบจำนวน 4 ข้อ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 : สรุปอุปสรรคที่พบ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นของการจัดการงานบริการ
อาคารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องของทั้ง 5 อาคาร 

กรณี 
ศึกษา

ที ่

อุปสรรคที่พบในการจัดการงานบริการอาคาร สาเหตุท่ีทำให้เกิดอุปสรรค ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ด้า
นง

าน
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าม
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ด 
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จากตารางที่ 5 เมื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นตารางไขว้ (Cross-Tabulation Table) และหาประเด็น
สำคัญจากความซ้ำของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นดังนี ้ประเด็นที่ 1 พบว่าอุปสรรคที่พบ
ในการจัดการงานบริการอาคารมีจำนวน 6 ด้าน โดยด้านที่พบมากเป็นลำดับแรกได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งกรณีศึกษาทุกอาคารพบอุปสรรคดังกล่าวเช่นเดียวกัน ลำดับที่ 2 ได้แก่ ด้านงานรักษาความสะอาด และ
ด้านงานรักษาความปลอดภัย ที่พบอุปสรรคจำนวน 4 อาคาร และลำดับที่ 3 ได้แก่ ด้านการจัดการพัสดุ/
อาคาร ที่พบอุปสรรคจำนวน 3 อาคาร ประเด็นที่ 2 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดการงานบริการอาคาร
มี 5 สาเหตุ ซ่ึงพบสาเหตุที่เจ้าของร่วมไม่สวมหน้ากากอนามัย มากที่สุดเป็นลำดับแรก ลำดับที่ 2 ได้แก่ สาเหตุ
ที่เจ้าของร่วมหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลสำคัญและไม่แจ้ง Timeline ให้ชัดเจน โดยพบสาเหตุดังกล่าว 4 อาคาร 
และลำดับที่ 3 ได้แก่ สาเหตุที่พนักงานไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน และพนักงานไม่ปฏิบัติงานตามรอบที่กำหนดไว้ 
พบสาเหตุดังกล่าว 3 อาคาร ประเด็นที่ 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี 4 ข้อ โดยข้อที่พบมากที่สุดเป็นลำดับแรก
ได้แก่ เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงานเกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงาน ลำดับที่ 2 ได้แก่ เกิดเกิดข้อร้องเรียนจากเจ้าของรว่ม 
ผู้พักอาศัย และพนักงาน โดยพบข้อดังกล่าวจำนวน 4 อาคาร และลำดับที่ 3 ได้แก่ เกิดความไม่เชื่อมั่นในทีม
ปฏิบัติงานที่พบจำนวน 2 อาคาร 

จากประเด็นอุปสรรค สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถสรุประดับความ
รุนแรงของแต่ละประเด็นได้ 4 ระดับ โดยใช้แผนภูมิพาเรโตในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ระดับความรุนแรง
มาก ระดับความรุนแรงปานกลาง ระดับความรุนแรงน้อย และระดับความรุนแรงน้อยที่สุด จากนั้นผู้วิจัยได้นำ
อุปสรรค สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของแต่ละประเด็นมากำหนด
เป็นหัวข้อเพ่ือจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6-8 

ตารางท่ี 6 : สรุปการลำดับความสำคัญของอุปสรรคที่พบในการจัดการงานบริการอาคารในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ระดับความรุนแรงของ
อุปสรรคในการจัดการ 

งานบริการอาคาร 

อุปสรรคที่พบในการจัดการ 
งานบริการอาคาร 

การลำดับความสำคัญของแต่ละกรณีศึกษา 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
1 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
2 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
3 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
4 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
5 

1. ระดับความรุนแรงมาก ด้านการประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 1 
2. ระดับความรุนแรง 

ปานกลาง 
ด้านงานรักษาความสะอาด 2 2 2 2 2 
ด้านการจัดการพัสดุ/อาหาร 4 4 3 4 4 
ด้านงานรักษาความปลอดภัย 3 3 4 3 5 
ด้านการจัดการขยะ 5 5 5 6 3 

3. ระดับความรุนแรงน้อย ด้านการบำรุงรักษาระบบ 
ประกอบอาคาร 

6 6 6 5 6 

4. ระดับความรุนแรงน้อย
ท่ีสุด 

ด้านการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง 7 7 7 7 7 
ด้านงานกำจัดแมลง 9 9 8 8 8 
ด้านงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ 8 8 9 9 9 

หมายเหตุ: 1 เท่ากับสำคัญมากที่สุด 5 เท่ากับสำคัญน้อยที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปน้อย) 
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ตารางท่ี 7 : สรุปการลำดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคของการจัดการงานบริการอาคารใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ระดับความรุนแรงของ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอปุสรรค
ในการจัดการงานบริการ

อาคาร 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอปุสรรค 

การลำดับความสำคัญของแต่ละกรณีศึกษา 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
1 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
2 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
3 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
4 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
5 

1. ระดับความรุนแรงมาก เจ้าของร่วมไม่สวมหน้ากากอนามัย 1 1 1 1 1 
เจ้าของร่วมหลีกเลี ่ยงการให้ข้อมูล
สำค ัญและไม ่แจ ้ ง  Timeline ให้
ชัดเจน 

2 2 2 2 2 

2. ระดับความรุนแรง 
ปานกลาง 

พนักงานไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน 3 3 4 3 4 

3. ระดับความรุนแรงน้อย พนักงานไม่ปฏิบัติงานตามรอบ 
ที่กำหนดไว้ 

5 4 3 4 5 

4. ระดับความรุนแรงน้อย
ท่ีสุด 

พนักงานสำรองจากส่วนกลางไม่มี
ความชำนาญด้านพื้นที่ 

4 5 5 5 3 

หมายเหตุ: 1 เท่ากับสำคัญมากที่สุด 5 เท่ากับสำคัญน้อยที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปน้อย) 

ตารางท่ี 8 : สรุปการลำดับความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นในการจัดการงานบริการอาคารในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ
จัดการงานบริการอาคาร 

ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

การลำดับความสำคัญของแต่ละกรณีศึกษา 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
1 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
2 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
3 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
4 

กร
ณ

ีศึก
ษา

ที่ 
5 

1. ระดับความรุนแรงมาก เกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย 1 1 1 1 1 
2. ระดับความรุนแรง 

ปานกลาง 
เกิดความไม่ปลอดภัย 2 2 2 2 2 

3. ระดับความรุนแรงน้อย เกิดข้อร้องเรียน 4 3 3 3 3 
4. ระดับความรุนแรงน้อย

ท่ีสุด 
เกิดความไม่เชื่อมั่นในทีมปฏิบัติงาน 3 4 4 4 4 

หมายเหตุ: 1 เท่ากับสำคัญมากที่สุด 5 เท่ากับสำคัญน้อยที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปน้อย) 
 

จากตารางที่ 6-8 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากการลำดับความสำคัญระดับความรุนแรงของอุปสรรคที่
พบ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นของทั้ง 5 กรณีศึกษา แสดงให้เห็นว่าทุกกรณีศึกษา  
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ให้ความสำคัญในการแก้ไขกับอุปสรรคที่พบ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับความ
รุนแรงมากเป็นลำดับแรก ซึ ่งได้แก่ด้านการประชาสัมพันธ์  อันมีสาเหตุจากการที่ เจ้าของร่วมไม่สวม 
หน้ากากอนามัย และเจ้าของร่วมหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลสำคัญและไม่แจ้ง Timeline ให้ชัดเจน ส่งผลให้
เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงานเกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย เช่น ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 
จากนั้นจึงทำการแก้ไขอุปสรรคที่พบในระดับความรุนแรงปานกลางและระดับความรุนแรงน้อยเป็นลำดับถัดมา 
ส่วนระดับความรุนแรงน้อยที่สุดจะไม่มีการดำเนินการแก้ไข เนื่องจากไม่พบอุปสรรคในงานบริการอาคาร ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
สรุป  

การจัดการงานบริการอาคารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาคารชุด
ระดับ High-end ขึ้นไป มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีแนวทางในการจัดการงานบริการอาคารของนิติบุคคลอาคารชุดทั้งหมด 9 ด้าน 28 ข้อ พบว่า
กรณีศึกษาจาก 3 ใน 5 อาคารแม้มีการดำเนินงานครบทุกด้านแต่ปฏิบัติไม่ครบทั้ง 28 ข้อ เป็นผลให้เกิดความ
เสี่ยงและเกิดปัญหาดังนี้ กรณีศึกษาที่ 1 มีความเสี่ยงและเกิดปัญหาร้อยละ 14.29 กรณีศึกษาที่ 3 มีความเสี่ยง
และเกิดปัญหาร้อยละ 14.29 และกรณีศึกษาที่ 5 มีความเสี่ยงและเกิดปัญหาร้อยละ 21.43 ทั้งนี้แนวทางใน
การจัดการอาคารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสมาคมบริหารทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางให้ครบทุกด้านเพื่อปิดโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงหรือปัญหาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสริชย์ โชติพานิช (2553) เรื ่ององค์ประกอบของระบบ
กายภาพ ที่ทุกอาคารจำเป็นต้องมีการดำเนินงานโดยเฉพาะกลุ่มงานบริการสนับสนุน ที่งานแต่ละด้านมี
ความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารอาคารให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน 
และจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานพบอุปสรรคในการจัดการงานบริการ
อาคารจำนวน 6 จาก 9 ด้าน ด้านที่พบมากเป็นลำดับแรกได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ลำดับที่ 2 ได้แก่ ด้าน
งานรักษาความสะอาด และด้านงานรักษาความปลอดภัย และลำดับที่ 3 ได้แก่ ด้านการจัดการพัสดุ/อาคาร 
และจากการสัมภาษณ์พบว่าอุปสรรคทั้งหลายดังกล่าวมีสาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค 5 สาเหตุ ซึ่งพบสาเหตุที่
เจ้าของร่วมไม่สวมหน้ากากอนามัย มากที่สุดเป็นลำดับแรก ลำดับที่ 2 ได้แก่ สาเหตุที่เจ้าของร่วมหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลสำคัญและไม่แจ้ง Timeline ให้ชัดเจน และลำดับที่ 3 ได้แก่ สาเหตุที่พนักงานไม่สวมอุปกรณ์
ป้องกัน และพนักงานไม่ปฏิบัติงานตามรอบที่กำหนดไว้ จากสาหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคส่งผลกระทบทั้งหมด 4 
ข้อ โดยข้อที่พบมากที่สุดเป็นลำดับแรกได้แก่ เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงานเกิดความเสี่ยงด้าน
สุขอนามัย และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงาน ลำดับที่ 2 
ได้แก่ เกิดข้อร้องเรียนจากเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงาน และลำดับที่ 3 ได้แก่ เกิดความไม่เชื่อมั่นใน
ทีมปฏิบัติงาน จากนั้นสามารถสรุประดับความรุนแรงของอุปสรรค สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นได้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับความรุนแรงมาก ระดับความรุนแรงปานกลาง  ระดับความรุนแรงน้อย 
และระดับความรุนแรงน้อยที่สุด ซึ่งพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 5 อาคาร ให้ความสำคัญในการแก้ไขกับอุปสรรคที่พบ 
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับความรุนแรงมากเป็นลำดับแรกคือด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อันมีสาเหตุจากการที่เจ้าของร่วมไม่สวมหน้ากากอนามัย และเจ้าของร่วมหลีกเลี่ยงการให้
ข้อมูลสำคัญและไม่แจ้ง Timeline ให้ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และพนักงานเกิดความเสี่ยง
ด้านสุขอนามัย เช่น ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น แม้ด้านดังกล่าวมีการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติ
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ตัวของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย รวมถึงกำหนดช่องทางและช่วงเวลาในการสื่อสารกับเจ้าของร่วมและผู้พัก
อาศัยได้อย่างทั่วถึงและชัดเจนแล้ว แต่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

ดังนั้นจากความสำคัญของแนวทางในการจัดการอาคารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทุกด้าน และข้อค้นพบจากอุปสรรค สาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กรณีศึกษาที่ 1, 3 และ 5 จึงควรเพิ่มแนวทางในการปฏิบัติให้ครอบคลุม โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้แนวคิดของ Barrett (1995)  เรื่องโครงสร้างของการบริหารทรัพยากรกายภาพที่กำหนดให้ส่วนบริหาร
จัดการ (Strategic Facility Management) มีหน้าที่จัดหาและจัดสรรทรัพยากรกายภาพให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จัดเตรียมข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นต้น และส่วนจัดการงานปฏิบัติการ (Operational Facility Management) มีหน้าที่ใน
การจัดหาผู้ดำเนินการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน อีกท้ังเมื่อปฏิบัติงาน
แล้วต้องมีการกำกับและตรวจสอบการดำเนินงานให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามแนวทางต่าง ๆ  
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บทคัดย่อ   

การวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากรอาคารโดยการวิเคราะห์เกณฑ์สำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภท
หลอดไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดการทรัพยากรอาคารในการสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ 
ที่ใช้ในงานบำรุงรักษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของอาคารสำนักงาน ที่มีการกำหนดเกณฑ์การสำรอง
หลอดไฟ ไว้เป็นค่าต่ำสุด และสูงสุด เกณฑ์ที่กำหนดจะอยู่ที่ 150 และ 500 หลอด ทำให้มีหลอดไฟสำรองคง
ค้างเป็นจำนวนมาก เปลืองพื้นที่การจัดเก็บ และมีค่าใช้จ่ายการสำรองหลอดไฟสูงมาก จึงต้องมีการวิเคราะห์
เกณฑ์ในการสำรองหลอดไฟ โดยพิจารณาจากประเภทของหลอดไฟที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร จำนวน
หลอดไฟที่ใช้งานในแต่ละพื้นที่ จำนวนชั่วโมงการใช้งานในแต่ละวัน เพื่อนำมาหาค่าอายุเฉลี่ยการใช้งานของ
หลอดไฟตามการใช้งานจริง โดยเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานของหลอดไฟจากบริษัทผู้ผลิตและจำนวนชั่วโมง
ที่ใช้งานในแต่ละวัน แทนการกำหนดเกณฑ์แบบเดิม 

ผลการวิเคราะห์เพื่อหาจำนวนหลอดไฟสำรอง ในงานบำรุงรักษาอาคาร โดยใช้เกณฑ์การสำรอง  
ในอัตรา 10% ของจำนวนหลอดที่ใช้งาน เมื่ออายุเฉลี่ยของหลอด ใช้งานได้นานกว่า 2 ปี และ 20% ของ
จำนวนหลอดที่ใช้งาน เมื่ออายุเฉลี่ยของหลอด มีการใช้งานน้อยกว่า 2 ปี ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า การ
สำรองหลอดไฟทุกประเภท มีจำนวนหลอดไฟและค่าใช้จ่ายลดลง ยกเว้น หลอดไฟประเภทที่ 2 หลอดฟลูออ
เรสเซ็นต์ TL5 865/28W มีจำนวนหลอดสำรองมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเดิมของอาคาร จาก 150 หลอด เป็น 170 หลอด 
และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 760 บาท เพราะเป็นหลอดไฟที่ใช้งานในอาคารนี้มากที่สุดถึง 1,692 หลอด ค่าใช้จ่าย
รวมในการซื้อหลอดไฟสำรองทุกประเภท ลดลงจาก 260,550 บาท เหลือเพียง 27,520 บาท ลดค่าใช้จ่ายลง
ได้ทั้งสิ้นรวม 233,030 บาท ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับหลักในการบริหารทรัพยากรอาคาร คือ การทำให้
ค่าใช้จ่ายลดลง แต่ไม่มีผลกับประสิทธิภาพการทำงาน 
 
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรอาคาร  เกณฑส์ำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า หลอดไฟ  
 
ABSTRACT   

The research on the facility management by threshold analysis for backing up electrical 
equipment on bulb types used in maintenance work. The objective of this research was to 
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study and manage the facility of building for electrical equipment of bulbs back up of 
maintenance. Starting from the problems analysis of the office building in which the bulbs 
reserve threshold was set by the minimum and maximum values. The minimum and maximum 
thresholds were set at 150 and 500 lamps, respectively. The leaving large of spare bulbs in 
stock, waste of storage space and the cost of backing up bulbs was very high. Therefore,  
the thresholds for spare bulbs must be analyzed by considering from the bulb types used in 
the common areas of the building, number of bulbs in each area and hours of used per day 
to find the average lifespan of the bulb according to actual use compared with the lifetime 
from the manufacturer and hours of used per day instead of the old thresholds. 
 The results of the analysis to determine the back- up bulbs in building maintenance. 
By using a reserve basis at the rate 10% of number of lamp used in case of the average life 
bulbs was more than 2 years and the rate 20% in case of the average life bulbs was less than 
2 years. The results of the analysis found that all types of back-up bulbs have less  bulbs and 
costs, except for type 2 was fluorescent TL5 865/28w. There were more spare bulbs than  
the old minimum thresholds of the building from 150 to 170 bulbs and expenses increased 
by 760 bath, because the most used bulbs in this building was 1692 bulbs. The total cost of 
purchasing all types of back-up bulbs was reduced from 260,550 bath to 27,520 bath.  
The total expenses decreased 233,030 bath. The results of this research was consistent with 
the principle of facility management, which reduced costs but no effect with efficiency 
of work. 
 
Keywords: Facility Management, Back-up Electrical Equipment Threshold, Bulb   
 
บทนำ   

การจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ที่ต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาระบบ
วิศวกรรมอาคาร เพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารและงานระบบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น  ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง เป็นระบบที่มีใช้ในทุกพ้ืนที่ของอาคาร ในแต่ละพ้ืนที่จะถูกออกแบบตามลักษณะการใช้งาน ที่มีความ
ต้องการความสว่างที่แตกต่างกัน จึงทำให้ในแต่ละอาคารจะมีการใช้หลอดไฟฟ้าหลายประเภท ที่ต้องมีความ
ส่องสว่างเหมาะสมกับพื้นที่ ในงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จึงต้องมีการสำรองหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้ใน
อาคาร ให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้งาน 

 การสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทีม่ีหลอดไฟเป็นส่วนประกอบสำคัญในการใช้งาน 
ปัญหาส่วนมากในการบำรุงรักษาที่เกิดจากการเสียหายทันทีทันใด (Breakdown Maintenance) ทีไ่ม่สามารถ
ซ่อมหลอดไฟได้แต่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อเกิดการเสียหายเท่านั้น แตกต่างจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) ที่จะวางแผนการบำรุงรักษาก่อนที่จะเกิดการเสียหายต่ออุปกรณ์ เช่น ระบบ
ปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ที ่จะต้องมีการจัดทำใบรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่ต้องแสดงรายละเอียด
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ครบถ้วน ชัดเจนตามมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละชนิด มีการวางแผนระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายอย่างทันทีทันใด ที่จะส่งผลกระทบกับการใช้งานและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร  

การจัดการทรัพยากรอาคารในการสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟฟ้า มีความสำคัญในงาน
บำรุงรักษาอาคาร ที่จะต้องมีความพร้อมที่จะนำไปใช้เปลี่ยนได้ทันที เมื่อหลอดไฟเกิดการเสียหาย  โดยมีการ
จัดซื้อหลอดไฟสำรองอย่างต่อเนื่อง จนมีมากเกินความจำเป็นต่อการใช้งาน อีกท้ังระยะเวลาจัดเก็บที่ยาวนาน 
ทำให้หลอดไฟเกิดการเสื่อมสภาพ ต้องเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อที่มากเกินความต้องการในการใช้งาน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารสำนักงาน เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็น
เตอร์ ที่มีการสำรองหลอดไฟไว้เป็นจำนวนมาก บางชนิดมีค่าต่ำสุด จำนวน 150 หลอด และสูงสุด จำนวน 
500 หลอด จึงจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์จำนวนหลอดไฟ ที่ควรจะสำรองไว้ในงานบำรุงรักษา ว่าควรมีจำนวน
เท่าไร ในแต่ละประเภทของหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานที่ต่างกัน อีกทั้งระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละพื้นที่ก็
ไม่เหมือนกัน โดยต้องมีการจัดการสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ สำหรับงานบำรุงรักษา ในจำนวนที่
เหมาะสมตามอายุการใช้งานของหลอดไฟ แต่ละประเภท และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่
ของอาคาร 

 
ทบทวนวรรณกรรม   

การวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดการบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำรอง ประเภทหลอดไฟ สำหรับงานบำรุงรักษาอาคาร ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

การบริหารทรัพยากรกายภาพของอาคาร 
การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต้องมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ ดูแลรักษาและบริการเพื่อให้ทรัพยากร

กายภาพทำงานสอดรับ ส่งเสริม และตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพผลสูงสุด 
คือการทำให้ระบบกายภาพ ทรัพยากรกายภาพทำงานสอดคล้องและสมดุลตามเป้าหมาย พันธกิจ ลักษณะ
กิจกรรมขององค์กรนั้น 

การบริหารทรัพยากรกายภาพ จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะขององค์กรและผู้ใช้อาคารเพื่อนำมากำหนด
นโยบาย และเป้าหมายของการบริหาร จัดการ และปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ให้สามารถเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้อง และสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลดการสูญเสียและ
สิ้นเปลืองน้อยลง เกิดการใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างการบริหารทรัพยากรกายภาพ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ส่วนบริหารจัดการ (Strategic FM) เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่ ในการกำหนดนโยบาย วางแผน 

จัดการแผน และดำเนินการในระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรมีทรัพยากรกายภาพที่เพียงพอ และ
สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะกลางและระยะยาว 

2) ส่วนจัดการงานปฏิบัติงาน (Operational FM) เป็นส่วนที่ทำหน้าที ่ในการจัดการงานในระดับปฏิบัติ 
อันได้แก่ งานบริการด้านอาคารสถานที่ เช่น งานดูแลบำรุงรักษาอาคาร Operations and Maintenance งาน
รักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการอื่น ๆ ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้และ
อาคารนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติงานในอาคารได้รับความสะดวกปลอดภัย 
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แนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรกายภาพ  
1) การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Effective) มุ่งก่อให้เกิดการใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์สูงสุด

ระหว่างคุณภาพและค่าใช้จ่าย 
2) บูรณาการ (Integrative) เป็นการทำงานอย่างประชาสัมพันธ์กันเพ่ือให้เกิดการประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) กลยุทธ์ (Strategic) เป็นการทำงานเชิงวางแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวมากกว่าการ

ทำงานประจำวันเพื่อให้อาคารสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างและสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจองค์กร 
4) การทำงานเชิงรุก (Proactive) เป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อน

ปัญหาจะเกิดโดยมีระบบการคาดการณ์และป้องกันเหตุล่วงหน้า เช่น การทำ Preventive Maintenance และ
การจัดทำแผนระยะยาวการจัดเตรียมทรัพยากรกายภาพล่วงหน้า เป็นต้น 

5) การทำงานเชิงรับอย่างทันท่วงที (Responsively Reactive) เน้นการทำงานสนองการแก้ไขปัญหา 
ด้านกายภาพและบริการด้านอาคารสถานที่อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ (เสริชย์ โชติพานิช, 2553) 

การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 
วิธีการจัดกลุ่มสินค้า ABC เป็นวิธีการจำแนกสินค้าคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณา

ประมาณ และมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล  ตรวจนับ และควบคุม
สินค้าคลังที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกิน
ความจำเป็นในการควบคุมสินค้าจำนวนมาก และราคาที่แตกต่างกัน วิธีการควบคุมสินค้าคงคลัง มีลักษณะที่
เป็นสัดส่วนความสำคัญ เช่น ถ้าปรับปรุงงานที่สำคัญที่สุดเพียงร้อยละ 10-20 ก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงมากโดย
เรียกว่า กฎ 20/80 หรือ วิธีการจัดกลุ่ม ABC หรือ ABC Analysis ซึ่งเป็นการแยกสินค้าคงคลังออกตาม
ประเภทของความสำคัญ  

หลักการวิเคราะห์การจำแนกสินค้าคงคลังแบบ ABC Analysis 
วิธีการจัดกลุ่มสินค้า ABC เป็นวิธีการจำแนกสินค้าคงคลัง ออกเป็นแต่ละประเภท โดยพิจารณา

ปริมาณ และมูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นการแยกสินค้าคงคลังออกตามประเภทของ
ความสำคัญ ดังนี้ 

1) กลุ่ม A เป็นสินค้าที่สำคัญมาก มูลค่าสูง โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณร้อยละ 10 - 
20 ของสินค้าทั้งหมด และจะมีมูลค่าอยู่ประมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
2) กลุ่ม B เป็นสินค้าทั้งหมดที่มีความสำคัญปานกลางโดยทั่วไปสินค้าคงคลังประเภทนี้มีอยู่ประมาณ 

ร้อยละ 30-40 ของสินค้าทั้งหมด มีมูลค่าสินค้าประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าท้ังหมด 
3) กลุ่ม C เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสำคัญน้อยที่สุดเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำ และมีอัตราการเก็บรักษาที่

มากที่สุดประมาณ ร้อยละ 40-50 และมีมูลค่า ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
การควบคุมคลังสินค้ากลุ่ม ABC สามารถควบคุมกลุ่มสินค้า ได้แก่ 
1) การควบคุมกลุ่มสินค้ากลุ่ม A จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และเข้มงวด การสั่งการ และ

การใช้จะต้องมีการบันทึกรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ มีการตรวจสอบ การควบคุมอย่างใกล้ชิด อาจ
รวมถึงการสำรองวัตถุดิบที่จะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก ๆ แผนกจัดซื้ออาจต้องทำสัญญากับ
ลูกค้าให้ส่งวัตถุดิบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่สอดคล้องกับอัตราการใช้ และต้องระมัดระวังในเรื่องของการ
กำหนดขนาดการสั่งซื้อ และต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถส่งของทันกับกำหนดต้องใช้การสำรองของ
คลังสินค้าจะต้องอยู่ในระดับที่ทำให้การบริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งโอกาสที่จะเกิดสินค้าขาดมีน้อย 
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2) การควบคุมกลุ่มสินค้า กลุ่ม B ควรจะควบคุม และติดตามโดยระบบ ซึ่งต้องกำหนดช่วงเวลาใน
การควบคุม และตรวจสอบ เช่น มีการตรวจสอบทุก ๆ ช่วงเวลา 3-4 เดือน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ของการสั่ง และกำหนดจุดสั่งซื้อของคงคลังเหล่านั้น สามารถวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบของคลังหลาย  ๆ แบบที่
ได้กล่าวมา ซึ่งการสั่งซื้อจะไม่บ่อยครั้ง เท่าสินค้ากลุ่ม A ต้นทุนของสินค้าขาดแคลนสำหรับสินค้าประเภท B 
ไม่ควรเกิดข้ึน โดยพยายามจัดสินค้าสำรองให้เพียงพอต่อการควบคุมสินค้าแม้ว่าการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง 

3) การควบคุมกลุ่มสินค้า กลุ่ม C เป็นสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่ำ แต่มีจำนวนมาก จึงไม่จำเป็นต้อง
เข้มงวดมากนักโดยใช้วิธีง่าย ๆ แต่ก็ควรมีการตรวจสอบที่เป็นงานประจำอย่างเพียงพอในการดำเนินการสั่งซื้อ
อาจไม่จำเป็นต้องประเมินจุดสั่งซื้อใหม่ หรือการหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดซึ่งมีการพิจารณาตรวจสอบเพ่ือ
ปรับปรุงต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น อัตราการใช้ ช่วงเวลานำต้นทุน และค่าใช้จ่าย ซึ ่งอาจจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าของปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2550) 

การบำรุงรักษาที่เกิดจากการเสียหายทันทีทันใด (Breakdown Maintenance)    
การบำรุงรักษาวิธีนี้ ถือได้ว่าเป็นวิธีการบำรุงรักษาที่ดำเนินการโดยไร้การบำรุงรักษา เพราะในความ

เป็นจริงฝ่ายซ่อมบำรุงจะไม่ต้องปฏิบัติงานใด ๆ เลยจนกว่าจะมีรายงานว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณช์ำรุด ใช้งาน
ต่อไปไม่ได้ การบำรุงรักษาประเภทนี้จะใช้ในบางสถานการณ์ เช่น ในอาคารที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีอุปกรณ์
อะไหล่ทดแทนพร้อมอยู ่เสมอ หรือสามารถสั ่งซื ้อได้อย่างทันทีทันใด โดยที่ค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจากการ
บำรุงรักษาประเภทนี้ ควรน้อยกว่าการใช้วิธีการบำรุงรักษาแบบอื่น  เช่น การบำรุงรักษาหลอดไฟฟ้าที่ จะ
เปลี่ยนเมื่อหลอดไฟขาด หรือเปลี่ยนก๊อกน้ำประปาชำรุด เป็นต้น ข้อเสียของการบำรุงรักษาประเภทนี้ ได้แก่  

1) ไม่มีสัญญาณใด ๆ บอกเป็นการเตือนล่วงหน้าเมื่อเครื่องจักรเริ่มชำรุด 
2) ไม่สามารถยอมรับได้ ในระบบที่ต้องการความเชื่อมั่นสูง เช่น ระบบลิฟท์ 
3) ต้องเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง 
4) ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติตามแผนการผลิตได้ตามประสงค์ 
5) ไม่สามารถวางแผนงานในการบำรุงรักษาได้ (อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล, 2557) 

ประเภทของหลอดไฟฟ้า 
ประเภทของหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างในอาคารที่มีใช้มีหลากหลายชนิด ที่ใช้ในอาคารสรุปได ้ดังนี้ 
1) หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้า ที่จะใช้ไฟฟ้า ไปกระตุ้น

อะตอมของไอปรอท จะทำให้ผลิตแสงอุลตร้าไวโอเล็ตคลื่นสั้น ที่ทำให้สารเรืองแสงเกิดการเรืองแสงผลิตแสงที่
มองเห็นได้ หลอดฟลูออเรสเซนต์จะเปลี ่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง ที ่มีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไส้ 
สิ้นเปลืองพลังงานต่ำ แต่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง เพราะต้องใช้บัลลาสต์ (Ballast) เพ่ือควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า
ในวงจรที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้า     

 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 หรือที่เรียกว่า หลอดผอม มีขนาดเล็กกว่าหลอดไฟฟ้า T8ประมาณ 40% 
และเล็กกว่า หลอดไฟฟ้า T12 ประมาณ 60% หลอดไฟฟ้า T5 โดยทั่วไปมีอายุการใช้งาน20,000 ชั่วโมง เมื่อ
เทียบกับหลอดไฟ T8 ซ่ึงมีอายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 

2) หลอดไฟฟ้าตะเกียบ (Compact Fluorescent Lamp) ถูกออกแบบมา เพื่อทดแทนหลอดไฟฟ้า
ชนิดไส้ มีขนาดกะทัดรัด และประหยัดพลังงาน ตัวหลอดจะโค้งงอหรือพับ เพื่อให้มีขนาดพอดีกับพื้นที่ติดตั้ง
ของหลอดไฟไส้ และมีการออกแบบให้สามารถติดตั ้งเข้ากับขั ้วไฟสำหรับหลอดไฟไส้ได้ โดยมี บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งอยู่ที่ฐานของหลอดไฟฟ้า 
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 จากการพัฒนาของเทคโนโลยีการส่องสว่าง หลอดไฟฟ้าตะเกียบ ขนาด 13 วัตต์ เทียบได้กับหลอด
ไฟฟ้าไส้ ขนาด 60 วัตต์ ที่ให้ความเข้มของแสง 700 ลูเมน แต่หลอดไฟฟ้าตะเกียบ ขนาด 15 วัตต์ จะให้ความ
เข้มของแสง 800 ลูเมน เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฟ้าไส้ ที่ให้ความเข้มของแสงเดียวกันหลอดไฟฟ้าตะเกียบ 
จะใช้กำลังงานไฟฟ้า เพียง 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 3 และมีอายุการใช้งานนานกว่า 8-15 เท่าสามารถประหยัดค่า
ไฟฟ้าได้ถึง 5 เท่า และบรรจุสารปรอทเหมือนกับหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 

3) หลอดไฟฟ้าไดโอดเปล่งแสง (Light – Emitting Diode Lamp ; LED) หรือที่เรียกว่าหลอดไฟฟ้า
แอลอีดี เป็นอุปกรณ์กำเนิดแสงแบบโซลิดสเตต (Solid State) และเป็นอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (Semi-conductor) 
หลอดไฟฟ้า LED ในยุคแรก ๆ จะเปล่งแสงสีแดงที่มีความเข้มต่ำ แต่ในปัจจุบันจะเปล่งแสงความยาวคลื่นอัลต
ร้าไวโอเล็ตและอินฟราเรดด้วย ทำให้มีค่าความสว่างสูงมาก มีข้อดีกว่าหลอดไฟฟ้าไส้ คือ  มีการสิ้นเปลือง
พลังงานที่ต่ำกว่ามาก และมีอายุการทำงานที่ยาวนานกว่า มีความทนทาน มีขนาดเล็ก และตัดต่อวงจรได้อย่าง
รวดเร็ว ใช้ในงานที่หลากหลาย เช่น หลอดไฟฟ้ายานยนต์ หลอดไฟฟ้าโฆษณา หลอดไฟฟ้าข้อความ หลอด
ไฟฟ้าอินฟราเรดในรีโมท เป็นต้น  

4) หลอดเมทัลฮาไลน์ (Metal Halide Lamp) ลักษณะการกำเนิดแสง จะคล้ายกับหลอดแสงจันทร์ 
แต่มีการใส่ก๊าซกลุ่มฮาไลด์ เข้าไปในตัวหลอด ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่าง มากกว่าหลอดแสง
จันทร์ มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และให้ค่าความถูกต้องของสีที่ดีขึ้น หลอดเมทัลฮาไลด์เป็นหลอดที่นิยมใช้
มากสำหรับโคมไฟที่ติดตั้ง มีความสูง ตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป เช่น ใช้ในสนามกีฬา ใช้เป็นไฟสาดอาคารเพื่อเน้น
ความสวยงาม โดยมีอายุการใช้งานได้นานถึง 24,000 ชั่วโมง (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2562) 

การจัดการวัสดุคงคลังที ่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง กรณีศึกษา สำนักทางหลวงชนบทที ่ 17 
(เชียงราย)  
 การจัดการวัสดุคงคลังที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทางของสำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ได้มีการนำ
แนวคิดการจัดการวัสดุ มาใช้ในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การจัดเก็บวัสดุคงคลัง การใช้งาน การเก็บวัสดุคงคลัง 
และการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ส่วนในด้านการสั่งซื้อวัสดุคงคลังนั้น อาศยัประสบการณ์ในการทำงานของหัวหน้า
หน่วยงานพัสดุและพนักงานสั่งซื้อวัสดุ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยไม่ได้เป็นไป ตามแนวคิดการหาปริมาณ
การสั่งซื้ออย่างประหยัด หรือการหาจุดสั่งซื้อใหม่ โดยทางสำนักงานได้จัดให้พนักงานในหน่วยงานพัสดุ เป็น
ผู้ดูแลวัสดุคงคลังของสำนักงาน (สุธิดา ทับทิมศรี, 2557) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการในการสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ ในงานบำรุงรักษาอาคาร  
2. เพ่ือจัดการทรัพยากรอาคารในการวิเคราะห์เกณฑ์การสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ  
 

วิธีดำเนินการวิจัย   

ประชากร 
ในการวิจัยนี้ ประชากร ได้แก่ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ได้แก่ หลอดไฟ และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หลอดไฟ  

ที่สำรองไว้ใช้ในงานบำรุงรักษาอาคาร 
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ขอบเขตงานวิจัย 
ขอบเขตงานวิจัยด้านเนื้อหา โดยดำเนินการเฉพาะการสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ ที่ใช้ใน

งานบำรุงรักษาอาคาร และขอบเขตด้านพื้นที่ เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ อาคารสำนักงาน เอ ไอ เอ แคปปิตอล 
เซ็นเตอร์ เฉพาะหลอดไฟที่ใช้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคาร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ได้แก่ 
1. แบบบันทึก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่าง ๆ ของอาคารประกอบด้วย

รายการหลอดไฟใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง แบบแปลนติดตั้งหลอดไฟ และใบเสนอราคาการสั่งซื้อหลอดไฟ 
2. แบบสำรวจจำนวนหลอดไฟระบบไฟฟ้าแสงสว่างเก็บรวบรวมข้อมูล  สำรวจจากพ้ืนที่กายภาพของ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคาร 
3. แบบสังเกต ระยะเวลาที่ใช้งานของหลอดไฟ ในแต่ละพ้ืนที่ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวบจากข้อมูลแนวคิด  และทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ  การจัดการวัสดุคงเหลือ การบำรุงรักษาแบบเสียหายทันทีทันใด
ประเภทหลอดไฟฟ้า อายุการใช้งานของหลอดไฟแต่ละชนิด เพื่อนำผลที่ ได้มาใช้ในการวิเคราะห์จำนวนการ
สำรองหลอดไฟ ที่ใช้ในงานบำรุงรักษา ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) สำรวจหลอดไฟ เรื่อง ชนิด ประเภท สถานที่ใช้งาน จำนวนชั่วโมงใช้งานในแต่ละวัน 
2) หาค่าอายุเฉลี่ยของหลอดไฟแต่ละประเภท ที่คาดว่าจะใช้ได้งานได้กี่ปี 
3) วิเคราะห์เกณฑ์การจัดซื้อหลอดไฟ จากการควบคุมสินค้าคงคลังด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC 

Analysis) 
4) เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการจัดซื้อหลอดไฟ ของเกณฑ์เดิม กับ เกณฑ์ใหม่ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

จากการศึกษาข้อมูล การจัดการทรัพยากรอาคาร เพื่อนำมาวิเคราะห์เกณฑ์สำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
ประเภทหลอดไฟ ที่ใช้ในงานบำรุงรักษา ของอาคารสำนักงาน เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  เฉพาะพื้นที่
ส่วนกลางของอาคาร โดยจะทำการวิเคราะห์ ในประเด็นเกี่ยวกับประเภทของหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานในอาคาร  
สถานที่ใช้งาน จำนวนหลอดไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานหลอดไฟในแต่ละวัน ค่าอายุการใช้งาน
ของหลอดไฟแต่ละชนิดของบริษัทผู้ผลิต เพื่อนำมาหาค่าอายุเฉลี่ยของหลอดที่คาดว่าจะใช้งานได้ก่อนเกิดการ
เสียหาย แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที ่1: ประเภทหลอดไฟ อายุการใช้งาน สถานที่ใช้งาน จำนวนหลอด จำนวนขั่วโมงที่ใช้ และอายุเฉลี่ย
ของหลอดที่คาดว่าจะใช้ได้  

ประเภทหลอดไฟ อาย ุ
การใช้
งาน 

สถานที่ใช้งาน จำนวน
หลอด 
ที่ใช้ 

จำนวนชั่วโมง 
ที่ใช้ใน 

แต่ละวัน 

อายุเฉลี่ยของ
หลอดที่คาดว่า 
จะใช้ได้ (ปี) 

1. หลอดฟลูออเรสเซ็นต ์
   TL5 865/14W  
 

20,000 
 

-ป้อมลานจอดรถ 
- ช้ันใต้ดินหน้าลิฟต ์
- ห้องน้ำ 

6 
6 
43 

12 
24 
24 

4.5 
2.2 
2.2 

2.หลอดฟลูออเรสเซ็นต์  
  TL5 865/28W  

20,000 
 

- ทางเดินส่วนกลาง 
- อาคารจอดรถ 1-5 

490 
1,202 

14 
16 

3.9 
3.4 

3. หลอดฟลูออเรสเซ็นต ์
   TL-D 36W/840  

13,000 - สวนภูมิทัศน์  
- อาคารจอดรถ ช้ัน 7 

19 
20 

12 
16 

2.9 
2.2 

4. หลอดตะเกียบ 26W 8,000 - ผนังรอบข้างอาคาร 86 12 1.8 

5. หลอดตะเกียบ 14 W  8,000 - ห้องสำนักงาน 131 12 1.8 
6. หลอดเมทลัฮาไลด์ 150 W 12,000 - ประติมากรรมหน้า 

  ทางเข้าอาคาร 
16 12 2.7 

7. หลอด LED Spot LV 5.5W  25,000 - สระน้ำล้นบริเวณ 
  หน้าอาคาร 

105 12 5.7 

8. หลอด LED spot LV 7W  40,000 - ทางเชื่อมลานจอดรถ 
กับลานจอดรถ ช้ัน 1-5 

210 24 4.5 

 

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประเภทหลอดไฟ อายุการใช้งานจากบริษัทผู้ผลิต สถานที่ใช้งาน จำนวนหลอด 
จำนวนขั่วโมงท่ีใช้ และอายุเฉลี่ยของหลอดที่คาดว่าจะใช้งานได้ก่อนเสียหาย หาได้จาก 

        

อายุเฉลี่ยของหลอดที่คาดว่าจะใช้งานได้ก่อนเสียหาย =
อายุการใช้งานของหลอดไฟจากผู้ผลิต

จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้งานในแต่ละวัน × จำนวนวันในหนึ่งปี 
 

 
จากค่าเฉลี่ยการใช้งานของหลอดไฟ นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับลดจำนวนหลอดที่มีการจัดซื้อ

สำรองไว้ในปัจจุบัน ที่กำหนดเกณฑ์ต่ำสุด อยู่ที่ 60, 90 และ 150 และค่าสูงสุด อยู่ที ่200, 300 และ 500 โดย
ในการวิเคราะห์จะใช้เกณฑ์ต่ำสุดที่ใช้อยู่ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดสำรอง ซึ่งการปรับลดจำนวน
หลอดสำรองใหม่จะพิจารณาจากจำนวนหลอดแต่ละชนิดที่ใช้งานอยู่ ร่วมกับอายุเฉลี่ยการใช้งาน โดยพิจารณา
ให้อยู่ในการควบคุมสินค้าคงคลัง กลุ่ม C เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสำคัญน้อยที่สุดเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำ โดยใช้
อัตราการเก็บรักษาที่มากที่สุดที่ค่าประมาณ ร้อยละ 10-20 นำมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
หลอดไฟ หลังการปรับลดจำนวนหลอดไฟสำรองแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2: เปรียบเทียบจำนวนหลอดสำรองและค่าใช้จ่ายแบบเดิมของอาคารกับแบบใหม่ 

 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนหลอดสำรองและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดแบบเดิมของ

อาคาร กับเกณฑแ์บบใหม่ โดยใช้เกณฑ์สำรองเดิมจากเกณฑ์จำนวนหลอดต่ำสุด ราคาหลอดเป็นราคาปัจจุบัน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ในการกำหนดเกณฑห์ลอดสำรองแบบใหม่ จะคำนวณจากจำนวนหลอดที่ใช้งานอยู่
ปัจจุบัน โดยพิจารณาจากจำนวนหลอดแต่ละชนิดที่ใช้งานอยู่ และอายุเฉลี่ยการใช้งานของหลอด  โดยรายการ
ที่ 1-3 และ 6-8 จะใช้เกณฑ์สำรองหลอดไฟ 10% ของจำนวนหลอดที่ใช้งาน มีอายุการใช้งานของหลอดอยู่
ระหว่าง 2.2 ถึง 5.7 ปี ในส่วนรายการที่ 4 และ 5 มีอายุการใช้งานของหลอดอยู่ที่ 1.8 ปี จะใช้เกณฑ์สำรอง
หลอดไฟ 20% ของจำนวนหลอดที่ใช้งาน ซึ่งจะพบว่า หลอดไฟทุกประเภท มีจำนวนหลอดและค่าใช้จ่ายลดลง 
ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากที่สุด คือ รายการหลอดเมทัลฮาไลด์ 150 W เกณฑ์หลอดสำรองแบบเดิม 
มากถึง 150 หลอด แต่หลอดที่ใช้งานจริง มีเพียง 16 หลอด ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสำรองหลอด สูงถึง 
96,750 บาท แต่ในการวิเคราะห์การสำรองหลอดแบบใหม่ จะเหลือเพียง 2 หลอด ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้ถึง 
95,460 บาท และจากตารางจะพบว่า หลอดไฟประเภทที่ 2 รายการเดียว ที่มีจำนวนหลอดสำรองมากกว่า
เกณฑ์เดิม จาก 150 หลอด เป็น 170 หลอด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 760 บาท เมื่อพิจารณาภาพรวม ค่าใช้จ่าย
ลดลง จาก 260,550 บาท เหลือเพียง 27,520 บาท คือ ลดได้รวม 233,030 บาท สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้  
ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
 

 
ประเภทหลอดไฟ 

เกณฑ์หลอด
สำรอง 

แบบเดิม 
(หลอด) 

ราคา
หลอด
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
แบบเดิม
(บาท) 

จำนวน
หลอดที่
ใช้งาน
(หลอด) 

หลอด
สำรอง 

แบบใหม ่
(หลอด) 

ค่าใช้จ่าย 
แบบใหม่
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
ลดลง 
(บาท) 

1. หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 
   TL5 865/14W 

150 
 

70 10,500 
 

55 6 
(10%) 

420 10,080 

2. หลอดฟลูออเรสเซ็นต์  
  TL5 865/28W 

150 
 

38 5,700 
 

1,692 170 
(10%) 

6,460 -760 

3. หลอดฟลูออเรสเซ็นต ์
   TL-D 36W/840 

60 
 

100 6,000 
 

39 4 
(10%) 

400 5,600 

4. หลอดตะเกียบ 26W 150 
 

115 17,250 
 

86 18 
(20%) 

2,070 15,180 

5. หลอดตะเกียบ 14 W  150 
 

85 12,750 
 

131 24 
(20%) 

2,040 10,710 

6. หลอดเมทลัฮาไลด์  
  150 W 

150 
 

645 96,750 
 

16 2 
(10%) 

1,290 95,460 

7. หลอด LED Spot LV 
  5.5W  

90 
 

490 44,100 
 

105 11 
(10%) 

5,390 38,710 

8. หลอด LED spot LV  
  7W  

150 
 

450 67,500 
 

210 21 
(10%) 

9,450 58,050 

รวม   260,550   27,520 233,030 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนหลอดไฟสำรองแบบเดิมกับแบบใหม่ 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแบบเดิมและแบบใหม่ 

 
จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่าการจัดการบริหารทรัพยากรอาคารในการสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภท

หลอดไฟ ในงานบำรุงรักษา จำนวนหลอดไฟสำรองลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง และไม่เปลืองพื้นที่ในการ
จัดเก็บ ซึ่งมีข้ันตอนในการวิเคราะห์หาค่าเกณฑ์สำรองหลอดไฟ ดังนี้ 

10
,50

0

5,7
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,25

0
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,75

0

96
,75

0

44
,10

0
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,50

0
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40
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70
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50

0
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ค่า
ใช

้จ่า
ย 
(บ

าท
)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแบบเดิมและแบบใหม่

ค่าใช้จ่าย แบบเดิม ค่าใช้จ่าย แบบใหม่
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1. สำรวจ ประเภท ขนาด และจำนวนหลอดไฟที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ของอาคาร  
2. จัดกลุ่มหลอดประเภทและขนาดเดียวกัน เพ่ือหาจำนวนหลอดแต่ละประเภท 
3. สำรวจเวลา เปิด – ปิดไฟ ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือหาจำนวนชั่วโมงการใช้งานของหลอดในแต่ละวัน  
4. หาค่าอายุเฉลี่ยของหลอดไฟแต่ละประเภทที่ใช้งานจริง (ปี) 
5. วิเคราะห์หาค่าจำนวนหลอดไฟสำรอง โดยใช้เกณฑ์ 10% ของจำนวนหลอดที่ใช้งาน เมื่อหลอดมี

อายุการใช้งานเฉลี่ย มากกว่า 2 ปี และใช้เกณฑ์ 20% ของจำนวนหลอดที่ใช้งาน เมื่อหลอดมีอายุการใช้งาน
เฉลี่ย น้อยกว่า 2 ปี เกณฑ์ท่ีใช้อาจจะปรับเพ่ิมหรือลดได้ ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละอาคาร 

หลักการบริหารทรัพยากรกายภาพ ที่สำคัญลำดับแรก คือ การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost 
Effective) มุ่งก่อให้เกิดการใช้จ่าย ที่ให้ประโยชน์สูงสุด ระหว่างคุณภาพ และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่า จาก
การวิเคราะห์เกณฑ์การสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ ในงานบำรุงรักษาอาคาร โดยดำเนินการตาม
ขั ้นตอนที่ได้ทำในครั ้งนี ้ พบว่า สามารถทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ในขณะที่ประสิทธิภาพในการทำงานไม่
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 
สรุป   

ผลสรุปข้อมูลจากการวิจัย เรื่อง การบริหารทรัพยากรอาคารในการสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภท
หลอดไฟ ที่ใช้ในงานบำรุงรักษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

การสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ ที่ใช้ในงานบำรุงรักษา จากการวิเคราะห์ปัญหาของอาคาร 
ที่มีการจัดการทรัพยากรอาคาร โดยการกำหนดเกณฑ์การสำรองหลอดไฟ ไว้เป็นค่าต่ำสุด และสูงสุด ส่วนใหญ่
จะกำหนดเกณฑ์อยู่ที่ 150 – 500 หลอด ในเกือบทุกประเภทของหลอด ไม่ว่าหลอดชนิดนั้นจะมีจำนวนที่ใช้
งาน และอายุการใช้งานของหลอดที่แตกต่างกัน ทำให้มีหลอดคงค้างเป็นจำนวนมาก ที่จะเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลา มีปัญหาในการจัดเก็บ และค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น จึงได้ทำการวิเคราะห์เพื่อหาเกณฑ์การ
สำรองหลอดไฟ  ให้เหมาะสมกับการใช้งานในงานบำรุงรักษาอาคาร 

ผลจากการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์เกณฑ์การสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ โดยทำการ
วิเคราะห์จากจำนวนหลอดที่ใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ของอาคาร การใช้งานของหลอดในแต่ละวัน เพ่ือหาอายุเฉลี่ย
ของหลอดที่คาดว่าจะใช้งานได้ก่อนเสียหาย ซึ่งหาได้จากการนำค่าอายุการใช้งานของหลอดที่กำหนดโดย
บริษัทผู้ผลิต หารด้วย ผลคูณของจำนวนชั่วโมงที่ใช้งานในแต่ละวัน กับ จำนวนวันในหนึ่ง ปี นำมาพิจารณา
จำนวนหลอดไฟ ที่จะต้องสำรองไว้ โดยใช้อัตรา 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหลอดที่ใช้งาน จะทำให้
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดไฟสำรองลดลงถึง 233,030 บาท 

การจัดการทรัพยากรอาคารโดยการวิเคราะห์เกณฑ์การสำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ ที่
วิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ มีข้อมูลอยู่แล้วนั้น สามารถนำไปใช้กับอาคารสำนักงานอ่ืน ๆ ได้ ตามแนวทางที่
จัดทำขึ้น เพื่อทำให้จำนวนหลอดไฟสำรองลดลง โดยพิจารณาปรับลดให้เหมาะสมกับประเภทของหลอดไฟ 
ตามลักษณะการใช้งานจริง นอกจากจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บอีกด้วย อีก
ทั้งในปัจจุบันการจัดซื้อวัสดุประเภทหลอดไฟ มีความสะดวกและรวดเร็ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องสำรองหลอดไฟ
ไว้มากเกินความจำเป็น ซึ่งฝ่ายบำรุงรักษา สามารถนำผลการวิจัยนี้ ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรอาคารในการ
สำรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดไฟ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการจัดการผู้รับเหมาของ  
นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ อโศก-ไฮป์ 2. เพื่อการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาของนิติบุคคลอาคารชุด
ไลฟ์ อโศก-ไฮป์ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบบันทึกแบบสำรวจ แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อลำดับความสำคัญของอุปสรรคที่พบและผลกระทบที่
เกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้ รับเหมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ อโศก-ไฮป์ อยู่ในช่วงระหว่างการ
ย้ายเข้า (Move In) ทำให้มีผู้รับเหมาโครงการและผู้รับเหมาตกแต่งเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของอาคาร ซึ่งพบ
อุปสรรคคือ 1) ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2) พนักงานละเลยการปฏิบัติงาน 3) การประสานงาน
ผิดพลาด 4) การปฏิบัติงานล่าช้า และ 5) เอกสารไม่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน จากอุปสรรคที่พบส่ งผล
กระทบที่เกิดขึ้นคือ 1) เกิดข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย 2) เกิดความไม่ปลอดภัย 3) งานไม่แล้วเสร็จตาม
แผนการปฏิบัติงาน 4) เกิดความเสียหายต่อกายภาพอาคาร และ 5) เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อโครงการ จาก
อุปสรรคที่พบและผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถทำการปรับปรุงกระบวนการได้ 7 ส่วนงาน คือ 1) การปรับปรุง
กฎระเบียบข้อบังคับ 2) การกำหนดระยะเวลาการส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน 3) การพัฒนากระบวนการอบรม
ผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน 4) การตรวจสอบช่วงระหว่างปฏิบัติงาน 5) การพัฒนากระบวนการซ่อมแซม
ความชำรุด/เสียหายหลังการรับมอบพื้นที่โครงการ 6) การพัฒนาเอกสารที่เกี ่ยวข้อง และ 7) การสร้าง
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ โดยหลังจากการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาพบว่า จำนวนครั้งที่ฝ่าฝืน
กฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมา ลดลงจากเดิม 117 ครั้ง เหลือเพียง 27 ครั้ง หรือลดลงร้อยละ 62 และระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องอยู่ที่ 4.13 คะแนน หรืออยู่ในระดบัพึงพอใจมาก 
 
คำสำคัญ: การปรับปรุงกระบวนการ การจัดการผู้รับเหมา นิติบุคคลอาคารชุด 
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ABSTRACT 

Objectives of this research 1. To study the current situation of the contractor management 
process of Life Asoke-Hype Juristic Person. 2. To improve the contractor management process of 
Life Asoke- Hype Juristic Person by using a data collection, recording form, survey form, 
observation form, and an interview form.  All of the data will be brought to analyze and 
determine the priorities of the obstacles encountered and their impact including finding ways 
to improve the contractor management process for maximum efficiency.  In order to prevent 
and reduce problems that may occur before, during and after the contractor's operation. 

The results showed that the current situation of Life Asoke-Hype Juristic Person was in 
the process of moving in ( co-owner)  and also the condominium had a construction area by 
project contractors and decoration contractors. The management of Residential Juristic Person 
found problem as follows:  1)  The contractors do not follow the rules 2)  Employees neglect 
their operations 3) The mistake of coordination 4) Delay of performance 5) Documents do not 
cover the operations.  The obstacles that be found occurred an impact as follows:  
1)  Complaints from residents 2)  Insecurity 3)  The work was not completed according to the 
action plan 4) Damage the building physically 5) Create a bad image. Process improvements 
were 7 parts as follows:  1)  Improvement of contractor rules and regulations 2)  Determining 
the period for submitting the work attendance plan 3) Developing the process of contractors' 
training before starting work 4) Periodic inspection of the contractor's work 5) Developing the 
process of repairing the damage and deterioration after handing areas out to the project  
6) Development of documents which related to the contractor management process 7) To create 
an online database.  After improving the contractor management process, the number of 
violations of contractor rules and regulations has decreased from 117 times to 27 times, or  
a reduction of 62 percent, and the average level of worker satisfaction is 4.13 points or at the 
level of high satisfaction. 
 
Keywords: Process Improvement, Contractor Management, Juristic Person 
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บทนำ 

ปัจจุบ ันอาคารพักอาศัยรวมยังเป็นที ่น ิยมในสังคมในเมือง ผลการสำรวจความต้องการซื้อ  
ที่อยู่อาศัยปี พ.ศ. 2562 ของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 พบว่าความต้องการซื้อที่อยู่
อาศัยใหม่ที่เป็นอาคารพักอาศัยรวมคิดเป็นร้อยละ 42.8 จากการลงทะเบียนของผู้เข้าชมงานจำนวน 4,367 คน 
(ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , 2562) ด้วยลักษณะการถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
แบ่งกรรมสิทธิ์ออกเป็นหลายส่วนของอาคารชุด ทำให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มีความต้องการที่หลากหลายแตกต่าง
กัน จึงจำเป็นต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2552 เพ่ือเข้า
มาจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  

โครงการไลฟ์ อโศก-ไฮป์ เป็นอาคารสูง 40 ชั้น ห้องชุดจำนวน 1,253 ยูนิต ร้านค้าจำนวน 2 ยูนิตพ้ืน
ที่จอดรถจำนวน 530 คัน ผู้พัฒนาโครงการ คือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันความคืบหน้า
งานก่อสร้างโดยรวม 83% อยู่ในช่วงระหว่างย้ายเข้า (Move In) ทำการโอนกรรมสิทธิ์ 194 ห้อง คิดเป็น 15% 
และยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ 1,059 ห้อง คิดเป็น 85% โดยห้องชุดของโครงการขายแบบห้องเปล่า (Bare-Shell) 
ทำให้มีพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโครงการ พื้นที่ที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องงานก่อสร้าง และพื้นที่ที่ทำการตกแต่ง
ภายในห้องชุด โดยคิดจากจำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ มีห้องชุดที่ตกแต่งแล้วเสร็จ 5 ห้อง คิดเป็น 3% ห้อง
ชุดที่อยู่ระหว่างตกแต่ง 32 ห้อง คิดเป็น 16% ห้องชุดที่อยู่ระหว่างขออนุญาตตกแต่ง 4 ห้อง คิดเป็น 2% และ
ไม่มีการตกแต่ง 153 ห้อง คิดเป็น 79% (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564) อ้างอิงจาก ฤทธิไกร มหาวัน 
(สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2564) ทำให้มีผู ้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานภายในโครงการ 2 ประเภท คือ ผู้รับเหมา
โครงการและผู้รับเหมาตกแต่ง พบอุปสรรคในการจัดการผู้รับเหมาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 
ช่วงก่อนเข้าปฏิบัติงาน พบอุปสรรค คือ 1) รูปแบบและรอบในการอมรมผู้รับเหมายังไม่ครอบคลุม ส่งผลให้
ผู้รับเหมาไม่ทราบกฎระเบียบอาคารอย่างละเอียดครบทุกคน 2) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า
ทำงานของผู้รับเหมาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3) เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาต
ตกแต่ง ส่งผลให้ระยะเวลาการทำงานของผู้รับเหมาไม่เป็นไปตามแผน และ 4) การจัดเก็บข้อมูลของผู้รับเหมา
ในรูปแบบกระดาษ ส่งผลให้ใช้เวลานานในการค้นหา ยากต่อการตรวจสอบการแก้ไขและไม่สะดวกต่อการใช้
งาน ช่วงที ่ 2 ช่วงระหว่างปฏิบัติงาน พบอุปสรรค คือ 1) เกิดความล่าช้าในการกรอกใบขออนุญาตเข้า
ปฏิบัติงาน 2) เกิดความหนาแน่นของผู้รับเหมาในการใช้ลิฟต์ขนของและการใช้เส้นทางสัญจรไปยังพื้นที่
ปฏิบัติงาน และ 3) ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาคาร ช่วงที่ 3 ช่วงหลังปฏิบัติงาน พบอุปสรรค คือ  
1) ผู ้รับเหมาไม่ดำเนินการตรงตามแบบที่ขออนุญาต 2) เกิดความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่โครงการ และ  
3) เกิดความเสียหายของพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณที่ผู้รับเหมาปฏิบัติงานและเส้นทางสัญจรของผู้รับเหมา ข้อมูล
จาก เบญจวรรณ จันโทรัตน์ (สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2564) 

การปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนีเ้พ่ือลดอุปสรรคและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าปฏิบัติ ช่วงระหว่างปฏิบัติงาน และช่วงหลังปฏิบัติงานภายในโครงการ
ของผู้รับเหมา อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ เจ้าของ
ร่วม ผู้พักอาศัย และผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงระหว่างปฏิบัติงานของผู้รับเหมาภายในโครงการอีกด้วย 
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ทบทวนวรรณกรรม 

มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 
 การบริหารทรัพยากรกายภาพ 

การบริหารทรัพยากรอาคาร หรือ Facility Management คือ วิชาชีพที ่รวบรวมศาสตร์หลาย
สาขาวิชาที่ 

เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยประสานและบริหารหลักการ 3Ps คือ People/Place/ 
Process เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของสิ่งเหล่านั้นเกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้อาคารทุก ๆ มิติสูงสุด (สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร TFMA, 2557)  

ขอบเขตภาระงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ (เสริชย์ โชติพานิช, 2553) การครอบครองการใช้
อาคาร นำมาซึ่งภาระงานจำนวนมากที่ต้องการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) การดูแลบำรุงรักษาการทำงานของ
ระบบประกอบอาคาร 2) การบริการและการดูแลผู้ใช้อาคาร 3) การใช้อาคาร 4) การจัดการพ้ืนที่ 5) ค่าใช้จ่าย
ด้านอาคารสถานที่ 6) การรักษาสภาพทรัพยากรกายภาพ 7) ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน 8) 
สภาพแวดล้อมในอาคารและสุขอนามัย 9) การดูแลอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 10) การใช้และจัด
การพลังงาน 11) จัดหา จัดสรร และจำหน่ายทรัพยากรกายภาพ 12) การวางแผน กำหนดนโนบาย ด้าน
บริการทรัพยากรกายภาพ ฯลฯ 

การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 
นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำ

การใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วม (พระราชบัญญัติอาคารชุด, 
2522) 

งานบริหารหรือการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด คือ งานที่กฎหมายกำหนดให้อาคารชุดทุกแห่งต้อง
ดำเนินการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นนิติบุคคลอาคารชุดเพ่ือให้ทรัพย์สินส่วนกลางได้รับการ
จัดการ และดูแลรักษาหรือเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยต่อการใช้งาน และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ เพ่ือให้เกิดการอยู่อาศัยร่วมกัน
อย่างสงบสุข รวมถึงมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบการ วางแผน การจัดให้มีการดำเนินงานการจัดการงาน
ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ประเมินสภาพและนำเสนอแผนการปรับปรุงอีกด้วย (บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, 
2563) 

 
การบริหารโครงการ 

การบริหารโครงการ คือ การบริหารผลลัพธ์ของเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพงาน โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน 
(Thai Winner, 2563) คือ 1) การเริ ่มต้น (Initiating) คือ ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ เป็นการดูเบื้องต้น
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการทำโครงการเพียงพอสำหรับคุณภาพงานที่ต้องการและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่ 2) การวางแผน (Planning) ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนเพ่ือลงรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรม งบประมาณ ทรัพยากรที่ต้องเตรียม และวิธีบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ 3) การดำเนินการ 
(Executing) ขั้นตอนนี้คือการ “สร้างผลลัพธ์” โดยการดูแลและบริหารให้ทรัพยากรต่าง ๆ ถูกใช้ไปตามที่ถูก
วางแผนไว้ และพนักงานต่าง ๆ สามารถทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 4) การตรวจสอบและ
ควบคุม (Monitoring and Controlling) เพื่อให้กิจกรรมทุกอย่างในโครงการเป็นไปตามที่กำหนดวางแผนไว้ 
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ทั้งในส่วนค่าใช้จ่าย คุณภาพและเวลา 5) การปิดโครงการ (Closing) เป็นช่วงของการส่งมอบผลลัพธ์ของ
โครงการและตรวจรับงาน 

การบริหารและจัดการโครงการด้านกายภาพเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและจัดการเพื่อให้
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การวางแผนโครงการ กรจัดโครงสร้างโครงการ การควบคุมโครงการและจัดการความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง 
ตลอดจนถึงการประเมินผลและรายงานผลโครงการ (เสริชย์ โชติพานิช, 2553) 

การบริหารงานก่อสร้าง  
เป็นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละโครงการ ทั้งยังมีการดำเนินงานหลายขั้นตอน  

มีความซับซ้อน มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และยังดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถึงคุณภาพ
ของงาน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย ประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ (Owner) ผู้ออกแบบ (Designer) ที่ปรึกษา
ควบคุมงาน (Consultant) และผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ล้วนมีการคาดหวังความสำเร็จ มุมมองของ
ความพึงพอใจ และความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน ประกอบกับระยะเวลาในการดำเนินการที่มีหลาย
ช่วงเวลา ตั้งแต่ช่วงเริ่มตันการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจนถึงก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ แต่ละช่วง
ที่ดำเนินการอาจมีข้อบกพร่องต่าง ๆ เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงานจากผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย (ชนิกา 
วงศ์ไพฑูรย์, 2559) การที่โครงการก่อสร้างจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั ้น การปฏิบัติ
โครงการจำเป็นจะต้องกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานด้วย โดยเเบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ต้นทุน เวลา และคุณภาพ (วิสูตร 
จิระดำเกิง, 2554) 

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) 
Job Safety Analysis: JSA เป็นวิธีหนึ่งในการชี้บ่งอันตรายในกระบวนความเสี่ยง โดยเป็นการค้นหา

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของงานหรือกิจกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันอันตรายอันนำไปสู่การจัดทำแผนจัดการความ
เสี่ยง นอกจากนั้นการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี JSA ยังเป็นวิธีการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการนำไปจัดทำ
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำฐานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน), 2563; บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด, 
2564) 

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ QC 7 Tools 
เครื ่องมือคุณภาพ QC 7 Tools คือ เครื ่องมือที ่ เน้นไปทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพมากกว่า 

โดยเฉพาะการนำ 7 QC Tools ใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Cycle : QCC) 
สามารถนำไปร่วมใช้ในการระดมสมอง ทำให้ได้ความคิดในการปรับปรุงงานได้ดีกว่าการคิดเพียงลำพัง 
(Mahanakorn University of Technology, 2564) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ได้แก่ 
ใบตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ (Graph) แผนภูมิพาเรโต้ (Pareto Chart) ผังก้างปลา (Fishbone 
Diagram) ฮีสโทแกรม (Histogram) ผังการกระจาย (Scatter Diagram) และแผนภูมิควบคุม (Control 
Chart) (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551) โดยในงานวิจัยนี้นำแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) มาใช้เพื่อแสดงให้
เห็นถึงลำดับความสำคัญของปัญหา และใช้กราฟ (Graph) แสดงผลของการวิเคราะห์ข้อมูล 
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วงจรบริหารงานคุณภาพ 
วงจรบริหารงานคุณภาพ มีอีกชื ่อหนึ ่งว่า “Deming Cycle”หรือ PDCA คือ การจัดการอย่างมี

คุณภาพเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น (Deming, 1986) 
โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ 
การตรวจสอบ 4) Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดทำมาตรฐานใหม่ (สุธาสินี 
โพธิจันทร์, 2558) วงจร PDCA เป็นกระบวนการของการเชื่อมต่อกิจกรรมที่คำนึงถึง “สิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมเสมอ” 
ด้วยการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ( Improvement Activity) มาเป็นตัวขับเคลื่อนวงจร 
และวงจร PDCA ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดของการบริหารงานสมัยใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ให้แต่ละแผนก
ปฏิบัติงานด้วย “มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization)” ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความเป็น
ระบบ (System) มากขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพขึ้นในกระบวนการการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจึง
สามารถใช้รูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนแก้ปัญหาที่มีความเหมือนกันกับบริบทของปัญหาที่เปลี่ยนไป (Banana 
training, 2562) 

 
ภาพที่ 1: วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการจัดการผู้รับเหมาของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ อโศก-ไฮป์ 
2. เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ อโศก-ไฮป์ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมา

ของโครงการไลฟ์ อโศก-ไฮป์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการอาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ หัวหน้า
ช่างอาคาร ช่างอาคาร หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย รวม 19 คน และ
ผู้รับเหมา 215 คน 
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ขอบเขตงานวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื ้อหา งานวิจัยนี้มุ ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการจัดการที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุง

กระบวนการจัดการผู้รับเหมาเท่านั้น โดยประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานอาคาร โครงสร้างองค์กร กระบวนการ
จัดการผู ้รับเหมา และกฎระเบียบอาคารและกฎระเบียบการเข้าปฏิบัติงานผู ้รับเหมา โดยขอบเขตด้าน
ประชากร ทำการศึกษาตามประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ส่วนขอบเขตด้านพื้นที่ ทำการศึกษาเฉพาะพื้นที่ของ
โครงการ โดยประกอบด้วย พื้นที่ที่มีการก่อสร้างของโครงการ พื้นที่ที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องงานก่อสร้าง  
และพื้นที่ที่มีการตกแต่งภายในห้องชุด ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลและทดลองผล คือ ตั้งแต่เดือนกันยายน  
พ.ศ.2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้คือ แบบบันทึก แบบสำรวจ แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ และแบบวัดความพึงพอใจ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยแบ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย

การสำรวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
โครงการ ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบวัดความพึงพอใจ จากเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดการผู้รับเหมา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยมา

วิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการผู้รับเหมาที่นิติ
บุคคลอาคารชุดดำเนินการอยู่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC 7 Tools) 
โดยใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับความสำคัญของปัญหา และใช้กราฟ 
(Graph) แสดงผลของการวิเคราะห์ข้อมูล และจากนั้นทำการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาด้วยวงจร
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการนำแบบวัดความพึงพอใจมาสรุปผลในรูปแบบร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย 

การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ ด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า โดยแบ่งออกเป็น  
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และแบบวัดความพึงพอใจ และ 2) ด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Analyst Triangulation) โดย
ใช้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลภาคสนามจำนวน 3 คน โดยต่างคนต่างวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำข้อค้นพบที่ได้มา
เปรียบเทียบกัน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการผู้รับเหมาที่ดำเนินการอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันของนิติบุคคล
อาคารชุดไลฟ์ อโศก-ไฮฟ์ ด้วยการศึกษาเอกสารกฎระเบียบอาคารและกฎระเบียบการเข้าปฏิบัติงานผู้รับเหมา 
การสำรวจเส้นทางการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา การสังเกตการปฏิบัติงานทั้งของผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่นิติ
บุคคลอาคารชุดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการผู้รับเหมากับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล
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อาคารชุดที่เกี่ยวข้อง ด้วยผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจำนวน 3 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาเปรียบเทียบ
กัน พบว่าข้อมูลสัมพันธ์กัน โดยสามารถแสดงรายละเอียดของข้อค้นพบต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. การฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับ พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ 1) ผู้รับเหมาเปิดเพลงหรือส่ง
เสียงดังในขณะปฏิบัติงานและเปิดประตูห้องทิ้งไว้  2) ผู้รับเหมาไม่ทำการขออนุญาตฝ่ายจัดการก่อนเวลา 
16.00 น. ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาช่วง 17.00-18.00 น. และ 3) ผู้รับเหมานำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มา
เก็บไว้บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง  

2. การเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียน พบว่ามีทั ้งหมด 6 ประเด็น โดยสามารถสรุปตามลำดับ
ความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: แสดงการลำดับความสำคัญและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับเหมา 

ระดับความรุนแรง 
ของปัญหาข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา 

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้รับเหมา 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1. ปัญหาที่มีความรุนแรง
มาก 

- ระหว่างปฏิบตัิงานเกิดเสียงดัง 
แรงสั่นสะเทือน เกิดฝุ่นละออง กลิน่ 
ฯลฯ 

- เกิดการร้องเรียนจากผู้พักอาศัย 
- เสียงรบกวนผู้พักอาศัยและอาคาร

ข้างเคียง 
- เศษวัสดุ เครื่องมือ/อุปกรณร์่วง/หล่น

ขณะปฏิบตัิงาน 
- ความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง 

เช่น สระว่ายนำ้ สวน บริเวณรอบอาคาร 
ฯลฯ 

2. ปัญหาที่มีความรุนแรง 
ปานกลาง 

- ผู้รับเหมาลักลอบปฏบิัติงานโดยไม่ได้
แจ้งฝ่ายจัดการฯ ให้รบัทราบ 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน 
- เกิดการร้องเรียนจากผู้พักอาศัย 
- ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้พัก

อาศัย 
- การป้องกันพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (Protect) 

และทางสญัจรใน การเคลื่อนย้าย
สัมภาระต่าง ๆ 

- เกิดปัญหาหลังจากการก่อสร้างหรอืแก้ไข
ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง 

- พื้นที่ส่วนกลางเส้นทางสัญจร พื้น ผนัง 
เกิดรอยขีดข่วนและ แตกร้าว 

3. ปัญหาที่มีความรุนแรง
น้อย 

- ผู้รับเหมาปฏบิัติงานก่อนเวลาและ
ล่วงเวลาที่กำหนดไว ้

- เกิดข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย 
- ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้พัก

อาศัย 
4. ปัญหาที่มีความรุนแรง 

น้อยมาก 
- ความสะอาดพื้นท่ีที่ปฏิบัติงานและ

บริเวณทางสัญจร เช่น รอยเท้า ฯลฯ 
- พื้นที่ส่วนกลางสกปรก 

 
1. เอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พบว่ามี 2 ประเด็นสำคัญ คือ ประเด็นที่ 1 เอกสารไม่

ครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน 5 รายการ ได้แก่ 1) แผนการเข้าปฏิบัติงาน 2) กฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมา  
3) ใบขออนุมัติเข้าทำงาน 4) แบบฟอร์มคำขอขนย้ายสัมภาระ และ 5) บันทึกข้อมูลผู้รับเหมาประจำวัน 
ประเด็นที่ 2 เอกสารไม่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 1 รายการ คือ ตารางควบคุมและตรวจสอบการ
ตกแต่ง 
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2. กระบวนการจัดการผู้รับเหมา พบว่ามีอุปสรรคในการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในชว่ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับเหมา โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2: แสดงข้อค้นพบจากกระบวนการจัดการผู้รับเหมา 

ช่วงการ
จัดการ

ผู้รับเหมา 

ขั้นตอนย่อยกระบวนการ
จัดการผู้รับเหมา 

อุปสรรคท่ีพบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผู้รั
บเ

หม
าไ

ม่ป
ฏิบ

ัติต
าม

กฎ
ระ

เบ
ียบ

 

พน
ักง

าน
ละ

เล
ยก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา

น 

กา
รป

ระ
สา

นง
าน

ผิด
พล

าด
 

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
ล่า

ช้า
 

เอ
กส

าร
ไม่

คร
อบ

คลุ
มก

ับก
าร

ปฏ
ิบัติ

งา
นง

าน
 

เก
ิดค

วา
มไ

ม่ป
ลอ

ดภ
ัย 

เก
ิดข

้อร้
อง

เรีย
นจ

าก
ผู้พั

กอ
าศ

ัย 

งา
นไ

ม่แ
ล้ว

เส
ร็จ

ตา
มแ

ผน
กา

รป
ฏิบ

ัติง
าน

 

เก
ิดค

วา
มเ

สีย
หา

ยต่
อก

าย
ภา

พอ
าค

าร
 

เก
ิดภ

าพ
ลัก

ษณ
์ที่ไ

ม่ด
ีต่อ

โค
รง

กา
ร 

ช่วงที่ 1 
ช่วงก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน 

1.1 สอบถามรายละเอียดและ
ช้ีแจงระเบียบการตกแต่ง 

  ✓  ✓  ✓    

1.2 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการ 

✓  ✓ ✓    ✓   

1.3 การอนุมัติแบบแปลนขอ
อนุญาตตกแต่งห้องชุด 

 ✓ ✓  ✓  ✓ ✓   

1.4 การอนุมัติแผนการเข้า
ปฏิบัติงาน 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

1.5 การขึ้นทะเบียนผูร้ับเหมา
และช้ีแจงรายละเอยีดในการ
เข้าปฏิบัติงาน 

 ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

1.6 การวางเงินค้ำประกันตกแต่ง ไม่พบข้อค้นพบจากกระบวนการ  
เนื่องจากกระบวนการมีความรัดกมุและเหมาะสมต่อการดำเนินการ 

ช่วงที่ 2 
ช่วงระหว่าง
ปฏิบัติงาน 

2.1 ตรวจสอบก่อนการเข้า
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.2 ตรวจสอบระหว่างการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ช่วงที่ 3 
ช่วงหลัง

ปฏิบัติงาน 

3.1 ตรวจสอบพ้ืนท่ีหลังตกแต่ง
และคืนเงินค้ำประกันตกแต่ง 

✓  ✓ ✓   ✓ ✓   

3.2 ตรวจสอบการส่งมอบพืน้ที่
โครงการ 

✓ ✓ ✓ ✓    ✓  ✓ 

3.3 การซ่อมแซมความชำรุด/
เสียหายหลังการรับมอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

 ✓   ✓  ✓   ✓ 

รวม 5 6 8 6 7 4 8 7 3 5 
 

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปตามลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ได้ดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3: แสดงการลำดับความสำคัญและความรุนแรงของอุปสรรคที่พบและผลกระทบที่เกิดขึ ้นใน
กระบวนการจัดการผู้รับเหมา 

ระดับความรุนแรงของปัญหา 
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้รับเหมา 
อุปสรรคท่ีพบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1. ปัญหาที่มีความรุนแรงมาก - ผู้รับเหมาไมป่ฏิบัตติามกฎระเบยีบ - เกิดข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย 
- พนักงานละเลยการปฏิบตัิงาน - เกิดความไม่ปลอดภัย 

2. ปัญหาที่มีความรุนแรงปานกลาง - การประสานงานผิดพลาด - งานไม่แล้วเสร็จตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

3. ปัญหาที่มีความรุนแรงน้อย - การปฏิบัติงานลา่ช้า - เกิดความเสียหายต่อกายภาพอาคาร 
4. ปัญหาที่มีความรุนแรงน้อยมาก - เอกสารไม่ครอบคลุมกับการ

ปฏิบัติงาน  
- เกิดภาพลักษณ์ที่ไมด่ีต่อโครงการ 

 

     
ภาพที่ 2: ตัวอย่างบรรยากาศหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 

  
จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการผู้รับเหมา สามารถสรุปได้ว่า จากอุปสรรคที่พบและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการผู้รับเหมา สาเหตุเกิดจากกฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมาไม่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ไม่มีการกำหนดระยะเวลาส่งแผนการเข้าปฏิบัติงานสำหรับ
ผู้รับเหมาโครงการ ไม่มีการตรวจสอบช่วงระหว่างปฏิบัติงานของผู้รับเหมา การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้รับเหมา
ในรูปแบบกระดาษส่งผลให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ในปัจจุบันไม่มีรูปแบบการอบรมผู้ รับเหมาก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการกระบวนการซ่อมแซมความชำรุด/เสียหายหลังการรับมอบพื้นที่โครงการค่อนข้าง
ซับซ้อนและไม่มีการลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ
ผู้รับเหมาบางอย่าง ไม่ครอบคลุมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงเกิดเป็นแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการจัดการผู้รับเหมาทั้งหมด 7 ส่วนงาน โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4: สรุปการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ส่วนงานตามช่วงของการจัดการผู้รับเหมา 

ช่วงการ
จัดการ

ผู้รับเหมา 

ขั้นตอนย่อยกระบวนการจัดการ
ผู้รับเหมา 

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ส่วนงาน 
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ช่วงที่ 1 
ช่วงก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน  

1.1 สอบถามรายละเอียดและชี้แจง
ระเบียบการตกแต่ง 

  ✓    ✓ 

1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินการ  ✓  ✓    
1.3 การอนุมัติแบบแปลนขอ 
อนุญาตตกแต่งห้องชุด 

      ✓ 

1.4 การอนุมัติแผนการเข้า
ปฏิบัติงาน 

 ✓    ✓  

1.5 การขึ้นทะเบียนผูร้ับเหมาและ
ช้ีแจงรายละเอียดในการเข้า
ปฏิบัติงาน 

✓      ✓ 

1.6 การวางเงินค้ำประกันตกแต่ง ไม่มีการปรับปรุงกระบวนการ  
เนื่องจากกระบวนการมีความรัดกมุและเหมาะสมต่อการ

ดำเนินการ 
ช่วงที่ 2 

ช่วงระหว่าง
ปฏิบัติงาน 

2.1 ตรวจสอบก่อนการเข้า
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 

✓  ✓   ✓ ✓ 

2.2 ตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน
ของผู้รับเหมา 

   ✓    

ช่วงที่ 3 
ช่วงหลัง

ปฏิบัติงาน 

3.1 ตรวจสอบพ้ืนท่ีหลังตกแต่ง 
และคืนเงินค้ำประกันตกแต่ง 

      ✓ 

3.2 ตรวจสอบการส่งมอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

   ✓    

3.3 การซ่อมแซมความชำรุด/
เสียหายหลังการรับมอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

    ✓   

  
โดยสามารถแสดงรายละเอียดของการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ส่วนงาน ได้ดังนี้ 
1. การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ ทำการการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมา ลดข้อที่ซ้ำซ้อน 

แก้ไขรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน โดยเพิ่มหมายเหตุหลังจากการดำเนินการต่อหลังจากการปรับแบ่งออกเป็น 4 
กรณี คือ 1) ไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน 2) ระงับการปฏิบัติงาน 3) เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น และ 4) 
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ดำเนินการตามกฎหมาย และเพิ่มข้อความรับทราบและลงชื่อรับทราบ กฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมา เพื่อให้
กฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมาครอบคลุมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

2. การกำหนดระยะเวลาการส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน โดยการเพิ่มกำหนดการเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ส่งแผนการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้าให้ฝ่ายจัดการพิจารณาอย่างน้อย 3-5 วัน และต้อง
ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าปฏิบัติงานเท่านั้น ซึ่งจากเดิมที่ปฏิบัติอยู่ไม่มีกระบวนการในส่วนนี้ 

3. การพัฒนากระบวนการอบรมผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากกฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 กฎระเบียบอาคาร กฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมา และทฤษฎีการวิเคราะห์
งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA)  

 

 
ภาพที่ 3: ตัวอย่างไฟล์ที่ได้ทำการพัฒนาเพ่ือใช้ในการอบรมผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

 
4. การตรวจสอบช่วงระหว่างปฏิบัติงาน โดยทำการกำหนดให้ฝ่ายจัดการฯ แบ่งการตรวจสอบ

ออกเป็น 2 รอบ/วัน คือ รอบท่ี 1 เวลา 15.00 น. เป็นการตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน รอบท่ี 2 เวลา 17.00 
น. ตรวจสอบหลังปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานล่วงเวลา และดำเนินการตรวจสอบทันทีจากการร้องเรียนจากผู้
พักอาศัย โดยการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกลงบันทึกไว้ในใบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานประจำวัน  

5. การพัฒนากระบวนการซ่อมแซมความชำรุด/เสียหายหลังการรับมอบพื้นที่โครงการ  โดยมีการ
ดำเนินการดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 4: แสดงการพัฒนากระบวนการซ่อมแซมความชำรุด/เสียหายหลังการรับมอบพื้นที่โครงการ 

 
6. การพัฒนาเอกสารที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปตามช่วงการจัดการผู้รับเหมาได้ดังตารางที่ 5 
7. การสร้างฐานข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถสรุปตามช่วงการจัดการผู้รับเหมาได้ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5: สรุปการพัฒนาเอกสารและการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการผู้รับเหมาตามช่วงการจัดการ 

ช่วงการ
จัดการ

ผู้รับเหมา 

ขั้นตอนย่อยกระบวนการจัดการ
ผู้รับเหมา  

การ
พัฒนา

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

คือ 
เอกสาร

ขอ
อนุญาต

เข้า
ปฏิบตัิงา

น
ประจำวัน 

การสร้างฐานข้อมลูแบบออนไลน์ 

Go
og

le
 D

riv
e 

เพ
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ัดเ
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ไฟ
ล์อ

บร
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เพ
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Go
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a 

St
ud

io
 O
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w 

เพ
ื่อแ
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ง
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รุป
ข้อ

มูล
ใน

รูป
แบ

บแ
ผน

ภูม
ิ 

QR
 C

od
e 

เพ
ื่อใ

ห้ผ
ู้รับ

เห
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อ่า
น 

เอ
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าร
แล

ะล
งท

ะเบ
ียน

 

ช่วงที่ 1 
ช่วงก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน  

1.1 สอบถามรายละเอียดและชี้แจง
ระเบียบการตกแต่ง 

 ✓     ✓ 

1.3 การอนุมัติแบบแปลนขอ 
อนุญาตตกแต่งห้องชุด 

  ✓     

1.4 การอนุมัติแผนการเข้า
ปฏิบัติงาน 

✓       

1.5 การขึ้นทะเบียนผูร้ับเหมาและ
ช้ีแจงรายละเอียดในการเข้า
ปฏิบัติงาน 

  ✓     

ช่วงที่ 2 
ช่วงระหว่าง
ปฏิบัติงาน 

2.1 ตรวจสอบก่อนการเข้า
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 

✓   ✓ ✓ ✓  

ช่วงที่ 3 
ช่วงหลัง

ปฏิบัติงาน 

3.1 ตรวจสอบพ้ืนท่ีหลังตกแต่ง 
และคืนเงินค้ำประกันตกแต่ง 

  ✓     

  
จากการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาทั้ง 7 ส่วนงาน สามารถลดการฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ข้อบังคับผู้รับเหมาได้ โดยทำการเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมาก่อนและหลัง
การปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาจากการสังเกตและสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 
ช่วงก่อนปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมา ช่วงวันที่ 1-23 ตุลาคม 2564 และช่วงที่ 2 ช่วงหลังปรับปรุง
กระบวนการจัดการผู้รับเหมา ช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564 โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 5: แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมาก่อนและหลัง 

การปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมา 
 

จากภาพที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า การปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาทั้ง 7 ส่วนงาน ทำให้
จำนวนครั้งที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมา ลดลงจากเดิม 117 ครั้ง เหลือเพียง 27 ครั้ง หรือ ลดลง  
ร้อยละ 62  

จากนั้นจึงทำการความพึงพอใจหลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมา โดยให้เจ้าหน้าที่ของ
ฝ่ายจัดการฯ ที่เกี ่ยวข้องตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจำนวน 12 คน (โดยไม่รวมตำแหน่งหัวหน้า
พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย) ซึ่งระดับคะแนนความพึงพอใจ 5 คะแนน คือ
พึงพอใจมากที่สุด และ 1 คะแนนพึงพอใจน้อยที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปน้อย) โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 6: แสดงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของฝ่ายจัดการฯ หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมา 
 

จากภาพที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการผู้รับเหมา มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงดังกล่าวโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คะแนน คือ ระดับพึงพอใจ
มาก โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) การปรับปรุงกระบวนการฯ สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน 2) มีคะแนนเท่ากัน 2 หัวข้อคือ กฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมามีความ
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ครอบคลุมขึ้น และช่วยสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 4.25 คะแนน และ  
3) มีคะแนนเท่ากัน 3 หัวข้อคือ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝ่ายจัดการมีระยะเวลาเตรียมแผนการ
ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาลดการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับผู้รับเหมา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 คะแนน โดยผล
สำรวจความพึงพอใจนี้มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.74 

 
บทสรุป 

การจัดการผู้รับเหมาที่นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ อโศก-ไฮป์ ดำเนินการอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน  
พบอุปสรรคจากการดำเนินงาน 5 สาเหตุหลัก คือ 1) ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2) พนักงานละเลย
การปฏิบัติงาน 3) การประสานงานผิดพลาด 4) การปฏิบัติงานล่าช้า 5) เอกสารไม่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้เกิดผลกระทบ 5 ข้อหลัก คือ 1) เกิดข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย 2) เกิดความไม่ปลอดภัย 3) งานไม่
แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน 4) เกิดความเสียหายต่อกายภาพอาคาร และ 5) เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ
โครงการ  

การปรับปรุงกระบวนการจัดการผู้รับเหมาของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ อโศก-ไฮป์ ดำเนินการปรับปรุง
ด้วยกระบวนการ PDCA หรือวงจรบริหารงานคุณภาพ ตั้งแต่ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าปฏิบัติงานของ
ผู้รับเหมา โดยทำการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ส่วน ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงกฎระเบียบ
ข้อบังคับ 2) การกำหนดระยะเวลาการส่งแผนเข้าปฏิบัติงาน 3) การพัฒนากระบวนการอบรมผู้รับเหมาก่อน
เข้าปฏิบัติงาน 4) การตรวจสอบช่วงระหว่างปฏิบัติงาน 5) การพัฒนากระบวนการซ่อมแซมความชำรุด/
เสียหายหลังการรับมอบพื้นที่โครงการ 6) การพัฒนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 7) การสร้างฐานข้อมูลแบบ
ออนไลน์ 

ซึ่งผลจากการดำเนินการพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ มีผลความพึงพอใจต่อการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการผู้รับเหมา โดบมีค่าเฉลี่ยรวมใน 10 หัวข้อการประเมินอยู่ที่ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

จากการศึกษาข้อมูลและผลการวิจัยทำให้เห็นว่ากระบวนการจัดการผู้รับเหมามีรายละเอียดในการ
ปฏิบัติงาน กำกับดูแล และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ ทุกขั้นตอนรัดกุมและมี
การUpdate สถานะทั้งการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในแต่ละส่ วน
สามารถเรียกดูชุดข้อมูลและ Update ข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบ Real Time ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน การดำเนินงานที่รัดกุมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจะ
ช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งกับผู้ปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการในเรื่อง
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินได้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน ของนิติบุคคล
อาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 และเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการดังกล่าว ในการตรวจสอบ
กายภาพอาคารประจำวันหากเกิดข้อผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้งาน
อาคาร ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ต้องมุ่งเน้นในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ รวมถึงผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของผู้ใช้งานอาคารและภาพลักษณ์ของโครงการ  

การวิจัยนี้ดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านการบันทึกจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสำรวจและสังเกต
การทำงานของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดการอาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการ
อาคาร และหัวหน้าช่างเทคนิคประจำโครงการ ผลการวิจัยพบอุปสรรค คือ 1) ขาดเอกสารรายการตรวจสอบ 
(Checklist) 2) ไม่มีการบันทึกข้อมูลข้อบกพร่องที ่ค้นพบและสถานะการเข้าแก้ไข และ 3) ไม่มีเกณฑ์ 
การประเมินระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของกรณี โดยผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ได้แก่ ผู้จัดการ
อาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร และหัวหน้าช่างเทคนิค ให้ความสำคัญกับการขาดเอกสารรายการตรว จสอบ 
และการขาดเกณฑ์การประเมินข้อบกพร่องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาใน  
3 หัวข้อ ได้แก่ การบันทึกแผนผังกระบวนการให้ชัดเจน การจัดทำเอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) และ
การจัดทำเกณฑ์การประเมินข้อบกพร่องที่ค้นพบ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายภาพอาคารประจำวัน 
ตอบสนองต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ทั้งด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์
ของโครงการและองค์กร รวมถึงแนวทางการพัฒนาดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการที ่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยหลังจากการพัฒนาแล้วผู้ปฏิบัติงานมีผลประเมินความพึงพอใจการระบุพื้นที่
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนจากการมีเอกสารรายการตรวจสอบมากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินข้อบกพร่อง
ได้อย่างชัดเจนจากการมีเกณฑ์การประเมินที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
คำสำคัญ: กายภาพอาคาร การตรวจสอบ อาคารชุด นิติบุคคล 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the routine physical building inspection 
procedure and the process of rectifying defects discovered from the inspection of Ideo Mix 
Sukhumvit 103 condominium juristic person.  Errors occurred in the process may affect the 
health and safety of the building occupants which is the main focus of the Facility 
Management.  Also, the results possibly affect the occupant’ s confidence and building 
reputation. 

The data is obtained by recording relevant documentation, surveying and observing 
the operation, and interviewing involved personnel including the building manager, assistant 
building manager, and head of the technician.  The findings reveal that the obstacles are  
1)  Lack of documented checklist for the inspection 2)  Lack of discovered defects and their 
status record and 3) Lack of criteria to assess the severity and urgency of the case. Personnel 
involved in the process takes the lack of documented checklist as the first priority followed 
by the lack of written assessment criteria for the defects. To develop the inspection process, 
the following 3 approaches had been adopted: 1) Improving the clear routine physical building 
inspection workflow 2)  Developing the inspection checklist, and 3)  Creating a written format 
of defect assessment criteria. All 3 approaches will get people involved in this process in the 
same direction and will also affect the safety and reputation of the property.  The result of 
the improvement showed the satisfaction level towards the development of routine physical 
inspection process of the involved personnel is efficient regarding the identification of 
inspected area is clearly defined by the inspection checklist and clear assessment criteria 
through the presence of written format. 
 
Keywords: Building Physical, Inspection, Residential Building, Juristic Person 

 
บทนำ 

การปรับตัวสูงขึ้นของราคาที่ดินในเขตเมือง หรือบริเวณที่อยู่ใกล้กับระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
ได้ร ับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบ ัน (ธนกฤต ไทยมี , 2564) แต่ในการจะเป็นอาคารชุดได ้นั้น
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ได้มีการระบุว่าการที่อาคารดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
1) อาคารดังกล่าวจะต้องสามารถแบ่งแยกกรรมสิทธิ ์ออกเป็นส่วนๆได้ 2) กรรมสิทธิ์ด ังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง และ 3) อาคารจะต้องมีการจด
ทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย นอกจากนี้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ยังกำหนดให้อาคารชุด
ทุกอาคารดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด โดยนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน้าที่บริหารจัดการ
ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร จากการศึกษาของวิชชุลดา ศรีบุตร และคณะ (2561)  พบว่า การบริหาร
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จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดมีประเด็นที่ต้องมุ่งเน้นมากที่สุด คือ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ,  
การดูแลรักษาความสะอาด และงานซ่อมแซมบำรุงรักษา ตามลำดับ  

การตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด  
ที่กำหนดให้มีขึ ้นเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะสามารถดำเนินการเข้าแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่าง
รวดเร็วก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้ใช้งานอาคาร เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานอาคารว่าอาคารจะมีความปลอดภัยสูงสุดต่อการใช้งาน รวมถึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของอาคาร การตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของแต่ละโครงการ เช่น ผู้ดำเนินการตรวจสอบ บริเวณที่ต้องทำการ
ตรวจสอบ ความถ่ีของรอบในการตรวจสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

การตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันในปัจจุบันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ตามนโยบายของ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ
เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ โดยจะดำเนินการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันโดยผู้ชว่ย
ผู้จัดการอาคาร และมีพ้ืนที่ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการทั้งหมด รวมไปถึง
พื้นที่จราจรภายในโครงการ กรณีที่พบข้อบกพร่องระหว่างการตรวจสอบผู้ช่วยผู้จัดการอาคารจะแจ้งไปยัง
หัวหน้าช่างเทคนิคของโครงการให้เข้าทำการประเมินข้อบกพร่องที่ค้นพบ และกำหนดแนวทางการเข้าแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวต่อไป โดยการเข้าแก้ไขข้อบกพร่องอาจเป็นไปได้ทั้งการเข้าแก้ไขโดยช่างเทคนิคประจำ
โครงการ หรือการจัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกเข้ามาดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสอบตามประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่มีเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ ขาดเกณฑ์การประเมินข้อบกพร่อง และการประเมินการเข้าแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งส่งผลกระทบในหลายประการ เช่น การตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกจุดที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 
การแจ้งซ่อมซ้ำซ้อนจากการไม่มีบันทึกการแจ้งซ่อมและแก้ไข เป็นต้น เนื่องจากข้อบกพร่องไม่ได้เพียงส่งผล
กระทบด้านภาพลักษณ์ของอาคารเท่านั้น แต่ข้อบกพร่องในบางบริเวณอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และสุขอนามัยของผู้ใช้งานอาคาร ดังนั้น การพัฒนากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันของนิติ
บุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 จะทำให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยง
การเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นประเด็นที่ควรมุ่งเน้นมากที่สุดในการบริหารจัดการของนิติบุคคล
อาคารชุด สร้างความเชื่อม่ันต่อผู้ใช้อาคาร และส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคาร 

 

   
ภาพที่ 1: แสดงตัวอย่างของข้อบกพร่องที่ค้นพบระหว่างการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
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ภาพที่ 2: แผนผังกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันในปัจจุบัน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

อาคารชุด หมายถึง “อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวน ๆ โดยแตละ
ส่วนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง” (พระราชบัญญัติอาคาร
ชุด, 2522) โดยอาคารชุดทุกอาคารจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด เพ่ือทำหน้าที่บริหาร
จัดการทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า (บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, 2563) โดยโครงการไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 จัดอยู่ในประเภท
อาคารชุด และดำเนินการบริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด 

การบริหารทรัพยากรกายภาพ หมายถึง การบริหารจัดการส่วนที ่เป็นกายภาพหรือทรัพยากร
กายภาพ ทีใ่ห้ความสำคัญกับการใช้และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบประกอบอาคาร สถานที่ พ้ืนที่ 
และองค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร (เสริชย์ โชติพานิช , 2553) ซึ่ง
ความสำเร็จจากการบริหารทรัพยากรกายภาพสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
รวมถึงยังมีส่วนในการเพิ ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ (Musgrave & Koukiasa, 2011) โดยการ
บริหารทรัพยากรกายภาพนั้นตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ คน (People) อาคาร
สถานที่ (Place) และ งาน (Process) (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย์ โชติพานิช, 2547)  
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การบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม มีวัตถุประสงค์หลัก คือ บริหารและ
จัดการทรัพยากรกายภาพส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม โดยการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องมี
การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทรัพย์ส่วนกลางมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าของร่วม (เสริชย์ โชติพานิช, 2549)  

การตรวจสอบอาคาร หมายถึง การตรวจสอบสภาพอาคารซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสอบหลาย
ด้าน เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆของอาคาร ซึ่งการ
ตรวจสอบอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ร่างกาย ชีวิต รวมไปถึงทรัพย์สินของผู้ใช้งาน
อาคาร โดยสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกได้เป็น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ดังนี้ 1) การตรวจสอบใหญ่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบประกอบอาคารทุก
ระบบ โดยมีการตรวจสอบทุก ๆ 5 ปี และ 2) การตรวจสอบประจำปี คือ การตรวจสอบอาคารตามแผนการ
ตรวจสอบของแต่ละอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาคารต่าง ๆ ซึ่งการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน
แม้ไม่ได้เป็นข้อบังคับ แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลให้อาคารอยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งานและ พร้อม
สำหรับการตรวจสอบอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่และการตรวจสอบประจำป ี

การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation) หมายถึง การศึกษาเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่ออาคารหลังจากอาคารเปิดใช้งานแล้ว โดยการประเมิน
ดังกล่าวจะมีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Horgen & Sheridan, 1996) เกณฑ์
การประเมินหลังการใช้งานแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่   1. ความสามารถในการเข้าถึงอาคารและพ้ืนที่
จอดรถ 2. ความสะดวกในการเข้าถึงอาคาร 3. ประสิทธิภาพของอาคาร 4. ความยืดหยุ่น 5. ความปลอดภัย  
6. การจัดพื ้นที่ 7. ความเป็นส่วนตัว 8. สุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ และ  9. ความยั ่งยืน 
(Seshahri & Paul, 2018) ซึ่งข้อมูลจากการประเมินโดยผู้ใช้งานอาคารสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ โดยการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลต่อคะแนนการประเมินหลังการใช้งานอาคารในด้านประสิทธิภาพของอาคาร ด้านความปลอดภัย รวมไป
ถึงด้านสุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ 

การประเมินการดำเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management Performance 
Assessment) ประสิทธิภาพการจัดการงานบริหารงานทรัพยากรกายภาพ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
คุณภาพของการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและผลผลิตขององค์กร  (Dilanthi 
Amaratunga et al., 2000) จากผลการศึกษาของ Hashim et al. (2011) พบว่า ประสิทธิผลของการบริการ
อาคาร สามารถวัดได้จากข้อคิดเห็นของผู้ใช้งานอาคารที่มีต่อความมุ่งมั่นด้านการสร้างคุณภาพในประเด็น
ต่อไปนี้ ความเป็นมืออาชีพในด้านการบริการ การจัดการปัญหาแบบองค์รวม ความรวดเร็วของการตอบสนอง
ต่อความต้องการและคุณภาพของการตอบสนอง ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคาร การปฏิ บัติตาม
ข้อกำหนดและมาตรฐาน และการตอบสนองกับนโยบายองค์กร ซึ่งการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันทำ
ให้สามารถค้นพบและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง ส่งผลต่อระดับของประสิทธิผลงานบริการอาคาร 

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 Quality Control Tools) หมายถึง เครื่องมือที่นำมาใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับคุณภาพของกระบวนการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของปัญหาหรือ
คัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551) โดยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด 
ประกอบด้วย ใบตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ (Graph) ฮีสโทแกรม (Histogram) แผนภูมิพาเรโต 
(Pareto Chart) ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) ผังการกระจาย (Scatter Diagram) และ
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แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (Kerzner, 2009) โดยในงานวิจัยนี้นำใบตรวจสอบ และผังแสดงเหตุและผล
มาใช้ในการวิเคราะห์หาอุปสรรคที่พบในกระบวนการเนื่องจากสามารถช่วยในวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงนำแผนภูมิพาเรโตมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของอุปสรรคที่พบใน
กระบวนเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการได้อย่างตรงจุด 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อทำการศึกษากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน และการเข้าแก้ไขข้อบกพร่อง
หรือปัญหาที่พบจากการตรวจสอบของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ 
สุขุมวิท 103 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื ้อหา คือ การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาเฉพาะข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ

กายภาพอาคารประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 เท่านั้น โดยการบวนการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ รวมถึงพื้นที่จราจรภายในโครงการ ข้อมูล
ที่ทำการศึกษาประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานอาคาร โครงสร้างองค์กร กระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคาร
ประจำวัน พื้นที่ท่ีต้องดำเนินการตรวจสอบ และรายการท่ีตรวจสอบ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตด้านประชากร คือ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ

กายภาพอาคารประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 เท่านั้น จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยประกอบด้วย บุคลากรจากฝ่ายนิติบุคคล ได้แก่ ผู้จัดการ
อาคารและผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร และบุคลากรจากฝ่ายวิศวกรรม ได้แก่ หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร 

การเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ

บันทึก เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
การสำรวจและการสังเกต เพื่อสำรวจหน้าที่ของฝ่ายนิติบุคคลและฝ่ายวิศวกรรม และสังเกตขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานงานของทั้ง 2 ฝ่าย และการสัมภาษณ์โดยการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการ
บันทึก การสำรวจ และการสังเกต มาทำการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
วิจัยนี้ ประกอบด้วย แบบบันทึก แบบสำรวจ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้
แบบวัดความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ ผู้จัดการอาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการ
อาคาร และหัวหน้าช่างเทคนิค ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนำข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง มาดำเนินการวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เพื่อให้มีความเข้าใจถึง
สถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ 
สุขุมวิท 103 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC 7 
Tools) ผ่านการใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) เพ่ือ
วิเคราะห์อุปสรรคและผลกระทบจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และแผนภูมิพาเรโต (Pareto 
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Chart) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของอุปสรรคและผลกระทบดังกล่าว โดยมีการใช้กราฟ (Graph) ในการ
แสดงผลของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคาร
ประจำวัน และทำการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในหัวข้อความพึงพอใจของผู ้เกี ่ยวข้องผ่าน
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการพัฒนา โดยการสรุปผลในรูปแบบร้อยละและค่าเฉลี่ย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลพื้นฐานอาคาร 
นิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 (Ideo Mix Sukhumvit 103) ตั ้งอยู ่บนถนน

สุขุมวิท แขวงบางนา เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2554 
โครงการมีขนาดพื้นที่ดินทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา จัดเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับ Upper 
Class โดยประกอบด้วยอาคารความสูง 22 ชั้นจำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องชุดรวมทั้งหมด 1,187 ยูนิต ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็นห้องพักชุดอาศัยจำนวน 1,172 ยูนิต และร้านค้าจำนวน 15 ยูนิต โดยสถานการณ์การพักอาศัย
ในปัจจุบันมีห้องว่างจำนวน 500 ห้อง เจ้าของร่วมพักอาศัยเองจำนวน 263 ห้อง และผู้เช่าพักอาศัยจำนวน 
409 ห้อง 

2. โครงสร้างองค์กร 
2.1 โครงสร้างการบริหารงาน  

โครงการไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดจากบริษัท บริษัท   
เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีโครงสร้างการบริหาร และจำนวนบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 
ตามภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3: โครงสร้างการบริหารงานและจำนวนบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (2) หัวหน้าช่างเทคนิค (1) 

ช่างเทคนิค (8) 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ (2) เจ้าหน้าท่ีบัญชี (2) เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ (2) 

ระดับบริหาร 

ระดับจัดการ 

ระดับปฏิบัติการ 

ผู้จัดการฝ่ายพื้นท่ี (1) 

ผู้จัดการอาคาร (1) 

ทีมสนับสนุนจากส่วนกลาง 
- ฝ่ายบุคคล 
- ฝ่ายกฎหมาย 
- ฝ่ายธุรการกลาง 
- ฝ่ายตรวจสอบ 
- ฝ่ายเทคโนโลย ี
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2.2 โครงสร้างผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
จากโครงสร้างการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ ในภาพที่ 2 ซึ่งแสดงถึง

ภาพรวมของโครงสร้างการบริหารงานทั้งหมด สามารถแสดงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ
กายภาพอาคารประจำวันได้ดังภาพที่ 4 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดการอาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร หัวหน้า
ช่างเทคนิคจากฝ่ายวิศวกรรม ช่างเทคนิคประจำโครงการ รวมถึงผู้รับเหมาจากภายนอกในบางกรณี 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4: โครงสร้างผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
 

จากภาพที่ 4 สามารถสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกายภาพ
อาคารประจำวันได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1: หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 

ตำแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ผู้จัดการอาคาร - ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคางานแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบ 

- เสนอเอกสารใบเสนอราคาให้แก่คณะกรรมการนิติบุคคล 
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - ตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันในพ้ืนท่ีที่กำหนด 

- ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคางานแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบ 
หัวหน้าช่างเทคนิค - ประเมินจุดที่พบปัญหาหรือข้อบกพร่อง โดยประเมินความเร่งด่วนของการ

เข้าดำเนินการแก้ไข และประเมินความสามารถในการเข้าแก้ไขของช่าง
เทคนิคประจำโครงการ 

ช่างเทคนิค - ดำเนินการแก้ไขจุดที่พบปัญหาหรือข้อบกพร่อง กรณีที่สามารถดำเนินการ
แก้ไขได้โดยไม่ต้องจัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก 

ผู้รับเหมา (ภายนอก) - วางเงินมัดจำหรือเงินประกันผลงาน 
- ดำเนินการแก้ไขจุดที่พบปัญหาหรือข้อบกพร่อง 

 
จากตารางที่ 1 ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบกายภาพอาคารจำวันในพื้นที่ที่กำหนด คือ ผู้ช่วยผู้จัดการ

อาคารจากฝ่ายนิติบุคคล โดยปัจจุบันผู้ช่วยผู้จัดการอาคารดำเนินการตรวจสอบตามประสบการณ์และความ
เคยชินในการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากพบข้อบกพร่องในแต่ละจุดผู้ช่วยผู้จัดการอาคารจะทำการแจ้งไปยังหัวหน้า

ผู้จัดการอาคาร (1) 

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (2) 

หัวหน้าช่างเทคนิค (1) 

ช่างเทคนิค (8) ผู้รับเหมา (ภายนอก) 
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ช่างเทคนิคจากฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งมีหน้าที่ประเมินความเร่งด่วนในการเข้าแก้ไข รวมถึงทำการประเมินว่า
โครงการสามารถดำเนินการแก้ไขได้เอง หรือต้องทำการจัดจ้างผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาดำเนินการ  

3. พื้นที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
พื้นที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน ได้แก่ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

ทั้งหมด โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในอาคารและพื้นที่ภายนอกอาคาร ซึ่งพื้นที่ตรวจสอบในแต่ละจุดสามารถ
แบ่งการให้ความสำคัญได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยและด้านภาพลักษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2: พ้ืนที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและรายละเอียดจุดตรวจสอบ 

ลำดับ พ้ืนที่ตรวจสอบ 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

รายละเอียดจุดตรวจสอบ 
ความปลอดภัย ภาพลักษณ ์

1 Lobby อาคาร A / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. อุณหภูม ิ

2 Lobby อาคาร B / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. อุณหภูมิ 

3 พื้นที่ส่วนกลางช้ัน R  / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. ซุ้มบังแดด 
5. สระว่ายน้ำ 
6. สวนและภูมิทัศน์ 

4 ทางเดินส่วนกลางอาคาร A / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. ประตูหนีไฟ 

5 ทางเดินส่วนกลางอาคาร B / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. ประตูหนีไฟ 

6 โถงหน้าลิฟต์ อาคาร A / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. ประตูลิฟต์ 

7 โถงหน้าลิฟต์ อาคาร B / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. ประตูลิฟต์ 

 



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

106 

7%
5%

18%

7%

8%
13%

9%

9%

11%

13%
Lobby อาคาร A (25 จุด)

Lobby อาคาร B (18 จุด)

พื้นที่ส่วนกลางชั้น R (70 จุด)

ทางเดินส่วนกลาง อาคาร A (28 จุด)

ทางเดินส่วนกลาง อาคาร B (29 จุด)

โถงหน้าลิฟต์ อาคาร A (51 จุด)

โถงหน้าลิฟต์ อาคาร B (34 จุด)

พื้นที่ร้านค้า (34 จุด)

ลานจอดรถและพื้นทีจ่ราจร (43 จุด)

ห้องน้้า ชั้น G, ชั้น R และชั้น 2 (51 จุด)

ตารางท่ี 2: พ้ืนที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและรายละเอียดจุดตรวจสอบ (ต่อ) 

ลำดับ พ้ืนที่ตรวจสอบ 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

รายละเอียดจุดตรวจสอบ 
ความปลอดภัย ภาพลักษณ ์

8 พื้นที่ร้านค้า / / 

1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. บันได 

9 ลานจอดรถและพื้นที่จราจร /  

1. พื้น 
2. กำแพง 
3. ฝ้าเพดาน 
4. ยางชะลอความเร็วรถ 
5. กระจกโค้งจราจร 
6. ไม้กั้น 
7. สีลูกศรบอกทิศทาง 

10 ห้องน้ำ ช้ัน G, ช้ัน R และช้ัน 2 / / 
1. พื้น 
2. ผนัง 
3. ฝ้าเพดาน 

 
สถิติข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการตรวจสอบกายภาพประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ 

สุขุมวิท 103 จากการบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือใบตรวจสอบ (Check Sheet) ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2564 พบว่าพ้ืนที่ที่พบข้อบกพร่องมากท่ีสุด ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนกลาง ชั้น R จำนวน 70 จุด รองลงมา 
ได้แก่ บริเวณโถงหน้าลิฟต์อาคาร A จำนวน 51 จุด และห้องน้ำส่วนกลางทั้งหมด จำนวน 51 จุด บริเวณที่พบ
ข้อบกพร่องน้อยที่สุด คือ บริเวณ Lobby อาคาร B จำนวน 18 จุด โดยสามารถแสดงจำนวนข้อบกพร่องที่
ค้นพบจากการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันในแต่ละพ้ืนที่ ได้ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 5: จำนวนข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันในแต่ละพ้ืนที่ 
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4. กระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันในสถานการณ์

ปัจจุบันผ่านการสังเกตการทำงาน สำรวจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
สามารถแสดงกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 
103 ออกมาในรูปแบบของแผนผังงานได้ดังภาพที่ 2 ทั้งนี้หลังจากการโดยการนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
ข้อมูลโดยเครื่องมือใบตรวจสอบ (Check Sheet) มาใช้วิเคราะห์โดยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-
and-Effect Diagram) พบว่าในกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันมีปัญหาและอุปสรรคได้แก่ 
1) ขาดเอกสารรายการตรวจสอบ 2) ไม่มีการบันทึกข้อมูลข้อบกพร่องที่ค้นพบและสถานะการเข้าแก้ไข และ 
3) ไม่มีเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของกรณี โดยสามารถแสดงรายละเอียดของ
ผลกระทบจากอุปสรรคข้างต้นได้ ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3: อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบกายภาพอาคารปัจจุบัน 

ลำดับ อุปสรรค 

ผลกระทบ 

ระบุพื้นที่
ตรวจสอบ

ได้ไม่
ชัดเจน 

ผู้อื่นไม่
ปฏิบัติ
หน้าท่ี
แทนได้ 

ไม่สามารถ
ตรวจสอบ

การ
ดำเนินการ
ย้อนหลังได้ 

เกิด
ข้อบกพร่อง

ที่ไม่ได้
ดำเนินการ

แก้ไข 

การแจ้ง
ซ่อมและ

แก้ไข
ซ้ำซ้อน 

ความ
ผิดพลาด
ในการ
ประเมิน 

ระยะเวลา
ในการ

ดำเนินการ
ตรวจสอบ

นาน 
1 ขาดเอกสาร

รายการ
ตรวจสอบ 
(Checklist) 

/ / / / /  / 

2 ไม่มีการบันทึก
ข้อมูล
ข้อบกพร่องที่
ค้นพบและ
สถานะการเข้า
แก้ไข 

 / / / /   

3 ไม่มเีกณฑ์การ
ประเมินระดับ
ความรุนแรง
และความ
เร่งด่วนของ
ข้อบกพร่องที่
ค้นพบ 

/ /  /  / / 

  
จากตารางที่ 3 แสดงอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ

กายภาพอาคารประวัน หลังการใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ในการวิเคราะห์สามารถแสดงลำดับ
ความสำคัญของอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดข้ึน ได้ดังภาพที่ 6 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เกี่ยวข้องใน
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กระบวนการให้ความสำคัญกับการขาดเอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) และ การขาดเกณฑ์การประเมิน
ข้อบกพร่องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นประเด็นซึ่งควรได้รับการพัฒนา 

 

 
ภาพที่ 6: แสดงลำดับความสำคัญของอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน 

หมายเหตุ: 5 คะแนนคือสำคัญมากท่ีสุด 1 คะแนนคือสำคญัน้อยที่สดุ (เรียงลำดับจากมากไปน้อย) 
 

5. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
จากผลการศึกษากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ 

มิกซ์ สุขุมวิท 103 ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 จึงนำมาสู่การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการใน
หัวข้อต่อไปนี้ 

5.1 การพัฒนาแผนผังกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน  
ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาแผนผังกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันของนิติ

บุคคลอาคารชุดไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 จากการวิเคราะห์ข้อค้นพบในกระบวนการเดิม โดยแผนผังที่
ดำเนินการพัฒนาแสดงในภาพที่ 7 

ขาดเอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) ไม่สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้
เกณฑ์การประเมินข้อบกพร่อง

ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้จัดการอาคาร 5 5 5

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร 5 4 5

หัวหน้าช่างเทคนิค 5 4 5

0
1
2
3
4
5
6
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ภาพที่ 7: แผนผังกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันหลังการพัฒนา 

 
5.2 การจัดทำเอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) 

ผู้วิจัยดำเนินการเสนอแนวทางการจัดทำเอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อใช้
ประกอบการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุดไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 โดยตัวอย่าง
เอกสารรายการตรวจสอบแสดงในภาพที่ 8 โดยรายการตรวจสอบดังกล่าวเกิดจากการวิเคราะห์ข้อค้นพบใน
กระบวนการเดิม และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำรายการตรวจสอบไปทดลองใช้ในการตรวจสอบ
กายภาพอาคารประจำวันจริง และทำการประเมินผลความพึงพอใจหลังการนำไปใช้งาน 
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ภาพที่ 8: แสดงตัวอย่างเอกสารรายการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 
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5.3 การจัดทำเกณฑ์การประเมินข้อบกพร่องท่ีค้นพบ 
ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำเกณฑ์การประเมินข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการตรวจสอบกายภาพ

อาคารให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเกณฑ์การประเมินที่มีการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถทำให้
ผู้ปฏิบัติงานทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินร่วมกันได้อย่างชัดเจน โดยตารางที่ 4 แสดงเกณฑ์การประเมิน
การดำเนินการเข้าแก้ไข และตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การประเมินความเร่งด่วนของการดำเนินการเข้าแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

ตารางท่ี 4: เกณฑ์การประเมินการดำเนินการเข้าแก้ไขข้อบกพร่อง 

ดำเนินการเข้าแก้ไขได้ทันที รอดำเนินการเข้าแก้ไขได้ 
- ข ้อบกพร ่องท ี ่ช ่างเทคนิคประจำโครงการสามารถ

ดำเนินการแก้ไขได้ 
- โครงการมีอ ุปกรณ์และเคร ื ่องม ือพร้อมสำหร ับการ

ดำเนินการแก้ไข 
- งานท่ีมีความเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลต่อการใช้งานอาคาร 

- ข้อบกพร่องที ่ช ่างเทคนิคประจำโครงการไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้ 

- ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดำเนินการแก้ไข 
จำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ 

- ข้อบกพร่องดังกล่าวจำเป็นต้องจัดจ้างผู้รับเหมาภายนอก
เข้ามาดำเนินการ 

- งานท่ีไม่เร่งด่วน 

ตารางท่ี 5: เกณฑ์การประเมินความเร่งด่วนของการดำเนินการเข้าแก้ไขข้อบกพร่อง 

กรณีเร่งด่วน กรณีไม่เร่งด่วน 
- ข้อบกพร่องที่ค้นพบส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

อาคาร 
- บริเวณที่ค้นพบข้อบกพร่องเป็นบริเวณที่มีการใช้งานเป็น

ประจำ 
- ข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโครงการ 

- ข้อบกพร่องด้านงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร 

- ข้อบกพร่องในส่วนงานสถาปัตยกรรมในบริเวณที่ไม่มีการ
ใช้งานเป็นประจำ 

- ข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโครงการ 
 
นอกจากเกณฑ์การประเมินการดำเนินการเข้าแก้ไขข้อบกพร่อง และเกณฑ์การประเมินความเร่งด่วน

ของกรณีแล้ว ผู้วิจัยยังได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการเข้าดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบ ซึ่งแบ่งออกเป็น
ข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย (ตารางที่ 6) และข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบด้านภาพลักษณ์ 
(ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 6: แนวทางปฏิบัติในการเข้าดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบด้านความปลอดภัย 

ด้านความปลอดภัย 
ระดับความรุนแรง แนวทางปฏิบัต ิ

1 
ไม่รุนแรง 

- กำหนดแนวทางการเข้าแก้ไขพ้ืนท่ี และวิธีการแก้ไข ภายใน 3 วัน 
- สามารถทำการรวบรวมข้อบกพร่องในหลายๆจุด และดำเนินการเข้าแก้ไขพร้อมกันได้ 

2 
รุนแรง 

- กำหนดแนวทางการเข้าแก้ไขพ้ืนท่ี และวิธีการแก้ไข ภายใน 1 วัน 
- มีกำหนดเวลาที่จะดำเนินการเข้าแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน 

3 
รุนแรงมาก 

- เข้าประเมินบริเวณที่ค้นพบข้อบกพร่องทันที 
- กำหนดแนวทางการเข้าแก้ไขพ้ืนท่ี และวิธีการแก้ไข ภายใน 1 วัน 
- กำหนดแนวทางการป้องกันไม่เกิดซ้ำในอนาคต 

ตารางท่ี 7: แนวทางปฏิบัติในการเข้าดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบด้านความปลอดภัย 

ด้านภาพลักษณ ์
ระดับความรุนแรง แนวทางปฏิบัต ิ

1 
ไม่รุนแรง 

- กำหนดแนวทางการเข้าแก้ไขพ้ืนท่ี และวิธีการแก้ไข ภายใน 5 วัน 
- สามารถทำการรวบรวมข้อบกพร่องในหลายๆจุด และดำเนินการเข้าแก้ไขพร้อมกันได้ 

2 
รุนแรง 

- กำหนดแนวทางการเข้าแก้ไขพ้ืนท่ี และวิธีการแก้ไข ภายใน 3 วัน 
- มีกำหนดเวลาที่จะดำเนินการเข้าแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน 

3 
รุนแรงมาก 

- เข้าประเมินบริเวณที่ค้นพบข้อบกพร่องทันที 
- กำหนดแนวทางการเข้าแก้ไขพ้ืนท่ี และวิธีการแก้ไข ภายใน 1 วัน 
- กำหนดแนวทางการป้องกันไม่เกิดซ้ำในอนาคต 

  
หลังจากดำเนินการเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคาประจำวันแล้ว ได้มี

การตรวจสอบความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ 5 คะแนน และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 1 คะแนน (เรียงลำดับจากมากไป
น้อย) โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9: แสดงความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวัน 

ที่มีต่อแนวทางการพัฒนากระบวนการ 
 

จากภาพที่ 9 พบว่าผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันมีความพึงพอใจใน
การระบุพื้นที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนจากการมีเอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 คะแนน รองลงมาคือ การประเมินข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจนจากการมีเกณฑ์การประเมินที่
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 4.50 คะแนน การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 4.33 
คะแนน และการลดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ 3.83 คะแนน 
 
สรุป 

การตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารทรัพยากรกายภาพซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด โดยกระบวนการดังกล่าวถูกกำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้โครงการ
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินการเข้าแก้ไขปัญหาที่พบได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อ
การใช้งาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้ใช้งานอาคาร จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันกระบวนการ
ตรวจสอบกายภาพประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
พบอุปสรรคคือ 1) ขาดเอกสารรายการตรวจสอบ 2) ไม่มีการบันทึกข้อมูลข้อบกพร่องที่ค้นพบและสถานะการ
เข้าแก้ไข และ 3) ไม่มีเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของกรณี โดยผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ ได้แก่ ผู้จัดการอาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร และหัวหน้าช่างเทคนิค ให้ความสำคัญกับการขาด
เอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) และ การขาดเกณฑ์การประเมินข้อบกพร่องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
เป็นอุปสรรคท่ีควรดำเนินการการพัฒนา เพ่ือให้กระบวนการตอบสนองต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคารได้ โดยประเด็นด้านความ
ปลอดภัยเป็นสิ่งต้องให้ความสำคัญลำดับต้น ๆของการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดตามผลการศึกษา
ของ วิชชุลดา ศรีบุตร และคณะ (2561) โดยคุณภาพของการดำเนินงานจัดการทรัพยากรกายภาพ มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Dilanthi Amaratunga et al., 2000) นอกจากนี้แล้วการมี
กระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารรวมถึงกระบวนเข้าดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีมาตรฐาน ยังเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานอาคารว่าอาคารจะมีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของอาคาร และสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าของร่วมในโครงการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการ
บริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพส่วนกลางของอาคารพักอาศัยรวม (เสริชย์ โชติพานิช, 2549, หน้า 110) 
กระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันที่มีประสิทธิภาพยังมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการวัดผล
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ระบุพื้นที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน การประเมินข้อบกพร่องได้ชัดเจน

ลดระยะเวลาในการด้าเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
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การปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพ 3 หัวข้อที่ถูกกล่าวถึงโดย เสริชย์ โชติพานิช (2550) ได้แก่ การ
ประเมินสมรรถนะหรือความสามารถของอาคาร (Facility Performance) ผลของการบริการงานดูแลรักษา
อาคาร (Service Performance) และ ผลสัมฤทธิ์ในด้านการบริหารจัดการ (Management Performance) 
ซึ่งจากการเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบกายภาพประจำวันของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิ
โอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จะทำให้กระบวนการดังกล่าวของโครงการมีความชัดเจนในการ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีความชัดเจนในด้านเอกสารประกอบการตรวจสอบ 
(Checklist) รวมถึงเกณฑ์การประเมินข้อบกพร่องและการเข้าแก้ไข โดยผลการประเมินหลังการเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาพบว่า ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกายภาพอาคารประจำวันมีความพึงพอใจในการ
ระบุพ้ืนที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนจากการมีเอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.67 คะแนน รองลงมาคือ การประเมินข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจนจากการมีเกณฑ์การประเมินที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 คะแนน 
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บทคัดย่อ   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที ่มาเข้าชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  2) เพื ่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  3) เพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างง่าย
เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเข้าชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 400 คน มีค่าความเชื่อมั่น 0.86  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเข้าชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางคือ เพื่อทำบุญ ส่วน
ใหญ่นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจเดินทางมายังที่วัดพระเชตุพนฯ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักวัดพระเชตุพนฯ ผ่าน
ช่องทางทางอินเทอร์เน็ต และเดินทางกับเพื่อน โดยส่วนใหญ่เดินทางกับรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวัดพระเชตุพนฯ อยู่ระหว่าง 200-500 บาท ซึ่งความถี่ในการมายังวัดพระเชตุพนฯ 2 -3 ครั้ง/ปี 
ส่วนใหญ่เดินทางในช่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความประทับใจในการเดินทางมายังวัด 
และส่วนใหญ่จะกลับมายังวัดพระเชตุพนฯ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หากกลับมายังวัดพระเชตุพนฯจะกลับมาอีก 
และส่วนใหญ่จะกลับมาด้วยเหตุผลเพราะทำบุญ  

ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร ที่นักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว รองลงมา 
คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ด้านการบริการเบ็ดเตล็ดและ
สุดท้าย คือ ด้านที่พักตามลำดับ  

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธพบว่าด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวของวัดพระ 
เชตุพนฯ ทางวัดควรจะมีนโยบายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย การปฏิบัติตนเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวที ่สำคัญภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  ด้านการเข้าถึงแหล่ง
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ท่องเที่ยว อาจจะเพิ่มเติมป้ายบอกทางในแต่ละของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเดินชมได้ด้วยตนเองในแต่ละจุดไปยังแต่ละจุดโดยไม่สับสน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว ทางวัดควรเพิ่มศักยภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย การดูแลรักษาความ
สะอาดในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ด้านจุดบริการที่นั ่งพัก ทางวัดพระเชตุพนฯ  
ควรเพิ่มเติมจุดบริการทีน่ั่งพักภายในวัดให้กับนักท่องเที่ยว ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด ทางวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ราชวรมหาวิหาร พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของวัด มีประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว 
สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี  
 
คำสำคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ 
 
ABSTRACT   

The objectives of this study were to 1.  Study behavior of Thai tourists influencing 
temple of Reclining Buddha, Bangkok 2. study the satisfaction level of Thai tourists influencing 
temple of Reclining Buddha and propose the guideline for the development of Buddhist 
tourism of temple of reclining Buddha. In order to investigate tourist’ s demands, the random 
sampling was used.  The samples consisted of 400 tourists who traveled to The Temple of 
Reclining Buddha with a confidence value of 0.86. The study found that most sample tourists 
were female, aged 21 to 30 years old and they were single.  Their Education Level were 
Bachelor Degree.  They were in private employee with average income 15,001 –  20,000 baht 
per month. 

The results of the study of behavior of tourists in the temple of Reclining Buddha 
shown that the main purpose of the travel was to make merit and the majority had an 
intention of visiting the temple of Reclining Buddha.  Most of them known the temple of 
Reclining Buddha before and found the travel information on the internet.  Most tourists 
travelled with friends and travelled by public transportation. There were travel expenses were 
200 to 500 baht per visit they travelled to The temple of Reclining Buddha more than twice 
to third per year.  The majority travelled to the temple of Reclining Buddha on Saturday and 
Sunday. Most tourists fell impressed of the temple of Reclining Buddha, and would came back 
again. 

The results of the satisfaction study shown that attractions were the most important 
factor that influenced on their decisions.  The following factors were, service and facilities, 
transportation, souvenir shop and restaurants, respectively, 

The Buddhist tourism development guideline found that the attraction aspect of 
temple of Reclining Buddha. The temple should have a policy to manage the safety measures. 
The practice of visiting important attractions within the temple.  The Accessibility aspect may 
be additional signs in each of the temple of Reclining Buddha for tourists to walk on their 
own, each point to each point without confusion. In terms of tourism facilities (Amenity), the 
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temple should increase the potential to facilitate Thai tourists.  Cleaning maintenance during 
the corona virus (Covid 19) .  The accommodation aspect of the temple should add more 
sitting points within the temple for tourists. In terms of Ancillary Service develop the personnel 
of the temple staff Efficient in serving tourists able to communicate in both Thai and foreign 
languages very well. 
 
Keywords: Behavior, Satisfaction, Buddhist tourism. 
 
บทนำ   

พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพมหานครเป็นเขตพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประเภทวัดวาอาราม โบราณสถาน ชุมชนเก่า ฯลฯ ซึ่งเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ในศาสนสถานตามรอยประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
เกาะรัตนโกสินทร์ยังมีวัดวาอาราม ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวไทยในทุกภาคที่เดินทางมาสักการะตามคติความ
เชื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ  

วัดโพธิ์ หรือชื่อทางการว่า พระเชตุพนวิมนมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก 
ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ไม่ปรากฎหลักฐานผู้สร้างเดิม เดิมชื่อวัดโพธาราม ในสมัยรัชกาล
ที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดเกล้าให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งในส่วนของเขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส  ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีจำนวนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้ นทุกปี  
พระประธานในพระอุโบสถใต้ฐานพระพุทธเทวปฏิมากรได ้ประดิษฐานพระบรมราชสรีร ังคารของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันนี้วัดโพธิ์ถือได้ว่า
เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ 
ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา การแพทย์แผนไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็น
สถานที่รวมจิตใจของบุคคลทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา (คู่มือนำเที่ยววัดโพธิ์, 2560) 

สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เดือน
มกราคม จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2563 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 18,795,401 คน โดยลดลงจากปี 2562 จำนวน 23,278,446 คน คิดเป็นร้อยละ 55.33 (กรมการ
ท่องเที ่ยว , 2564, ออนไลน์) ดังนั ้นภาพรวมรายได้จากผู ้ เย ี ่ยมเยือน  (ทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ )  
ในกรุงเทพมหานคร ปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคมปี 2563 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน มีอัตรา
ลดลงร้อยละ 76.14 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธของวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ
ในช่วงสถานการณ์โควิดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นประโยชน์สำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและผู้สนใจเกี่ยวกับ
การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ที่สามารถนำ
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ การส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งในงานวิจัยชิ้นต่อไป   
หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
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ทบทวนวรรณกรรม  

ผู้วิจัยขอเสนอแนวคิวและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหลักดังนี้  
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

สมบัติ กาญจนกิจ (2557) ได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือสนุกสนานบันเทิงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการ
เดินทางเพื่อประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา ติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องด้วย  
โดยการเดินทางเหล่านี้จะต้องมีเง่ือนไขหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

1. เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้จากการ

เดินทางนั้น 
2. ทฤษฎีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  

วชิราภรณ์ โลหะชาละ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคือการกระทำทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยว ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวที่ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง หรือพฤติกรรม
ภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้ ส่วนพฤติกรรมภายใน
ของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ซึ่งเป็น
ตัวกำหนดพฤติกรรมภายนอก ส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ บริโภคสินค้า และบริการ
ทางการท่องเทีย่ว  

องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
วชิราภรณ์  โลหะชาละ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลเกิดจากการตัดสินใจในการ

เดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ สามารถนำมาพิจารณาบ่งชี้ถึงพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทได้ องค์ประกอบของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมี 
10 ประการ ได้แก่ 

1. ความรู้ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการเรียน การค้นคว้า การได้รับการบอกกล่าวอบรมสั่งสอน และ
ความสามารถในการปฏิบัติ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ความต้องการหรือเป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุก ๆ กิจกรรมจะต้องมีเป้าหมายใน
การกระทำ 

3. ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการทำกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

4. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์มีโอกาสที่อำนวยให้เลือกกระทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ 

5. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในรูปแบบวิธีการ
ต่าง ๆ การตอบสนองความต้องการที่พอใจมากท่ีสุด 

6. การตอบสนอง หมายถึง การตัดสินใจกระทำกิจกรรมที่ตนเองตัดสินใจเลือกแล้ว เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตนเองต้องการ 

7. ผลลัพธ์ที่ตามมา หมายถึง ผลการกระทำหนึ่ง ๆ ได้ผลตามที่คาดหมายไว้ หรือตรงข้ามกับความ
คาดหวังที่ตั้งไว้ 
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8. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระทำลงไปไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามท่ีต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมายใหม่ ไตร่ตรองใหม่เลือกวิธีการใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการ 
หรืออาจเลิกความต้องการเพราะเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ และการปรับเปลี่ยนความต้องการใหม่ 

9. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการกระทำหรือจากสิ่งที่ได้พบมาในอดีตที่เก็บไว้ในทรงจำ 
เพ่ือนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบันและการตัดสินใจในอนาคต 

10. ทัศนคติและค่านิยม หมายถึง ความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ ่งใด  
เพ่ือเป็นการแสดงออกของตนว่ารู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร เป็นได้ท้ังความรู้สึกด้านบวกและความรู้สึกด้านลบ 
ส่วนค่านิยมเป็นข้อกำหนดที่สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ยอมรับและยึดถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ให้เกิดความต่างกับ
คนอ่ืน ๆ ในสังคม 

3. แนวความคิดกับทฤษฎีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
Kotler (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู ้ส ึกระดับบุคคล ซึ ่งเป็นผลมาจากการ

เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการทำงาน หรือประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ กับความคาดหวังของ
ลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการ กล่าวคือ ถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นต่ำกว่าความคาดหวังจะทำให้เกิด
ความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นสูงกว่าความคาดหวัง จะทำให้เกิดความประทับใจ 
นอกจากนี้แล้ว คอตเลอร์(Kotler) ยังได้กล่าวถึงกระบวนการของการสร้างความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานว่า 
ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายาม และถ้ามีความพยายามมากจะปฏิบัติงานได้มากทำให้ได้
รางวัลมากข้ึน ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

ราชบัณฑิตยสถาน (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขหรือความ
พอใจเมื่อได้รับความสำเร็จหรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ  

Maslow (1970) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับโดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่ างกายและจิตใจบุคคลทุกคนมีความ
ต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง และมีความต้องการหลายระดับ ซึ่งหากได้รับการตอบสนองก็จะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ การจัดการเรียนรู้ใดๆ ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจการเรียนรู้นั้นจะต้องสนองก็จะให้เกิดความ
พึงพอใจ การจัดการเรียนรู้ใดๆ ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจการเรียนรู้นั้นจะต้องสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ทฤษฎีลำดับชั้นความ
ต้องการ Maslow (Needs – Hierarchy Theory) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยตั้งอยู่
บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์  

4. แนวความคิดกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
พยอม ธรรมบุตร (2560) อธิบายไว้ว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 

เช่น ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก และ
ทางน้ำ ซึ่งจะเอ้ืออำนวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว 

2. การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ต้องการค้างคืน ได้แก่ ที่พัก
ประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ที่พักแรมประเภทต่างๆ จะมี สิ่งอำนวยความสะดวก
ในระดับต่างกัน ซึ่งทำให้มีราคา และบริการในระดับต่างกัน ได้แก่ ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก 
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3. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุดของการเดินทาง เป็น
จุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่น เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านเรียนรู้ถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

4. กิจกรรมการท่องเที ่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and 
Recreational Activities) นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในยุคปัจจุบันเพราะการท่องเที่ยวไม่ได้ หมายถึง แค่
การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติ แต่เป็นการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทำ
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเดินป่า การล่องแก่งในแม่น้ำ การปีนหน้าผา การดำน้ำ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนเจ้าบ้าน เช่น การดำนา การเกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสู ่ขวัญ เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดจะเป็น
ประสบการณ์ท่ีอยู่ใน ความทรงจำของนักท่องเที่ยว และกิจกรรมดังกล่าวยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับ
ชุมชน 

5. บริการเบ็ดเตล็ดทั ้งหมดที ่ม ีให้น ักท่องเที ่ยว (Ancillary) เช่น บริการด้านร้านอาหาร 
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ปั๊มน้ำมัน ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ดังนี้ 
 
    ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

1. จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว 
2. ระยะเวลาในการท่องเที่ยว  
3. แหล่งรับรู้ข้อมลูข่าวสารการท่องเที่ยว  
4. การกลับมาอีกครั้งของนักท่องเที่ยว 
5. รูปแบบการเดินทาง 
6. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
7. จำนวนครั้งท่ีเดินทางมา 
 
 

องค์ประกอบการท่องเท่ียว  
 
 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว 
4. ด้านท่ีพัก 
5. ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด 
 
 

แนวทางการ
พัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงวิถี
พุทธของวัด
พระเชตุพน

วิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเข้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ราชวรมหาวิหาร  

2. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร 

3. เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวิถีพุทธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคำนวณไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ Cochran (1977) ได้ขนาดตัวอย่าง 384 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และให้ได้ระดับ
ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยจึงได้เก็บกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ชุด และใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ 

นำมาใช้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ราชวรมหาวิหาร และวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอนดังนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม ราชวรมหาวิหาร  
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จำนวน 

400 ชุด และการสังเกตพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณทางด้านประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าชมวัดพระเช

ตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
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62.0 อายุ 21 - 30 ปี จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีสถานภาพโสด จำนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.3 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน 
จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท บาท จำนวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.5  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมยังวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมายัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหารเพื่อทำบุญ คิดเป็นร้อยละ 37.00 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจการเดินทางมายังที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร คิดเป็นร้อยละ 83.00 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 72.30 และเดินทางกับเพื่อน 
คิดเป็นร้อยละ 46.00 โดยส่วนใหญ่เดินทางกับรถโดยสารประจำทาง คิดเป็นร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 200 - 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.50 ซ่ึงความถี่
ในการมายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2 -3 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนใหญ่
เดินทางไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารในช่วงเวลา เสาร์ – อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 58.00 
และนักท่องเท ี ่ยวส ่วนใหญ่ม ีความประทับใจในการเด ินทางมายังว ัดพระเชต ุพนว ิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาว ิหาร ค ิดเป ็นร ้อยละ 57.00 และส่วนใหญ่จะกลับมายังว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร คิดเป็นร้อยละ  96.00  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หากกลับมายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหารจะกลับมาอีก คิดเป็นร้อยละ 96.00 และส่วนใหญ่จะกลับมาด้วยเหตุผลเพราะทำบุญ คิดเป็น
ร้อยละ 40.50 ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1: พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

พฤติกรรมของการท่องเที่ยว จำนวน 
(คน) ร้อยละ  

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
    ทำบุญ 
    พักผ่อน 
    ไหว้พระ 
    เรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม 
    อ่ืนๆ 

400 
148 
41 
122 
72 
17 

100.00 
37.00 
10.30 
30.50 
18.00 
4.30 

 

ความตั้งใจการเดินทาง 
    ตั้งใจจะมา 
    ไม่ได้ตั้งใจจะมา 
    แต่เป็นทางผ่านเพื่อไปเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ 

400 
332 
68 

100.00 
83.00 
17.00 

 

ท่านรู้จักผ่านช่องทางใด 
    วารสารการท่องเที่ยว 
    อินเทอร์เน็ต 
    โทรทัศน์ 
    อ่ืนๆ 

400 
55 
289 
40 
16 

100.00 
13.80 
72.30 
10.00 
4.00 
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ตารางท่ี 1: พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

พฤติกรรมของการท่องเที่ยว จำนวน 
(คน) ร้อยละ  

รูปแบบการเดินทางมายังวัดพระเชตุพนฯ 
    คนเดียว 
    เพ่ือน 
    ครอบครัว 
    บริษัททัวร์ / หมู่คณะ  
    อ่ืนๆ  

400 
40 
184 
148 
24 
4 

100.00 
10.00 
46.00 
37.00 
6.00 
1.00 

 

ท่านเดินทางมาท่องเที่ยววัดเชตุพนฯ ครั้งนี้ อย่างไร 
    รถส่วนตัว 
    รถโดยสารประจำทาง 
    รถรับจ้าง 
    กรุ๊ปทัวร์ 

400 
156 
188 
20 
36 

100.00 
39.00 
47.00 
5.00 
9.00 

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการมายังที่วัดพระเชตุพนฯ  
    ไม่เกิน 200 บาท  
    200 – 500 บาท  
    มากกว่า  500 บาท     

400 
164 
188 
48 

100.00 
41.00 
47.50 
12.00 

 

ความถี่ในการมายังวัดพระเชตุพนฯ 400 100.00  
    ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี 
    2 -3 ครั้ง/ป ี

92 
300 

23.00 
75.00 

 

    มากกว่า 3 ครั้ง/ปี 8 2.00  
ช่วงเวลาใดท่ีท่านมักเดินทางไปยังวัดพระเชตุพนฯ 
   จันทร์ – ศุกร์ 
   เสาร์ – อาทิตย ์
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

400 
60 
232 
108 

100.00 
15.00 
58.00 
27.00 

 

ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการเดินทางไปยังวัดพระเชตุพนฯ 
  ประทับใจมาก 
  ประทับใจ 
  เฉยๆ 

400 
152 
228 
20 

100.00 
38.00 
57.00 
5.00 
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ตารางท่ี 1: พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (ต่อ) 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ  

ท่านจะกลับมาวัดพระเชตุพนฯ 
    กลับมาอีก 
    ไม่กลับมาอีก 

400 
384 
16 

100.00 
96.00 
4.0 

 

ท่านจะกลับมาด้วยวัตถุประสงค์ใด  
    ทำบุญ 
    ไหว้พระ 
    เรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม 
    วัดมีความศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ฯ 
    ท่องเที่ยววิถีพุทธ 
    อ่ืนๆ 

400 
162 
22 
136 
48 
32 
 

100.00 
40.50 
5.50 
34.00 
12.00 
8.00 

 

 
 

  
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เข้าชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พบว่า   
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่มีต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาความพึงพอใจในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 รองลงมาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.59 รองลงมาด้านการบริการเบ็ดเตล็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.53 และด้านที่พักโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 ตามลำดับ ดังตารางที่  2  

ตารางท่ี 2: สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร  

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ระดับความคิดเห็น 

N   S.D. แปลผล 
1. ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 400 4.06 0.825 มาก 
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 400 3.61 0.823 มาก 
3. ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 400 3.59 0.808 มาก 
4. ด้านที่พัก 400 3.49 0.769 มาก 
5. ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด 400 3.53 0.779 มาก 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวม 400 3.64 0.672 มาก 
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3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีพุทธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  

3.1 ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร ทางวัดควรจะมีนโยบายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย กฎระเบียบใน
การปฏิบัติตนเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ 
พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล พระอุโบสถ พระวิหารทิศ ปะติมากรรรมปูนปั้น 

3.2 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว (Accessibility) ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร มีความสะดวก สามารถเข้าถึงได้ในหลายรูปแบบ ควรเพิ่มป้ายบอกทางในแต่ละสถานที่ของ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้ด้วยตนเอง ในแต่ละจุดได้โดยไม่
สับสน ควรเพิ่มคิวอาร์โค๊ดสำหรับรายละเอียดในการอธิบายสถานที่ภายในวัดพร้อมกับป้ายข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในวัดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว (Amenity) ทางวัดควรเพิ่มศักยภาพในการ
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น การดูแลรักษาความสะอาดในช่วงการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจมีความกังวลในการท่องเที่ยว  

3.4 ด้านสถานที่ที่นักเดินทางใช้พักระหว่างการเดินทาง  (Accommodation) ทางวัดพระ 
เชตุพน ควรเพิ่มเติมจุดนั่งพักภายในวัดให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ศาลาที่พัก เก้าอ้ีที่นั่งพัก เนื่องจากภายในวัดมี
พ้ืนที่ค่อนข้างกว้างใหญ่   

3.5 ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด (Ancillary Service) ทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร ควรพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของวัด ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ควรมีการบริการที่สุภาพอ่อนโยนต่อนักท่องเที่ยว ควรมี
การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้บริการข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระเชตุพนได้
อย่างมีความเข้าใจในข้อมูลของวัดที่ถูกต้อง  
 
อภิปรายผล  

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมายังวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารเพ่ือทำบุญ นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจการเดินทางมายังที่วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ราชวรมหาวิหาร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารผ่าน
ช่องทางทางอินเทอร์เน็ต และเดินทางมากับเพื่อน โดยส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จำนวน 200 - 500 บาท ซึ่งความถ่ีในการ
มายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2 -3 ครั้ง/ปี ส่วนใหญ่เดินทางมายังวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ราชวรมหาวิหารในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความประทับใจในการเดินทาง
มายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และส่วนใหญ่จะกลับมายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และส่วน
ใหญ่จะกลับมาด้วยเหตุผลเพราะทำบุญ ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ใจเป็ง (2564) ที่ศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาชมวัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่รับข้อมูลเกี่ยวกับวัดคีรีวงศ์ จากญาติ/เพื่อนแนะนำ ส่วนใหญ่เดินทาง
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โดยรถส่วนตัว มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อไหว้พระขอพร ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวัดคีรีวงศ์กับเพื่อน 
และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยววัดคีรีวงศ์ต่ำกว่า 250 บาทต่อคน  

ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ราชวรมหาวิหาร  พบว่า นักท่องเที ่ยวมีความพึงพอใจที ่ม ีต ่อว ัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล เนียมแก้ว (2560) ที่ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 ได้แก่ ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด
โดยรวมและด้านที่พัก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรัฏฐ์ แก้วไพรินทร์ (2564) ที่ศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดในตำบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีวัดในตำบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมมีระดับความพึงพอใจใน
ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านบุคลากรให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื ่องการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวิถีพุทธของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร ที่มีต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าผู้ประกอบการ 
สามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นประโยชน์ และข้อเสนอแนะแนวทางให้กับผู้ประกอบการ ในการวางแผนพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดและหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด โดยให้
ใช้ผลตามพฤติกรรมและความพึงพอใจตามลำดับ  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาเร ื ่อง การพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงว ิถ ีพุทธของว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหารครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้ทำการศึกษาในช่วงที่สถานการณ์โลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โรคโคโรน่า (โควิด 19) ดังนั้นจึงอาจส่งผลได้ข้อมูลที่ไม่หลากหลายของข้อมูล ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะให้
การศึกษาครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาในช่วงเวลาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด หรืออาจศึกษาการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธของวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  
 
เอกสารอ้างอิง   

กรมการท่องเที่ยว. (2564, 15 มีนาคม). สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ รายจังหวัด ปี 
2563.https://mots.go.th/more_news_new.php?cid=594 

ขนิษฐา ใจเป็ง. (2564). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาชมวัดคีรีวงศ์ อำเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา, 9(2),85 – 98. 

https://mots.go.th/more_news_new.php?cid=594


The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

128 

ณัฐพล เนียมแก้ว. (2560). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

พยอม ธรรมบุตร. (2560). แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย. 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 13(3) 65-75.  

ราชบัณฑิตยสถาน (2549).พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. 
วัดพระเชตุพน. (2560). คู่มือนำเที่ยววัดโพธิ์ โดยสังเขป. กรุงเทพมหานคร บริษัทโคเวอร์ ครีเอทีฟ จำกัด.  
วชิราภรณ์ โลหะชาละ.(2558). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. แม็คเอ็ดดูเคชั่น.  
วรรัฏฐ์ แก้วไพรินทร์. (2564). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดในตำบลคลองสระบัว 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 

สมบัติ กาญจนกิจ. (2557). นันทนาการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

Cochran, W. G. (1977) Sampling Techniques. John Wiley and Sons.  
Kotler, P. (1994). Kotler on marketing: How to create, win, and dominate markets. The Free 

Press.  
Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. Harpar and Row Publishers. 



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

129 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าที่จะสัมพันธ์กับหลักการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ/ 
ระบบกายภาพ (Place) ผู ้ใช้อาคาร (People) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร (Process) และเทคโนโลยี 
(Technology) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จึงมีผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น
ตัวแทนเจ้าของอาคารจำนวน 5 ท่าน และผู ้จัดการอาคารจำนวน 5 ท่าน จากอาคารสำนักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยและ  
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ นำมาเรียบเรียบและ 
จัดหมวดหมู่กับปัจจัยการบริหารทรัพยากร เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า  

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพจะประกอบด้วย 3 ส่วนงานสำคัญ 
ได้แก่ ตัวแทนเจ้าของอาคารหรือระดับบริหาร (Strategic Level) ที่มีความรับผิดชอบในการกำหนดแนว
ทางการบริหารอาคาร กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การกำกับ ดูแลภาพรวมของการบริหารอาคาร  
ส่วนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน (Operational Level) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละอาคาร
กำหนดเอาไว้นั้นจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการอาคารหรือระดับจัดการ (Management Level)  
ซึ่งแนวทางการบริหารอาคารในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าเป็นแนวทางผสมระหว่างการบริหาร
อาคารตามนโยบายและตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น สอดคล้องกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน 
โดยในแต่ละส่วนจะมีการดำเนินการที่เป็นการบริหารอาคารเชิงแก้ไข (Corrective Action) และการบริหาร
อาคารเชิงป้องกัน (Preventive Action) ที่เกี ่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการซึ่งจะสามารถป้องกัน
เหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย 
 
คำสำคัญ: การบริหารอาคาร อาคารสำนักงาน เชื้อไวรัสโคโรน่า 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to study office building management guidelines during 
coronavirus disease (covid-19) pandemic from 4 relevant prospects of the facility management 
including place, people, process, and technology.  The data was obtained from 5 owner 
representatives and 5 building managers selected by conducting the criterion based selection 
method. A structured interview is used in the interview session prior to analyzing all collected 
data by adopting the content analysis method together with the 4 facility management factors 
for office building management guidelines during coronavirus disease (covid-19) pandemic. 

The result of this study reveals that the facility management consisted of 3 important 
parts:  strategic level, management level, and operational level.  The strategic level is 
responsible for issue management policy, setting operational goals, and supervising the overall 
building management. Correspondingly, the control of the operational level to meet the goals 
set by each building is the responsibility of the management level.  Office building 
management guidelines during coronavirus disease (covid-19) pandemic is a combination of 
building management according to the policy-based and situation-based.  On account of the 
Coronavirus disease 2019 pandemic, the building management policy is considerably modified 
in accordance with the situation that occurs and also in line with the 4 facility management 
factors.  Also, the corrective action and the preventive action carried out in the building 
management regarding the Coronavirus disease 2019 will be beneficial in order to prevent a 
similar situation in the future. 
 
Keywords: Office Building, Building Management, Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic 
 
บทนำ 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาประกาศการเรียกชื่อเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นชื่อไวรัสโควิด-19 โดยมีชื่อเรียกและความรุนแรงของแต่ละสายพันธุ์ดังนี้  
สายพันธุ์แกมม่า สายพันธุ์อัลฟ่า สายพันธุ์เดลต้า สายพันธุ์เบต้า (โรงพยาบาลศิครินทร์, 2564) และในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้พบการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์โอมิครอน ที่เป็นสายพันธุ์ระดับน่ากังวล 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบว่าการติดเชื้อในประเทศ
พบเป็นสายพันธุ์โอมิครอนกว่า 80.4% (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2565) 
 อาคารสำนักงานเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลา ที่ภายในอาคารนั้นประกอบไปด้วยพ้ืนที่อาคาร  
สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบประกอบอาคารที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน มุ่งเน้นการให้บริการต่อผู้เช่า ผู้ใช้
อาคาร ผู้มาติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน (ธงชัย ทองมา , 2558, หน้า 10) และเมื่อมี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ ส่งผลให้การบริหารอาคารสำนักงานเปลี่ยนแปลงไปตาม
มาตรการของภาครัฐและนโยบายการบริหารอาคารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร อาทิ การเว้น
ระยะห่างการใช้งานทั้งการใช้บริการภายในลิฟต์หรือภายในห้องน้ำ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้งานภายใน
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อาคาร การจัดพื้นที่รองรับคนส่งอาหาร เป็นต้น โดยการบริหารอาคารตามมาตรการของภาครัฐหรือนโยบาย
การบริหารอาคารนั้น เป็นสิ่งที่อาคารดำเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานอาคาร  
 การบริหารอาคารสำนักงานของแต่ละอาคารที่มีการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐนั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นเพียงการบริหารอาคารเชิงแก้ไข ที่จะเป็นการดำเนินการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
เกิดขึ้น แต่การดำเนินการตามนโยบายการบริหารอาคารส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกายภาพอาคาร 
การปรับปรุง/พัฒนาแผนฉุกเฉินของอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการบริหารอาคาร 
ตลอดจนการอบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นการบริหารอาคารเชิงป้องกัน ที่ยังดำเนินการ
อยู่แม้ว่าสถานการณ์การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าผ่านพ้นไปแล้ว แต่จะสามารถป้องกันเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะคล้ายกันหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย และหากอาคารแต่ละอาคารสามารถทราบถึงแนว
ทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่สามารถนำไปปรับใช้กับอาคาร
ของตนเองก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานอาคารมีความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้งานอาคารมากยิ่งขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ การบังคับใช้มาตรการป้องกันจากการ
แพร่ของโรคระบาดใหญ่เพิ ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกันจึงมีมาตรการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เช่น การให้
สวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ การรณรงค์ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็น
ต้น (แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563) 

เชื้อไวรัสโควิด-19 คือ เชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางระบบหายใจและแพร่กระจายผ่านละออง
เสมหะเป็นช่องทางหลัก การสัมผัสใบหน้าและปาก (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) และเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดหลากหลายสายพันธุ์ ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังพบกับการแพร่ระบาดของสาย
พันธุ์โอมิครอน ที่มีการแพร่เชื้อเร็ว ติดง่ายกว่าทุกสายพันธุ์ และมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป ได้แก่ เจ็บคอ ปวด
กล้ามเนื้อเล็กน้อย เหนื่อย อ่อนเพลีย ไอแห้ง เหงื่อออกมากตอนกลางคืน (โรงพยาบาลศิครินทร์, 2564) 
แนวทางในการป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสดังกล่าวมีหลากหลายวิธี เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
การหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานในสถานที่แออัด หลักเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ขยี้
ตา แคะจมูก และสัมผัสปาก เป็นต้น 

การบริหารทรัพยากรกายภาพ คือ ส่วนงานสนับสนุนที่มีการประสานความรู้และทักษะด้านกายภาพ
แล้วการบริหารจัดการ เพื่อให้งานสนับสนุนสอดคล้องและส่งเสริมต่อกิจกรรมหลักขององค์กรทั้งในแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว (บัณฑิต จุลาสัย และ เสริชย์ โชติพานิช, 2547, หน้า 57) และในการดำเนินการ
ด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพจะประกอบด้วย 3 ส่วนงานคือ ส่วนวางแผน (Strategic Level) ส่วนงาน
จัดการ (Management Level) และส่วนปฏิบัติงาน (Operational Level) (เสริชย์ โชติพานิช, 2553, หน้า 75) 
โดยในการบริหารทรัพยากรกายภาพประกอบไปด้วยปัจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรภายภาพ 3 ด้าน ได้แก่ 
ผู ้ใช้อาคาร (People) ทรัพยากรกายภาพ/ระบบกายภาพ (Place) และกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในอาคาร 
(Process) นอกจากนั้นในการบริหารทรัพยากรกายภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นยังมีความสัมพันธ์
เพิ่มเติมอีก 1 ด้าน คือ เทคโนโลยี (Technology) (Edmond P. & Robert Kevin & Paul D., 2006, p. 4) 
แสดงให้เห็นว่าในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพนั้นจะต้องครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อช่วยให้การบริหาร
ทรัพยากายภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังคำว่าการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
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จะเป็นการดูภาพรวมของงานดูแลอาคาร งานจัดการอาคาร และการควบคุมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการบริหารอาคารในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าเท่านั้น จึงใช้คำ
ว่าการบริหารอาคารในการวิจัย 

อาคารสำนักงาน คือ อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ (สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560, หน้า 34) รวมถึงเป็นสถานที่ที ่ใช้สำหรับปฏิบัติงานในด้าน
เอกสารหนังสือ หรือข้อมูลข่าวสาร เป็นศูนย์รวมของการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบัญชี 
บทบาทหน้าที่หลักของสำนักงาน คือ การให้บริการแก่หน่วยงานอื่น (กองบรรณาธิการนิตยสารบ้านและสวน, 
2556) และอาคารสำนักงานยังเป็นสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากอยู่รวมกันหรือมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงควร
ที่จะมีการดูแลเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ 
เครื่องใช้ที่มีการใช้งานร่วมกันในจุดต่าง ๆ ของผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งานอาคาร (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2563, หน้า 36) โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 5 อาคาร ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษและผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาของแต่ละอาคารมีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ที่จะสามารถช่วยให้ทราบถึงแนวทางการบริหารอาคารสำนักงานให้กับอาคารที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงนำปรับไปใช้กับอาคารของตนเองได้  

งานบริการอาคาร คือ การบริการและการปฏิบัติการต่างๆ ภายในอาคารที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้
อาคารและทำให้อาคารสามารถใช้งานได้โดยทำให้ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี โดยในงานบริการอาคารสามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบริการสนับสนุน (Support Services) 
ประกอบด้วยงานบริการอาคารและบริการสำนักงาน และกลุ ่มงานบริการวิศวกรรมอาคาร (Engineering 
Services) ประกอบด้วยงานดูแล ควบคุมระบบ และงานบำรุงรักษา (เสริชย์ โชติพานิช, 2553, หน้า 98) โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ได้นำมาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานในปัจจุบันของแต่ละอาคารเพ่ือให้ได้แนวทางในการป้องกัน
การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

การบริหารจัดการอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก คือ คู่มือในด้านการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้หลักการบูรณาการการออกแบบและบริหารจัดการในด้าน
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการสาธารณสุข (กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชนูปถัมภ์ , 2563) โดยสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอาคาร ด้านการจัดการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยศึกษา
ข้อมูลในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารสำนักงานและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดประเด็น
คำถามในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

จากการทบทวนวรรณกรรม ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วง
การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่สามารถสะท้อนออกมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหาร
อาคาร การจัดเตรียมพื้นที่ การจัดงานบริการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดย
ทำการเปรียบเทียบระหว่างแนวทางปฏิบัติจากทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใน
ปัจจุบันของแต่ละอาคาร จนสามารถสรุปออกมาเป็นข้อคำถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ตัวแทนเจ้าของอาคารและผู้จัดการอาคาร เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารอาคาร
สำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้
งานอาคารให้กับผู้ใช้งานอาคารมากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ มุ่งศึกษาเฉพาะแนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการ

ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่สัมพันธ์กับหลักการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ/ระบบกายภาพ (Place) ผู ้ใช้อาคาร (People) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร (Process) และ
เทคโนโลยี (Technology) 

1.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารสำนักงาน โดยในการวิจัยครั้ง
นี้ศึกษาเฉพาะตัวแทนเจ้าของอาคารจำนวน 5 ท่าน และผู้จัดการอาคารจำนวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Criterion Based Selection) ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา 

1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ อาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 5 อาคาร 
1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารอาคารสำนักงาน โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Criterion Based Selection) โดยคัดเลือกจากขนาดอาคารสำนักงานที่
มีขนาดพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารอาคารมากกว่า 10 ปี 
ตำแหน่งงานและขอบเขตหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูล จึงมีผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็นตัวแทนเจ้าของ
อาคารจำนวน 5 ท่าน และผู้จัดการอาคารจำนวน 5 ท่าน จากอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 
5 อาคาร 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือ
หลักในการวิจัย โดยประเด็นข้อคำถามที่นำมาใช้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการบริหาร
อาคารสำนักงานในปัจจุบัน ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา 2) 
แนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ/ระบบกายภาพ (Place) ผู ้ใช้อาคาร (People) กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร (Process) และ
เทคโนโลยี (Technology) รวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาทั้ง 10 ท่าน เกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบันตามแนวทางการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำมาเรียบเรียบและจัดหมวดหมู่กับปัจจัยการ
บริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้ได้แนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
กรณีศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา สามารถสรุปข้อมูลได้ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: สรุปข้อมูลผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแบ่งออกเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารจำนวน 5 ท่าน และผู้จัดการ 
อาคารจำนวน 5 ท่าน และข้อมูลพื้นฐานอาคารกรณีศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 5 อาคาร 

อาคาร 
ข้อมูลพ้ืนฐาน

อาคาร 
ตำแหน่งงานผู้ให้ข้อมูล

ในการศึกษา 
ประสบการณ์

ทำงาน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

อาคาร
กรณ ี
ศึกษา 
ที่ 1 

- ตั้งอยู่เขต 
ดินแดง 

- อายุอาคาร 29 ปี 
- พื้นที่อาคาร 

194,655.35 
ตารางเมตร 

รองกรรมการผู ้จ ัดการ
อาวุโสงานบริหารอาคาร
และวิศวกรรมบูรณาการ 

28 ปี - ดูแลภาพรวมของการบรหิารอาคาร 
จำนวน 4 อาคาร 

- ดูแลหน่วยงานความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย (ส่วนกลาง) 

- ดูแลหน่วยงานการจัดการพลังงาน 
(ส่วนกลาง) 

รองกรรมการผู ้จ ัดการ
กลุ่มการค้าธุรกิจ 

20 ปี - ดูแลภาพรวมของการตลาด การบริหาร
อาคาร งานวิศวกรรมของอาคาร 

อาคาร
กรณ ี
ศึกษา 
ที่ 2 

- ตั้งอยู่เขต 
ห้วยขวาง 

- อายุอาคาร 12 ปี 
- พื้นที่อาคาร 

202,092.75 
ตารางเมตร 

Vice President 30 ปี - การบริหารอาคารใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายทีเ่จ้าของอาคารกำหนด 

- ภาพรวมของงานบริหารอาคาร เช่น 
งานดูแลพื้นที่ งานบริการ เป็นต้น 

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร 13 ปี - ควบคุม ดูแลภาพรวมการปฏิบตัิงาน
ของการบริหารอาคารทุกแผนก เช่น 
ฝ่ายอาคาร ฝ่ายความปลอดภัย ฝา่ย
การเงิน-บัญชี เป็นต้น 

อาคาร
กรณ ี
ศึกษา 
ที่ 3 

- ตั้งอยู่เขต 
ดินแดง 

- อายุอาคาร 12 ปี 
- พื้นที่อาคาร 

59,400.00 
ตารางเมตร 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรอาคาร 

40 ปี - ดูแลภาพรวมของงาน Total Facility 
Management เช่น งานระบบ
วิศวกรรม งานโครงสร้าง งานบริการ 
เป็นต้น 

ผู้จัดการอาคาร 20 ปี - ดูแลงานเรื ่องวิศวกรรมอาคาร งาน
รักษาความปลอดภัย งานจัดเลี้ยง 
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ตารางท่ี 1: สรุปข้อมูลผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแบ่งออกเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารจำนวน 5 ท่าน และผู้จัดการ 
อาคารจำนวน 5 ท่าน และข้อมูลพื้นฐานอาคารกรณีศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 5 อาคาร (ต่อ) 

อาคาร ข้อมูลพ้ืนฐานอาคาร 
ตำแหน่งงานผู้ให้ข้อมูล

ในการศึกษา 
ประสบการณ์

ทำงาน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

อาคาร
กรณ ี
ศึกษา 
ที่ 4 

- ตั้งอยู่เขต 
จตุจักร 

- อายุอาคาร 12 ปี 
- พื้นที่อาคาร 

300,000.00ตาราง
เมตร 

ผู้จัดการกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจ 

30 ปี - การวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ ติดตาม
แผน  

- Internal Control และ  KPI ของ
บริษัท 

- การจัดการความเสี่ยงของอาคาร 
ผู้จัดการอาคาร 15 ปี - บริหารจัดการด้านบุคลากรงาน

ระบบประกอบอาคารทั้งหมดและ
บริหารจัดการอาคาร 

- บริหารจัดการบุคลากรให้มีความ
พร้อมมากที่สุด และดูการจัดเก็บ
ค่าบริการ ตามที่บริษัทควรจะต้อง
ได้รับ 

อาคาร
กรณ ี
ศึกษา 
ที่ 5 

- ตั้งอยู่เขต 
คลองเตย 

- อายุอาคาร 5 ปี 
- พื้นที่อาคาร 

89,287.00 ตาราง
เมตร 

Deputy Vice President 
-Property 
Management 
Commercial 
Development 

10 ปี - บร ิหารทร ัพย ์ส ินท ี ่ เป ็นอาคาร
สำนักงานให้เช่า 

- ดูแลภาพรวมของงานบริการให้แกผู่้
เช่า และภาพรวมของการบริหาร
อาคารและงานระบบวิศวกรรม 

ผู้จัดการอาคาร 17 ปี - ดูแลภาพรวมของการบริหารอาคาร
สำนักงานท้ังหมด 

 
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าอาคารสำนักงานทั้ง 5 อาคารในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ทุกอาคารมีอายุไม่

เกิน 30 ปี เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ กล่าวคือ มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, 2522) ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา
กลุ่มตัวแทนเจ้าของอาคารนั้นจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบจะเกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมของการบริหาร
อาคารในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารอาคาร งานระบบวิศวกรรม การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  และกลุ่ม
ผู้จัดการอาคารจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบจะเกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมและควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละอาคารกำหนดไว้ โดยตำแหน่งงานของผู้ให้ข้อมูลการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม
จะสามารถสะท้อนแนวคิดการบริหารอาคารได้จากนโยบายที่ดำเนินการในปัจจุบันตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2: นโยบายบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

อาคาร
กรณีศึกษา 

นโยบายบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

การช่วยเหลือผู้
เช่าภายใน

อาคาร 

การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ

บริหารอาคาร 

การเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นของ
กฎระเบียบ 

การจัดเตรียมแผน
ฉุกเฉินและสร้าง
ความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่

เกิดขึ้น 
กรณีศึกษาที่ 1      
กรณีศึกษาที่ 2      
กรณีศึกษาที่ 3      
กรณีศึกษาที่ 4      
กรณีศึกษาที่ 5      

 
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้แต่ละอาคารมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว คือ ในทุกอาคารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารอาคาร เช่น การปรับรอบการทำความสะอาด การจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ การตั้งจุดคัดกรอง 
การแบ่งทีมบริหารอาคารเพื่อสลับการเข้าทำงาน เป็นต้น เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารอาคาร
นั้น จะสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐที่ออกมาในช่วงเวลาการแพร่ระบาด และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดการแพร่เชื้อภายในอาคารอีกด้วย อีกท้ังยังมีการดำเนินงานเพ่ิมเติมที่แตกต่างกันในแต่ละอาคาร เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือผู้เช่าในอาคาร ส่วนการเพิ่มความยืดหยุ่นของกฎระเบียบและ
การจัดเตรียมแผนฉุกเฉินและสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นแนวทางท่ีบางอาคารดำเนินการ
เพราะเก่ียวข้องกับระดับความปลอดภัยของอาคารที่สอดคล้องกับความพร้อมและจำนวนของผู้ปฏิบัติงานที่มี 
 ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา สามารถสรุปหลักเกณฑ์ในการดำเนินการต่าง ๆ โดยอ้างอิงเกณฑ์จากกองแบบ
แผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3: เกณฑ์การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 เปรียบเทียบกับการดำเนินการของกรณีศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร   
จำนวน 5 อาคาร และปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน 

การบริหารจัดการอาคาร 

อาคาร ปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
กรณี 

ศึกษาที่ 
1 

กรณี 
ศึกษาที่ 

2 

กรณี 
ศึกษาที่ 

3 

กรณี 
ศึกษาที่ 

4 

กรณี 
ศึกษาที่ 

5 
Place People Process 

Techno
-logy 

1. ด้านอาคาร 
1.1 จัด Zoning พื้นที ่ให้บริการ

ให้ชัดเจน (พื ้นที ่ส ่วนกลาง 
ร้านค้าประเภทเดียวกัน) 

        - 
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ตารางท่ี 3: เกณฑ์การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 เปรียบเทียบกับการดำเนินการของกรณีศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร   
จำนวน 5 อาคาร และปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน (ต่อ) 

การบริหารจัดการอาคาร 

อาคาร ปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
กรณี 

ศึกษาที่ 
1 

กรณี 
ศึกษาที่ 

2 

กรณี 
ศึกษาที่ 

3 

กรณี 
ศึกษาที่ 

4 

กรณี 
ศึกษาที่ 

5 
Place People Process 

Techno
-logy 

1.2 กำหนดขอบเขตพื ้นที ่ของ
ผ ู ้ ร ั บบร ิการโดยย ึดหลัก
ระยะห่าง 

        - 

1.3 จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ต้องจัดให้มีฉากกั้นแบบใส 

      -  - 

1.4 จัดให้มีพื้นที่พักคอยด้านหน้า
อาคารเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง จัดที่
นั ่งมีระยะห่างตามเกณฑ์ 4 
ตร.ม./คน 

        - 

1.5 จ ัดให ้ม ีพ ื ้นท ี ่พ ักคอยของ 
Delivery Man เป็นพื้นที่เปิด
โล่ง จัดที่นั่งมีระยะห่างตาม
เกณฑ์ 4 ตร.ม./คน 

        - 

1.6 จัดพื้นที่สำหรับจอดรถพยาบาล       - - - 
1.7 มีระบบเปิด-ปิดประตูแบบไม่

ต้องสัมผัสหรืออัตโนมัติ 
      - -  

1.8 จัดให้มีพรมดักฝุ่นจากรองเท้า
บริเวณทางเข้าอาคาร 

      - -  

1.9 จัดให้มีระบบระบายอากาศ
ภายในอาคาร โดยวิธีธรรมชาติ
หรือระบบเครื่องกล 

      - -  

1.10 จัดให้มีระบบกรองอากาศ/
เคร ื ่องฟอกอากาศ หร ือมี
ระบบฆ่าเช้ือด้วยวิธีอื่น ๆ 

      -   

2. ด้านการจัดการ 
2.1 มีระบบคัดกรองผู้ใช้อาคาร          
2.2 ควบคุมจำนวนคนในการใช้

อาคารตามเกณฑ์ 4 ตร.ม./คน 
        - 

2.3 มีประกาศข้อควรปฏิบัติตน
เป็นระยะ 

      -   

2.4 มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้
มาตรฐาน (การรักษาพยาบาล 
เสริมสวย ให้ถือเป็นมูลฝอย
ติดเชื้อ) 

        - 
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ตารางท่ี 3: เกณฑ์การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 เปรียบเทียบกับการดำเนินการของกรณีศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร   
จำนวน 5 อาคาร และปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน (ต่อ) 

การบริหารจัดการอาคาร 

อาคาร ปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
กรณี 

ศึกษาที่ 
1 

กรณี 
ศึกษาที่ 

2 

กรณี 
ศึกษาที่ 

3 

กรณี 
ศึกษาที่ 

4 

กรณี 
ศึกษาที่ 

5 
Place People Process 

Techno
-logy 

2.5 ให้มีการเหลื่อมเวลาการทำงาน 
หรือ Work From Home 

     -   - 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.1 ลิฟต์/บันไดเลื่อน 
a. กำหนดขอบเขตพื้นที่ผู้ใช้งาน

โดยยึดหลักระยะห่าง 
        - 

b. ลิฟต์จัดให้มีระบบปุ่มกดเรียก
และปุ ่มกดชั ้นแบบไม่ต ้อง
สัมผัสหรือเซนเซอร์ 

      -   

c. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลชนิด
ไม่ใช้มือสัมผัส วางไว้ทั้งภายใน
และภายนอกให้เพียงพอและ
พร้อมใช้ 

        - 

d. ทำความสะอาดภายในและ
ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 

        - 

e. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ
ภายในลิฟต์ให้ใช้งานได้ดี 

     -    

f. ทำความสะอาดราวจับและ
ขั้นบันไดอย่างสม่ำเสมอ 

     -   - 

3.2 ห้องน้ำ 
a. กำหนดขอบเขตของผู้ใช้งาน

โดยยึดหลักระยะห่าง 
        - 

b. อุปกรณ์กดชำระน้ำของสุขภัณฑ์
ใช้ระบบเซนเซอร์ทั้งหมด 

      -   

c. จ ั ด เตร ี ยมน ้ ำยาล ้ า งมื อ 
แอลกอฮอล์เจลให ้เพ ียงพอ
และพร้อมใช้ 

        - 

d. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ
ให้ใช้งานได้ดี 

     -    

e. ทำความสะอาดสม่ำเสมอ      -   - 
3.3 ระบบประชาสัมพันธ์ 
a. จ ั ด ให ้ ม ี ระบบประกาศที่

ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ภายใน
อาคาร 

     - -   
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ตารางท่ี 3: เกณฑ์การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 เปรียบเทียบกับการดำเนินการของกรณีศึกษาอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร   
จำนวน 5 อาคาร และปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน (ต่อ) 

การบริหารจัดการอาคาร 

อาคาร ปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
กรณี 

ศึกษาที่ 
1 

กรณี 
ศึกษาที่ 

2 

กรณี 
ศึกษาที่ 

3 

กรณี 
ศึกษาที่ 

4 

กรณี 
ศึกษาที่ 

5 
Place People Process 

Techno
-logy 

b. ผู้ใช้อาคารสามารถได้ยินเสยีง
ชัดเจน 

     -  -  

c. ต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ทุกคน      -   - 
d. ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้

ตลอดเวลา 
     -   - 

4. ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ

ความปลอดภัยก ่อนทำงาน 
ทุกวัน 

     -   - 

4.2 จัดให้ม ีอ ุปกรณ์ป ้องกันส ่วน
บุคคลเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื ้อ เช่น หน้ากากอนามัย Face 
Shield เป็นต้น 

     -   - 

4.3 มีระบบคัดกรอง เช่น ตรวจวัด 
อุณภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากาก
อนามัย เป็นต้น 

     -    

4.4 ตรวจการแต่งกายและดูแล
สุขภาพของพนักงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

     -   - 

4.5 สร้างจิตสำนักให้กับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 

     -   - 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าตามเกณฑ์การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความ

ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการกำหนดออกมานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการของอาคาร
สำนักงานทั้ง 5 กรณีศึกษามีจำนวน 2 ข้อในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกอาคารไม่สามารถดำเนินการได้ 
คือ 1. ลิฟต์จัดให้มีระบบปุ่มกดเรียกและปุ่มกดชั้นแบบไม่ต้องสัมผัสหรือเซนเซอร์ และ 2. อุปกรณ์กดชำระน้ำ
ของสุขภัณฑ์ใช้ระบบเซนเซอร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกายภาพเป็น
หลัก การปรับกระบวนการใช้งาน และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน นอกจากนั้นยังมี 3 หัวข้อที่บางอาคารไม่
สามารถดำเนินการได้คือ 1. จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มีฉากกั้นแบบใส 2. ลิฟต์มีการจัดเตรียม
แอลกอฮอล์เจลชนิดไม่ใช้มือสัมผัส วางไว้ทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและพร้อมใช้ และ 3. ห้องน้ำมีการ
กำหนดขอบเขตของผู้ใช้งานโดยยึดหลักระยะห่าง และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า ในการบริหารอาคาร
สำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังมีการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเกณฑ์
การบริหารจัดการอาคารของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสถาปนิก



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

140 

สยาม ในพระบรมราชนูปถัมภ์ โดยสามารถแบ่งแนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่  

ประเด็นที่ 1 Corrective Action คือ การบริหารอาคารเชิงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
และเป็นการดำเนินการชั่วคราวในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า เช่น 

(1) การวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนเข้าใช้งานของผู้ใช้งานอาคาร 
(2) การเพ่ิมรอบการทำความสะอาดในอุปกรณ์และพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีจุดสัมผัสมาก

ในอาคาร เช่น ราวจับบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์ สายฉีดชำระ เป็นต้น เนื่องจากเป็นจุดที่มีการสะสมของ
เชื้อโรคเป็นจำนวนมาก 

(3) การกำหนดทางเข้า-ออกในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การกำหนดระยะห่างในการใช้งาน
ห้องน้ำ ลิฟต์ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 

(4) การแต่งกายของพนักงานที่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การแบ่งทีมการปฏิบัติงาน 
ประเด็นที่ 2 Preventive Action คือ การบริหารอาคารเชิงป้องกัน ที่ยังดำเนินการอยู่แม้ว่าการ

ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าผ่านพ้นไปแล้ว และยังเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ ายกันหรือ
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ในอนาคต เช่น 

(1) การควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดการติดเชื้อภายในอาคาร/ผู้ติดเชื้อเคยเข้าใช้งานอาคาร และ
ยังเป็นแผนตั้งต้นในการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาดหรือโรคชนิดใหม่ในอนาคต ที่
อาคารควรมีการซักซ้อมเป็นประจำ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ในแนวทางที่
กำหนดไว้ 

(2) การคัดแยกขยะติดเชื้อที่เพิ่มเติมเข้ามาในการใช้งานอาคาร การนำนวัตกรรมมาใช้  เช่น 
แผ่นฟิล์มฆ่าเชื้อโรค การติดตั้งเครื่อง UVC เป็นต้น ที่สามารถเพิ่มภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้แก่อาคาร
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้งานอาคารได้  

(3) การติดตั้งฉากกั้นใสบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ และการติดตั้งแผ่นกรองอากาศท่ีมีคุณภาพการ
กรองมากยิ่งขึ้นเข้ามาในระบบปรับอากาศ 

(4) การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ปุ่มกดลิฟต์ ตลอดจนรูปแบบการรับบัตร
จอดรถ ให้เป็นการสแกนด้วยระบบเซนเซอร์ เพ่ือลดการสัมผัสและช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค 

(5) การประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในอาคารและสามารถสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ 
จะเป็นการช่วยให้ผู ้ใช้งานอาคารมีความเข้าในไปในแนวทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติ ตนได้ถูกต้องใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อและสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(6) การรับเรื่อง การประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารอาคารให้ผ่านพ้นสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี 
 
สรุป 

 การบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื ้อไวรัสโคโรน่า จากการศึกษาอาคาร
สำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 5 อาคาร พบว่า ในการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพ
จะประกอบด้วย 3 ส่วนงานสำคัญ ได้แก่ ตัวแทนเจ้าของอาคารหรือระดับบริหาร (Strategic Level) ที่มี
ความสำคัญต่อการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของการบริหารอาคาร เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความรับผิดชอบในการ
กำหนดแนวทางการบริหารอาคาร กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การกำกับ ดูแลภาพรวมของการบริหาร
อาคาร ส่วนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน (Operational Level) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละ
อาคารกำหนดเอาไว้นั้นจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการอาคารหรือระดับจัดการ (Management 
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Level) แสดงให้เห็นว่า ทั ้ง 3 ส่วนงานไม่อาจขาดส่วนงานใดส่วนงานหนึ ่งได้เพราะแต่ละส่วนงานมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในส่วนของนโยบายการบริหารอาคารนั้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดการระบาดใหญ่
ของเชื้อไวรัสโคโรน่านโยบายในการบริหารอาคารได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยในทุกอาคารได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารอาคารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวมี
มาตรการของภาครัฐที่ออกมาบังคับใช้ และยังมีมาตรการอ่ืนของแต่ละอาคารที่นำมาใช้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
มาตรการของภาครัฐที่บังคับใช้ เพราะเป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้ งานอาคารเพื่อให้ผู้ใช้งานอาคาร
มั่นใจได้ว่าอาคารจะไม่เป็นที่แพร่กระจายของเชื้อโรคในระหว่างการใช้งานอาคาร 
 แนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าจากการสัมภาษณ์และ
นำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเชื่อมโยงกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพของอาคาร
สำนักงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4: แนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่ากับปัจจัยการบริหาร 
ทรัพยากรกายภาพ 

ปัจจัยการบริหาร 
  ทรัพยากรกายภาพ Corrective Action Preventive Action 

ผู้ใช้อาคาร (People) ผู้รับบริการ: ควรจะปฏิบัติตามมาตรการของ
ภาคร ัฐและมาตรการของแต ่ละอาคารที่
กำหนด เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการใช้
งานอาคาร 
ผู้ให้บริการ: ควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารอาคารตามมาตรการของภาครัฐที่
เน้นป้องกัน สกัดกั ้น ชะลอ และรับรู ้การ
ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า เช่น การเพิ่ม
รอบทำความสะอาด การกำหนดทางเข้า-ออก 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น 
และควรจะให ้ความสำค ัญก ับการม ีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและทั่วถึงภายใน
อาคาร การแบ่งทีมการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้
สุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

ผู้รับบริการ: ควรจะสร้างความเข้าใจในข้อควร
ปฏ ิบ ัต ิตนในระหว่างการใช ้งานในแต่ละ
สถานการณ์ที ่เกิดขึ ้น โดยการติดตามผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละอาคาร 
ผ ู ้ ให ้บร ิการ: ควรจะม ีการอบรมและการ
ซักซ้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพ เพื่อให้มี
ความพร้อมและเข้าใจหน้าที่ของตนเองเมื่อ
เกิดเหตุขึ้นจริง 

ทร ัพยากรกายภาพ/
ระบบกายภาพ (Place) 

ผู ้ร ับบริการ: ควรจะปฏิบัติตามมาตรการที่
กำหนดออกมาในเข้าใช้งานอาคารตามเส้นทาง
ที่กำหนดเพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 
ผู ้ให้บริการ: ควรจะให้ความสำคัญกับการ
กำหนดเส้นทางการเข้า-ออก การจัดพื้นที่ตาม
มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม  

ผู้รับบริการ: ควรจะต้องทราบถึงลักษณะทาง
กายภาพของอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองร ับสถานการณ์ที ่คาดว่าจะเก ิดขึ ้นใน
อนาคต 
ผู ้ให้บริการ: ควรจะให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการติดตั ้งฉากกั ้นใสในจุดต่าง  ๆ ที่
สามารถช่วยให้มีการเว้นระยะทางสังคมได้ 
เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องน้ำ ที่นั่งในพื้นที่
ส่วนกลาง เป็นต้น การกำหนดจุดตั้งถังใส่ขยะ
ติดเชื ้อภายในอาคาร การจัดเตรียมพื ้นที่
สำหรับพนักงานส่งของ/ส่งอาคาร หรือพื้นที่
จอดรถพยาบาล 
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ตารางท่ี 4: แนวทางการบริหารอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่ากับปัจจัยการบริหาร 
ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร 
  ทรัพยากรกายภาพ Corrective Action Preventive Action 

ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ เ ก ิ ด ขึ้ น
ภ า ย ใ น อ า ค า ร 
(Process) 

ผู้รับบริการ: ควรจะป้องกันตนเองเพื่อสัมผัสใน
จุดที ่ม ีการสะสมของเชื ้อโรคและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของอาคาร 
ผู้ให้บริการ: ควรจะให้ความสำคัญกับการเพิ่ม
รอบการทำความสะอาดในอุปกรณ์และพื้นที่ต่าง 
ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย หรือเป็นจุดที่มีการสะสม
ของเชื้อโรค เช่น ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกด
ลิฟต์ เป็นต้น 

ผู้รับบริการ: ควรจะต้องเข้ารับการอบรมและ
การซักซ้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้
ทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่มีในแต่ละสถานการณ์ 
ผู ้ให้บริการ: ควรจะให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาการรับเรื่อง การประสานงาน การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ปัจจัยการบริหาร 
  ทรัพยากรกายภาพ 

Corrective Action Preventive Action 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

ส่วนใหญ่อาคารมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ภายในอาคารอยู่แล้ว แต่จะเป็นเรื ่องทั่วไป 
เช่น ประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ เครื ่องกั้น
สามขา (Tripod Turnstiles) ระบบ Access 
Control เป็นต้น 

ผู้รับบริการ: ควรจะมีต้องมีการปรับตัวและให้
ความร ่วมม ือใช ้งานเม ื ่ออาคารม ีการนำ
นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
อาคาร 
ผู้ให้บริการ: ควรจะให้ความสำคัญกับการนำ
นวัตกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดหรือการ
สะสมของเชื้อโรคนำมาใช้ เช่น แผ่นฟิล์มฆ่า
เชื้อโรค การติดตั้งเครื่อง UVC การเพิ่มแผ่น
กรองในระบบปรับอากาศ เป็นต้น และการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
ให้เป็นระบบเซนเซอร์ เช่น สุขภัณฑ์ภายใน
ห้องน้ำ ปุ ่มกดลิฟต์ การรับบัตรจอดรถยนต์ 
เป็นต้น เพื ่อป้องกันการสะสมของเชื ้อโรค
ภายในอาคาร 

 
ดังนั้น การบริหารทรัพยากายภาพของอาคารสำนักงานในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่านั้น 

เป็นแนวทางผสมระหว่างการบริหารอาคารตามนโยบาย (Policy-based) และตามสถานการณ์ที ่เกิดขึ้น 
(Situation-based) ที่ควรจะให้ความสำคัญกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรกายภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผู ้ใช้
อาคาร (People) ทรัพยากรกายภาพ/ระบบกายภาพ (Place) กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในอาคาร (Process) และ
เทคโนโลยี (Technology) โดยในแต่ละด้านจะมีการดำเนินการที่เป็นการบริหารอาคารเชิงแก้ไข (Corrective 
Action) โดยการดำเนินการนี้จะยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ และการบริหาร
อาคารเชิงป้องกัน (Preventive Action) ที่จะสามารถป้องกันเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายกันหรือเหตุการณ์อ่ืน 
ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย จากการศึกษาข้อมูลและการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  การบริหารทรัพยากรกายภาพนั้นไม่
สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ
จะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับรูปแบบการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ และทรัพยากร
กายภาพ/ระบบกายภาพ (Place) เป็นสิ่งที่ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได้ยาก การนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
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บริหารทรัพยากรกายภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ เช่น 
การติดตั้งแผ่นฟิล์มฆ่าเชื้อโรค การติดตั้งเครื่อง UVC การใช้ HEPA Filter ในระบบปรับอากาศ เป็นต้น เป็น
การดำเนินการที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยและสามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้งานอาคารได้อีกเช่นเดียวกัน 
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บทคัดย่อ   

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ คือ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนาน้ำ
บาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อ
บาดาล จำนวน 12 คน ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาน้ำบาดาลปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคของกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 12 คน และสนทนากลุ่มกับคณะทำงานด้าน
ความรู้ที ่รับผิดชอบการวางแผนจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนา
น้ำบาดาล มี 10 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจภาคสนาม การคัดเลือกพื้นที่ การเจาะบ่อน้ำ
บาดาล การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล การทดสอบปริมาณน้ำ การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำและออกแบบระบบกระจายน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามที่
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด และ 2) แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาล ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญ 4 ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 การจัดให้ช่าง
เจาะบ่อบาดาลที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการสอนงานจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลอย่าง
ใกล้ชิด ลำดับที่ 2 การจัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับลำดับที่ 3 มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย ลำดับที่ 3.1 
การนำเนื้อหาในคู่มือการปฏิบัติงานบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงาน
ใหม่ ลำดับที่ 3.2 การจัดทำวิดิโอถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคการทำงานของช่างเจาะบ่อบาดาลที่เชี่ยวชาญ 
และลำดับที่ 3.3 การจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ลำดับที่ 3.4 การจัดพี่เลี้ยงให้กับช่างเจาะบ่อบาดาลใน
ระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ และลำดับที่ 4 การให้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานของ
ช่างเจาะบ่อบาดาลทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีเกณฑ์เกษียณอายุราชการ 
 
คำสำคัญ: การจัดการความรู้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การพัฒนาน้ำบาดาล ช่างเจาะบ่อบาดาล 
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ABSTRACT   

The objectives of this qualitative research were 1)  to study the actual working 
conditions of groundwater development of the Department of Groundwater Resources,  
it applies the methodology of in-depth interview and data were collected from 12 chief drill 
technicians who are responsible for groundwater development, working in the region of the 
Department of Groundwater Resources; and 2 )  to develop guidelines for knowledge 
management on groundwater development of the Department of Groundwater Resources, 
data were collected from 12 chief drill technicians, and 8 interviewees as knowledge working 
group who are responsible planning knowledge management on groundwater development. 
The results of the study revealed that the actual working conditions for groundwater 
development consisted of 10 steps as defined by Department of Groundwater Resources 
consist of Data analysis, Surface Investigation, Selection of the area, water-well drilling and 
Borehole samples examination, Well design, Well development, Testing well for yield, Water 
quality test, Water treatment and Distribution system design and Utilization. and guideline for 
developing knowledge management on groundwater development, the interviewees had 
consistent opinions and prioritized the top four priorities. First, the availability of groundwater 
well driller selected as his successor to receive close training from the chief driller.  Second, 
providing an operation manual. Third, there were 4 issues as 3.1) the content of the operation 
manual should be included in the training course for groundwater well drilling technicians at 
the level of new operators; 3. 2)  making a video to convey the methods and techniques of 
working; 3. 3)  providing job rotation; and 3. 4)  providing a mentor to new groundwater well 
drilling technician. Fourth, organizing activities to transfer knowledge and working experiences 
of skilled well drilling technicians who are close to retirement. 
 
Keywords: Knowledge management, Department of Groundwater Resources, Groundwater 

development, Groundwater well drilling technician 
 
บทนำ   

การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ความรู้
เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยการจัดการความรู้ครอบคลุมถึงเทคนิค 
และกลไกต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการทำงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายมาไว้ในแหล่งเดียวกัน การจัดระเบียบความรู้ในเอกสารต่าง ๆ การสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ ๆ การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู ้และการสร้างช่องทางและเงื ่อนไขให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนางานให้สัมฤทธิ์ผล 
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น (ทรงศิริ จุ่มพล, 
2554) การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยสามประการ คือ  
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การบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนในองค์กร และการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2548) 

ระบบบริหารราชการไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ให้ความสำคัญและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานนำการจัดการความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและมีการประเมินผล
เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดตัวชี้วัดมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การของหน่วยงานราชการ (พสุวดี พลพิชัย, 
2554) ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 มาตรา 11 ซึ่งระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้
มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” (ราชกิจจานุเบกษา, 
2546, หน้า 4)  

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจหลักคือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นฐานการผลิต
สำหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือการอุปโภคอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
น้ำของประชาชนทุกภาคส่วนภายใต้เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาน้ำบาดาลตามหลักวิชาการที่
สำคัญประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูล (2) การสำรวจภาคสนาม (3) การคัดเลือกพ้ืนที่ 
(4) การเจาะบ่อน้ำบาดาล และวิเคราะห์ชั ้นดินหรือชั ้นหิน (5) การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล  
(6)  การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (7) การทดสอบปริมาณน้ำ (8) การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (9) การปรับปรุงคุณภาพ
น้ำและออกแบบระบบกระจายน้ำ และ (10) การนำไปใช้ประโยชน์ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล , 2563ข) ซึ่งใน
การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ทางวิชาการจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบ่อน้ำบาดาล 
และวัตถุประสงค์ของการนำน้ำบาดาลมาใช้ จะเห็นได้ว่า  ลักษณะงานในการพัฒนาน้ำบาดาลนอกจากใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานแล้วนั้น ยังต้องอาศัยความรู้จากคู่มือหรือตำราต่าง  ๆ ซึ่งเป็นความรู้ที่
เปิดเผย ชัดแจ้ง ที่เรียกว่าความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และอาศัยประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในตัวของ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาน้ำบาดาล ที่เรียกว่า ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ซึ่งช่าง
เจาะบ่อบาดาลถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการพัฒนาน้ำบาดาล ซึ่งการทำงานต้องอาศัยความรู้ของช่างเจาะบ่อ
บาดาลที่เกิดจากการการศึกษาวิธีการทำงานจากเอกสารต่าง ๆ จนนำมาปรับใช้กับงานของตนเอง เกิดความรู้
ที ่สั ่งสมมาจากประสบการณ์ทำงานหรือการลงมือปฏิบัติเป็นประจำ  กลายเป็นทักษะและความชำนาญ
เฉพาะตัวขึ้น 

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีจำนวนช่างเจาะบ่อบาดาลที่เป็นลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุ
ราชการในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) จำนวน 183 คน ประกอบกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ให้ข ้อเสนอแนะถึงปัญหาของบุคลากรประเภท
ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 38 ตำแหน่ง หากไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหา
ในทางเทคนิคและการปฏิบัติงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการวางแผนการจัดการองค์
ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน  
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ให้สามารถปฏิบัติงานต่อจากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2563ก)  

จากสาเหตุและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีนโยบายใน
การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
สภาพการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเสนอแนวทางพัฒนาการ
จัดการความรู้ด้านพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ด้านการ
พัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีความเหมาะสมและส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิด
ประสิทธิภาพ  

 
ทบทวนวรรณกรรม   

การศึกษาวิจัยหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู ้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล” โดยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ความหมายของการจัดการความรู้ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวม

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่อยู่กระจัดกระจายทั้งในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้รู ้ และนำมาใช้ในการปฏิบัติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน  

รัตนาภรณ์ นะขาว (2555) การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ ทั้งที่เป็นความรู้แบบรูปธรรม คือ การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และความรู้แบบนามธรรม คือความรู้ที่
ฝังอยู่ในตัวบุคคล เช่น ประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาติญาณ ผ่านการประมวลผลและพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน หรือองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยความรู้แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภทความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) หรือความรู ้แบบนามธรรม เป็นความรู ้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ความรู้ประเภทนี้ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย และประเภทความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือความรู้แบบ
รูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทฤษฎี และคู่มือ  

เกียรติพงษ์ พรหมโย (2554) ได้เสนอความหมายการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเริ่มตั้งแต่
การสรรหา ประมวลผล จัดเก็บ เผยแพร่ จนถึงการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กร  
โดยอาศัยกระบวนการและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบการจัดการความรู้ 

เกรียงไกร หงส์ขาว (2556) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ หมายถึง การใช้ทรัพยากรใน
องค์กรเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การระบุองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กร การสร้างความรู้ใหม่ การรวบรวมความรู้ การสร้างความรู้ การถ่ายโอนความรู้ การจัดเก็บความรู้ไว้
เพื่อสืบค้น หรือต่อยอดองค์ความรู้ และการเรียนรู้ การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกา รสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุน กระตุ้น และอำนวยความสะดวกต่อการจัดการความรู้ 
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Yusoff and Daudi (2010) การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ การแปลง
ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร องค์กรจำเป็นต้องสร้าง
ความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรและใช้ความรู้เพื่อให้
องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ  

Abdelrahman (2013) การจัดการความรู้ หมายถึง ชุดความคิดที่ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของ
ความรู้และวิธีใช้ในการตัดสินใจและการกระทำ ช่วยในการสร้างความรู้ การจัดระเบียบการจัดเก็บความรู้  
การใช้ความรู้และการปรับปรุงทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) หมายถึง กระบวนการที่ใช้
ทรัพยากรขององค์กร เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยการนำความรู้ที่
ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
และนำความรู้นั้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอ่ืน และสามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงได้  

ประเภทความรู้ 
แนวคิดของมิเชล โพลานยี และอิคูจิโร โนนากะ (Michael Polanyi and Ikujiro Nonaka) (กรม

ควบคุมโรค, 2558) จำแนกความรู้ได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เปิดเผย ชัดแจ้ง และเด่นชัด โดยสามารถ

รวบรวมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร งานวิชาการ ตำรา คู่มือ หนังสือ และรายงานต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งสามารถทำให้บุคคลอื่นเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย  

2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล โดย
เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ภูมิปัญญา หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นความรู้ที่สื่อสารหรือถ่ายทอดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้ยาก 

ในการปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้ทั้งสองประเภทนี้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ต้องผ่านกระบวนการ
ที่เรียกว่า เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model) ซึ่งถูกคิดค้นโดยอิคุจิโร โนนากะ และฮิโรคากะ 
ทาเคชิ (Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, 1995)  

 

 
ภาพที่ 1: เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model 

ที่มา: The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation 
(page 284), โดย Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, 1995, New York: Oxford University Press.  
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เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model) สามารถเกิดข้ึนได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1. Socialization (S) การแบ่งปันและสร้างความร ู ้ท ี ่ฝ ังอย ู ่ ในตัวคน (Tacit Knowledge)  

จากความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ของผู้ที่สื่อสารกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง  
2. Externalization (E) การแปลงความรู้ที ่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้กลายเป็น

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  
3. Combination (C) การสร้างความรู้ที ่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากความรู้ที ่ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) ด้วยการรวบรวมความรู้ประเภทความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากแหล่ง
ต่าง ๆ มาสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน  

4. Internalization (I) การแปลงความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
ตัวคน (Tacit Knowledge) โดยการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดความรู้เพ่ิม  

2. หลักการพัฒนาน้ำบาดาล  
ขั้นตอนการพัฒนาน้ำบาดาล 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือนำไปสู่การใช้

ประโยชน์นั้น มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายขั้นตอนการพัฒนาน้ำบาดาลไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งมีที่
น่าสนใจได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2562) กรมทรัพยากรธรณี (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) และ
ทีมวิชาการธรณีไทย (2551) ขั้นตอนการพัฒนาน้ำบาดาลประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางดาวเทียม แผนที่อุทกธรณีวิทยา 
แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศขนาดต่าง ๆ ข้อมูลชั ้นดินชั ้นหินของบ่อน้ำบาดาลเดิมที ่มีในพื ้นที่  
มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้รู้จักและทำความเข้าใจสถานที่ 

2. ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม (Surface investigation) หมายถึง การสำรวจพื้นที่เป้าหมาย
ด้วยการสำรวจเส้นทางการคมนาคมและพื ้นที ่ที ่จะทำการพัฒนา สำรวจด้านธรณีวิทยา สำรวจด้าน  
อุทกธรณีวิทยา และสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ 

3. ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ (Selection of the area) หมายถึง การกำหนดสถานที่จุดเจาะ 
โดยทำการคัดเลือกจากการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการสำรวจพ้ืนที่มาใช้ในการคัดเลือก ทำให้ได้
จุดเจาะที่เหมาะสม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อบาดาล  

4. ขั้นตอนการเจาะบ่อน้ำบาดาล และวิเคราะห์ชั ้นดินหรือชั้นหิน (Water-well drilling and 
Borehole samples examination) หมายถึง การดำเนินการเจาะบ่อในบริเวณที่กำหนดจุดเจาะ ซึ ่งใน
ระหว่างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลจะต้องมีการเก็บตัวอย่างดินและหินที่ได้จากการเจาะเพื่อนำไปวิเคราะห์ชั้น
น้ำบาดาลและออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลต่อไป 

5. ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล (Well design) หมายถึง การนำแบบบ่อน้ำ
บาดาลที่ออกแบบไว้มาก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้การก่อสร้างบ่อเกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกันความ
ผิดพลาดในการระบุชั้นน้ำบาดาลที่ต้องการนำมาใช้ประโยชน์ 

6. ขั้นตอนการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (Well development) หมายถึง ขั้นตอนการทำความสะอาด
บ่อบริเวณที่เป็นชั้นน้ำบาดาลที่เกิดจากขณะทำการเจาะบ่อ ซึ่งมักจะมีน้ำโคลน คราบน้ำมัน ที่แทรกตัวเข้าไป
ในชั้นน้ำบาดาล เพื่อทำให้กรวดกรุบ่อซึ่งอยู่รอบ ๆ ท่อกรอง หรือท่อเซาะกรองมีการเรียงตัวที่ดี ส่งผลให้น้ำ
ไหลเข้าบ่อได้สะดวกขึ้น 
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7. ขั้นตอนการทดสอบปริมาณน้ำ (Testing well for yield) หมายถึง การสูบน้ำออกจากบ่อน้ำ
บาดาลด้วยอัตราที่กำหนด พร้อมทั้งวัดระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เวลาสูบต่อเนื่องกันไปประมาณ  
6-72 ชั่วโมง เพื่อเป็นการประเมินคุณลักษณะของน้ำ และเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกชนิดและขนาด
แรงม้าของเครื่องสูบน้ำ  

8. ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Water quality test) หมายถึง เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำ
เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย ตลอดจนสารพิษ 
เพ่ือทำการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

9. ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและออกแบบระบบกระจายน้ำ (Water treatment and 
Distribution system design) หมายถึง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล เพ่ือนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ 

10. ขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ (Utilization) หมายถึง การส่งมอบบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตรกรรม หรือด้านการอุตสาหกรรม 

จึงเห็นได้ว่า ลักษณะงานในการพัฒนาน้ำบาดาลต้องอาศัยความรู้จากคู่มื อหรือตำราต่าง ๆ ที่
เรียกว่า ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และอาศัยประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในตัว (Tacit Knowledge) 
ของช่างเจาะบ่อบาดาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาน้ำบาดาล ที่เกิดความรู้ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ทำงาน
หรือการลงมือปฏิบัติเป็นประจำ กลายเป็นทักษะและความชำนาญเฉพาะตัวขึ้นดังนั้นการจัดการความรู้ของ
ช่างเจาะบ่อบาดาลไว้อย่างเหมาะสม เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพสร้าง
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานต่อจากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการได้อย่างต่อเนื่อง 
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากร 

น้ำบาดาล 
 
วิธีดำเนินการวิจัย   

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันมาตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เป็นประเด็น
ที่เก่ียวข้อง โดยตัดประเด็นอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาออก ตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูลต่อการ
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ต้องการ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากนั้นนำข้อมูล
มาเรียบเรียง จำแนก จัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนาน้ำบาดาล 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ หัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาน้ำบาดาล
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 12 คน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน
จริงด้านการพัฒนาน้ำบาดาล การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview)  
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 ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านพัฒนาน้ำบาดาล 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ หัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาน้ำบาดาล
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 12 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบ ดูแล และวางแผนการจัดการความรู้
ด้านการพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วน
พัฒนาน้ำบาดาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบราชการ 2) ฝ่ายปฏิบัติการ
จำนวน 5 คน ได้แก่ นายช่างเจาะบ่อบาดาล ระดับ ช4 มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาน้ำบาดาล 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึก ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่ง
น้ำพุโซดา ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกผ่านชั้นน้ำเค็ม และด้านการพัฒนาน้ำบาดาลในถิ่นทุรกันดาร เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านพัฒนาน้ำบาดาล โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) ดำเนินการยืนยันข้อมูลแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาน้ำบาดาล โดยรายงานแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลดังกล่าวต่อ
คณะทำงานด้านการจัดการองค์ความรู้ตามคำสั่งแต่งตั้งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 3 คน เพื่อขอ
ความเห็นชอบการนำแนวทางการพัฒนาดังกล่าวไปใช้ในหน่วยงานต่อไป 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล   

ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 

ขั ้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลจาก 5 แหล่ง เพื ่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการลงพื้นที่ภาคสนามและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลที่
เหมาะสมต่อการนำไปพัฒนาเป็นแหล่งน้ำบาดาล ประกอบไปด้วย ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่าย
ดาวเทียม ข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาหรือแผนที่น้ำบาดาล ข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยา ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ  
และข้อมูลชั้นดินชั้นหินของบ่อน้ำบาดาลเดิม 

ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม พบว่า หน่วยงานจะดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่
จริงของพ้ืนที่เป้าหมายนำมาประกอบการคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินโครงการ ซึ่งหน่วยงานจะจัดทีมสำรวจภาคสนาม
ซึ่งจะประกอบไปด้วย หัวหน้าโครงการ หัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาล นักวิชาการทรัพยากรธรณีวิทยา โดยจะทำ
การสำรวจทั ้งการสำรวจเส้นทางการคมนาคมและพื ้นที ่ที ่จะทำการพัฒนา การสำรวจด้านธรณีวิทยา  
การสำรวจด้านอุทกธรณีวิทยา และการสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ 

ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ พบว่า หน่วยงานมีการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่สำหรับการเจาะพัฒนาบ่อน้ำ
บาดาลร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล หัวหน้าโครงการ หัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาล 
และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง โดยมีขั ้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการเจาะพัฒนาบ่อน้ำ
บาดาล เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับเป้าหมายของโครงการทั้งด้านคุณภาพน้ำบาดาลและปริมาณ
น้ำบาดาลที่จะได้รับหลังจากการพัฒนา รวมถึงความเหมาะสมกับการเข้าดำเนินงานในพ้ืนที่ด้วย 

ขั้นตอนการเจาะบ่อน้ำบาดาล พบว่า หน่วยงานมีการดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในบริเวณที่กำหนด
จุดเจาะไว้ โดยมีเครื่องมือในการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่สำคัญ คือ เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลและหัวเจาะ ซึ่งใน
ระหว่างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลจะต้องมีการเก็บตัวอย่างดินและหินที่ได้จากการเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้ด้วย
เพ่ือนำตัวอย่างที่เก็บไปวิเคราะห์ชั้นน้ำบาดาลและเป็นข้อมูลประกอบการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 
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ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล พบว่า หน่วยงานจะนำหลุมเจาะมาทำการก่อสร้างบ่อ
น้ำบาดาลตามแบบบ่อน้ำบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานจะมี เทคนิคและวิธีการ
ปฏิบัติตามแบบก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้การก่อสร้างบ่อเกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกันความผิดพลาดใน
การระบุชั้นน้ำบาดาลที่ต้องการนำมาใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอนการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พบว่า หน่วยงานมีวิธีการขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
เจาะ 4 วิธี ได้แก่ วิธีการฉีดล้างด้วยลม วิธีการเป่าล้างด้วยการใช้ลม วิธีการสูบด้วยอัตราสูงกว่าอัตราให้น้ำของ
บ่อ และวิธีการเป่าอัดกวนน้ำและสูบออกด้วยลม ซึ่งเป็นการทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลในบริเวณที่เป็นชั้น
น้ำบาดาล ด้วยการขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากขณะทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งจะมีน้ำโคลน คราบน้ำมัน และ
เศษดิน เศษหินและเม็ดดินเม็ดทรายละเอียด ที่แทรกตัวเข้าไปในชั้นน้ำบาดาล โดยหลังจากทำการพัฒนาบ่อ
น้ำบาดาลแล้วจะทำให้กรวดกรุบ่อซึ่งอยู่รอบ ๆ ท่อกรอง หรือท่อเซาะกรองมีการเรียงตัวที่ดี ส่งผลให้น้ำไหล
เข้าบ่อน้ำบาดาลได้สะดวกขึ้น 

ขั้นตอนการทดสอบปริมาณน้ำ พบว่า หน่วยงานมีวิธีการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล 2 วิธี คือ วิธีสูบ
ทดสอบแบบต่อเนื่องระยะสั้นเป็นระยะเวลา 8-12 ชั่วโมง และวิธีสูบทดสอบแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  
72 ชั่วโมง โดยมีการบันทึกข้อมูลระดับน้ำที่วัดได้ในบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำไปคำนวณหาขนาดเครื่องสู บน้ำที่
เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตามข้อกำหนดของรูปแบบการดำเนินโครงการ  

ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า หน่วยงานมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพ่ือนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
ได้แก่ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย ตลอดจนสารพิษ เนื่ องจากในน้ำบาดาลมักมีสาร
ส่วนเกิน คือ สารสะลายเหล็ก แมงกานีส และฟลูออไรด์ และสารบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อทำ
การติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและออกแบบระบบกระจายน้ำ พบว่า หน่วยงานจะนำบ่อน้ำบาดาล
พร้อมพัฒนามาทำเป็นระบบประปาบาดาล โดยนำข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการก่อสร้างระบบกระจายน้ำตาม
แบบระบบกระจายน้ำ ได้แก่ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และระบบกระจายน้ำ 

ขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า หน่วยงานมีการส่งมอบบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการพัฒนาและจัด
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ด้านการ
อุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร  

ผู้ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลว่านอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการพัฒนาน้ำบาดาลของกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล ช่างเจาะบ่อบาดาลจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม
ข้อกำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากการเจาะบ่อน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่มีบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ช่าง
เจาะบ่อบาดาลจึงต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการ
พัฒนาน้ำบาดาลในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาล 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาน้ำบาดาลทั้ง 10 ขั้นตอน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญสี่ลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ การจัดให้ช่างเจาะบ่อบาดาล
ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการสอนงานจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลอย่างใกล้ชิด ลำดับที่ 2 
คือ การจัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับลำดับที่ 3 มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย ลำดับที่ 3.1 คือ การจัด
เนื้อหาในคู่มือเข้าหลักสูตรการอบรมช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่  ลำดับที่ 3.2 คือ  
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การจัดให้ช่างเจาะบ่อบาดาลที่เชี่ยวชาญจัดทำวิดิโอถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคการทำงาน และลำดับที่ 3.3 
คือ การจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ลำดับที่ 3.4 คือ การจัดพี่เลี้ยงให้กับช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับ 
ผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ และลำดับที่ 4 คือ การให้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานของช่าง
เจาะบ่อบาดาลทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีเกณฑ์เกษียณอายุราชการ  

อภิปรายผล 
แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู ้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลที่ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น

สอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น (Knowledge transfer) เป็น
ลำดับที่ 1 คือ การจัดให้ช่างเจาะบ่อบาดาลที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการสอนงานจาก
หัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลได้มีการศึกษา
วิธีการทำงานจากเอกสารต่าง ๆ นำมาปรับใช้กับงานของตนเอง จนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญเฉพาะตัว
เกิดเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน จึงต้องมีการแปลงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ซึ่งการ
ถ่ายทอดความรู้โดยการแบ่งปันและความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ความรู้เหล่านี้สามารถนำมา
สื่อสารกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง การที่หัวหน้าสอนงานลูกน้อง ด้วยการพูดคุย การทำให้ดูและ
ให้ลูกน้องลงมือทำ ทำให้ลูกน้องได้รับความรู้จากหัวหน้างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้บางครั้งอาจเกิด
ความรู้ใหม่จากการสอนงานนี้ด้วย (Nonaka & Takeuchi, 1995) การให้ช่างเจาะบ่อบาดาลซึ่งเป็นลูกน้อง
เรียนรู้งานจากหัวหน้าแล้วทำการจดบันทึกเขียนเป็นรายงานความรู้ และบุคคลอื่นก็สามารถนำไปเป็นแหล่ง
ความรู้ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสอนงานของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การสอน
งานเป็นเครื่องมือพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ผู้ที่ถูกสอนสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ถูกสอนงานสามารถรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นหรืองานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นได้ จุดที่สำคัญ
ในการสอนงานคือ ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา รวมถึงมีเทคนิคการถ่ายทอด การ
สอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานในมุมมองของศิวพร ภมรประวัติ (2560) หัวหน้างานจะทำหน้าที่เป็น
ผู้สอนงาน ด้วยการเน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ซึ่งการสอนงานสามารถจะทำได้ทั้งสอนงานในที่ปฏิบัติงาน
และการสอนงานนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญนภา นันทกุล (2560) ซึ่งพบว่า 
กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการสอนงาน (Coaching) ของเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า
งาน หรือการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน มีระบบการสอนงานแบบการฝึก
ปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริง (On-the-Job Training) ให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ รวมถึงบุคลากรที่ได้
แต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือให้ได้รับความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน วิธีการ และ
ขั้นตอนที่ชัดเจน นอกจากนั้นผลการศึกษาของรุ่งรัตนา บุญ-หลง (2561) พบว่า การนำระบบการสอนงานมา
ใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การได้รับ
คำแนะนำและการสอนงานจากบุคลากรที่มีประสบการณ์  

แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู ้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลที่ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญกับการแพร่กระจายความรู้ (Knowledge Dissemination) เป็น
ลำดับที่ 2 คือ การจัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการพัฒนาน้ำบาดาลเป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้ตามหลักวิชาการและร่วมกับประสบการณ์ทำงานของช่างเจาะบ่อบาดาล ซึ่งในปัจจุบันช่างเจาะบ่อ
บาดาลที่เชี่ยวชาญในงานพัฒนาน้ำบาดาลมีกำหนดเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้จากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญที่สะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานเหล่านี้ไว้ให้อยู่กับ
องค์กรและเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ  
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Nonaka and Takeuchi (1995) ที่กล่าวว่า การแพร่กระจายความรู้ สามารถทำการจดบันทึกความรู้หรือ
เขียนเป็นรายงานความรู้ บุคคลอื่นก็สามารถนำไปเป็นแหล่งความรู้ต่อไปได้ Kingston (2012) กล่าวว่า การ
เผยแพร่ความรู้เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้เพราะช่วยให้มั่นใจว่าความรู้มีให้สำหรับ บุคคล
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนาภรณ์ นะขาว (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การ
จัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ ทั้งที่เป็นความรู้แบบรูปธรรม คือ การบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร และความรู้แบบนามธรรม คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล โดยประเภทความรู้ที่ชัดแจ้ง
หรือความรู้แบบรูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น การบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี และคู่มือ ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ Carvalho (2021) นำเสนอไว้ว่า 
คู่มือการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการจัดทำเป็นเอกสารที่มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่
ได้รับเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นชุดคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
แบบทีละขั้นตอน ซึ่งสามารถแสดงให้พนักงานเห็นว่าต้องทำอะไรเพื่อทำงานให้สำเร็จ และได้ผลลัพธ์ของ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่คำนึงว่าใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตาม
คู่มือนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของมณฑา สมมาตย์ (2554) พบว่า การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้วยการ
รวบรวมความรู้ในรูปแบบเอกสาร รูปแบบสื่อต่าง ๆ หรือรวบรวมความรู้จากผู้ชำนาญการ จากแหล่งความรู้
ภายในองค์กรซึ่งมาจากประสบการณ์ตรงส่วนบุคคลที่จะมีอยู่ในตัวบุคคลที่มีความชำนาญจากการทำงานมา
นานหรือการทำงานเฉพาะด้านนั้น ๆ จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่ต้องนำมาจัดเก็บไว้ซึ่งสามารถจัดเก็บไว้ใน
รูปของเอกสารรูปเล่ม คู่มือการปฏิบัติงานหรือในรูปแบบ e-Learning, e-Training รวมถึงการบันทึกลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สุรางค์รัตน์ พจี (2556) พบว่า ในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบต้องให้ความสำคัญกับการจดบันทึกความรู้ที่
ได้จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถจัดเก็บความรู้จากประสบการณ์การทำงาน และสามารถ
นำมาใช้ในการจัดแบ่งหมวดหมู่และประเภทความรู้และสารบัญเพื่อความสะดวกในการนำมาใช้งาน รวมถึง
เป็นการตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาความรู้ที่จัดเก็บไว้ให้มีความถูกต้อง นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาความรู้และ
แนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันที และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญนภา นันทกุล 
(2560) พบว่า การถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผนเพื่อให้ได้รั บความรู้ในงาน
อย่างมีรูปแบบมาตรฐาน วิธีการ ขั้นตอนที่ชัดเจน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน หนังสือเวียน และบอร์ดประชาสัมพันธ์  

แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู ้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลที่ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เป็นลำดับที่ 3 ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 3.1 การนำเนื้อหาในคู่มือการปฏิบัติงานบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมช่างเจาะ
บ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากคู่มือการปฏิบัติงานเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้งานด้านพัฒนาน้ำบาดาลไว้และเป็นมาตรฐานในการทำงาน ซึ่งการนำเนื้อหาในคู่มือนำมาบรรจุเข้า
หลักสูตรการอบรมจะเป็นการนำความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้แบบรูปธรรมที่ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ได้นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้แก่ช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงาน
ใหม่ได้เข้าถึงความรู้และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  
นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการเรียนรู้ของช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้
ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการฝึกอบรมของธร สุนทรายุทธ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้แก่
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ผู้รับการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกอบรมนำความรู้ความสามารถไปช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้ โดยทั่วไปสามารถแบ่งการฝึกอบรมได้ 2 ประเภท คือ การปฐมนิเทศ (Orientation Training) 
เป็นการอบรมบุคลากรใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบและวิธีการทำงานโดยรวมขององค์กร และการฝึกทักษะขั้น
พื้นฐาน (Basic Skill Training) เป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรระดับล่าง หรือระดับปฏิบัติการ 2) การจัด
ฝึกอบรมที่เป็นทางการแยกจากการทำงานปกติ (Formal Off The Job Training) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเพ็ญนภา นันทกุล (2560) พบว่า การจัดการความรู้ในการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
อย่างมีแบบแผน และการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีรูปแบบ
มาตรฐาน วิธีการ และข้ันตอนที่ชัดเจน มีกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ ผ่านเวทีนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้
มีการบรรยายให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ  

สำหรับความสำคัญลำดับที่ 3.2 คือ การจัดทำวิดิโอถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคการทำงานของช่าง
เจาะบ่อบาดาลที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลได้มีการศึกษาวิธีการทำงานจาก
เอกสารต่าง ๆ นำมาปรับใช้กับงานของตนเอง จนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญเฉพาะตัวเกิดเป็นความรู้ที่ฝัง
อยู่ในตัวคนซึ่งบางครั้งไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย การถ่ ายทอด
ความรู้วิธีการและเทคนิคการทำงานผ่านการจัดทำวิดิโอจึงเป็นการจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรได้
อีกวิธีหนึ่ง เพื่อบุคลากรสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ
รัตนาภรณ์ นะขาว (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ ทั้ง
ที่เป็นความรู้แบบรูปธรรม คือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และความรู้แบบนามธรรม คือความรู้ที่ฝังอยู่ใน
ตัวบุคคล ซึ่งเป็นความรู้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ ความรู้ประเภทนี้ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของมณฑา สมมาตย์ (2554) พบว่า การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้วยการรวบรวมความรู้ในรูปแบบ
เอกสาร รูปแบบสื่อต่าง ๆ หรือรวบรวมความรู้จากผู้ชำนาญการ นำมาใช้ในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้
เกิดการเรียนรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาองค์การและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี สกลเศรษฐ (2561) พบว่า  การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร ่และเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นผลการศึกษาของ
จุฑามาศ หนูแดง (2561) พบว่า แนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
นำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระจายความรู้ รวมถึงการนำความรู้จาก
ฐานข้อมูลความรู้ที ่มีในตัวบุคคล หรือที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง  ๆ ออกมาใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงานที่
ดำเนินการอยู่เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญเป็นลำดับที่ 3.3 คือ การจัดให้มี
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการทำงานของช่างเจาะบ่อบาดาลทั้ง 10 ขั้นตอน แต่ละ
ขั้นตอนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ จนเกิดความรู้ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ทำงานหรือการลงมือปฏิบัติเป็น
ประจำของแต่ละคนเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งกระบวนการทำงาน ดังนั้นการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ภายในทีมพัฒนาน้ำบาดาลด้วยการให้บุคลากรหมุนเวียนงานจากงานหนึ่งไปปฏิบัติในอีกงานหนึ่ง เพื่อให้
เรียนรู้การทำงานใหม่ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง และเป็นการเพ่ิมความรู้ และความสามารถในงาน รวมถึง
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กัน สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนาภรณ์ นะขาว (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความรู้แบบนามธรรม คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล เป็นความรู้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการทำ
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ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ความรู้ประเภทนี้ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย 
ซึ่งการมีประสบการณ์ตามแนวคิดของสมพิศ สุขแสน (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ เป็นการรอบรู้ หรือ
การรู้รอบด้านจากการได้เห็นได้สัมผัส หรือได้ลงมือปฏิบัติเป็นประจำ การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน
สูง จะทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาดน้อย และทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดการ
หมุนเวียนเปลี่ยนงานของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เป็นการสลับ
เปลี่ยนหมุนเวียนให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น โดยที่ตำแหน่งงานและค่าตอบแทนยังคงเดิม  เช่น การ
หมุนเวียนภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างสำนัก เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามรถในการเรียนรู้งาน
ใหม่ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันอีกด้วย ยังสอดคล้องกับแนวคิดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของศิวพร ภมรประวัติ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า 
การหมุนเวียนเปลี่ยนงานเป็นการให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปปฏิบัติในอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้การ
ทำงานในงานนั้นตามกำหนดระยะเวลา ทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจงลักษณ์ เวชธรรมา (2556) พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน ด้วยการจัดให้บุคลากรสับเปลี่ยนงานกัน เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง และนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญเป็นลำดับที่  3.4 คือ การจัด 
พี่เลี้ยงให้กับช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากช่างเจาะบ่อบาดาลใน
ระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่จะต้องเข้าไปร่วมปฏิบัติงานในทีมพัฒนาน้ำบาดาล การมีพี่เลี้ยงคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ดูแลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องเลี้ยง จะเป็นการช่วยให้ช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุ
งานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน วิธีการทำงาน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดระบบพี่เลี้ยงของสำนักพัฒนาบุคลากร (2564) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบพี่เลี้ยง 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยให้บุคคลหนึ่งได้สามารถเพิ่มพูนความรู้ และเป็นแนวทางมุ่งสู่ความสำเร็จใน
การทำงานผ่านการวางตัวที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2556) เกี่ยวกับระบบ
พี่เลี้ยง ซึ่งกล่าวไว้ว่า พี่เลี้ยงเป็นบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลและเป็นที่พึ่งให้กับน้องเลี้ยง โดยระบบพี่
เลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่เลี้ยงดูแลพนักงานใหม่ พี่เลี้ยงดูแลคนเก่งหรือคนดี และพี่เลี้ยงคอยดูแลผู้สืบทอด
ตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ์ พรหมโย (2554) พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในลักษณะของพ่ี
สอนน้อง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญนภา นันทกุล (2560) พบว่า กระบวนการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบด้วยการสอนงานของเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการอย่างมีแบบแผน มีระบบการสอนงานแบบการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริงให้กับบุคลากร
บรรจุใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน วิธีการ และข้ันตอนที่ชัดเจน 

แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู ้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลที่ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็ น
สอดคล้องกันและจัดลำดับให้ความสำคัญกับการสร้างสินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Asset) เป็นลำดับที่ 4 
คือ การให้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานของช่างเจาะบ่อบาดาลทั้งมีความเชี่ยวชาญและ
มีเกณฑ์เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลได้มีการศึกษาวิธีการทำงาน
จากเอกสารต่าง ๆ นำมาปรับใช้กับงานของตนเอง จนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญเฉพาะตัวเกิดเป็นความรู้
ที่ฝังอยู่ในตัวคน ซึ่งบางครั้งไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย การถ่ายทอด
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ความรู้วิธีการและเทคนิคการทำงานเวทีหรือการจัดกิจกรรมขึ้นจึงเป็นการจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากร รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีพ้ืนที่ในการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันได้อีกด้วย เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที ่ได้ไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็น
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการจัดประชุมหรือจัดงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เป็นเวทีสำหรับบุคลากรได้
พบปะพูดคุย เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การจัดสัมมนา 
และการจัดประชุมวิชาการ องค์กรสามารถเลือกใช้วิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ  วิธีการ
ทำงานและวัฒนธรรมองค์กรในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนัฐวรรณ เทียนสิทธิ์ (2557) พบว่า การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้จะต้องเห็นคุณค่าของความรู้และทักษะ
ที่ฝังในตัวบุคคล และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ฝังในตัวบุคคลให้แก่บุคลากร สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของเพ็ญนภา นันทกุล (2560) พบว่า การจัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้เพื่อเป็นการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ผ่านกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ เวทีนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้  
มีการบรรยายให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ฉันท์ธิตา มุขวิลัย (2560) พบว่า การดำเนินการจัดการความรู้โดยเน้นการจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ ด้วยการจัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานพร้อมเชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ หารือวิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งได้มีการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี สกลเศรษฐ (2561) 
พบว่า การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ต้องมีการสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่  
 
สรุป   

สามารถสรุปได้ว่า 1) สภาพการปฏิบัติงานจริงด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
มีขั้นตอนการพัฒนาน้ำบาดาล 10 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการสำรวจ
ภาคสนาม ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ ขั้นตอนการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำ
บาดาล ขั้นตอนการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขั้นตอนการทดสอบปริมาณน้ำ ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและออกแบบระบบกระจายน้ำ และขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ และ 
2) แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาน้ำบาดาลทั้ง 10 ขั้นตอน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกนัและจัดลำดับให้ความสำคัญสี่ลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ การจัดให้ช่างเจาะบ่อบาดาล
ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการสอนงานจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลอย่างใกล้ชิด ลำดับที่ 2 
คือ การจัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับลำดับที่ 3 มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย ลำดับที่ 3.1 คือ การจัด
เนื้อหาในคู่มือเข้าหลักสูตรการอบรมช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ ลำดับที่ 3.2 คือ  
การจัดให้ช่างเจาะบ่อบาดาลที่เชี่ยวชาญจัดทำวิดิโอถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคการทำงาน และลำดับที่ 3.3 
คือ การจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ลำดับที่ 3.4 คือ การจัดพี่เลี้ยงให้กับช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับ  
ผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ และลำดับที่ 4 คือ การให้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานของช่าง
เจาะบ่อบาดาลทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีเกณฑ์เกษียณอายุราชการ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย   

 1. การถ่ายทอดความรู ้จากรุ ่นสู ่รุ ่น (Knowledge Transfer) การจัดให้ช่างเจาะบ่อบาดาลที่ถูก
คัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการสอนงานจากหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลอย่างใกล้ชิด  ด้วยการให้
เรียนรู้ผ่านการติดตามแม่แบบ (Job Shadowing) อย่างหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ได้เห็น
สภาพแวดล้อมการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การแสดงออกและทัศนคติ
ของหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาล ซึ่งช่างเจาะบ่อบาดาลควรมีการจดบันทึกความรู้ที่ได้รับเพ่ือเป็นการทบทวนสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ และหัวหน้าช่างเจาะบ่อบาดาลจะต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 2. การแพร่กระจายความรู้ (Knowledge Dissemination) การจัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน ควรให้
ช่างเจาะบ่อบาดาลให้ความสำคัญกับการจดบันทึกความรู้ที ่ได้จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
สามารถจัดเก็บความรู้จากประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะนำมาสู่การจัดแบ่งหมวดหมู่และประเภทของความรู้ 
เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน ส่งผลให้มีการตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาความรู้ที่จัดเก็บไว้ให้มีความ
ถูกต้อง นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาความรู้และแนวทางการปฏิบัติให้ครบถ้วนและทันสมัย และจัดเก็บความรู้ให้
อยู่ในรูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
  3.1 การจัดเนื้อหาในคู่มือเข้าหลักสูตรการอบรมช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ 
ผ่านรูปแบบการเรียนรู ้ที ่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ ่งเป็นการเรียนรู ้จากประสบการณ์ เช่น  
การจัดการบรรยายเชิงวิชาการในห้องประชุม การจัดสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาตนเองได้ และหลังจากผ่าน
การอบรม ควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังผ่านการฝึกอบรม เช่น วัดระดับปฏิกิริยา 
(Reaction) โดยวัดและประเมินจากความรู ้สึก ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นของผู ้เข้ ารับการฝึกอบรม  
วัดระดับการเรียนรู้ (Learning) ด้วยการใช้แบบทดสอบก่อน-หลัง (Pre-Post Test) และหลังเข้ารับการอบรม
ไปแล้ว 2-3 เดือน สามารถทำการติดตามระดับการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการประเมินความสามารถ
ในการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทที่แตกต่างกัน  
  3.2 การจัดให้ช่างเจาะบ่อบาดาลที่เชี่ยวชาญจัดทำวิดิโอถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคการทำงาน 
ควรจัดทำสื ่อเพื ่อถ่ายทอดความรู ้ และนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์  
แอปพลิเคชันไลน์ และเฟซบุ๊ก (Facebook) รวมถึงควรจัดทำรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของ
งานนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำงานและประสานงานในอนาคตหรือเรียนรู้งานได้  
  3.3 การจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมความสามารถท่ีหลากหลายใน
งานใหม่ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง การได้รับโอกาสสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่จะทำให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูล บทเรียน และประสบการณ์ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม  
หรือระหว่างสำนัก  
  3.4 การจัดพี่เลี ้ยงให้กับช่างเจาะบ่อบาดาลในระดับผู้ปฏิบัติบรรจุงานใหม่ ให้ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ คอยช่วยเหลือ ดูแลและเป็นที่พึ่งให้กับน้องเลี้ยง ผู้เป็นพี่เลี้ยงไม่จำเป็นต้อง
เป็นหัวหน้างานแต่ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ เนื่องจากระบบพี่เลี้ยง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาน้องเลี้ยงทั้ง
ทางด้านจิตใจและการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์กร 
 4. การสร ้างส ินทร ัพย ์ความร ู ้  (Knowledge Asset) การให ้จ ัดก ิจกรรมถ่ายทอดความร ู ้และ
ประสบการณ์ทำงานของช่างเจาะบ่อบาดาลทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีเกณฑ์เกษียณอายุราชการ  ควรจัด
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กิจกรรมถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ำเสมอผ่านการจัดประชุม เช่น การจัดสัมมนา หรือการจัดประชุมการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับบุคลากรได้พบปะพูดคุย และการแลกเปลี่ยนความรู้ร ะหว่างกัน 
และควรมีเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook LIVE) อีกท้ังควรทำการบันทึก
วิดิโอการจัดกิจกรรมไว้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ และควรจัดทำรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะด้านของงานนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำงานและประสานงานในอนาคตหรือเรียนรู้งานได้    

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาน้ำ
บาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
 2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเจาะบ่อน้ำบาดาลระดับลึก
ด้วยวิทยาการชั้นสูง  
 3. ควรมีการประเมินผลการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยการเติมน้ำลงใต้ดิน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื ่อง ปัจจัยความผูกพันของพนักงานในธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายยานยนต์  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานในธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายยานยนต์ และเพ่ือ
ทราบระดับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายยานยนต์  ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม  
ทั ้งเชิงคุณภาพและเชิงสถิติ โดยมีกลุ ่มเป้าหมายเป็นพนักงานของบริษัท ABC จำกัด จำนวน 90 คน  
ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม กระบวนการวิเคราะห์
ด้วยวิธี วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์สถิติด้วยสถิติเชิงบรรยายด้วยการหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนเพื่อหาค่า Regression ด้วยวิธี 
Enter โดยผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยความผูกพันของพนักงานในธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายยายนต์
ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านบุคคลและสังคมในองค์กร โดยมีภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคคลและสังคมในองค์กร และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร
ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้านความผูกพัน ธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายยานยนต์ 
 
ABSTRACT 

Research of the employee ‘ s engagement factor in the automotive service and 
distribution business is to study the employee ‘s engagement factor in the automotive service 
and distribution business.  And to know the level of employee ‘s engagement in the automotive 
service and distribution business using mixed research methods both qualitative and statistical, 
with the target group being 90 employees of ABC Co., Ltd., using the tool to collect information 
in the form of group discussions and questionnaires, analytical process using content analysis 
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and statistical analysis using frequency, percentage and standard deviation, Including complex 
regression analysis for regression using Enter method.  The results showed that 1)  Employee 
engagement factors in the automotive service and distribution business are corporate culture 
factor.  Work environment factors.  Performance Motivation Factors and individual and social 
factors in the organization. The overall average was at the highest level, And 2) The hypothesis 
testing results found that environmental factors Individual and social factors in the organization 
and motivation factors, Affected the level of organizational commitment at a statistically 
significant level of . 05 Cultural factors in the organization did not affect the level of 
organizational commitment. 
 
Keywords:  corporate commitment, engagement factor, Business of providing services and 
selling motor vehicles 
 
บทนำ 

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาในช่วงปี 2562  
นั้นส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อราคาของสินค้าที่ส่งออก ร้อยละ 3 ในรูปแบบราคาดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  โดย
ส่งผลลบต่อธุรกิจส่งออก แต่ส่งผลบวกต่อธุรกิจการนำเข้า รวมถึงธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2563)  และจากการรายงานข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าในปี 2562 มีอัตรา 
GDP (Gross Domestic Product) เติบโตเพียงแค่ร้อยละ 2.5  เพียงเท่านั้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนั้น ทำให้ปัญหาการสั่งสินค้าจากต่างชาติลดลงโดยมีผลมาจากการ
แข็งตัวของเงินบาท โดยขึ้นไปแตะตัวเลขสูงสุดที่ 34 บาท ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
โดยตัวเลขดังกล่าวพบว่าได้ส ่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก รายงานสถิต ิจากกระทรวง
อุตสาหกรรม พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมปิดกิจการ 1,339 แห่ง โดยสาเหตุ มีผลมาจากจำนวนคำสั่งซื้อลดลง
ส่งผลให้มีภาวะการขาดทุนสะสม ขาดประสิทธิภาพการผลิต ฯลฯ (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) จากสถานการณ์
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรมสูงและในกลุ่มโรงงานที่ปิดตัวนั้นก็มีกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จะทำการวิจัยในครั้งนี้ โดยปัญหาที่ทำให้เกิดการชะลอตัว
มาจากตัวเลขยอดขายยานยนต์ที่ลดลงถึงร้อยละ 11.4 จากปี 2562 โดยในปี 2563 นั้นมียอดจำหน่ายยาน
ยนต์เพียง 792,146 คัน  (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2564) โดยอาจจะเกิดความกังวลของผู้บริโภค
ที่มาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบยานยนต์จากการใช้พลังงานน้ำมัน เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าและใน
ปี พ.ศ.2563 นั้นก็ได้พบสภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของโรค Corona Virus-2019 (Covid-19) ทำให้ยิ่งเกิด
การปิดตัวหรือ lock down ในแต่ละประเทศส่งผลให้เกิดความเสียหายและความผันผวนต่อภาคธุรกิจเป็น
อย่างมาก ซึ่งตัวเลขยอดขายดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจรายได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยมีอัตราลดลงร้อยละ 7.32 จากปี 2562 (กรมการจัดหางาน,2563) ส่งผลให้เกิดอัตราการว่างงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น จำนวนกว่า 0.03 ล้านคน (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2563)  

ปัจจุบันบริษัท ABC จำกัดนั ้น เปิดให้บริการ 26 ปี ส่งผลให้พนักงานที่มีความสามารถสูงและ
ประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนานนั้นเริ่มถึงวัยเกษียณ โดยพบว่าพนักงานที่มีอายุงานก่อนเกษียณน้อย
กว่า 5 ปี มีจำนวนกว่าร้อยละ60 (รายงานการประชุมประจำปี, 2563)  ของพนักงานในบริษัท ABC จำกัด 
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โดยพนกังานในกลุ่มนี้มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 40  ที่มีอายุงานและคงอยู่กับบริษัท ABC จำกัด มามากกว่า 20 ปี 
(รายงานการประชุมประจำปี, 2563)  โดยจากผลกระทบการเกษียณอายุของพนักงานกลุ่มนี้ส่งผลให้ทาง
ผู้บริหาร เกิดความกังวลในเรื่องของศักยภาพการบริการและศักยภาพการแข่งขันของบริษัท ABC จำกัด อย่าง
มาก ถึงแม้ระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรับพนักงานรุ่นใหม่ แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาจนมีความสามารถเท่ากับ
พนักงานรุ่นเก่าได้ และการลาออก จำนวนกว่าร้อยละ 33 (รายงานการประชุมประจำปี, 2563) ของจำนวน
พนักงานรุ่นใหม่ที่ย้ายไปอยู่กับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก การแข่งขันทางด้าน
อัตราเงินเดือน และโอกาสในความก้าวหน้าของเส้นทางอาชีพ จึงต้องการหามาตรการป้องกันหรือลดอัตราการ
ลาออกของกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ ทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นถึงปัจจัยที่จะสามารถจูงใจและสร้างความผูกพันให้กับ
พนักงานโดยมีมุมมองว่าหาก ระดับความผูกพันของพนักงานนั้นมีระดับต่ำจะส่งผลต่ออัตราการลาออก และ
ความเสถียรในการให้บริการหรือความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jet และ 
Krista (2018) และปุณณวิช แก้วล้อม. (2560) ที่ได้พูดถึงผลกระทบที่เกิดจากระดับความผูกพันของพนักงาน
ในองค์กร เช่น หากพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวทำให้ผู ้วิจัยมุ่งสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยความผูกพัน
ดังกล่าว ว่าปัจจัยใดที่ทำให้พนักงานในองค์กร ABC จำกัด มีความผูกพันที่ยั่งยืนต่อองค์กร และปัจจุบันความ
ผูกพันของพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดบ้ างที่สามารถสร้างความ
ผูกพันให้กับกลุ่มพนักงาน สร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานของบริษัท ABC จำกัด และการบริหารงานเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
รัชญา ศุขโภชา และ ประสพชัย พสุนนท์ (2561) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน คือ 

การที่บุคลากรมีทัศนคติและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ยอมรับกฎระเบียบการปฏิบัติขององค์กรด้วยความเต็ม
ใจ ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ตนเอง
สามารถทำได ้

ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล (2561) กล่าวว่า ความผูกพันองค์กรของพนักงาน สามารถให้ความหมายได้ว่า 
การที่พนักงานทราบถึงข้อตกลงระหว่างนายจ้างและพนักงาน พนักงานได้รับการสนับสนุนในการทำงาน การที่
องค์กรสร้างแรงบันดาลใจและมีการจูงใจ จะทำให้พนักงานมีทัศนคติในแง่บวกต่อองค์กรและมีความรู้สึ กเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้แสดงออกทางด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะทำให้
องค์กรได้รับประสิทธิผลสูงสุดจากตัวพนักงาน   

เลิศชัย สุธรรมานนท์ และ เกศยา โอสถานุเคราะห์ (2558) กล่าวว่า ความผูกพันองค์กร หมายถึง  
การที่พนักงานได้รับปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมในเชิงบวกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรโดย องค์กร
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ การดึงดูด การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างข้อตกลง และสร้างแรงจูงใจ โดย
ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้พนักงานมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กร  

ผู้วิจัย สรุปความหมายเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีมุมมองใน
แง่ท่ีเป็นบวกมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร โดยความผูกพันต่อองค์กรนั้นอาจเกิดได้จากปัจจัยที่จะส่งผลให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่จนก่อให้เกิดความผูกพันและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรตนเองพร้อมที่
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จะปฏิบัติตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายและสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้มี
ความสุขและยั่งยืนในการทำงานร่วมกันแต่ละฝ่าย    

ประโยชน์ของการสร้างความผูกพันที่มีผลต่อองค์กร  
ชมพูนุช มีมาก (2561) กล่าวว่าการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับองค์กรถือเป็นการสร้างแบรนด์

นายจ้าง ที่จะส่งผลให้เกิดการดึงดูดและรักษาพนักงานไว้และส่งผลให้เกิดการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
(Employee Engagement)  

ปุณณวิช แก้วล้อม (2560)  กล่าวว่าบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กรสูง จะมีแนวโน้มที่ จะมุ่งมั่น
ทุ่มเทความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ และทำให้พนักงานมีอัตราการลาออกน้อยลง รวมถึงช่วยส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ   

เลิศชัย สุธรรมานนท์ และ เกศยา โอสถานุเคราะห์ (2558) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับปัจจัยที่สร้างความ
ผูกพันเชิงกลยุทธ์โดยให้นิยามของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรไว้ดังนี้ 1) การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 2) การดึงดูด (Attraction) 3) การสร้างการมีส่วนร่วม (Involvement) 4) การทำให้เกิดการยึด
มั่นในข้อตกลง (Commitment) และ 5) การเกิดแรงจูงใจ (Motivation) โดยส่งผลให้เกิดการทุ่มเทมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงข้ึน 

Farhana (2019) กล่าวว่าความผูกพันของพนักงานที ่มีต่อองค์กรนั ้นสามารถใช้ในการทำนาย 
พฤติกรรมของพนักงานล่วงหน้าได้ และยังสามารถใช้การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้ส่งผล
ไปถึงแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรในเชิงบวกนั้นเป็นสภาวะที่ทำให้พนักงานมีอารมณ์
และแรงบันดาลใจในเชิงบวก และพร้อมที่จะทุ่มเทและเรียนรู้ไปกับองค์กร   

ผู้วิจัยได้สรุปประโยชน์ของการสร้างความผูกพันที่มีผลต่อองค์กร คือ การที่องค์กรสามารถสร้างปัจจัย 
ที่สามารถจูงใจ ดึงดูด และทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรได้ โดยเมื่อพนักงานมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะสามารถแสดงออกมาได้ในรูปแบบของพฤติกรรม และทัศคติในการทำงาน โดยจะ
สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรในด้านพฤติกรรม ได้แก่ การทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย และ
ส่งผลไปยังประสิทธิผลภาพรวมขององค์กร ด้านทัศนคติ ได้แก่ การที่พนักงานดึงดูดชักชวนผู้มีความสามารถให้
มาร่วมงานกับองค์กร การปกป้องชื่อเสียงขององค์กร และการที่พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร 
โดยจะส่งผลให้องค์กรมีความสงบสุขในการปฏิบัติงาน มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการ
ลาออก อัตราการขาดงาน  

ความสำคัญของความผูกพันต่อองค์กร 
จิรัชญา ศุขโภชา และ ประสพชัย พสุนนท์ (2561) การสร้างความผูกพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กรจะ

ส่งผลให้พนักงานเกิดความเต็มใจทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อบรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร และหาแนวทางในการ)กบิติงานที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาการทำงานให้ยิ่งมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น 

เปลวเทียน เสือเหลือง (2557) ได้สรุปประโยชน์ของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรไว้ว่า 
หากองค์กรสามารถทำให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงได้ จะทำให้พนักงานมีพฤติกรรม
แสดงออกทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่ และหากทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพันธ์กับพนักงานโดยตรง จะทำให้พนักงานยิ่งเกิดความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อ
องค์กรอย่างมากและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรอย่างเต็มที่  
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Robert et al. (2016) จากการศึกษาพบการพัฒนาและรักษาความผูกพันที่มีต่อองค์กรในเชิงบวก  
ถือเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน เพราะจะทำให้
บุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อองค์กรและรู้สึกมีคุณค่าในงานที่ตนทำ และจากผลงานวิจัยพบว่ากา รพัฒนา
ระบบสวัสดิการ เช่น การทำให้พนักงานในองค์กรมีระบบสวัสดิการที่ดี ความเป็นอยู่และสุขภาพจิตที่ดี ช่วยทำ
ให้ลดอัตราการลาออก และการขาดงานได้อย่างมีนัยสำคัญ  

ผู้วิจัยสรุปความสำคัญของความผูกพันต่อองค์กร ได้ดังนี้ ความผูกพันขององค์กรนั้น มีส่วนช่วย
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีทั ้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น โดยความผูกพันนั้น นายจ้าง
สามารถสร้างได้ด้วยการให้ความสำคัญกับปัจจัย ที่จะส่งผลถึงต่อความผูกพันที่บุคลากรในองค์กรมี โดยหาก
นายจ้างสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างระดับความผูกพัน
ของบุคลากรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยคงสถานะของบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน  
ลดอัตราการลาออก การขาดงาน เพ่ิมศักยภาพ และสภาวะจิตใจในด้านที่ดีให้กับบุคลากร 

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน 
 แนวคิด PIM Engagement Model เลิศชัย สุธรรมานนท์ (2562) โดย PIM Engagement Model 

อธิบายไว้ว่า ปัจจัย 4 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านงาน สังคม สภาพแวดล้อมและรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กรจะ
เป็นตัวขับเคลื่อน เพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยจะส่งผลต่อความรู้สึก และพฤติกรรมใน
การทำงาน และเมื่อความรู้สึกและพฤติกรรมในการทำงานที่ถูกขับเคลื่อนจากตัวปัจจัย ส่งผลต่อความผูกพัน
ด้านดีแล้ว ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กรจะสอดคล้องไปกับ
ระดับความผูกพันที่เกิดข้ึน 

ทฤษฎีสองปัจจัย Herzberg.F (1987) ได้แบ่งปัจจัยออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจ คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงาน 
ภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรในการทำงาน โดยอาจจะมาจากการกระตุ้น ให้เกิด

ความกระตือรือร้นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2) ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) หรือ ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factor) หมายถึง

ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลโดยตรงให้พนักงานพึงพอใจหรือไม่พอใจในการทำงาน 
โดยสามารถสรุป ทฤษฎีของ Herzberg ได้ดังนี้ พนักงานจะเกิดความพึงพอใจต่อองค์กรได้จากทั้ง 2 

ปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน ในส่วนของปัจจัยจูงใจนั้น เมื่อองค์กรมอบปัจจัยดังกล่าว จะช่วยกระตุ้น
ให้พนักงานแสดงศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นโดยส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่องค์กรจะได้รับ
จากพนักงาน 

ทฤษฎี X และ Y Douglas (1957) แสดงความแตกต่างของมนุษย์ตามความเชื่อได้ 2 รูปแบบโดย
อธิบายรูปแบบได้ดังนี้ 

1) รูปแบบ X คือประเภทบุคคลที่มีความเกียจคร้าน มักไม่ชอบรับมอบหมายงาน หาทางหลีกเลี่ยงหนี
ปัญหาในการทำงาน ไม่มีความรับผิดชอบและไม่อยากพัฒนาตนเอง โดยการแสดงออกของพฤติกรรมตาม
ทฤษฎี X นั้นทำให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมต้องคอยกำกับดูแลในการทำงานอยู่ตลอดเวลาและต้องคอยหาวิธี
ลงโทษหรือสร้างกฎระเบียบในการสร้างแรงกระตุ้นให้ปฏิบัติงาน 

2) รูปแบบ Y คือประเภทบุคคลที่มีความรับผิดชอบ เป็นบุคคลคุณภาพและสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับองค์กรได้ โดยทฤษฎีนี้จะเชื่อว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจมอบหมายงานให้
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รับผิดชอบได้ มีความขยันและพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยพฤติกรรมตามทฤษฎี Y นั้นทำ
ให้หัวหน้างานสามารถมอบหมายงานและไม่ต้องคอยกำกับดูแลได้  

จากทฤษฎี X และ Y ของ Douglas Mcgregor สรุปและแบ่งประเภทของกลุ่มบุคคลได้  เป็นประเภท 
X และประเภท Y โดยประเภท X จะเป็นผู้ที่คอยหาทางหลบเลี่ยง และจำเป็นที่จะต้องมีหัวหน้าคอยกำกับดูแล
งานที่ได้รับมอบหมายและกวดขันอยู่ตลอดเวลา ส่วนของกลุ่มบุคคลตามประเภท Y นั้น เป็นบุคคลที่สามารถ
นำมาเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานในองค์กร เนื่องมาจากมีความขยันหมั่นเพียรและมีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองสม่ำเสมอ สามารถมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถดูแลด้วยตนเอง
ได้ หัวหน้างานเพียงกำกับดูแลอยู่ห่างๆ และบุคคลกลุ่มนี้ควรอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้อง สร้างความผูกพันให้
บุคคลกลุ่ม Y มีความผูกพันที่สูงต่อองค์กรอยู่เสมอ 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานในธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายยานยนต์ 
2. เพ่ือทราบระดับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายยานยนต์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  

การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ระยะที ่1 เพ่ือศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท ABC จำกัด  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายแบบเจาะจงทั้งนี้มีเงื ่อนไขในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเป็น

พนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานระดับ A ซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงและสามารถเป็น
ตัวอย่างให้กับองค์กรได้ และมีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีข้อคำถามอ้างอิง

มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือตั้งเป็นข้อคำถามปลายเปิดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
อธิบายความหมายของความผูกพันและยกตัวอย่างแนวทางหรือกระบวนวิธีการสร้างความผูกพัน

เพื่อให้ผู้สนทนาเข้าใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่มโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาให้ความ
คิดเห็นต่อข้อคำถามท่ีถูกถามออกไป และมีการถามต่อเพ่ือขยายความในด้านปัจจัยที่ผู้สนทนากล่าวถึง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผ่านข้อความจากการสนทนากลุ ่มที ่มีการสนทนา

ร่วมกันในกลุ่มและหยิบยกประเด็นที่ผู้สนทนาหลายคนให้ความสนใจ 
ระยะที่ 2 เพื่อทราบระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานที่มีต่อบริษัท ABC จำกัด โดยผู้วิจัยทำการ

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากรทั้งหมดในบริษัท ABC จำกัด โดยมีจำนวน 100 คน และกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน

ตามวิธีการของ Krejcie และ Morgan 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้อ

คำถามที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 โดยข้อคำถามที่ทำนำมาใช้ผ่านกระบวนการ การหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of item  - objective congruence)  โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ค่า IOC อยู ่ที ่ 0.86 จากนั ้นทำการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื ่อมั ่นของ คอนบราค (Cronbach 
reliability coefficient alpha) เพื่อทดสอบเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างธุรกิจให้บริการและจัดจำหน่ายยาน
ยนต์อีกรายจำนวน 30 คน โดยหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(Alpha coefficient) นำมาวัดผลโดยการหาค่าความน่าเชื่อมั่นของข้อคำถาม โดยข้อคำถามท่ีใช้สำรวจกับกลุ่ม
ตัวอย่างนี้มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา 0.983 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยยื่นแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากทางสถาบันของผู้วิจัย นำไปยื่นต่อ 

บริษัท ABC จำกัด การเก็บข้อมูลผ่านระบบ Online โดยการใช้ Google Form ในการสำรวจ ดำเนินการ
จัดส่ง Link URL ที่ใช้ในการสำรวจให้กับ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อกระจายการเก็บข้อมูลให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลภายใน 5 วันนับจากวันที่ส่ง Link URL และรวบรวมข้อมูลทาง
สถิติผ่านระบบ Google Form 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปและระดับความผูกพันของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด ใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ด้วยการหาค่าความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ
ทั่วไปและหาระดับความผูกพันของพนักงานบริษัท ABC จำกัด  

การว ิเคราะห์การถดถอยเช ิงซ ้อน (Multiple Linear Regression Analysis) เพื ่อใช ้หาระดับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันองค์กร เพื่อสร้างสมการถดถอยเพื่อนำไปใช้ในการทำนาย 
หาค่า regression ด้วยวิธี enter 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1  
จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน โดยแสดงข้อสรุปจาก

การสนทนากลุ่มได้ดังนี้  
1) ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ ่มท่านที่ 1, 2 และ 5 “การทำค่าจ้างให้เหมาะสมและสามารถสู ้คู ่แข่งได้  

มีเกณฑ์การประเมินพนักงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง จะทำให้สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
ได้” “จัดทำสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รางวัลจูงใจเช่นทริปท่องเที่ยว งบประมาณจัดเลี้ยง” “ปรับค่าจ้างและ
สวัสดิการให้สามารถแข่งขันได้ เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน มีเกณฑ์การประเมินชัดเจน” “สวัสดิการ
ด้านกองทุน สร้างความม่ันคงให้กับชีวิตตอนเกษียณ” 

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 3 “เพิ่มเติมสวัสดิการด้านการลา ไม่กระทบกับงานสามารถลาได้เลย 
” 
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 โดยจากข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปเป็นหัวข้อปัจจัยในคำถามด้านแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ ด้านความพึงพอใจ ที่มีต่อ เงินเดือน สวัสดิการ ด้านการสร้างความมั่นคงในชีวิต ความ
พึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน การพิจารณาปรับค่าจ้างหรือสวัสดิการ สวัสดิการที่พนักงานอยากได้เพ่ิม  

2) ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร  
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 1 , 2 และ 5 “เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานช่วยเหลือกันทำงาน 

ทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับคนที่ทำให้เรามีความสุขในการทำงาน ไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเราสามารถช่วยกัน
ได้ มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา” 

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 3 “การสื่อสารกับผู้บริหารได้โดยตรงกับผู้บริหาร การได้รับการแก้ไข
ปัญหาโดยตรงในการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้น การที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นแสดงถึงความใส่ ใจ ทำให้
พนักงานอยากร่วมทำงานกับองค์กร” “เพื่อนร่วมงานที่ทำงานเก่งในระดับหนึ่ง มีอัธยาศัยดี ทำงานด้วยแลว้มี
ความสบายใจร่วมงานด้วยแล้วมีความสุข” 

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 4 “บุคลากรที่มีความสามารถร่วมงานด้วยแล้วจะดีกว่า สามารถดูแล
งานของตนเองได้ และถ้าสามารถช่วยคนอ่ืนได้ด้วยก็ดี ดูแลเนื้องานของตนได้ดี” “ผู้บริหารมีความใส่ใจองค์กร
และพนักงาน ทุกคนเต็มใจช่วยกันปฏิบัติงานมองในภาพรวม” 

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 5 “การแก้ไขปัญหาโดยผู้บริหารโดยตรงก็ดี แต่พนักงานควรแจ้ง
ปัญหาตามลำดับสายงานมากกว่า” 

 โดยจากข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปเป็นหัวข้อปัจจัยในคำถามด้านบุคคลและ
สังคมในองค์กรได้ดังนี้ ข้อคำถามประเมินความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน โดยแบ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่มี
ลักษณะนิสัยดี กับเพ่ือนร่วมงานที่ทำงานเก่ง ความรู้สึกอยากทำงานร่วมกับบุคคล ความพึงพอใจแต่การทำงาน
ในทีมหรือในองค์กร  ความพึงพอใจแต่ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขจากผู้บริหาร ความพึงพอใจที่มีต่อหัวหน้างานใน
การแก้ไขปัญหา 

3) ด้านวัฒนธรรมองค์กร  
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 1 และ 2 “พนักงานสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในหน้า

งานที ่ได้ร ับมอบหมาย เปิดโอกาสให้พนักงานกล้าเสนอไอเดียความคิดเห็น การทำงานเป็นทีม มอง
ผลประโยชน์องค์กรเป็นหลัก”  

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 3 และ 4 “ทำงานแบบพี่น้องช่วยเหลือกัน ยืดหยุ่นในเวลาทำงาน 
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์กรดูแลพนักงานดีทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ผู้บริหารใสใ่จ
พนักงานดี อิสระในการทำงาน พนักงานมีความสุขในการทำงาน มองปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข ”  

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 5 “ทำงานเป็นทีมจริงใจต่อผู้อื่น ช่วยกันพัฒนาความสารถ ภูมิใจใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ทุกคนรู้หน้าที่ความผิดชอบ ทำงานแบบครอบครัวเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรเป็น
หลัก ” 

 โดยจากข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปเป็นหัวข้อปัจจัยในคำถามด้านวัฒนธรรม
องค์กรได้ดังนี้ วัดความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการทำงาน ความยินดีที่จะสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้โดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทน ความยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  การ
ร่วมกันทำงานเป็นทีม การได้รับความเอาใจใส่แก้ไขปัญหาโดยตรงจากผู้บริหาร และความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเททำ
เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร  
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4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 1 , 2 และ 4 “สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์

สำนักงานที ่มีความเหมาะสม ระบบปรับอากาศ พื ้นที ่ในการเบรก พักผ่อน ห้องน้ำที ่ถ ูกสุขลั กษณะ  
การตัดสินใจเลือกท่ีทำงาน เลือกทำงานใกล้บ้าน ให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการเดินทาง” 

 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 3 และ 5 “อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย มีความพร้อมและรวดเร็วในการ
ใช้งาน สภาพอากาศในพื้นที ่ทำงานมีอุณหภูมิเหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอกันเสียงจากพ้ืนที ่ซ่อมได้  
มีความปลอดภัยในการทำงาน เน้นการเดินทางที่สะดวกสบายเว้นแต่ได้รับเงินเดือนที่มากกว่าเป็นจำนวนมาก” 

โดยจากข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
ดังนี้ สภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน สภาพ กลิ่น เสียง อากาศ อุปกรณ์เครื่องมือที่บริษัทจัดหาให้ ระยะเวลาใน
การเดินทาง ความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันภัยในการทำงาน การตัดสินใจคงอยู่กับองค์กรโดยพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ระยะที่ 2 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 90 คน มีดังนี้ 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวนคน 
(N = 90) 

ร้อยละ 
(100.00) 

เพศ   
 ชาย 46 51.11 
 หญิง 44 48.89 
อายุ   
 25 ปี – ไม่เกิน 35 ปี 15 16.67 
 35 ปี - ไม่เกิน 45 ปี 58 64.44 
 45 ปี - ไม่เกิน 55 ปี 17 18.89 
วุฒิการศึกษา   
 ต่ำกว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 1 1.11 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 33 36.67 
 ปริญญาตรี 56 62.22 
อายุงาน   
 น้อยกว่า 3 ปี 16 17.78 
 ตั้งแต่ 3 ปี - ไม่เกิน 5 ปี 29 32.22 
 ตั้งแต่ 5 ปี - ไม่เกิน 10 ปี 34 37.78 
 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 11 12.22 
ระดับตำแหน่ง   
 เจ้าหน้าที่ 82 91.11 
 หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน 6 6.67 
 ผู้จัดการ 1 1.11 
 แม่บ้าน,รปภ. 1 1.11 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท ABC จำกัด 
ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท ABC จำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

4.63 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมองค์กร มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ย 4.48 และ
สุดท้ายด้านบุคคลและสังคมในองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.43 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความหมายของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อบริษัท ABC จำกัด 

ปัจจัย Mean S.D. 
ระดับ 

ความสำคัญ 
ลำดับ 

ที ่
1. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X1) 4.48 .367 มากที่สุด 3 
2. ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร (X2) 4.43 .288 มากที่สุด 4 
3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (X3) 4.85 .225 มากที่สุด 1 
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X4) 4.76 .430 มากที่สุด 2 
ความผูกพัน (Y) 4.85 .326 มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยรวม (X) 4.63 .240 มากที่สุด  

 
ส่วนที่ 3 ความผูกพันที่มีต่อบริษัท ABC จำกัด 
ความผูกพันที่มีต่อบริษัท ABC จำกัด ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 เมื่อพิจารณาราย

ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญท่านยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อหากท่านสามารถช่วยได้ 
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.96 รองลงมา ท่านยินดีที่จะแจ้งต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าของท่านหากพบเจอพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.94 และท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านทำช่วยในการพัฒนาตนเองและ
องค์กรไปควบคู่กัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.71 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ภาพรวมค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานบริษัท ABC จำกัด 

ความผูกพัน Mean S.D. 
ระดับ 

ความสำคัญ 
ลำดับ 

ที่ 
1. ท่านพร้อมทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลกำไร
ให้กับองค์กร 

4.89 .350 มากที่สุด 5 

2. ท่านยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อหากท่านสามารถช่วยได้ 4.96 .207 มากที่สุด 1 
3. ท่านพร้อมที่จะแสดงออกถึงการปกป้องชื่อเสียงองค์กรหาก
องค์กรได้รับการพูดถึงในทางที่ไม่เหมาะสม 

4.88 .419 มากที่สุด 8 

4. ท่านยินดีที่จะช่วยพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน
ให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กรที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ทำงาน 

4.89 .529 มากที่สุด 6 

5. ท่านยินดีที่จะแจ้งต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าของท่านหากพบ
เจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อองค์กร 

4.94 .230 มากที่สุด 2 
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ตารางท่ี 3 ภาพรวมค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานบริษัท ABC จำกัด (ต่อ) 

ความผูกพัน Mean S.D. 
ระดับ 

ความสำคัญ 
ลำดับ 

ที่ 
6. ท่านยินดีแนะนำองค์กรของท่านให้กับบุคคลภายนอกองค์กร 4.89 .409 มากที่สุด 7 
7. ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านทำช่วยในการพัฒนาตนเองและ
องค์กรไปควบคู่กัน 

4.71 .546 มากที่สุด 17 

8. ท่านมีความรู้สึกผูกพัน ต่อองค์กรและต้องการทำงานจน
เกษียณอายุงาน 

4.83 .604 มากที่สุด 12 

9. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าหากเกิดปัญหาใด องค์กรสามารถแก้ไข
ปัญหานั้นได้อย่างแน่นอน 

4.76 .567 มากที่สุด 15 

10. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานกับองค์กรและหากมีใคร
ถามท่านเต็มใจที่จะบอกว่าท่านทำงานที่ใด 

4.87 .455 มากที่สุด 9 

11. ท่านเชื่อมั่นว่าองค์กรเห็นคุณค่าในตัวท่าน  4.78 .632 มากที่สุด 13 
12. ท่านรู้สึกยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กรได้
ตลอดเวลา 

4.86 .412 มากที่สุด 11 

13. ท่านมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด 4.76 .432 มากที่สุด 16 
14.ท่านสามารถบริหารเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสมใน
แต่ละวัน 

4.87 .342 มากที่สุด 10 

15. ท่านยินดีที่จะปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ 4.77 .562 มากที่สุด 14 
16. ท่านยินดีช่วยเหลืองานของเพื่อนโดยที่ไม่ต้องได้รับการร้อง
ขอ 

4.91 .323 มากที่สุด 4 

17. ท่านมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของท่านดีเยี่ยมอยู่
เสมอ 

4.92 .269 มากที่สุด 3 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.85 .326 มากที่สุด  
 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ด้วย Multiple Linear Regression Analysis 
โดยผู้วิจัยมีสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 
1. ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
2. ปัจจัยบุคคลและสังคมในองค์กร ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
4  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลต่อระดับความผูกพันองค์กร  
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ค่าคงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของปัจจัยความ
ผูกพันของพนักงานบริษัท ABC จำกัด 

ปัจจัย 
ความผูกพัน 

t Sig. 
B S.E. Beta 

(Constant) .894 .544  1.643 .104 
1. ด้านแรงจูงใจ (X1) .199 .088 .224 2.249 .027* 
2. ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร (X2) .225 .085 .199 2.645 .010* 
3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (X3) .048 .113 .033 .419 .676 
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X4) .386 .079 .509 4.913 .000* 

Radj. = .57, F = 30.683, p< .05        
  

จากตารางที่ 3 พบว่า   
ด้านปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยเท่ากับ .199 หน่วย 

หากให้ความสำคัญเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อค่าความผูกพันของพนักงาน Y เพ่ิมข้ึน .199 หน่วย 
ด้านบุคคลและสังคมในองค์กร (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยเท่ากับ .225 หน่วย หากให้

ความสำคัญเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อค่าความผูกพันของพนักงาน Y เพ่ิมข้ึน .225 หน่วย 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยเท่ากับ .386 หน่วย หากให้

ความสำคัญเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อค่าความผูกพันของพนักงาน Y เพ่ิมข้ึน .386 หน่วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท ABC จำกัดซึ่งพนักงาน

ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องด้วยบริษัท ABC จำกัด ให้ความสำคัญทั้งต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ส่วนงานซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการทำงาน เช่น การจัดระบบหมุนเวียนของสภาพอากาศมีพ้ืน
เพดานสูงเพื่อปล่อยให้อากาศหมุนเวียนได้ดี มีอุปกรณ์ป้องกันในการทำงาน พื้นที่ชำระล้างร่างกาย ติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ มีการจัดทำผนังลดเสียงรบกวนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร 
แก้วศรี (2560) ที่พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร โดย
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมยังแบ่งได้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผลทางด้านจิตใจ และสภาพแวดล้อมที่ผลต่อ
ด้านกายภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ การสนทนากลุ่มในการศึกษาระยะที่ 1 โดยผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
ทุกท่านมีความเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน การมีอุปกรณ์
เครื่องมือปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์สำนักงานที่มีความเหมาะสม ระบบพื้นที่ในการทำงานมีอากาศหมุนเวียน
ถ่ายเทได้ดี มีระบบปรับสภาพอากาศ แสงสว่าง และความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องไปกับการที่
บริษัท ABC จำกัดให้ความสำคัญอย่างมากในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กรและความปลอดภัยในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ไม่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท ABC จำกัด ถึงแม้ว่าจะมี
ระดับค่าเฉลี่ยที่พนักงานให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีผลมาจากพนักงานอยู่มาหลายช่วงอายุจึง
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รู้สึกคุ้นเคยกับนโยบายการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์องค์กร และการสื่อสารภายในองค์กร พนักงานมีความคุ้น
ชินจึงไม่ได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เหมือนกับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณณวิช แก้ว
ล้อม (2560)พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน ไม่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันต่อพนักงานใน
องค์กร และไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจากข้อสรุปในการสนทนากลุ่มพบว่า พนักงานต้องการให้
ตัวพนักงานมีอำนาจในการตัดสินใจในหน้างานได้เองในการแก้ไขปัญหา มีความต้องการในด้านของความ
ยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัท ABC จำกัดเปิดให้บริการเป็นระยะเวลามานาน ส่งผลให้มีกลุ่ม
พนักงานที่มีอายุงานสูงและกำลังเกษียณ อายุจำนวนมากและคุ้นชินกับนโยบายการทำงานในแบบเดิม แต่ใน
ปัจจุบันมีกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่เพ่ิมเข้ามามากขึ้น จึงส่งผลให้พนักงานบางส่วนแม้จะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การทำงาน แต่ต้องการให้มีการปรบปรุงพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อวัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่มาก
ยิ่งขึ้น  
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากพบว่าปัจจุบันพนักงานบริษัท ABC จำกัดมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจาก
การศึกษา พบปัจจัยการสร้างความผูกพันของพนักงาน ABC จำกัด ได้แก่ ปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านบุคคลและสังคมในองค์กร ทั้งนี้  หากองค์กร
ต้องการสร้างผูกพันให้เกิดขึ ้นกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่ องการจัดทำ 
Employee Value Proposition เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าของงานและองค์กรดึงดูดพนักงานให้อยากทำงาน
ร่วมกับองค์กรโดยกระบวนการจัดทำนั้น สามารถเริ่มได้จากการปรับปรุงนโยบายในการปฏิบัติงาน เช่นในด้าน
ของนโยบายด้านเวลาในการทำงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ และมีความเหมาะสมต่อรูปแบบธุรกิจการให้บริการ
ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจยังส่งผลให้พนักงานมีเวลา
พักผ่อนและการใช้ชีวิตเป็นปกติได้มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดการความรู ้องค์กรเอกชน  
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 107 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้แก่ 1) การพิจารณาความรู้ที่ต้องการ  
2) การวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร 3) การได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็น 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
เข้าถึงความรู ้ และ 5) การรักษาและปกป้องความรู ้ ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (�̅� = 3.99, S.D.= 0.85)  
โดยขั้นตอนการพิจารณาความรู้ที่ต้องการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.23, S.D.= 0.69) โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื ่องความต้องการของลูกค้า และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่อาจจะเพิ ่มขึ ้นในอนาคต แนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีได้มีการวิเคราะห์และแปลงเป็นกลยุทธ์องค์กร ส่วนขั้นตอนการรักษาและปกป้อง
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (�̅� = 3.88, S.D.= 0.94) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเสี่ยงการสูญหายของความรู้ 
มีการระบุไว้อย่างเป็นระบบ ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญได้มีการรวบรวมไว้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันสมควร
ก่อนที่จะเปลี่ยนงาน 

 
คำสำคัญ  การจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ องค์กรเอกชน 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the current state of the private organization's 
knowledge management process.  It is quantitative research.  A questionnaire was used to 
collect data from a sample of 107  participants.  Data were analyzed by using descriptive 
statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research revealed that the organization's knowledge management processes 
consisted of 1) determine the required knowledge, 2) analyze existing knowledge, 3)  acquire the 
necessary knowledge, and 4) share knowledge and make it available, and 5 )  preserve and protect 
knowledge. The overall aspect is at a high level (�̅�= 3.99, S.D.= 0.85). In the process of determine 
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the required knowledge, the average was at the highest level (�̅� = 4.23, S.D.= 0.69, especially 
the issue of customer and further stakeholder requirements, labor market and technology 
trends are analyzed and translated into the organizational strategy.  The process of preserve 
and protect knowledge have the lowest average (�̅� = 3.88, S.D.= 0.94), especially the issue of 
the risk of loss of knowledge are systematically identified, expert knowledge concentrated in 
an individual is effectively passed on in due time before staff changes. 

 
บทนำ 

ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) มีต่อคนงานทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่เข้ามาส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนในช่วงทศตวรรษท่ีผ่านมา สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการทำงาน
ในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีผลกระทบทั้งตัวบุคคล องค์กรและสังคม โดยเฉพาะในสภาวะที่หลายองค์กรจะต้อง
มีการทำงานแบบทางไกล หรือการทำงานจากที่บ้านสลับกับการทำงานที่ออฟฟิศ (Remote/Hybrid work) 
การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นเสมือนแฟลตฟอร์มที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากรในองค์กรเพราะมีผลกระทบต่อผลผลิต (Productivity) และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
(Digital transformation) (APQC, 2021) ซึ่งทำให้องค์กรเรียนรู้ได้เร็ว ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดบนฐาน 
ข้อมูลหรือองค์ความรู้ภายในองค์กร และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับองค์กร
จะต้องมีการปรับตัวให้รองรับกับยุคที่ เศรษฐกิจมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่อง ดังนั ้นองค์การต่าง  ๆ  
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนางาน ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความแตกต่างจากเดิมเพ่ือความอยู่รอด หรือแตกต่าง
จากคู่แข่งขันเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

การพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรควบคู่กันไปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้และ
ศักยภาพของคนในองค์กร ยิ่งถ้าองค์กรเอกชนมีฐานความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Asset)  
ที่แข็งแกร่งมากเท่าใด จะทำให้องค์กรนั้นสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้มากข้ึน
เท่านั้น องค์กรจะต้องมีวิธีการในการจัดการสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  
ที่เอื้อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ได้ โดยองค์กรเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด สามารถที่จะเปรียบเทียบองค์กรตนเองเพื่อการดำเนินการที่เป็น
เลิศได้ (สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2562) แม้แต่มาตรฐาน ISO 9001 (2015) มีข้อกำหนดที่ระบุให้
องค์กรจะต้องกำหนดความรู้ที่จำเป็นสำหรับองค์กร และการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และ
บริการ และความรู้ต้องได้รับการธำรงรักษาไว้ มีการจัดการกับความต้องการและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความรู้จึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ การจัดการความรู้ที่เป็นระบบจะทำให้องค์กรมีแหล่งจัดเก็บความรู้ที่
เป็นหมวดหมู่ เข้าถึงได้ง่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด บุคลากร ได้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การ
ปฏิบัต ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น และก้าวสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู ้ ( Learning 
Organization)  

ดังนั้น องค์กรเอกชนจึงมีแรงผลักดันให้มีการจัดทำระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรและมีการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้สามารถบ่งชี ้ความรู ้ แสวงหา รวบรว ม จัดเก็บ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานระดับบุคคล ทีม องค์กร และสังคมได้ (APO, 



The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022 

July 7, 2022 

179 

2020) งานวิจัยครั้งนี้จึงทำการสำรวจสภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรเอกชนต่าง  ๆ 
โดยผลการวิจัยนี้เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้กับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการพัฒนาองค์กรเอกชนต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การที่ระบุได้ว่าอะไรที่คนเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี 

ขั้นตอนและการปฏิบัติซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทำอย่างไร หรือเมื่อไรที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือเป็นความ
เชี่ยวชาญ (Armstrong, 2014, p. 77) ซึ่งความรู้เป็นลำดับขั้นของการนำสารสนเทศ ( Information) ที่ผ่าน
การประมวลผลจากข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (Data) มาผ่านกระบวนการคิด เชื่อมโยง บูรณาการกับความรู้อ่ืน 
ความเชื่อ ค่านิยม จนเกิดความเข้าใจ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พัฒนาต่อยอดงานให้สำเร็จบรรลุได้ สามารถสร้างเป็นความรู้ใหม่ (Mazur et al., 
2014; Hajric, 2018) และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องจนทำให้เกิดปัญญา (Wisdom) โดย Ryle (2009) กล่าวว่า 
การรู้ว่าทำอย่างไร (Knowing how) คือ ความสามารถของคนที่ปฏิบัติงานได้ และการรู้ (Knowing) สิ่งนั้นถือ
ว่าเป็นส่วนของความรู้ที ่มีอยู่ในสติปัญญาของคนนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ระบุว่า 
ความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์  สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง 
การคิด หรือการปฏิบัติ 

การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) คือ การส่งต่อความรู ้จากผู้ที ่มีความรู ้ไปสู ่ผ ู ้ที่
ต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร (Armstrong, 2014, p. 79) ซึ่งการจัดการความรู้จะเป็นการระบุ
สารสนเทศที่เกี ่ยวข้องและเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้โดย
เชื่อมโยงผู้คนกับผู้คน และเชื่อมโยงผู้คนกับสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่บันทึกไว้ 
ตามที่ Mazur et al. (2014) สรุปไว้ว่า การจัดการความรู้เป็นชุดของกิจกรรมและกระบวนการที่ออกแบบมา
เพ่ือระบุ รวบรวม สร้าง ใช้ และแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit 
Knowledge) ภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งการจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมทางสังคมที่บุคคลสร้างองค์ความรู้ร่วมกับคนอ่ืน ๆ และแบ่งปันสิ่งที่
พวกเขารู้กับผู้อื่น 

Nonaka and Takeuchi (1995) ได้เริ่มกำหนดประเภทของความรู้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) โดย Explicit Knowledge คือ 
ความรู้ที่สามารถประมวลผลได้ ความรู้ที่ชัดเจนเป็นทางการและเป็นระบบ สามารถสื่อสารและแบ่งปันไดง้่าย 
หรือเป็นความรู้ที่บันทึกและนำเสนอในรูปแบบที่จับต้องได้ และพร้อมใช้งานในรูปแบบดิจิทัล รูปแบบกระดาษ 
และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล อินทราเน็ตขององค์กร และพอร์ตทรัพย์สินทางปัญญา แต่ความท้ายทายเชิงบริหาร
จัดการสำหรับความรู้ประเภทนี้ ต้องมั่นใจว่าพนักงานจะเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ ความรู้ที่สำคัญถูกจัดเก็บ 
และมีการทบทวนความรู้ให้เป็นปัจจุบัน หรือการทำลายความรู้ที ่ไม่ต้องการ (Hajric, 2018) และ Tacit 
Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวคน ความรู้ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ยากท่ีจะทำให้เป็นทางการ ดังนั้นจึงยาก
ที่จะสื่อสารกับผู้อื่น หรือความรู้ที่อยู่ในหัวของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะพูดและเขียนเป็นคำพูด เป็น
ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ การปฏิบัติจริงของบุคคลที่สะสมจนเป็นความรู้และความเชี่ยวชาญ ความรู้
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ประเภทนี้จึงมีเหตุผลที่สำคัญของการระบุประสบการณ์เฉพาะของสายอาชีพในตลาดแรงงาน และการริเริ่ม
กิจกรรมการจัดการความรู้จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากกับมิติและคนที่มีความรู้นี้ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
และการใช้ระบบ IT เข้ามาสนับสนุน (Hajric, 2018) ทั้งนี้ Paschek et al. (2018) และ Hajric (2018) ได้
กล่าวถึงความรู้อีกประเภทที่เรียกว่า ความรู้ฝังตัว (Embedded Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ใน
กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ กิจวัตร สิ่งประดิษฐ์ หรือโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
เป็นต้น ความรู้ฝังตัวมีทั้งแบบเป็นทางการ เช่น กิจกรรมการบริหารเพื่อแผนงานประจำวัน หรือแบบไม่เป็น
ทางการ เช่น การใช้และประยุกต์ความรู้จากอีก 2 ประเภท โดยความท้าทายในการจัดการความรู้ประเภทนี้
อาจทั้งเข้าใจยากและเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น วัฒนธรรม 

จากประเภทของความรู้ข้างต้น Nonaka and Takeuchi (1995) ได้นำเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ความรู้อย่างต่อเนื่องจากความรู้ที่ซ่อนเร้นไปสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง และการหมุนเวียนของความรู้ทั้งสองประเภท 
โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า SECI-Model ซึ ่งประกอบไปด้วย Socialization, Externalization, Combination, 
และ Internalization ซึ่งจุดพ้ืนฐานหลักของแบบจำลองนี้ คือ ความแตกต่างระหว่าง Tacit knowledge ซึ่งมี
ความเป็นเรื ่องเฉพาะบุคคล และทำให้ยากต่อการจัดรูปแบบและสื ่อสาร และ Explicit knowledge ซึ่ง
สามารถถ่ายทอดได้ในภาษาที่เป็นระบบและเป็นทางการระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม ในรูปแบบ SECI ความรู้
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ บุคคล (i) กลุ่ม (g) และองค์กร (o) โดยผ่านกระบวนการต่อเนื่องที่
เร ียกว่า "Socialization" (Tacit to Tacit), “Externalization" (Implicitly to Explicit), "Combination" 
(Explicit to Explicit), และ "Internalization" (Explicit to Implicit) ความรู้ภายในองค์กรกลายเป็นเกลียว
ของความรู้เฉพาะบุคคลในระดับองค์กรที่สูงขึ้น เช่น กลุ่มบุคคล และท้ังบริษัท โดยกระบวนการจัดการความรู้
เกิดเกลียวขึ้นในแบบเกลียวในแต่ละด้านเพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าของความรู้ (Pascheck et al., 2018)  

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
การจัดการความรู้เป็นการจัดการสารสนเทศ และความรู้ที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้

ความรู้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้เกิด
ขึ้นกับองค์กร จึงต้องมีกระบวนการเชิงระบบเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีนัก
ทฤษฎีและหน่วยงานที่กำหนดกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ไว้หลากหลาย ดังนี้ 

Marquardt (2002, pp. 142-169) ได้แบ่งกระบวนการจัดการความรู้ เป็น 6 ขั้นตอนประกอบด้วย 
1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นการแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์และมีผลต่อ

การดำเนินการที่ได้มาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
1.1 การแสวงหาความรู ้จากภายในองค์กร ( Internal collection of knowledge) ที ่สำคัญที่

เรียกว่าทุนทางปัญญาที่อยู่ในสมองของพนักงาน หรือที่เรียกว่า Tacit Knowledge ซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญ 
ความจำ ความเชื่อของแต่ละคนที่มีประโยชน์กับองค์กร บริษัทได้รับประโยชน์จากสารสนเทศมากมายซึ่งได้รับ
การแปลงเป็นองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมและสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ความสามารถในการเรียนรู้จาก
กิจกรรมในส่วนอื่น ๆ ขององค์กรสามารถกลายเป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มหลัก องค์กรอาจได้รับความรู้ภายใน
โดยอาศัยความรู ้จากพนักงาน เรียนรู ้จากประสบการณ์ที ่แบ่งปันกัน และดำเนินการตามกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การแสวงหาความรู้ภายนอกองค์กร (External collection of knowledge) องค์กรสามารถ
รวบรวมความได้จากการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) กับองค์กรอื่น ๆ การเข้าร่วมสัมมนา การ
จ้างที่ปรึกษา การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ การติดตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
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การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า คู่แข่งขัน ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ การว่าจ้างพนักงานใหม่ และ
การทำงานร่วมกันกับองค์กรอื่น ๆ การสร้างพันธมิตร และการร่วมทุน โดยแหล่งความรู้ภายนอกที่ได้รับความ
นิยมและมีค่ามากท่ีสุดแหล่งหนึ่ง คือการเปรียบเทียบสมรรถนะ 

2. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ โดย
การสร้างความรู้นั้นไม่เพียงแต่พิจารณาสารสนเทศภายนอกในระดับกลุ่มเท่านั้น ยังต้องคำนึงความรู้เชิงลึกที่มี
อยู่ในตัวของพนักงานแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สามารถใช้แนวทางการสร้าง
ความรู้ใหม่ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ 4 รูปแบบระหว่าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ตาม
แนวคิด SECI Model ของ Nonaka and Takeuchi (1995)  โดยประเภทของความรู้ที่ค้นพบผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Action Learning) การแก้ปัญหา (Systematic Problem Solving) การทดลอง 
(Experimentation) และการสาธิต (Demonstration) อาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด 

3. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) องค์กรจะต้องระบุสารสนเทศท่ีสำคัญและพิจารณา
วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด การจัดเก็บความรู้โดยใช้ระบบทางเทคนิค เช่น บันทึกและฐานข้อมูล (Database) 
และการจัดเก็บผ่านกระบวนการของมนุษย์ เช่น ความจำของแต่ละบุคคล และความเห็นพ้องต้องกัน โดย
ระบบจัดเก็บความรู้จะต้องคำนึงถึง 1) โครงสร้างการจัดเก็บที่อนุญาตให้ระบบค้นหาและส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง จัดเก็บโดยแบ่งหมวดหมู่ตามความจำเป็นในการเรียนรู้ เช่น ข้อเท็จจริงต่าง ๆ นโยบายหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ความสามารถในการส่งข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่ชัดเจนและรัดกุม และ 3) 
เนื้อหาของข้อมูลถูกต้อง ทันเวลา และเข้าถึงได้ตลอดเวลา 

4. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Transfer and Dissemination) พิจารณาถึง
ความแตกต่างของกลุ่มหรือบุคคลในการได้รับความรู้ ระบบการจัดเก็บความรู้ที่ใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ 
ควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) ความต้องการการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ในการทำงาน 3) ความ
เชี่ยวชาญของผู้ใช้งาน 4) หน้าที่หรือการใช้งานข้อมูล และ 5) สถานที่และวิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยแบ่งการ
ถ่ายทอดความรู้ ดังนี้  

4.1 การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรโดยเจตนา สามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการเขียน  การ
บันทึกช่วยจำ รายงาน และกระดานข่าวที่เข้าถึงได้แบบเปิดตลอดจนสิ่งพิมพ์ภายในทุกประเภท โดยใช้วิดีโอ 
เสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ การประชุมภายใน การบรรยายสรุป การเป็นพี่เลี้ยง และการฝึกอบรมกับที่ปรึกษา
ภายใน หรือหลักสูตรที่เป็นทางการที่มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน การโอนย้ายงาน หรือการหมุนเวียน 
(Job Rotation) เพื่อกระจายความรู้ไปยังส่วนอื่น ๆ ขององค์กรได้ หรือการจัดเยี่ยมชมภายในองค์กรสำหรับ
แผนกที่ต้องการต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะ 

4.2 การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรโดยไม่ได้ตั้งใจ พิจารณาได้จากการหมุนเวียนงาน  ประจำ 
การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ คณะทำงานเฉพาะกิจ และเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการที่มีการส่งความรู้ไปยังส่วนต่าง 
ๆ ขององค์กร การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแต่ละวันและ
โดยไม่ได้วางแผน ยิ่งมีความตั้งใจหรือการวางแผนในกระบวนการนี้น้อยลงเท่าใด ความรู้ที่อาจเกิดขึ้ นก็จะยิ่ง
สูญเสียมากขึ้นเท่านั้น 

5. การประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบ (Knowledge Application and Validation) ขั้นตอน
นี้จะสำเร็จได้ผ่านการนำมาใช้ประโยชน์ (Recycling) อย่างต่อเนื่องและการใช้อย่างสร้างสรรค์จากความรู้และ
ประสบการณ์อันยาวนานขององค์กร โดยเทคโนโลยีช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม ความสามารถของบริษัทในการให้บริการลูกค้าผ่านการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาเป็นตัวอย่างที่ดี
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ของการประยุกต์ใช้และตรวจสอบความรู้ ระบบความรู้ที่พัฒนามาอย่างดี บริษัทสามารถวางบุคลากรที่ดีที่สุด
ไว้เป็นแนวหน้าและคงไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญของพวกเขาสำหรับทั้งองค์กร 

APO KM Framework: APO (Asian Productivity Organization) 
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) (APO, 2020) ได้กำหนด

ขั้นตอนการจัดการความรู้ (Knowledge Process) ดังภาพที่ 1 
 

 
Figure 1 APO KM Framework. Reprinted from APO Knowledge Management Facilitators’ 

Guide (p. 104), by Ron Young, 2020, Tokyo: APO. Copyright 2020 by APO. 
 
จากภาพที่ 1 สรุปขั้นตอนการจัดการความรู้ของ APO ได้ดังนี ้
1. บ่งชี้ความรู้ (Identify) เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการระบุความรู้ที ่สำคัญที่ต้องการเพื่อสร้าง

สมรรถนะหลักขององค์กร (Organization’s core competencies) และระบุความรู ้ที ่ยังขาดในองค์กร 
(Knowledge Gaps) ซึ่งพิจารณาได้ทั้งในระดับองค์กรสำหรับความต้องการความรู้เชิงกลยุทธ์ และระดับ
บุคคลในการค้นหาประจำวันสำหรับความรู้และสารสนเทศท่ีต้องการ 

2. สร้างความรู้ (Create) เป็นขั้นตอนการแก้ไขความรู้ที่ยังขาด (Gap) โดยการรวบรวม การแปลง
ความรู้ที่มีอยู่ และการสร้างความรู้ใหม่ โดยทำได้ทั้งในระดับบุคคล (Individual) ระดับทีม (Team) และระดับ
องค์กร (Organization) เช่น การฝึกอบรม (Training) การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by Doing) การ
แก้ไขปัญหา (Problem-Solving) หรือการระดมสมอง (Brainstorming) 

3. จัดเก็บ (Store) เป็นการรวบรวมและรักษาความรู้ขององค์กร มีหลากหลายรูปแบบในการจัดเก็บ
ความรู้ ซึ่งจะต้องทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงความรู้สำหรับผู้ต้องการใช้ความรู้ เป็นการสร้างสินทรัพย์ความรู้ (ทุน
ความรู้ ฐานความรู้) โดยสินทรัพย์ความรู้เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บในฐานข้อมูล (Databases) เท่านั้น เพราะ
ความรู้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในหัวของพนักงานที่เรียกว่า Tacit Knowledge เช่นประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
ดังนั้นองค์กรจะต้องทราบว่าใครมีองค์ความรู้เหล่านี้และรักษาบุคคลเหล่านี้ไว้ด้วย 

4. แบ่งปัน (Share) ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ความไว้วางใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะ
ทำให้เกิดวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ได้สะดวกขึ้น เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือการส่งมอบความรู้ได้ถูกสถานที่ (Right Place) ถูกเวลา (Right 
Time) และมีคุณภาพ (Right Quality) 

5. ประยุกต์ใช้ (Apply) การใช้ความรู้และใช้ซ้ำความรู้ การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ ความรู้จะสร้าง
ให้เกิดมูลค่าได้เมื่อถูกนำไปใช้พัฒนาการทำงาน สินค้าหรือบริการ ซึ่งความรู้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้นั้น 
จะต้องมั่นใจว่ากิจกรรมของการจัดการความรู้จะต้องเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับกระบวนทำงานขององค์กร
และงานประจำวัน และกิจกรรมการจัดการความรู ้จะต้องสมดุลตามความลักษณะเฉพาะของแต่ละ
กระบวนการทำงานและองค์กร 

The KM Framework for PES  
European network of Public Employment Services (North & Scharle, 2020)  ได ้ กำหนด

กรอบการจัดการความรู้ (KM Framework for PES) โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การพิจารณาความรู ้ที ่ต้องการ (Determine the required knowledge) เป็นขั ้นตอนที ่ระบุ

ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อจะบรรลุความต้องการของลูกค้า รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานขององค์กร โดยจะต้องพิจารณาถึงความต้องการในปัจจุบันและ
อนาคตของลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน และแนวโน้มของเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์และ
แปลงเป็นกลยุทธ์ และกำหนดเป็นความรู้ที่สำคัญขององค์กร (Critical Knowledge)  

2. การวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร (Analyze existing knowledge) เป็นขั้นตอนที่วิเคราะห์
ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร และความรู้และสมรรถนะที่ต้องการขององค์กร เพ่ือกำหนดเป็นความรู้ที่ยังขาด 
(Knowledge Gap) โดยจะต้องพิจารณาตรวจสอบว่าความรู้และสมรรถนะถูกต้อง เพื่อที่องค์กรจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพในการประเมินทักษะและสมรรถนะที่สำคัญของพนักงาน 

3. การได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็น (Acquire the necessary knowledge) การได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็น
ขององค์กร พิจารณาได้จากความรู้ภายในองค์กร เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้จากประสบการณ์ บทเรียน
จากงานที่ล้มเหลว หรือประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมและแบ่งปันความรู้ เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การทำงาน สินค้าและบริการขององค์กร และความรู ้ภายนอกองค์กร เช่น มาตรฐานสินค้าและบริการ 
กฎหมายและข้อกำหนด งานวิจัย งานวิชาการ ความรู้จากลูกค้า หรือผู้จัดการภายนอก โดยองค์กรจะต้องมี   
กลยุทธ์และกระบวนการเชิงระบบที่จะได้มาซึ่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

4. การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเข้าถึงความรู้ (Share knowledge and make it available) เป็น
ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความรู้ขององค์กรจะ
สะท้อนอยู่ในรูปแบบเอกสาร กระบวนการทำงาน และฝังอยู่ในระบบเทคโนโลยีสารเทศ และโครงสร้างองค์กร 
คนในองค์กรสามารถที่จะรวบรวมความรู้ เข้าถึงความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากความรู้ภายนอกเพื่อเติม
เต็มความรู้ภายในองค์กรได้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่
สำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. การรักษาและปกป้องความรู้ (Preserve and protect knowledge) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการจัดการความรู้ที่จะต้องรักษาความรู้ที่มีอยู่และความรู้ที่ต้องการและทบทวนให้เป็นปัจจุบัน อยู่
เสมอ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร ไฟล์ข้อมูลต่าง  ๆ หรือการถ่ายโอนความรู้ให้กับ
พนักงานใหม่ท่ีเพ่ือส่งต่อความรู้ให้กับรุ่นถัดไป และองค์กรจะต้องมีบริหารความเสี่ยงในการสูญหายของความรู้
เหล่านั้นด้วย เช่น การเกษียณอายุของพนักงาน 
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APQC’S KNOWLEDGE FLOW PROCESS FRAMEWORK 
American Productivity & Quality Center: APQC (2022) ได้กำหนดกรอบกระบวนการจัดการ

ความรู้เป็นวงจรต่อเนื่อง 7 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนมีความสำคัญซึ่งความรู้ไม่ได้สร้างคุณค่าจนกว่าจะนำไปใช้
ในบริบทใหม่ ดังภาพที่ 2 

 
Figure 2 APQC’S KNOWLEDGE FLOW PROCESS FRAMEWORK. Reprinted from www.apqc.org, 

by APQC, 2021, Retrieve from https://www.apqc.org/system/files/K04138_APQC%20 
Knowledge%20Flow%20Process%20Framework%202018.pdf. Copyright 2018 by APQC. 

 
จากภาพที่ 2 APQC ได้กำหนดกระบวนการจัดการความรู้ เป็น 7 ขั้นตอนดังนี้  
1. การสร้างความรู้ (Create Knowledge) การริเริ่มและสร้างสรรค์ การสร้างความรู้เกิดขึ้นทุกวัน

ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดลองใหม่ แผนการดำเนินงานสำหรับลูกค้าใหม่ และการทำงานร่วมกันเพ่ือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องให้เวลาและพ้ืนที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานในการสร้างสรรค์ เปิดให้คนมารวมกัน
เพื่อทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ล้มเหลวให้เป็นผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ของนวัตกรรม 
ว ิธ ีการ เช ่น การจ ัดการความค ิด ( Idea Management) การระดมความคิดร ่วมก ัน (Collaborative 
Brainstorming) ชุมชนและเครือข่าย (Communities and Networks)  เปิดเผยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใหม่ ๆ 
คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement Suggestions) และนวัตกรรมแบบเปิด 
(Open Innovation) 

2. การบ่งชี้ความรู้ (Identify Knowledge) การกำหนดและลำดับความสำคัญ องค์กรควรระบุความรู้
ที่มีความสำคัญต่อกลยุทธ์และการปฏิบัติการเพื่อมุ่งเน้นความรู้นั้น นอกจากนี้ พนักงานแต่ละคนควรระบุ
ความรู้เพื่อแบ่งปันในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม พิจารณาว่าความรู้ใดที่จำเป็น
ในการดำเนินกลยุทธ์นั ้น ถ้าความรู ้ใดที ่ย ังไม่มีอาจมีความเสี ่ยง ระบุสมรรถนะหลักที ่สนับสนุนธุรกิ จ  
ใช้ผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน (Experts) ผู ้จัดการ เจ้าของกระบวนการ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of 
Practice: COP) และ/หรือผู้นำเพื่อเลือกความรู้ที่สำคัญที่สุดในการรวบรวม แบ่งปัน และใช้ความรู้นั้น โดยใช้
กิจกรรม เช่น แผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) การตรวจประเมินความรู้ (Knowledge Audits) และ
การกำหนดสมรรถนะหลักตามหน้าที่งาน/บทบาท 
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3. การรวบรวมความรู้ (Collect Knowledge) การจัดประเด็นและจัดระเบียบ เป็นกระบวนการ
บันทึกและจัดเก็บความรู้ในสื่อ เช่น พอร์ทัล (Portal) ฐานข้อมูล (Database)  หรือบล็อก (Blog) การรวบรวม
สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก ระหว่างเหตุการณ์ต่าง  ๆ เช่น การประชุมทีม หรือใน
ระหว่างการทำงานประจำวัน โดยพัฒนาแนวทางและกระบวนการในการเก็บรวบรวมความรู้ พิจารณาว่าจะมี
การแบ่งปันความรู้อย่างไร เพราะอาจส่งผลต่อแนวทางปฏิบัติในการรวบรวม จัดเตรียมเครื่องมือที่ต้องใช้และ
เทมเพลตให้ใช้งานง่าย และสร้างกลุ่มในการจัดการโครงการ การปรับปรุงกระบวนการ และงานประจำวัน 
กำหนดให้พนักงานสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมความรู้ของเพื่อนร่วมงาน 
โดยใช้กิจกรรม เช่น การเล่าเรื่อง (Storytelling) การรวบรวมบทเรียนที่ประสบความสำเร็จ/ล้มเหลว (Best 
practice/Lessons Learned)  ชุมชนและเครือข่าย และการบริหารโครงการ  

4. การทบทวนความร ู ้  (Review Knowledge) ประเมิน (Evaluate) ตรวจสอบความถูกต ้อง 
(Validate) และวิเคราะห์ (Analyze) เป็นกระบวนการตรวจสอบและประเมินความรู้เพ่ือความเกี่ยวข้อง ความ
ถูกต้อง และการใช้งาน ความรู้บางอย่างจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่
ความรู้อื่น ๆ สามารถทบทวนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มผู้ใช้งานในวงกว้าง โดยจัดสรรเวลาให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา และสนับสนุนให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน สร้างกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจนพร้อมระยะเวลาเพื่อให้ผู้ร่วมให้ข้อมูลทราบเมื่อเนื้อหาของพวกเขาจะถูกเผยแพร่ สำหรับ
เนื้อหาบางอย่าง ให้พิจารณาติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพ่ือแสดงสินทรัพย์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง/มีค่ามากที่สุด รวมกระบวนการเพื่อประเมินเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่ตามช่วงเวลาที่กำหนด กิจกรรมที่ใช้ 
เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่กำหนด การตรวจและดูแลอย่างเป็นทางการ กำหนดรอบการตรวจสอบ การให้
แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ และ Wikis แก้ไขโดยเพื่อน (Peer editing) 

5. การแบ่งปันความรู้ (Share Knowledge) การร่วมมือ การถ่ายโอน และการเผยแพร่ สิ่งนี้เกี่ยวข้อง
กับการผลักดัน หรือให้ความรู้หรือข้อมูลแก่ผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มหรือการอภิปราย และ/หรือ
การตอบคำถาม โดยแทนที่จะพยายามแบ่งปันทุกอย่าง ให้เน้นที่การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สำคัญ 
กำหนดโครงสร้างที ่ เป ็นทางการสำหรับการทำงานร่วมกันเพื ่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  
จัดให้มีการอบรม เน้นย้ำถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม และการแบ่งปันเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ให้
ผู้นำมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้พวกเขาสร้างแบบจำลองพฤติกรรมที่ต้องการผ่านกิจกรรม เช่น ระบบการจัดการ
เนื้อหา (Content Management Systems) แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน (Collaboration Platforms) 
พื้นที่ผู ้เชี ่ยวชาญ (Expertise Location) การเป็นพี่เลี ้ยง/การฝึกงาน (Mentoring/Apprenticeship) และ 
Blogs & Wikis 

6. การเข้าถึงความรู้ (Access Knowledge) การค้นหา ค้นพบ และเผชิญหน้า เป็นการถ่ายทอด
ความรู้และ/หรือความเชี่ยวชาญจากตัวต่อตัว หรือหนึ่งคนต่อหลายคน ประกอบด้วยกลไก "ผลัก" (ความรู้ถูก
ส่งในเวลาที่กำหนดหรือเพ่ือตอบสนองต่อการกระตุ้น) และกลไก "ดึง" (เข้าถึงความรู้ได้ตามความต้องการ) โดย
จัดหาพื้นที่ครบวงจรเพื่อให้พนักงานสามารถดึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากจุดเชื่อมต่อเดียว เสนออนุกรมวิธาน
และการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ แจกจ่ายความรู้ที่สำคัญผ่านหลายช่องทาง (ท้ังใช้และไม่ใช้เทคโนโลยี) และฝัง
การเข้าถึงลงในงานประจำวัน สร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ เครื่องมือ และแม่แบบใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ทำความเข้าใจและคาดการณ์ความต้องการความรู้ของผู้ใช้ เสนอการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสำหรับคำถามที่
ซับซ้อน กิจกรรมที่ใช้ เช่น ระบบคลาวด์ (Cloud-based Systems) อนุกรมวิธานและคำอธิบายข้อมูล 
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(Taxonomy & Metadata) การค้นหาเช ิงความหมายและการร ับร ู ้  (Semantic & Cognitive search) 
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (AI & Intelligent Automation) และ Mobile Apps 

 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรเอกชน 
 

วิธีการวิจัย  

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม ประชากร

และกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากองค์กรเอกชน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 107 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัย จากนั้นดำเนินการสร้างแบบสอบถามการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของกระบวนการ
จัดการความรู้ขององค์กร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยใช้ดัดแปลงจากกรอบ
แนวค ิดกระบวนการจ ัดการความร ู ้ของ KM Framework ของ North and Scharle (2020)  โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ 1) การพิจารณาความรู้ที่ต้องการ 2) การวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร 
3) การได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็น 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเข้าถึงความรู้ และ 5) การรักษาและปกป้อง
ความรู้  

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
IOC (Index of Item Objective Congruence) จากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
และนักวิชาการรวม 3 ท่าน ซึ่งได้นำข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม โดยพิจารณาค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แล้วจึงนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ก่อนนำไปสำรวจข้อมูลจริงกับองค์กร โดยเก็บ
ตัวอย่างจำนวน 30 คน จากนั้นนำมาหาค่าความเชื ่อมั ่นด้วยการหาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 

 
 

1) การพิจารณาความรู้ที่ต้องการ 

2) การวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร 

3) การได้มาซึ่งความรู้ที่จ าเปน็ 

4) การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเข้าถึงความรู้

5) การรักษาและปกป้องความรู้

สภาพปัจุบันของ

การจัดการความรู้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู ้วิจัยนำส่งแบบสอบถามไปยังองค์กรต่าง ๆ โดยผ่านระบบออนไลน์ (Google form) มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามกลับมาจำนวน 107 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายถึงลักษณะของข้อมูลสภาพทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ตำแหน่งงาน อายุงาน ระดับการศึกษา และการมีส่วนร่วมในกา รจัดการ
ความรู้ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู้และการสนับสนุนขององค์กร โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย 
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1977, p. 174) มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการสำรวจกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรเอกชน ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 
ตอนที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 107 คน สามารถ

จำแนกเป็นธุรกิจการผลิต ร้อยละ 26.17 รองลงมาธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 19.63 รับเหมา ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ร้อย
ละ 18.69 สารสนเทศและโทรคมนาคม ร้อยละ 15.89 ประกันภัย ร้อยละ 7.48 อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.61 
การศึกษา/ฝึกอบรม ร้อยละ 4.67 และธุรกิจโลจิสติกส์ ร้อยละ 1.87 มีตำแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ/
เจ้าหน้าที ่ร้อยละ 42.06 อายุงานส่วนใหญ่มากกว่า 7 ปีขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 46.73 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อยู่ที่ร้อยละ 69.16 และส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป (KM user) อยู่ที่ร้อยละ 76.64 ผู้ประสานงานการจัดการ
ความรู้ ร้อยละ 15.89 และคณะกรรมการจัดการความรู้ ร้อยละ 7.48 ตามลำดับ 

ตอนที ่2 สภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดการความรู้ 
ผลการสำรวจพบว่า สภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดการความรู้องค์กรเอกชนในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.99, S.D.= 0.85)  โดยขั้นตอนการพิจารณาความรู้ที่ต้องการขององค์กรอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅� = 4.23, S.D.= 0.69)  การวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร การได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็น และการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการเข้าถึงความรู้ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96, S.D.= 0.81; �̅� = 4.01, S.D.= 0.85; �̅� 
= 3.93, S.D.= 0.88 ตามลำดับ) ส่วนขั้นตอนการรักษาและปกป้องความรู้ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (�̅� = 3.88, S.D.= 0.94)  ตามภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิจัย 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นตอนการพิจารณาความรู้ที่ต้องการ สภาพปัจจุบันขององค์กรพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นดว้ย

กับขั้นตอนการพิจารณาความรู้ที่ต้องการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสอดคล้องกับผลการสำรวจของ 
APQC (2021) ที่พบว่าคณะกรรมการจัดการความรู้ระบุลำดับความสำคัญของ KM ที่จะต้องดำเนินการก่อน 
ได้แก่ การบ่งชี้ การทำแผนที่ความรู้ หรือการจัดลำดับความรู้ที่สำคัญ (Critical Knowledge) ซึ่งขั้นตอนนี้ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการความรู้ที่จะต้องพิจารณาความรู้ที่จำเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติงานรองรับกับ
ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร (APO, 2020) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุดสองข้อ โดยลำดับ
แรกคือ ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต แนวโน้มของตลาดแรงงาน 
และเทคโนโลยี ได้มีการวิเคราะห์และแปลงเป็นกลยุทธ์องค์กร และลำดับที่สอง คือประเด็นจากกลยุทธ์ของ
องค์กร วัตถุประสงค์ของความรู้ และสมรรถนะได้กำหนดมาจากสิ่งที่องค์กรต้องรู้ และจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Hajric (2018) ที่กล่าวว่ากลยุทธ์การจัดการความรู้ต้องขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือ
จัดการ แบ่งปัน และสร้างสินทรัพย์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางเชิงกลยุทธ์และ
ยุทธวิธี   

ทั้งนี้เนื ่องมาจากการดำเนินงานขององค์กรเอกชนนั้นจะมีการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อเป็น
เป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยจะพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจนั้นจากแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรจะต้องมีการถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์
ขององค์กรเอกชนนั้น มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความรู้ 
และสมรรถนะของบุคลากร ซ่ึงเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าความรู้ใดที่จำเป็นสำหรับองค์กร และสอดรับกับ
ทิศทางขององค์กรที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะ (Attribute) ให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 

การพิจารณาความรู้ท่ีต้องการ

 = 4.23, S.D.= 0.69

การวิเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู่ขององค์กร
  = 3.96, S.D.= 0.81

การได้มาซ่ึงความรู้ท่ีจ าเป็น กระบวนการจัดการความรู้
  = 4.01, S.D.= 0.85   = 3.99, S.D.= 0.85

การแลกเปล่ียนความรู้ และการเข้าถึงความรู้
  = 3.93, S.D.= 0.88

การรักษาและปกป้องความรู้
  = 3.88, S.D.= 0.94
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร สภาพปัจจุบันขององค์กรพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยกับขั้นตอนการวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยู่ในระดับมากสองข้อแรก คือ การ
ดำเนินการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ทรัพย์สินทางปัญญาและระบบสารสนเทศ ได้มีการ
จัดทำเป็นเอกสาร (Documented) และมีการประเมินผล เป็นลำดับแรก ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Nonaka and Takeuchi (1995) ที่ระบุถึงประเภทของความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ว่าเป็นความรู้
ที่สามารถประมวลผลได้ ความรู้ที่ชัดเจนเป็นทางการและเป็นระบบ สามารถสื่อสารและแบ่งปันได้ง่าย หรือ
เป็นความรู้ที่บันทึกและนำเสนอในรูปแบบที่จับต้องได้ และพร้อมใช้งานในรูปแบบดิจิทัล รูปแบบกระดาษ 
หรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล อินทราเน็ตขององค์กร และพอร์ตทรัพย์สินทางปัญญา และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Paschek et al. (2018) ที่พบว่าในยุคของดิจิทัล สารสนเทศเป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจ ด้วย
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลจำนวนมากและสารสนเทศที่หาได้ง่าย ความรู้และสารสนเทศจึงกลายเป็น
กิจกรรมที่จำเป็นสำหรับบริษัท และลำดับที่สอง คือ การวิเคราะห์องค์กรสามารถระบุช่องว่าง (Gap) ระหว่าง
ความรู้ และสมรรถนะที่จำเป็นกับที่มีอยู่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  APO (2020) ที่กล่าวว่าองค์กรต้อง
ระบุความรู้ที่ยังขาดในองค์กร (Knowledge Gaps) ซึ่งพิจารณาได้ทั้งในระดับองค์กรสำหรับความรู้ที่ต้องการ
เชิงกลยุทธ์ และระดับบุคคล  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรเอกชนส่วนใหญ่จะมีการขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือแม้แต่ระบบมาตรฐานอื่น ๆ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่
จะต้องมีการจัดทำ จัดเก็บเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
มาตรฐานสากลเหล่านี้ องค์กรจะต้องมีการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงองค์ความรู้ที่สำคัญของ
องค์กร (Organizational Knowledge) ให้เป็นเอกสารและสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการควบคุมเอกสารและทำ
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้การจัดการความรู้ แหล่งข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรนั้นมีความสำคัญเป็น
อย่างมากที่องค์กรจะต้องทำให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งเพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ และสะท้อนให้เห็นว่า
องค์ความรู ้ในปัจจุบันองค์กรเอกชนส่วนใหญ่มีการบันทึก จัดทำเป็นเอกสารและฐานข้อมูลไว้สำหรับ
กระบวนการทำงานต่าง ๆ แต่สิ่งที่สำคัญองค์กรควรจะต้องมีการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ขององค์กรเป็นระยะ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีความรู้และสมรรถนะที่ถูกต้องเพ่ือการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรในอนาคต 

ขั้นตอนการได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็น สภาพปัจจุบันขององค์กรผู้พบว่าตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับ
ขั้นตอนการได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยู่ในระดับมากสองข้อแรก โดยลำดับ
แรก คือระบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ขององค์กรมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่แตกต่างกันของการเรียนรู้ที่
สนับสนุนการได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็น (เช่น training, e-learning, work-based learning, team learning) 
และลำดับที่สอง คือองค์กรมีกลยุทธ์และแนวทางที่เป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทั้งจากภายในและภายนอก
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ APO (2020) ที่ระบุถึงการสร้างความรู้ โดยการรวบรวม การแปลงความรู้ที่มีอยู่ 
และการสร้างความรู้ใหม่ ทำได้ทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์กร เช่น การฝึกอบรม การเรียนรู้โดยการลงมือ
ทำ การแก้ไขปัญหาหรือการระดมสมอง และยังสอดคล้องตามแนวคิดของ Nonaka and Takeuchi (1995)  
ที่ได้นำเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงความรู้อย่างต่อเนื่องจากความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ไปสู่
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และการหมุนเวียนของความรู้ทั้งสองประเภท โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า 
SECI-Model ความรู้ภายในองค์กรกลายเป็นเกลียวของความรู้ เฉพาะบุคคล และในระดับองค์กรที่สูงขึ้น  
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จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรเอกชนต่าง ๆ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นพื้นฐานของ
การปฏิบัติงานซ่ึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของตำแหน่งงานต่าง ๆ แล้วยังต้องมีการพัฒนาทักษะการทำงานที่
จำเป็นในอนาคต (Future of skill) เพื ่อให้องค์กรเติบโตและขับเคลื ่อนได้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก การพัฒนาการเรียนรู้ของคนในองค์กรนั้นจึงมีความหลากหลายตามแนวคิดการพัฒนา
แบบ 70 : 20 : 10 (Lombardo & Eichinger, 2000) ที่กล่าวว่าประสิทธิภาพของการพัฒนาคนนั้น เริ่มจากที่
เรียนรู้จากการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้แบบเป็นทางการ (10%) ไปสู่การเรียนรู้จากผู้อ่ืนที่มีการแลกเปลี่ยนกัน 
(20%) และเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริงหรือลงมือปฏิบัติให้มากข้ึน (70%) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
APQC (2021) ที่ระบุว่าจากการที่องค์กรมีการทำงานแบบทางไกลและแบบผสมผสาน (Remote/Hybrid 
work) จึงทำให ้KM มีความจำเป็น และจากโรคระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้ KM เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ มุ่งมั่นที่
จะการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะเดิม (Upskill) และการสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (Reskill) 
ให้กับพนักงาน  

ขั้นตอนการแลกเปลี ่ยนความรู ้ และการเข้าถึงความรู้  สภาพปัจจุบันขององค์กรพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับข้ันตอนการแลกเปลี่ยนความรู้ และการเข้าถึงความรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยู่ในระดับมากสองข้อแรก โดยข้อแรก 
คือการฝึกอบรมและการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการ
ดำเนินงานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ Hajric (2018) ที่กล่าวว่ากลยุทธ์การจัดการความรู้ต้อง
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือจัดการ แบ่งปัน และสร้างสินทรัพย์ความรู้ที่เก่ียวข้อง และ
ลำดับสอง คือวัฒนธรรมองค์กรและระบบเสริมแรงจูงใจ ช่วยสนับสนุนการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ และ
การเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ APQC (2022) ได้กล่าวถึงการแบ่งปันความรู้ (Share 
Knowledge) คือการร่วมมือ การถ่ายโอน และการเผยแพร่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน หรือให้ความรู้
หรือข้อมูลแก่ผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มหรือการอภิปรายหรือการตอบคำถาม กำหนดโครงสร้างที่
เป็นทางการสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร จัดให้มีการอบรมเน้นย้ำถึงคุณค่า
ของการมีส่วนร่วม และการแบ่งปันเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการกำหนดแผนการฝึกอบรมหรือพัฒนาคนในองค์กรนั้น ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ 
จะต้องพิจารณาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อเสนอขอพิจารณาและอนุมัติ
งบประมาณต่าง ๆ การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของคนในองค์กร และเมื่อกำหนดแผน
ฝึกอบรมของบุคลากรได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของคนตามมา
ด้วย ซึ่งผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่าข้อประเด็นความรู้ส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ (The individual knowledge of 
experts) ถูกสร้างขึ้นไว้ในองค์กร ได้โดยผ่านทางการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล ชุมชนนักปฏิบัติ และมีการ
จัดทำเป็นเอกสาร (Documentation) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในขั้นตอนนี้ สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรจะต้องให้
ความสำคัญมากขึ้นกับการถ่ายทอดความรู้ที ่เป็น Tacit knowledge จากผู้เชี ่ยวชาญในองค์กรไปสู่เพื่อน
ร่วมงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องให้มากขึ้น ตามแนวคิดของ Marquardt (2002) ทีก่ล่าวถึงการถ่ายทอดความรู้ภายใน
องค์กรโดยเจตนา สามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการเขียน การบันทึกช่วยจำ รายงาน และกระดานข่าวที่
เข้าถึงได้แบบเปิดตลอดจนสิ่งพิมพ์ ภายในทุกประเภท โดยใช้วิดีโอเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ การประชุมภายใน 
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การบรรยายสรุป การเป็นพี่เลี้ยง และการฝึกอบรมกับที่ปรึกษาภายใน หรือหลักสูตรที่เป็นทางการที่มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  

ขั้นตอนการรักษาและปกป้องความรู้ สภาพปัจจุบันขององค์กรพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับ
ขั้นตอนการรักษาและปกป้องความรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากองค์กรเอกชนมีการเข้า -ออก 
หมุนเวียนของพนักงานอยู่บ่อยครั ้งจึงทำให้ความรู ้ที ่มีอยู ่ในตัวพนักงาน (Tacit Knowledge) ที ่ถือเป็น
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญของพนักงานคนนั้นไหลออกจากองค์กรไปด้วย โดยเฉพาะคน
เก่ง (Talent) ที่มีความรู้ความสามารถยิ่งเป็นที่สนใจจากองค์กรภายนอกในการดึงตัวไป หรือถ้าองค์กรไม่
สามารถจูงใจหรือสร้างคุณค่าให้ก ับพนักงานอยากที ่จะทำงานอยู ่ก ับองค์กรได้ ( Employee Value 
Proposition) ก็จะทำให้พนักงานคิดลาออกจากองค์กร หรือคนวัยเกษียณไปที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มี
คุณค่ากับองค์กร 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในขั้นตอนนี้ คือองค์กรมี
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ และเป็นระบบเพื่อรักษาความปลอดภัย การจัดทำเอกสารและการทำข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบ ันสำหรับความรู ้ท ี ่สำคัญ (Critical knowledge) ส ู ่ความสำเร ็จ ซึ ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ 
Marquardt (2002) ที่ระบุว่าองค์กรจะต้องระบุสารสนเทศที่สำคัญและพิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด 
การจัดเก็บความรู้โดยใช้ระบบทางเทคนิค เช่น บันทึกและฐานข้อมูล (Database) จัดเก็บโดยแบ่งหมวดหมู่
ตามความจำเป็นในการเรียนรู้ เช่น ข้อเท็จจริงต่างๆ นโยบาย หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที ่สุด คือความเสี ่ยงการสูญหายของความรู ้ที ่จะต้องมีการระบุไว้อย่างเป็นระบบ และความรู ้ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมีการรวบรวมไว้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันสมควรก่อนที่จะเปลี่ยนงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการสำรวจของ APQC (2021) ที่ระบุว่าองคก์รต้องให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ที่อาจมีผลมาจากเกษียณอายุของคนในองค์กร หรือการลาออก และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt 
(2002, pp. 142-169) ที่กล่าวว่าทุนทางปัญญาที่อยู่ในสมองของพนักงาน หรือที่เรียกว่า Tacit Knowledge 
เป็นแหล่งความรู้จากภายในองค์กรที่สำคัญ จะต้องมีการแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้เหล่านี้ โดยจะต้องทำ
ให้ความรู้ที่สำคัญนี้มีการจัดการเนื้อหาอย่างถูกต้อง ทันเวลา และเข้าถึงได้ตลอดเวลา และ APO (2020) ได้
สรุปว่าองค์กรจะต้องทราบว่าใครมีองค์ความรู้เหล่านี้และรักษาบุคคลเหล่านี้ไว้ด้วย หรือการดำเนินการให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้จาก Tacit knowledge ที่อยู่กับตัวของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้แปลงให้เป็นความรู้ 
Explicit Knowledge เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้จากระดับบุคคล สู่ระดับกลุ่มและองค์กรเป็นเกลียวความรู้ที่พัฒนา
ต่อยอดต่อไปตามแนวคิดของ Nonaka และ Takeuchi  (1995)  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรควรกำหนดวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมความรู้ ตามท่ี APQC (2022) ได้
เสนอแนวทางการจัดประเด็นและจัดระเบียบ บันทึกและจัดเก็บความรู้ในสื่อต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม เช่น ประชุม
ทีม การทำงานประจำวัน จัดเตรียมเครื่องมือและเทมเพลตให้ใช้งานง่าย กำหนดพนักงานให้ร่วมสละเวลาเพียง
เล็กน้อยเพื ่อรวบรวมความรู ้ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ หรือกิจกรรม Storytelling, Best practice/Lessons 
Learned หรือสร้างชุมชนและเครือข่าย หรือการบริหารโครงการข้ามสายงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอด และจัดเก็บความรู้ให้อยู่และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ต่อไป  

 
สรุป 

องค์กรเอกชนมีการนำระบบการจัดการความรู้มาเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร โดยจะเห็นได้ว่าองค์กรให้
ความสำคัญและพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มของตลาดแรงงาน
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และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย จาก  
กลยุทธ์องค์กรนำมาสู ่การกำหนดความรู ้ และสมรรถนะที ่จำเป็นของบุคลากรเพื ่อเป็นจุดเริ ่มต้นของ
กระบวนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ  และการดำเนินงานขององค์กรเอกชนจะมีการพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนการได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็นขององค์กร และเป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กร โดยในปัจจุบันที่หลายองค์กรมีการทำงานแบบทางไกล และแบบ
ผสมผสาน (Remote/Hybrid work) หรือรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible workplace) มากขึ้น ทำให้
องค์กรเอกชนต่างให้ความสำคัญกับความรู้ที่จำเป็นขององค์กรเพ่ือให้บุคลากรได้มีแหล่งสารสนเทศ องค์ความรู้ 
และช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งองค์กรควรจะเปลี่ยนไปใช้งานดิจิทัลมากขึ้น การจัดการความรู้จึงต้อง
ผสานรวมกับการทำงานร่วมกันในทีม และแอปที ่ทำงานดิจิทัล เช่น Microsoft Teams และ Google 
Workspace แต่ในขณะเดียวกันที่สิ่งที่องค์กรเอกชนจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในการรักษาความรู้ที่จำเป็น
ของธุรกิจให้ความรู้นั ้นได้คงอยู่กับองค์กร เนื่องจากองค์กรเอกชนยังมีอัตราการเข้า-ออกของพนักงานอยู่
บ่อยครั้ง ดังนั้นความรู้จากพนักงาน (Tacit) ที่เป็นความเชี่ยวชาญในงาน หรือมีองค์ความรู้ที ่สำคัญของ
กระบวนการทำงานควรจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ หรือจัดทำเป็นองค์ความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit) เพ่ือให้คนที่ต้องการความรู้สามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้แม้ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นได้ลาออกจาก
องค์กรไปแล้ว หรือองค์กรอาจจะต้องพิจารณาในการรักษา ดึงดูดคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือองค์
ความรู้ที่สำคัญให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป โดยเฉพาะคนเก่งนั้นย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรอื่น ๆ ในธุรกิจ
เดียวกันจนเกิดเป็นสงครามแย่งชิงคนเก่ง (Talent War)  

ดังนั้นกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กรจึงเป็นระบบการบริหารจัดการพื้นฐานที่สำคัญ ที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในทุกระดับขององค์กร สร้างความสามารถส่วนบุคคล ทีมงานแล ะ
องค์กรนำไปสู่ความสามารถทางสังคม และส่งผลให้องค์กรเติบโตมีผลิตภาพและคุณภาพ และสร้างผลกำไร
ให้กับองค์กร ซึ่งองค์กรใดที่มีการจัดทำประเมิน และทบทวนสถานะของการจัดการความรู้ในองค์กรอยู่เสมอ
จะทำให้องค์กรนั้นย่อมได้เปรียบในการพัฒนาคลังความรู้ขององค์กรให้เท่าทันบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสามารถกำหนด กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และการสนับสนุนให้ฐานความรู้และสารสนเทศขององค์กรเติบโต มี
การเคลื่อนไหวของการส่งต่อความรู้ และการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ   

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะการปฎิบัติงานวิศวกรควบคุมโครงการ (Project 
engineer) ของธุรกิจออกแบบและผลิตเครื ่องจักรอัตโนมัติ  กรณีศึกษาบริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด  
โดยสืบค้นและคัดลอกบทความจากหนังสือ งานวิจัย วารสารวิชาการ บทความวิชาการ ฐานข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และประวัติความเป็นมาขององค์กร ผลการศึกษาพบว่า มีสมรรถนะการปฎิบัติงานวิศวกรควบคุม
โครงการ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะตามหน้าที่วิศวกรควบคุมโครงการ ภายใต้หลักการ KSA: ความรู้ (Knowledge)  
ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมที่แสดงออก (Attribute) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบสมรรถนะที่จำเป็น
ต่อการปฎิบัติงานตามหน้าที่ของวิศวกรควบคุมโครงการมีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย  

1. การใช้เครื่องมือและระบบคุณภาพตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน (Fundamental system) 
2. การบริหารโครงการ (Project management) 
3. การบริหารทรัพยากรที่จำเป็น (Requisite management)                          
4. การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical analysis) 
5. การวินิจฉัย (Diagnostic efficiency) 

เพ่ือกำหนดเป็นมาตรฐานการปฎิบัติของตำแหน่งวิศวกรควบคุมโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร 
(Key performance indicator of company)  อ ีกท ั ้ งใช ้กำหนดหัวข ้อการประเม ินผลงานประจำปี  
(Performance management system) สามารถต่อยอดเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & development 
system) ตามสมรรถนะการปฎิบัติงาน จนถึงสามารถสร้างแนวทางการสรรหา คัดสรรบุคลากรให้ตรงกับ
ตำแหน่งงาน (Recruitment system)   

 
คำสำคัญ: สมรรถนะ  สมรรถนะการปฎิบัติงานวิศวกรควบคุมโครงการ ธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัต ิ 
 
ABSTRACT  

The purpose of this article is to review literature for the project engineer competency 
of Automation business.  A case study of A. I.  Technology Co. , Ltd.  by searching and copying 
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articles from books, research papers, academic journals, academic articles, internet database 
and the history of the organization.  The results showed that have a competence in the work 
of project engineer that affect the function competence under of the principles of  
KSA:  Knowledge, Skills, and Attributes, there are total 5  aspects, comprising 1 .  Use of tools 
and quality systems according to operational standards. 2. Project management 3. Management of 
necessary resources 4. Technical analysis and 5. Diagnosis in the project.  This competence to 
be able to operate in accordance with the standards and achieve goals.  It is also used to 
define performance management system and able to continue learning and development 
according to operational performance until able to create recruiting of people to match the 
position.  
 
Keywords: Competency, Competence of project engineer, Design & automation business  

 
บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  นโยบายของภาครัฐมุ่งพัฒนาและยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 (Technology Digital 4.0)  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ
อย่างก้าวกระโดด  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลก (Technology Disruption) 
การนำหุ ่นยนต์ (Robot) มาใช้ทดแทนคนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือระบบเชื ่อมโยงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตกับแผนที่ เพื่อตรวจเช็คสภาพการจราจร สภาพภูมิอากาศก่อนและหลังเดินทาง หรือการใช้               
แอปพลิเคชันในการเข้ามาช่วยเรียกใช้บริการรถยนต์สาธารณะ  ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
ของวิศวกรทุกแขนง เพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะวิศวกรทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ประกอบกับนโยบายภาครัฐเป็นตัวเร่งหลักของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 (Technology Digital 
4.0) ด้วยการนำหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนคนในงานที่มีความเสี่ยง ส่งผลให้ความต้องการหุ่นยนต์และเครื่องจักร
อัตโนมัติมีปริมาณความต้องการสูงขึ้น ส่งผลต่อระยะเวลาการผลิตและส่งมอบสั้นและเร่งด่วนจากเดิมใช้เวลา 
6-9 เดือน  ปัจจุบันมีความต้องการส่งมอบที่สั้นลงเหลือเพียง 4-6 เดือน ส่งผลให้ผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง
วิศวกรควบคุมโครงการ จำเป็นต้องมีความสามารถและมีความรู้เชิงนวัตกรรม รวมถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการโครงการ การประเมินความเป็นไปได้ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ความสามารถในการ
สื่อสารและการประสานความสัมพันธ์กับทั ้งภายในและภายนอก เพื่อให้กระบวนการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรอัตโนมัติเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  หากวิศวกรควบคุมโครงการ ขาดความรู้ความสามารถในการ
ควบคุมโครงการจะส่งผลต่อโครงการล่าช้า กระทบความเชื่อมั่น อีกทั้งส่ งผลเสียต่อการเสียค่าปรับจากความ
ล่าช้าของโครงการ  จะส่งผลเสียต่อองค์กรและลูกค้าอย่างร้ายแรง   

 ด้วยปัจจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะการปฎิบัติงานวิศวกรควบคุมโครงการของ
ธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้กำหนด
หัวข้อสมรรถนะการปฎิบัติงานของวิศวกรควบคุมโครงการ เพื่อนำไปขยายผลสู่การสรรหาคัดสรรวิศวกร
ควบคุมโครงการให้ตรงกับตำแหน่งงาน ต่อยอดสร้างแบบประเมินวิศวกรควบคุมโครงการ และกำหนดแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงาน เพื่อให้วิศวกรควบคุมโครงการมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
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แสดงออกถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของ David C. McCelland การเริ่มต้นของสมรรถนะเกิดขึ้นช่วง

ทศวรรษที่ 1970 โดย David C. MeClelland ได้สร้างเครื่องมือทำนายผลงานของเจ้าหน้าที ่ตัวแทนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีขั้นตอน 1) เจ้าหน้าที่ที่มีผลการทำงานที่ดี (Superior performer) 
กับเจ้าหน้าที่ที ่ทำงานตามเกณฑ์ (Average performer) และ 2) สร้างเทคนิคประเมินแบบใหม่ด้วยการ
สัมภาษณ์เพื ่อค้นหาพฤติกรรมในอดีต (Behavioral event interview (BEI)) โดยผ่านการตอบคำถาม
ความสำเร็จ และความล้มเหลว และผลที่ได้ออกมาแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่มีผลการทำงานดี ลักษณะของ
พฤติกรรมที่สนับสนุนให้ผลการทำงานดี  พฤติกรรมนี้จึงเรียกว่า สมรรถนะ (Competency)  (พิทักษ์ วราฤทธิ์ชัย, 
2560, น. 21) 

สอดคล้องกับกีรติกร บุญส่ง (2561, น. 6) ที่กล่าวว่าแนวความคิดสมรรถนะ (Competency) 
หรือขีดความสามารถของคน ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1960 McClelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดี (Excellent Performer ) ของบุคคลในองค์กร McClelland ได้พัฒนาเครื่องมือชนิด
ใหม่ในการคัดเลือกคน โดยใช้วิธีการประเมินที ่เรียกว่า Behavioral event interview (BEI) เพื ่อค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติงานดี และนำมาเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย เพ่ือ
หาพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เรียกว่าพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยสมรรถนะของบุคคล
เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ความสำเร็จได้ดี เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ทำงานเก่ง มิได้หมายถึงผู้ที่เรียนเก่ง แต่ผู้
ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน มีความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและหลักการ หรือความรู้ที่ได้เรียนและ
มีอยู่ในตัวเอง เพ่ือสร้างประโยชน์ในงานที่ตนเองทำ ถึงกล่าวได้ว่าบุคคลคนนั้นมีสมรรถนะ  
 

 
ภาพที่ 1: โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) 

ที่มา: แนวคิดทฤษฎีโดยการแยกองค์ประกอบของสมรรถนะ โมเดลภูเขาน้ำแข็ง, สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทท่ีพึงประสงค์ของประเทศไทย  

โดย พิทักษ์ วราฤทธิ์ชัย (2560, น. 32) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่าองค์ประกอบของสมรรถนะ ทั้ง 5 นี้ เป็นคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ 

และมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวบุคคล การแสดงออกทางพฤติกรรมเปรียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง ส่วนบนของภูเขา
น้ำแข็ง ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ที่เกิดจากการฝึกฝนจนเกิดเป็นความชำนาญ ส่วนที่จมอยู่
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ใต้ภูเขาน้ำแข็งอาจจะสังเกตพฤติกรรมได้ยาก เพราะเป็นส่วนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ บทบาทที่
แสดงออกทางสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) และแรงผลักดันเบื้อง
ลึก (Motives) ซึ่งจะเป็นแรงผลักภายในทีท่ำให้บุคคลประสบความสำเร็จโดดเด่นและมีผลงานต่างกัน  

2. ความหมายของสมรรถนะ 
สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skill)  พฤติกรรมส่วนบุคคล (Attribute) ซึ่ง

เรียกโดยรวมว่า KSA  เป็นความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวคนและแสดงออกมาทางความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันออกไปขึ้นกับบุคคลนั้นได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาฝึกฝนจนเกิดเป็นความชำนาญกลายเป็นความสามารถ
ของบุคคล ซึ่งได้ฝึกฝนกับงานในลักษณะที่แตกต่างกันแต่นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้เหมือนกัน  โดยนำ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาต่อยอดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์  ค่านิยม ความเชื่อ และแรงศรัทธา
ในงานที่ตนเองทำ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ ชำนาญ หล่อหลอมรวมเป็นความสำเร็จให้ทั้งกับตนเองและ
สังคมรอบข้าง เพื่อสร้างเจตคติในการเรียนรู้และต่อยอดความสำเร็จในหน้าที่ ที ่ได้รับมอบหมายสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนอื่นได้  ซึ่งในงานวิจัยครั้ งนี้สามารถนำมาเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการกำหนด
สมรรถนะในด้านความรู้ และทักษะในการปฎิบัติงานของวิศวกรควบคุมโครงการ 

3. องค์ประกอบของสมรรถนะ 
องค์ประกอบของสมรรถนะพื้นฐาน คือ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ในงานที่ทำ ซึ่ง

ถูกต้องเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เช่น การเรียนรู้เทคโนยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และนำไปใช้กับการ
ทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทักษะ (Skill)  คือ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญในงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เช่น 
ระยะเวลาในการเขียนแบบสำหรับผู้ที่ปฎิบัติงานมานาน ก็จะมีวิธีการใช้คำสั่งได้รวดเร็วและงานเสร็จก่อนเวลา 
หรือสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้ ถือเป็นคุณลักษณะพิเศษของความชำนาญ พฤติกรรมส่วนบุคคล (Attributes) 
คือ แนวคิดในการปฎิบัติต่อคนร่วมงานและทำงานที่รับผิดชอบ มองเห็นคุณค่าในการทำงาน อีกทั ้งยัง
แสดงออกถึงวิธีการทำงานที่แตกต่าง เฉพาะตัว หรือ อุปนิสัย ทัศนคติ เพ่ือเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้บุคคลอ่ืน ๆ 
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนอ่ืน ๆ 

4. ประเภทของสมรรถนะ 
สมรรถนะสามารถแบ่งประเภทได้ 3 ส่วนได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็น

ความสามารถหลักขององค์กร ที่จำเป็นต่อการถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ รับรู้จนสามารถ
แสดงออกถึงพฤติกรรมขององค์กร 2) สมรรถนะผู้นำ (Leadership competency) เป็นความสามารถของ
ผู้นำสำหรับการบริหารจัดการ รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมต่อองค์กร และ 3) สมรรถนะตาม
หน้าที่ (Functional competency) ความรู้ความสามารถตามหน้าที่ตามตำแหน่งงาน และสามารถต่อยอด
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยทั้ง 3 สมรรถนะ จะผ่านการเรียนรู้ การรับรู้และ
สามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์จนสามารถปฎิบัติจนเป็นนิสัยปกติ 

5. ระดับของสมรรถนะ 
ระดับของสมรรถนะในแต่ละระดับมีผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้และการฝึกฝนจนเป็นนิสัยส่งผลต่อ

การแสดงออก และเข้าสู่ระดับจิตใจ คือ การตระหนักรู้ จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่
พฤติกรรมใหม่ของบุคคลได้ การกำหนดสมรรถนะขึ ้นมานั้น สามารถทำได้หลายวิธีโดยต้องคำนึงความ
เหมาะสมของข้อมูลพื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ และสรุปผลสิ่งที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานในตำแหน่ง
วิศวกรควบคุมโครงการ  เพื่อให้สมรรถนะที่กำหนดขึ้นมาสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงเหมาะสมต่อตำแหน่งงาน 
และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ใช้ภายในองค์กรนั้น ๆ การกำหนดสมรรถนะจึงเริ่มจากการ
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พิจารณาเป้าหมายและทิศทางขององค์กรโดยรวม ซึ่งสามารถทำได้ผ่านกระบวนการหรือเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากนโยบายที่ได้กำหนดไว้ บุคคล หรือ กลุ่มคน ซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กรผ่านการสัมภาษณ์ 
(Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

6. แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร 
แนวคิดและปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต หลอมรวมกับประสบการณ์และความไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค  ประกอบกับการ
พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และสิ่งสำคัญท่ีผู้นำองค์กรได้สร้างไว้ คือ ทัศนคติที่
เป็นบวกในการทำงานร่วมกันของพนักงานทุกคน  สัมผัสได้จากการให้ความสำคัญกับการทำความรู้จักเพ่ือน
ร่วมงาน และเปิดใจรับฟังความคิดเห็น เพ่ือมุ่งไปที่เป้าหมายองค์กร ซึ่งเป็นปรัชญาความสำเร็จที่ผู้นำองค์กรได้
ใช้มาตลอดการดำเนินธุรกิจและยังคงปลูกผังให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ปรัชญานี้ร่วมกันเมื่อเข้ามาทำงาน
กับองค์กร 

สมการของความสำเร็จ  = ทัศนคติ x ความสามารถ x ความพยายาม x การทำงานเป็นทีม 
ทัศนคติ มีตั้งแต่ลบศูนย์ (-0) ถึง บวกร้อย (+100) ผู้นำองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและ

ยกระดับแนวคิดและทัศนคติของพนักงานทุกคนให้เป็นบวก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดจนถึงปัจจุบัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. งานวิจัยในประเทศ  
สุรโชติ ปะละนัชสุข (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิศวกรโยธาในบริษัท

ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง วิศวกรโยธาที่ปรึกษามีบทบาทที่สำคัญในการทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทน
เจ้าของงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร และความพึงพอใจของเจ้าของงาน ดังนั้นการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของวิศวกรโยธา จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพและ
สามารถนำสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาควบคุมคุณภาพของวิศวกรโยธา 

นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย และคณะ (2554, น. 647) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้าตามมาตรฐานอาชีพ ในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ ่มขีดความสามารถการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การศึกษาแนวคิด
มาตรฐานอาชีพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการพัฒนาจากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ ประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งรวบรวมมาประยุกต์เป็นรูปแบบดังนี้ 1) หน้าที่หลัก (Key function) 2) 
หน่วยสมรรถนะ (Units of competency) 3) รายละเอียดสมรรถนะ(Competency description) 4) เกณฑ์
การประเมิน (Performance criteria) 5) ร่องรอยหลักฐาน(Evidence guide) 6) ความรู ้ที ่ต ้องการ 7) 
ขอบเขต (Range statement) และ  8) แนวทางการประเมิน (Assessment guideline) ในการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือขยายผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้กับองค์กรจนสามารถนำผลไปสร้างเป็นมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งประเทศไทยต่อไป 

พรนารี โสภาบุตร (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
สาขาอุตสาหการระดับภาคีวิศวกรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมรรถนะใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านค่านิยม ด้านความรู้ และด้านทักษะ ทั้งนี้ช่องว่างสมรรถนะที่
ต้องการสูงขึ้นเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่ ทักษะภาษาต่างประเทศ หลักการตลาดการพาณิชย์ อิเล็คทรอนิกส์ 
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การบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ เศรษฐกิจการเงิน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจตนเองและพัฒนาตนเองตามความต้องการ ซึ่งสิ่งจูงใจที่จะเกิดความพร้อมมีทั้งที่เป็นตั วเงิน และความ
พอใจในงานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บรรยากาศในการเรียนรู้ รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งขององค์กร และของบุคคล 

ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ (2558) ได้ทำการวิจัยเร ื ่องร ูปแบบสมรรถนะวิศวกรฝ่ายผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและประเมินรูปแบบสมรรถนะวิศวกรฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ผลสรุปการวิจัย
รูปแบบสมรรมวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งสรุปได้เป็น 3 ส่วน คือ สมรรถนะในการบริหาร 
สมรรถนะในการปฎิบัติงาน และคุณลักษณะของผู้บริหาร  

1. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ คือ ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด อันดับสอง คือ ความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้แก่ สารสนเทศ และ การบริหารวัตถุดิบ อันดับสาม คือ 
ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมการผลิต การ
วางแผนการผลิตและกระบวนการผลิต 

2. สมรรถนะในการปฎิบัติงาน คือ ความสามารถในการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง 
(7QC Tools) การจดบันทึก การใช้ข้อมูลขบวนการผลิต เทคนิคการตั ้งคำถาม 5W-1H อันดับสอง คือ 
ความสามารถในการปรับปรุงขบวนการผลิต เทคนิค ECRS ซิกซิกม่า ไคเซ็น (Kaizen) และการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง อันดับสาม คือ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบโปรแกรม AutoCAD, Autodesk 
Invertor, Catia, และ Solidworks 

3. คุณลักษณะของผู้บริหาร ซึ่งจำเป็นต่อการปฎิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) สมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) และ สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional 
Competency) 

จิราภรณ์ สาลีสังข์ (2556) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิศวกรสู่สมรรถนะสากลเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผลการวิจัยพบว่า  

1. สมรรถนะสากลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของวิศวกรในกลุ ่มประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การแสดงความคิดสากล การเห็นคุณค่าและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง การแสดงให้
เห็นถึงความรู้ระดับสากลและระดับท้องถิ่น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ความ
เข้าใจธุรกิจ กฎหมายและองค์ประกอบทางเทคนิคระหว่างประเทศ การดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมข้ามชาติ และการปฏิบัติงานกับทีมงานสากล  

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะสากลของวิศวกร คือ การปิดกั้นตนเอง และขาดความใส่ใจ 
รวมทั้งการที่หลักสูตรการศึกษาสอนเพียงพ้ืนฐาน ข้อจากัดทางด้านเวลา ขาดโอกาส และสื่อมีน้อย  

3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิศวกรสู่สมรรถนะสากล เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน วิศวกรควรศึกษาความรู้สนทนากับผู้มีประสบการณ์ฝึกฝนภาษา และเตรียมสุขภาพให้แข็งแรง ส่วน
องค์กรควรจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรปรับปรุงเนื้อหาและลักษณะ
การเรียนการสอน 

ณัฐกานต์ เฟื่องขจร (2558, น.176) กล่าวว่า การศึกษาสมรรนะจำเป็นของวิศวกรไทยสำหรับ
ทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการสร้างโมเดลสมรรถนะจำเป็นของวิศวกรไทยในการทำงาน จะ
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เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยใช้กรอบแนวคิดด้านสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานร่วมกับประชาคม
อาเซียนต้องปรับปรุงสรุปเป็น Model สำหรับการพัฒนาสมรรถนะของวิศวกรที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน
ร่วมกับประชาคมอาเซียนชื่อว่า CLIMB MODEL ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ 1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 
(Career competency)  2) สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership competency)   3) สมรรถนะส่วนบุคคล 
(Individual competency) 4) สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial competency) 5) สมรรถนะด้าน
การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship competency)  ซ่ึงการให้บริการของบริษัทที่ปรึกษา มีความสำคัญต่อ
ความสำเร็จของโครงการ และจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการร่วมกับประสบประการที่ผ่านมา  

ธัญญาลักษณ์ วีรสมบัติ (2557) กล่าวว่า ทักษะและคุณสมบัติที ่จำเป็นสำหรับ วิศวกรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้น มีทักษะที่จำเป็น 3 ประเภทคือ 1) ทักษะทั่วไป 2) ทักษะสำหรับตำแหน่งงาน 2) 
ทักษะเฉพาะทางระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยในงาน ควบคุมคุณภาพต้นทุน ปรับปรุงงาน 
ทำงานเป็นทีม ความถูกต้องแม่นยำ และการติดต่อสื่อสาร  มีทักษะทั่วไป คือการทำงานตามมาตรฐานทำงาน
ที่หลากหลาย การอ่านแบบ การระบุปัญหาความผิดปกติ ทักษะเชิงกระบวนการทำงาน การปรับปรุงการ
ตัดสินใจ การทำงานร่วมกับเครื่องจักร การติดต่อสื่อสาร และทักษะการเขียนรายงาน ในส่วนทักษะเฉพาะที่
ต้องการ คือการเชื่อมบักก่ี และการใช้กล้องตรวจงาน  

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศผู ้วิจัยสรุปได้ว่า สมรรถนะตามหน้าที ่ของวิศวกรควบคุม
โครงการ จะประกอบไปด้วย 1) ความรู้และทักษะพื้นฐานของวิศวกร (Fundamental competency)  2) 
สมรรถนะหลักของธุรกิจออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ (Core Competency)  3) สมรรถนะตาม
ตำแหน่งงาน (Functional competency) 4) สมรรถนะผู้นำและการจัดการ ( Managerial & Leadership 
competency) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางในการทำแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และสนทนาแบบ
กลุ่ม เพื่อร่วมกันให้ความเห็นและคัดเลือกสิ่งที่ตรงกับตำแหน่งวิศวกรควบคุมโครงการ 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
สมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญของวิศวกรควบคุมโครงการจะประกอบไปด้วย  
Sally (2010) ได้ศึกษาว่าการพัฒนาความสามารถโดยทั่วไป สมรรถนะ (Competency) ซึ่ง

มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรม และครอบคลุมความสามารถเชิงเทคนิคและไม่ใช่เทคนิค ที่จำเป็น
สำหรับผู้เรียนวิศวกรรม และเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้ 
ผู้นั้นจะต้องมีความเก่งด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทัศนคติทางวิชาชีพวิศวกรรม ทักษะทางธุรกิจ การ
แก้ปัญหา การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางวิศวกรรม  

Male et al. (2010) ได้ศึกษาด้านวิศวกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร เพื่มความสำคัญในการพัฒนาความสามารถที่ไม่ใช่ด้านเทคนิ ค เช่น เทคนิค
การทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร จริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้สะท้อน
การเปลี ่ยนแปลงในโลกปัจจุบันของด้านวิศวกรรม และสะท้อนข้อจำกัดด้านความสามารถของผู ้สำเร็จ
การศึกษาด้านวิศวกรรม เป็นการทดสอบความสอดคล้องของผลลัพธ์ที่ผ่านมา  

Oscar (2017) ได้ศึกษาการปรับตัวของวิศวกรเพื่อรองรับระบบอินเทอร์เน็ต (IoT: Internet of 
thing)  และเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เกิดจากความคิด โดยใช้แนวทางการบริหาร
จัดการควบคู่กับระบบวิศวกรรม ( System-of-System) ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้จะมีการผสมผสานจน
กลายเป็นระบบอัตโนมัติ แปลผลผ่านระบบหลายระบบ และมีอุปกรณ์หลายอย่างเชื่อมต่อกัน  ดังนั้นวิศวกร
ควรมีความเข้าใจพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและโครงข่ายการเชื่อมต่อ เพื่อเข้าใจในหลัการบริหาร
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โครงการเครือข่ายและรองรับการให้บริการที่สะดวก โดยพบว่ามีสมรรถนะที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต ได้แก่ 1) 
การปฎิบัติงานมุ่งเน้นการแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) ตรวจสอบสิ่งที่มีในท้องถิ่นก่อนสร้างสิ่งใหม่ 3) เข้าใจ
ชื่นชมมุมมองของผู้อื่น 4) เปิดใจกว้างพร้อมเรียนรู้วัฒนธรมโลก 

Suhaib (2017) ได้ศึกษาสมรรถนะที่สำคัญต่อประสิทธิภาพของวิศวกรควบคุมโครงการ ให้
สามารถขับเคลื่อนโครงการให้การช่วยแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งทีม จะประกอบไปด้วย ได้แก่ 1) 
สมรรถนะในธุรกิจขององค์กร (Core Competency) และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้นหมายทั้งในเชิงกลยุทธ์และ
การบริหารคน 2) สมรรถนะด้านผู้นำหรือการบริหารจัดการ (Leadership & Managerial Competency) ซึ่ง
จะช่วยให้การบริหารจัดการทั้งตัวเอง และความสัมพันธ์กับทีมงานมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์สูง 3) สมรรถนะ
ในตำแหน่งวิศวกรควบคุมโครงการ ( Functional Competency) เมื่อมีองค์ความรู้ของ 3 ทักษะ สิ่งที่จะช่วย
ให้โครงการประสบความเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ ทำให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญ
ของวิศวกรควบคุมโครงการจะประกอบไปด้วย  

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะจำเป็นต่อการทำธุรกิจขององค์กร และ
การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพ่ือที่จะเรียนรู้และมองหาโอกาสในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ 

2. สมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) โดยแยกตามสายวิศวกรรมศาสตร์ อีก
ทั้งบางสายของวิศวกรรม ก็ยังคงแยกย่อยและลงรายละเอียดในความรู้พื ้นฐาน และทักษะเชิงช่างเทคนิค
ผสมผสานกับความรู้ทางวิศวกรรม หรือแม้แต่มาตราฐานในการทำงานเชิงวิศวกรรมการออกแบบวิศวกรรม
การผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งหวังให้เกิดการทำงานตามมาตราฐานสากล อาทิเช่น Japan International 
Standard, ISO, IATF16949, 7QC Tool, ฯลฯ  

3. สมรรถนะผู ้นำ (Leadership Competency) ทักษะการเป็นผู ้นำ หรือทักษะการบริหาร
จัดการทั้งงานทั้งคน ทักษะการสื่อสาร จริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นสมรรถนะที่สำคัญต่อ
การทำงานของวิศวกรควบคุมโครงการ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

เพ่ือกำหนดสมรรถนะการปฎิบัติงานวิศวกรควบคุมโครงการ (Project engineer) ของธุรกิจออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ  
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ระยะที่ 1 การกำหนดสมรรถนะการปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมโครงการของธุรกิจออกแบบและผลิต
เครื่องจักรอัตโนมัติ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะดำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำแนกตามตำแหน่ง (ระยะที่ 1) 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
ผู้จัดการแผนกออกแบบเครื่องกล 1 
ผู้จัดการแผนกผลิตและติดตั้ง 1 
ผู้จัดการแผนกผลิตชิ้นส่วน  1 
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ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
ผู้จัดการแผนกคำนวนต้นทุนการผลิต 1 
ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า 1 
ผู้จัดการแผนกวางแผนและควบคุมโครงการ 1 
ผู้จัดการแผนกวิศวกรควบคุมโครงการ  1 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรควบคุมโครงการ  1 
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและผลิตเครื่องจักร  1 

รวมทั้งหมด 9 
  
ระยะที่ 2 นำสมรรถนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มจากระยะที่ 1 เพื่อยืนยันกับผู้บริหารในการกำหนด

เป็นสมรรถนะวิศวกรควบคุมโครงการ เพี่อร่างสมรรถนะวิศวกรควบคุมโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยบุคลากรระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  

 
ประชากรกกลุ่มเป้าหมาย จำแนกตามตำแหน่ง (ระยะที ่2) 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
รองกรรมการผู้จัดการ 1 

อาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจออแบบและผลิตเครื่องจักร 1 
ผู้จัดการทั่วไปในสายงานธุรกิจ 1 

รวมทั้งหมด 3 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากรวบรวมรายการสมรรถนะที่เกี่ยวข้องซึ่งสรุปได้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตามตารางแนวทางการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นำมาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์เชิงข้อมูล (Data Analysis) ประกอบ
กับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดคำจำกัดความของสมรรถนะตามหน้าที่ของ
วิศวกรที่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
เป้าหมายและวัฒนธรรมขององค์กรและนำผลการวิจัยที่ได้ ไปกำหนดชื่อสมรรถนะตามหน้าที่ของตำแหน่ง
วิศวกร นิยาม และ พฤติกรรมที่แสดงออก ผู้วิจัยได้ร่างสมรรถนะวิศวกรควบคุมโครงการ ในส่วนของสมรรถนะ
ตามหน้าที่ (Functional competency)  ซึ ่งจำแนกได้ดังนี ้ 1) การใช้เครื ่องมือและระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 2) การบริหารโครงการ 3) การบริหารทรัพยากรที่จำเป็น 4) การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
5 การคาดการณ์และวินิจฉัย 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล   

สรุปผลลจากการสนทนากลุ่มย่อยระยะที่1 และระยะที่2 ผู้วิจัยนำมาสรุปแนวทางสมรรถนะการ
ปฎิบัติงานของวิศวกรควบคุมโครงการ เพื่อกำหนดสมรรถนะการปฎิบัติงานของวิศวกรควบคุมโครงการ  
บริษัท เอ. ไอ. เทคโนโลยี จำกัด ให้เป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตรงกับ
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สมรรถนะตามตำแหน่งงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์กร ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ 
(Skill) 3) พฤติกรรมส่วนบุคคล (Attributes)  

ตารางที ่1: สมรรถนะการปฎิบัติงานตามหน้าที่วิศวกรควบคุมโครงการ 

 
ผู้ประเมินและให้ความเห็น ตำแหน่ง ผู้จัดการ 
.............................................................................. 

แบบฟอร์มการทำสนทนากลุ่มย่อย : สมรรถนะ
วิศวกรควบคุมโครงการ ของธุรกิจออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ กรณีศึกษาบริษัท เอ. ไอ. 
เทคโนโลยี จำกัด 
วัตถุประสงค์ : เพื ่อกำหนดสมรรถนะวิศวกร
ควบคุมโครงการ โดยวิธีสนทนากลุ่มย่อย ด้วยการ
จัดกลุ่มเฉพาะผู้จัดการ 9 คน เป็นการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อม ูลระยะที ่ 1 และระยะที ่  2 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร 3 ท่าน 

 แนวทางการสนทนากลุ่ม์ เรื่อง สมรรถนะการปฎิบัติงานของวิศวกรควบคุมโครงการ 
ของธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ กรณีศึกษา บจก. เอ.ไอ. เทคโนโลยี 

ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงออก 

ลำดับ 
ประเภทของ
สมรรถนะ 

ความรู ้ นิยาม 
Level: 

S1 
วิศวกร 

Level: 
S2 

วิศวกร
หัวหน้า 

Level:  
S3 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

Level:  
S4 

ผู้จัดการ
แผนก 

1 

สม
รร

ถน
ะต

าม
ตำ

แห
น่ง

งา
น 

(F
un

ct
io

na
l C

om
pe

te
nc

y)
 

ความรู้เกี่ยวกับระบบ
พื้นฐาน (Fundamental 
System)                                              
TPM / Monozukuri & 
Hitozukuri / 7QC Tools 
/ PDCA / ISO / ระบบ
ความปลอดภยัและชวีอนา
มัย / 5ส / ERP 

มีความรู้และทักษะในการใช้
เครื่องมือและระบบคุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฎิบัติงานตามคู ่มือระบบ
คุณภาพกำหนดไว้ 

    

2 ความรู้ด้านการบรหิาร
โครงการ (Project 
Management)                                          
การจัดทำ Master plan 
ใน Microsoft project  
การจัดทำ Specification 
sheet ของเครื่องจักร
(Machine requirement)                        
การบริหารความเส่ียง 
(Risk Management) 

มีความรู้และทักษะในการ
วางแผนและการติดตาม
ความคืบหน้าโครงการ 
รวมถึงสามารถประเมิน
ความเส่ียงล่วงหน้าและมี
แนวทางแก้ไข 

    

3 ความรู้ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรที่จำเป็น 
(Requisite 
Management)                         
กระบวนการจัดซ้ือและ
จัดหาวัตถุดบิ                 
การควบคุมต้นทุนการผลิต
ตามงบประมาณ 
บริหารงานประจำวัน 

มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงบประมาณ 
ควบคุมต้นทุนการผลิต 
วัตถุดิบการติดตั้งการส่ง
มอบภายใต้งบประมาณ
โครงการ รายงานผล
ดำเนินงาน ลดต้นทุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตารางที ่1: สมรรถนะการปฎิบัติงานตามหน้าที่วิศวกรควบคุมโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภทของ
สมรรถนะ 

ความรู ้ นิยาม Level: 
S1 

วิศวกร 

Level: 
S2 

วิศวกร
หัวหน้า 

Level:  
S3 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

Level:  
S4 

ผู้จัดการ
แผนก 

4 

สม
รร

ถน
ะต

าม
ตำ

แห
น่ง

งา
น 

(F
un

ct
io

na
l C

om
pe

te
nc

y)
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
เทคนิค (Technical 
Analysis)                                            
ความรู้ทักษะดา้น
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ระบบอัตโนมัติ / 
วิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่อง 
วิศวกรรมไฟฟ้า / 
วิศวกรรมอุตสาหกรรม / 
วิศวกรรมยานยนต์ และที่
เกี่ยวขอ้ง 

มีสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ได้อย่างเป็นระบบ และ
ความรู้เชิงลึกทางวิศวกรรม 
ในแต่ละแขนงพร้อม
เช่ือมโยงกับปัญาหา และ
ร่วมวิเคราะห์แนวทางกับ
ทีมงาน 

    

5 ทักษะการวินิจฉัย 
(Diagnostic Efficiency)        
ความรู้ด้านการวัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของกระบวนการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักร          
FMEA : Failure Mode 
Effects Analysis     
DFMEA : Design Failure 
Mode Effects Analysis                                             
VA/VE : Value 
Analysis/Value 
Engineer 

มีความสามารถในการ
พัฒนาขีดความสามารถของ
วิศวกรควบคุมโครงการ
อย่างเป็นระบบ 

    

 
สรุป   

จากผลการศึกษาวิจัยสมรรถนะการปฎิบัติงานวิศวกรควบคุมโครงการ ของธุรกิจออกแบบและสร้าง
เครื่องจักรอัตโนมัติ บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด ตามองค์ประกอบสมรรถนะตามหน้าที่ ภายใต้หลักการ 
KSA: ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมที่แสดงออก (Attribute) สามารถกำหนดสมรรถนะ
การปฎิบัติงานของวิศวกรควบคุมโครงการ ตามหน้าที่งานได้  5 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้เครื่องมือและระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน  2) การบริหารโครงการ 3) การบริหารทรัพยากรที่จำเป็น 4) การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค และ 5) การวินิจฉัย  ผู้วิจัยขอเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์นั้น ควรได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร จึงสามารถนำไปกำหนดเป็นสมรรถนะการปฎิบัติงานวิศวกรควบคุม
โครงการ และจัดให้มีการอบรมต่อผู้ปฎิบัติงานทุกระดับถ่ายทอดแนวทางพัฒนาตามสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจในการนำไปปฎิบัติ และเอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลงาน และการสรรหาวิศวกรให้
ตรงกับตำแหน่งงาน 
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บทคัดย่อ     

การศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของบุคลากรในตำแหน่ง
ระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่สามารถทำงานได้ทันทีในระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4 -5 ดาว และ  
3) เพื่อนำเสนอสมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4 -5 ดาว สำหรับผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครง ที่นำไปสู่การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการพิจารณารับเข้าทำงาน และประเมินสมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว ได้แก่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการ
แผนกแม่บ้าน หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้า
งานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาวสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง และวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนาด้วยการอธิบายความ และจากผลการศึกษา พบว่า 
1) คุณสมบัติของบุคลากรในตำแหน่งระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ไม่ให้
ความสำคัญประเด็นด้านเพศ โดยด้านการศึกษาจำเป็นต้องมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือระดับปริญญาตรี ทั้งนี้สาขาวิชาที่จบการศึกษาไม่มีผลต่อการเลือกเข้าทำงาน แต่หากคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาด้านการโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สิ่งที่เป็นคุณสมบัติสำคัญคือจำเป็นต้องมี
ประสบการณ์ในส่วนงานต่าง ๆ ของแผนกแม่บ้านมาแล้ว 3-5 ปี โดยเฉลี่ย และควรมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ตำแหน่งงานส่วนห้องพัก และส่วนพื้นที ่สาธารณะเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คุณสมบัติด้านความรู้-ทักษะ
ความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่งหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติการห้องพัก ด้านปฏิบัติการ
พื้นที่สาธารณะ ด้านปฏิบัติการซักรีด รวมทั้ง วัสดุ-อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ การวางแผนงาน ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย การบริหาร
บุคลากรและบริหารความขัดแย้งในหน่วยงาน เป็นต้น สำหรับลักษณะทางกายภาพไม่มีการกำหนดน้ำหนัก
ส่วนสูง แต่ใช้การประเมินเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์ที่เน้นบุคลิกภาพและการแสดงออก ได้แก่ การมีสุขภาพ
แข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ การแต่งกายและความสะอาดเรียบร้อย การมีปฏิสัมพันธ์ และมีไหวพริบที่ดี รวมทั้ง
การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำ ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ได้ 2) คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีที่สามารถทำงานได้ทันทีในระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาด้านการโรงแรมโดยตรงมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในการเป็น
พนักงานทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติมก่อน และอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อทำงานเฉลี่ย 2 ปีขึ้นไป แต่หากมี
ประสบการณ์ทำงานจริงแบบพาร์ทไทม์ หรือการฝึกงานที่เทียบเท่าประสบการณ์ที่เกณฑ์กำหนดก็มีโอกาส
ได้รับการพิจารณาร่วมกับการวัดระดับความรู้ความสามารถการตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ นอกจากนี้ควรมี
คุณลักษณะการวางตัวที่ดี การมีภาวะผู้นำ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบุคลากรใน
ตำแหน่งระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านกำหนด และ 3) สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน
ของโรงแรมระดับ 4 -5 ดาว สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลักที่จำเป็น 
และมีผลต่อการพิจารณารับเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษาทันที ได้แก่ สมรรถนะตามสายงาน (Functional 
Competency) คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่ง  ๆ 
และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) ซึ่งหมายถึงลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้  ทักษะ 
ทัศนะคต ิความเชื่อ และอุปนิสัยหรือบุคลิกลักษณะ ของแต่ละบุคคล 
 
คำสำคัญ: สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน 
 
ABSTRACT  

This research is The competency of Housekeeping supervisor in 4-5 star hotels for The 
graduates with a bachelor's degree.  The purposes of this research are 1)  Study the 
qualifications of personnel in the position of supervisor of the housekeeping department of   
4-5 star hotels.  2)  Study the characteristics of graduates with a bachelor's degree that can 
work immediately at the level of supervisor of the housekeeping department of 4-5 star hotels. 
3) Presenting the competency of Housekeeping supervisor in 4-5 star hotels for The graduates 
with a bachelor's degree.  This study used structured interviews as a tool to analyze Persons 
involved in the consideration of accepting work and assess personnel competency of 
supervisors in 4- 5 star hotels these include the Human Resources Manager or Human 
Resources Attendant and Housekeeping Manager or Assistant Housekeeping Manager.  In this 
case, select a specific example and analyze the data with descriptive explanations. The results 
were as follows: 1) The qualifications of personnel in the position of housekeeping supervisor 
in 4-5 star hotels do not give importance to gender issues.  Education requires a qualification 
at the level of a Diploma (High Vocational Certificate) or a bachelor's degree and field of study 
does not affect the selection of employment. This will be a special case if it is related to the 
field of hotel. An important qualification is work experience that requires experience in various 
fields. of the housekeeping department for 3-5 years on average and should have experience 
in the position of Room Attendant and Public Areas Attendant.  In addition, knowledge- skills 
and abilities necessary for the position of supervisor of the housekeeping department include 
room operations. Public Area Operations Laundry operations, including materials - equipment, 
chemicals and other management aspects related such as analysis, event planning, safety and 
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hygiene procedures Personnel management and conflict management in the organization, etc. 
Physical appearance does not determine weight and height.  Instead, the primary assessment 
was conducted with an interview that focused on personality and expression, including good 
health and cleanliness interaction and have a good tact including demonstrating leadership, 
flexibility and creativity.  2)  The characteristics of graduates with a bachelor's degree that can 
work immediately at the level of housekeeping supervisor in 4- 5 star hotels those who 
graduated with a bachelor's degree Hospitality majors have the opportunity to be considered 
for additional housekeeping.  and may be promoted when working for an average of 2 years 
or more and the experience working of part- time or an internship that is equivalent to 
qualifying experience is also an opportunity to be considered in conjunction with the qualifying 
proficiency measure.  It should also have good posture characteristics, leadership and other 
features that corresponds to the qualifications of the position in housekeeping department.    
3)  The competence of housekeeping supervisors in 4-5 star hotels for The graduates with a 
bachelor's degree.  It consists of two essential core competencies.  and affecting the 
consideration of accepting jobs upon graduation immediately, namely Functional 
Competency, which is the ability that is knowledge, competence and skills necessary for 
working in a specific field and Personal Competency refers to characteristics that reflect 
knowledge, skills, attitudes, beliefs, and character or personality traits of an individual. 

 
Keywords: The competency of Housekeeping supervisor 
 
บทนำ   

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบริการถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ ด้วยเพราะการ
บริการมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่หลากหลาย และในปัจจุบันอุตสาหกรรมบริการยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนประกอบของอุตสาหกรรมบริการที่สำคัญมากมาย 
และเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการบริการอ่ืน ๆ เข้าร่วมกัน 
เช่น ธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจกิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยการ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการเป็นอย่างน้อย คือ การเดินทาง การพักค้างแรม และการรับประทานอาหาร
นอกบ้าน (นิศา ชัชกุล, 2557) ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการพักค้างแรม และธุรกิจบริการด้านที่พัก
ประเภทต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย แต่ที่เห็นได้โดยทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือที่พักประเภทโรงแรม
นั่นเอง  

โรงแรมเป็นธุรกิจด้านที่พักที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงใน
การลงทุนทั้งส่วนสินทรัพย์และบุคลากร และเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการ ด้วยเพราะรายได้ที่มาจากค่าห้องพักเป็นส่วนที่ได้จากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
และการบริการเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ จึงทำให้เกิดความต้องการแรงงานใน
อุตสาหกรรมการบริการที่มีสมรรถนะในเรื่องของการบริการและการจัดการเป็นอย่างมาก เพ่ือเข้ามามีบทบาท
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ในอุตสาหกรรมการบริการ ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตัวผู้มาใช้บริการ แต่
จากการที่ได้มีการศึกษาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งพบว่า ประเทศไทย
ประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านแรงงานคน เนื่องจากระบบการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจโรงแรม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวน
มาก (Labor intensive) ในการให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554) 
รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงในเรื่องความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการ
พัฒนาสมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคลากรตามสายงานหน้าที่ใน
งานบริการให้มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้ข้อตกลงของอาเซียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานให้สามารถ
แข่งขันได้ทั้งภายในอาเซียนและภายนอกอาเซียน (การท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) ดังนั้น เพ่ือให้ส่งเสริมต่อการ
เตรียมกำลังคนในธุรกิจด้านที่พัก ภายใต้บริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้น จำเป็นต้องรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการที่จะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต และความคาดหวังของผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี    ซึ่งพบข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรมและธุรกิจที่พัก เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น ผู้เรียน
คาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วนั้นจะไม่ต้องเริ่มต้นการทำงานในระดับปฏิบัติการของ
แผนกแม่บ้าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่กำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำเพียงระดับการศึกษาภาคบังคับ และ/หรือระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่คาดหวังว่าผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีจะสามารถเริ่มต้นการ
ทำงานในระดับหัวหน้างานชั้นต้น หรือระดับ supervisor ของแผนกแม่บ้านได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยผู้ให้
สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญว่า ถ้าหากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ยังคงต้อง เริ่มต้นการทำงาน
ในระดับปฏิบัติการของแผนกแม่บ้านแล้วการเรียนจนจบปริญญาตรียังมีความจำเป็นและสำคัญกับกลุ่มผู้เรียน
ที่มีความคาดหวังดังกล่าวอย่างไร สะท้อนให้คณะผู้วิจัยจำเป็นต้องศึกษาสมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างาน
แผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาวสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางต่อการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และ/หรือปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
อื่นๆ ให้สอดคล้องต่อสมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4 -5 ดาว สำหรับผู้
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มากกว่าการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่เน้นการดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบ ความสะอาดของห้องพักและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้การบริการด้านที่พักสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจได้สูงสุด ซึ่งหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน (supervisor) เป็นส่วนสำคัญต่อการวางแผน ดำเนินงาน 
ติดตาม และตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี ทั้งนี้สมรรถนะที่ดีของหัวหน้าแผนกแม่บ้านจึงอาจจำเป็นต้อง
มีสมรรถนะของการเป็นหน้างาน กล่าวคือ จะต้องมีความรู้และทักษะต่างๆ ประกอบมากมาย หลายๆ องค์กร
สร้างเป็น Competency ขึ้นมา ที่เรียกกันว่า Managerial Competency ซึ่งเป็นสมรรถนะสำหรับพนักงานที่
เป็นหัวหน้าจำเป็นจะต้องมี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ ภาวะผู้นำ การมองการณ์ไกล การแก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจ และการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2556) และความสามารถที่สำคัญ
อีก 7 ประการที่พึงมีนั้นมี ดังนี้ 1) ความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ (เก่งการงาน) 2) ความสามารถใน
การเป็นผู้นาด้วยทัศนคติที่ดี (เก่งการนำ) 3) ความสามารถในการสื่อสารที่ดี (เก่งการสื่อสาร) 4) ความสามารถ
ในการสอนงานที ่มีคุณภาพ (เก่งการสอน) 5) ความสามารถในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (เก่งการมอบหมาย) 6) ความสามารถในการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (เก่งการจูงใจทีม) และ 
7) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เก่งการพัฒนา) (เอ็นเทรนนิ่ง, 2561) นอกจากนี้ 
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สมรรถนะการเป็นหัวหน้างานที่ดียังช่วยทำให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการทำงานทั้งส่วนห้องพัก และภายใน
โรงแรมที่จะต้องสะอาดสวยงามมากท่ีสุดเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้เข้ามาเยี่ยมชม
นั่นเอง  
 
ทบทวนวรรณกรรม   

 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานความรู้สำหรับใช้ใน 
การศึกษาโดยมีประเด็นการค้นคว้าที่สำคัญ คือ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ โดยการศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1954 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง ดร. John C. Flangan ได้ออกแบบและ
พัฒนาเครื ่องมือในการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที ่สำคัญ เรียกว่า Critical incident ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักบินให้กองทัพสหรัฐฯ เป็นการวิ เคราะห์เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่สำคัญ 
และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยการรวบรมข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สังเกตุ
เห็นได้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการทำงานจริง และ ในปี ค.ศ. 1982 มีผู้ที ่ศึกษาต่อโดยการขยาย
ผลงานวิจ ัยของ McClelland (1973) คือ Richard E. Boyatzis และพบว่าคุณลักษณะของผู ้จ ัดการมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบจำลองสมรรถนะของ Boyatize ได้ดัดแปลงแนวคิด
เกี ่ยวกับพฤติกรรมทางจิตวิทยาแบบคลาสสิคมาประยุกต์หรือทฤษฎีการกระทำ (The basic model or 
theory faction) โดยตัวแบบทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าพฤติกรรมหรือผลของพฤติกรรมของบุคคลจากการกระทำ
ตามหน้าที ่ สภาพแวดล้อมองค์การและสมรรถนะของบุคคล จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันอย่าง
เหมาะสม และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของใช้คำว่า “Competency” โดยเน้นว่าสมรรถนะเป็นคุณลักษณะภายใน
ของบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ต่อมาจึงได้รับความสนใจจากนักบริหารจำนวนมาก 
และมีการนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร  

ต่อมาได้มีผู้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความของสมรรถนะ โดย นักการศึกษา และนักวิชาการอย่าง
หลากหลาย สรุปได้ว่า สมรรถนะคือ การให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานในองค์กรและผลสำเร็จของงาน ทำให้
เกิดความพึงพอใจในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์การ มีความหมายทาง
พฤติกรรมของบุคคลที่คล้ายคลึงกันสะท้อนความสามารถ ขึ้นอยู่กับการตีความและนำไปใช้งาน ซึ่งสมรรถนะ
ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานให้
สำเร็จตามเป้าหมายในตำแหน่งงานนั้นๆ และเป็นการใช้ความสามารถสูงสุดสำหรับผู้บริหารที่ต้องการประสบ
ความสำเร็จ (สิริภร สุวรรณโชต, 2559) ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่าง ๆ จึง
ต้องมีการกำหนดมาตรฐานสมรรถนะ โดย McClelland กล่าวไว้ในปี ค.ศ. 1973 ถึงการแบ่งประเภท
สมรรถนะว่าสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะขั้นพื้นฐานที่บุคคลสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่
กำหนด และลักษณะสมรรถนะของบุคคลที่เกิดความแตกต่างจากบุคคลอื่นในระดับที่สูงกว่าโดยแบ่งออกเป็น
สมรรถนะหลัก (Core competency) ที่สนับสนุนกลยุทธ์เป้าหมาย ภารกิจหลักวิสัยทัศน์ขององค์กร และ
สมรรถนะส่วนบุคคลหรือสมรรถนะตามหน้าที่ ( Individual competency or job competency) ที่อาศัย
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่สำคัญที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานมีความโดดเด่นและแตกต่าง
จากบุคคลอื่น โดยมีการศึกษาต่อ ๆ กันมาภายใต้ คำจำกัดความของสมรรถนะ และมีนักวิชาการที่มองว่า
สมรรถนะ (Competency) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ได้กล่าวว่าสมรรถนะของ
บุคลากร (Employee Competency) สามารถจำแนกได้ 3 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์การจำเป็นต้องมีเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งสาย
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งานใดหรือระดับตำแหน่งใดก็ตาม 2) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่
เป็นความรู ้ความสามารถทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่ง ๆ เช่น ผู ้ที ่ทำงานในแผนก
การตลาดจำเป็นต้องมีสมรรถนะสายงานการตลาด ส่วนผู้ที่ทำงานอยู่ในแผนกบัญชีและการเงินจำเป็นต้องมี
สมรรถนะของสายงานบัญชีและการเงิน เป็นต้น และ 3) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role Competency) 
คือ สมรรถนะที่บุคลากรในระดับบริหารจำเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทการเป็นผู้บริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด องค์การบางแห่งเรียกสมรรถนะประเภทนี้ว่า “สมรรถนะเชิงการจัดการ 
(Management Competency)” สำหรับ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2557) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะตาม
แหล่งที่มาเป็น 3 ประเภท คือ 1) Core Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ทักษะทัศนะคติความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 2) Job Competency หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นั้น สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน และ 3) Personal Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ทักษะทัศนะคติความเชื่อและอุปนิสัยที่ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้
โดดเด่นกว่าคนทั่วไปโดยมักเรียกว่า “ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล” และสำหรับนิสดารก์ เวชยานนท์ 
(2559) แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะที่บุคลากรทุกตำแหน่งงานควรต้องมีและเป็น
สมรรถนะที่สะท้อนค่านิยมหลักวิสัยทัศน์ขององค์การ เรียกสมรรถนะนี้ว่า Core Competency 2) สมรรถนะ
ที่เป็นความสามารถในการบริหารตามระดับตำแหน่งและหน้าที ่ความรับผิดชอบเรียกว่า Management 
Competency และ Professional Competency และ 3) สมรรถนะที่บุคลากรต้องมีในตำแหน่งงานเพื่อให้
ตนเองสามารถทำงานได้ดีเรียกว่า Functional Competency หรือ Job Competency ทั้งนี้ในองค์การบาง
แห่งจะระบุสมรรถนะที่มคีือความรู้ความสามารถทั่วไปที่สำคัญที่เรียกว่า Personal Competency 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับบริหารในธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่องค์การสมรรถนะสูง โดย ไขแข สุวรรณ และตรีเนตร ตันตระกูล (2562) 
ซึ่งการวิจัยนี้ ได้ศึกษาปัจจัยสมรรถนะ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ สู่การกำหนดแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรระดับบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเข้าสู่องค์การสมรรถนะสูง โดย
ผลการศึกษาปัจจัยสมรรถนะ ซึ ่งประกอบกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงาน โดยภาพรวม
สมรรถนะหลักของบุคลากรระดับบริหาร ได้แก่ จิตสำนึกในการให้บริการ จริยธรรม และความเชี่ยวชาญทักษะ
ในงาน สำหรับสมรรถนะในงานของบุคลากรระดับบริหาร ได้แก่ ดำเนินการในเชิงรุก การสืบเสาะหาข้อมูล 
และศิลปะการสื่อสารจูงใจ ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับบริหารธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเข้าสู่องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 17 แนวทาง ได้แก่ การจัดการ 11 ด้าน
และฐานงาน 6 ด้าน รวมทั้งกรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนางานแม่บ้าน
ของโรงแรมในจังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอาเซียน โดยได้ ศึกษาบริบทงานแม่บ้านของโรงแรมในจังหวัดพะเยา และ ศึกษาความสามารถของ
พนักงานส่วนงานแม่บ้านของโรงแรมในจังหวัดพะเยา สู่การกำหนดแนวทางการพัฒนางานแม่บ้านของโรงแรม
ในจังหวัดพะเยาตามมาตรฐานข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน  โดยผลการศึกษา
บริบทงานแม่บ้านของโรงแรมในจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มี 2 หน้าที่หลัก คือดูแลห้องพักและทำความสะอาด
พ้ืนที่ทั่วไป โดยการซักรีดส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจ้างเหมาบุคคลภายนอก (Outsource) ทั้งนี้การทำงานยังไม่
มีการกำหนดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบชัดเจน สำหรับการศึกษาความสามารถของพนักงานได้
ศึกษาความสามารถหลักของตำแหน่งงาน (Core Competency) ที่เน้นความสามารถปรับตัวในการทำงาน 
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การสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสามารถทั่วไปของพนักงานแม่บ้าน 
(Generic Competency) จะต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดได้ รวมทั้งการจัดการ
และแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ในกรณีที่มีแขกร้องเรียนพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ และ
สำหรับความสามารถตามหน้าที่ (Functional Competency) แบ่งเป็น 3 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานดูแล
ห้องพัก หรือพนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Attendant) พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ทั ่วไป 
(Public Area Attendant) และ พนักงานซักรีด (Laundry  Attendant) ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานได้ตามที่
โรงแรมกำหนด  

สำหรับการศึกษาของ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล และคณะ (2559) มาตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการโรงแรม (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals) อย่างมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยสรุปส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ได้ว่า สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของบุคลากรวิชาชีพการโรงแรม ซึ่งเป็น
สมรรถนะที่บุคลากรในวิชาชีพการโรงแรมทุกคนจำเป็นต้องมีไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ในแผนกหรือตำแหน่งใด 
ถือเป็นคุณลักษณะร่วมพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  2) 
ทำงานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้ 3) ดำเนินการตามสุขอนามัยในที่ทำงานและระเบียบความปลอดภัย 4) 
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทางาน และ 5) รักษา และคงความรู้อุตสาหกรรมบริการ 
รวมทั้งรักษา ความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และรักษา คงลักษณะความเป็นไทย โดยการศึกษา
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) ของบุคลากรวิชาชีพการโรงแรมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำหรับบุคลากร
แต่ละแผนกจำเป็นต้องมี และแผนกแม่บ้าน (House Keeping) เป็นสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับข้อตกลง
ยอมร ับร ่วมก ันในค ุณสมบัต ิของบ ุคลากรเป ็นสมรรถนะตามหน้าที่  (Functional Competencies) 
ประกอบด้วย 1) สื ่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ปฏิบัติงานธุรการทั ่วไปได้ 3) สื ่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพ้ืนฐาน 4) ส่งเสริมการบริการสินค้าและการต้อนรับ 5) บริหารจัดการและ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ และ 6) ใช้เครื่องมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีทั่วไป โดยมีสมรรถนะ
ย่อยในตำแหน่งหัวหน้างานดูแลห้องพัก (Floor Supervisor) 12 สมรรถนะ ได้แก่ 1) จัดให้มีและรักษาความ
ปลอดภัยและมั่นคงในที่ทำงาน 2) จัดให้มีการบริการลูกค้าอย่างสุภาพ 3) ดูแลควบคุมและสั่งซื้อสินค้าคงคลัง
ใหม่ 4) รับและจัดเก็บสินค้าที่รับเข้ามาอย่างถูกต้องตามระเบียบ 4) ดูแลและจัดการความสัมพันธ์และความ
หลากหลายของพนักงานในที่ทำงาน 5) จัดตารางทำงานและมอบหมายให้พนักงาน 6) ดูแลตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประจำวัน 7) จัดตารางทำงานและมอบหมายให้พนักงาน 8) ดูแลตรวจสอบมาตรฐานการทางาน
ของพนักงาน 9) ดำเนินการประเมินการทำงานของพนักงาน 10) ฝึกสอนพนักงานให้เกิดทักษะในการทำงาน 
11) วางแผนจัดการและดำเนินการประชุม 12) ปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ข้อสรุปของคณะผู้วิจัยเกี ่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาเร ื ่อง 
สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาวสำหรับผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีนั้น ประเภทสมรรถนะต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นอยู่ที่บริบทของการนำไปใช้ตามความกว้าง และความ
ลึกของตำแหน่งงาน โดยอ้างอิงจากสมรรถนะ 2 กลุ ่มใหญ่  ประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก (Core 
competency) ซึ่งหมายถึง สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) และ/หรือ สมรรถนะในงาน 
(Job competency) คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงาน
หนึ่งๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติบุคลากรที่สะท้อนตามความต้องการขององค์กร และ 2) สมรรถนะส่วน
บุคคล (Personal Competency) ซึ่งหมายถึงลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ 
และอุปนิสัยหรือบุคลิกลักษณะ ของแต่ละบุคคล 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของบุคลากรในตำแหน่งระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรม ระดับ   
4-5 ดาว 

 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สามารถทำงานได้ทันทีในระดับหัวหน้า
งานแผนกแม่บ้านของโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว 

3. เพื่อนำเสนอสมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ  4 -5 ดาว
สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
แบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการศึกษาสมรรถนะบุคลากร
ระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วน
งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน และ ผู้ช่วย
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ซึ่งเป็นผู้พิจารณา และตัดสินใจการรับเข้าทำงานของพนักงานในตำแหน่งหัวหน้างาน
แผนกแม่บ้าน หรือ Housekeeping supervisor โดยกำหนด และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงแรมระดับ 4-5 
ดาว ที่มีการบริหารจัดการแบบ Chain hotel ซึ่งหมายถึงโรงแรมหรือรีสอร์ทที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
เจ้าของ chain โดยแต่ละ chain จะมี brand ในเครือตามมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานการให้บริการลูกค้า และ
มาตรฐานพนักงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่มาตรฐานการรับเข้าพนักงานที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ ความรู้-ทักษะความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่ง เป็นต้น รวมทั้งมาตรฐานสมรรถนะเมื่อมี
สถานะเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ และด้านการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
การวิเคราะห์ การวางแผนงาน ระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารบุคลากร เป็นต้น ในการศึกษานี้
เจาะจงโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแหล่งท่องเท่ียว มีการรองรับการฝึกประสบการณ์ของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา หรือระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือหลัก ประกอบด้วยประเด็นสำคัญในการศึกษาคือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว และข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมต้นสังกัดของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 3) ข้อมูลคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สามารถทำงานได้ทันทีใน
ระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน และ 4) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของที่ต้องการ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ และเมื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการเรียบเรียง อภิปรายผลคำตอบ การอธิบายข้อมูลภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย และนำมาสู่การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Content Analysis) ต่อไป 

 
ผลการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง “สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาวสำหรับ
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี” ครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ ่มเป้าหมาย ที ่ 1 ประกอบด้วย ผู ้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนงานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร และกลุ่มเป้าหมาย ที่ 2 
ประกอบด้วย ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน และผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง อายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 30-45 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลโดยตรงเป็นส่วนมาก สถานะการดำรงตำแหน่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 ปี โดยส่วนมากเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคลในสังกัดอื่นๆ รวมกันก่อนนี้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในแผนกทรัพยากรบุคคล
โดยรวมไม่ต่ำกว่า 10 ปี  

โดยกลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว และข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมต้นสังกัดของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ในประเด็นหลัก กล่าวคือ ลักษณะทางกายภาพของบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้างาน
แผนกแม่บ้าน ไม่ให้ความสำคัญประเด็นด้านเพศ และไม่กำหนดเพศในการพิจารณารับเข้าทำงานในตำแหน่ง
ดังกล่าว รวมถึงไม่กำหนดน้ำหนัก ส่วนสูง โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นคือ การศึกษาจำเป็นต้องมีคุณวุฒิ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ซึ่งไมก่ำหนดสาขาวิชาหากมีประสบการณ์ใน
การทำงานในแผนกแม่บ้านที่เพียงพอ แต่หากจบการศึกษาในสาขาวิชาด้านการโรงแรมโดยตรง และผ่านการ
ฝึกทักษะวิชาชีพในแผนกแม่บ้านที่เพียงพอ ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งประสบการณ์ในส่วนงาน  
ต่าง ๆ ของแผนกแม่บ้านมาแล้ว 3-5 ปี โดยเฉลี่ย และควรมีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานส่วนห้องพัก 
และส่วนพื้นที่สาธารณะประมาณ 2-3 ปี เป็นสำคัญ ทั้งนี้หากจะเริ่มต้นการเป็นหัวหน้างานแผนกแม่บ้านที่โดย
แยกตามฝ่ายงาน กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลภาพรวมสอดคล้องกันโดยเน้นประสบการณ์ทำงานเฉพาะตำแหน่ง 
เช่น 1) ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Floor Supervisor) จำเป็นต้องมีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 3 ปีในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Attendant) 2) ตำแหน่งหัวหน้าพนักงาน
ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (Public Area Supervisor) จำเป็นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีใน
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ (Public Area Attendant) 3) ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานส่วน
ซักรีด (Laundry Supervisor) จำเป็นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในตำแหน่งพนักงานส่วนซักรีด 
(Laundry  Attendant) เป็นต้น นอกจากนี้คุณสมบัติด้านความรู้-ทักษะความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่ง
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติการห้องพัก ด้านปฏิบัติการพื้นที่สาธารณะ ด้านปฏิบัติการซักรีด 
รวมทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ การวางแผน
งาน ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย การบริหารบุคลากรและบริหารความขัดแย้งใน
หน่วยงาน เป็นต้น รวมทั้งควรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Office : Word / Microsoft Office : Excel / Microsoft 
Office : PowerPoint และสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของโรงแรมได้ เช่น Comanche Opera เป็นต้น 
นอกจากนี้การใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน
เช่นกัน สำหรับคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สามารถทำงานได้ทันทีในระดับหัวหน้างาน
แผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลภาพรวมว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาด้านการโรงแรมโดยตรงมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในการเป็นพนักงานทำความสะอาดห้องพัก
เพ่ิมเติมก่อน เนื่องจากเคยผ่านการฝึกประสบการณ์ระหว่างการเรียนมาก่อนแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และอาจจะ
ได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อทำงานเฉลี่ย 2 ปีขึ้นไป แต่หากมีประสบการณ์ทำงานจริงแบบพาร์ทไทม์ หรือการฝึกงาน
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ที่เทียบเท่าประสบการณ์ที่เกณฑ์กำหนดก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาร่วมกับการวัดระดับความรู้ความสามารถ
การตามเกณฑ์ท่ีกำหนดได้ กล่าวคือ การฝึกประสบการณ์ที่มากกว่า 3 ครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา และผ่าน
การเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกแม่บ้านทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติอย่างเพียงพอ ก็จะมีผลต่อการ
พิจารณารับเข้าทำงานก่อน ทั้งนี้คุณลักษณะที่ดีของผู้จบการศึกษา นอกจากความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ด้านต่าง ๆ แล้ว ควรมีบุคลิกภาพ การแสดงออก และคุณลักษณะการวางตัวที่ดี การมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกาย
สมบูรณ์ ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ละเอียด รอบคอบ มีสมาธิ และมีไหว
พริบที่ดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ แสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม สามารถเป็นผู้นำในการ
ทำงานและให้คำปรึกษาแก่พนักงานได้ เปิดใจรับฟังปัญหาและแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น สามารถ 
Training หรือ Coaching พนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของบุคลากรในตำแหน่งระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านกำหนด  

กลุ ่มเป้าหมายยังให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับคุณลักษณะของที ่ต้องการ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเพ่ิม
โอกาสในการรับเข้าทำงานระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านหลังจบการศึกษาในทันทีว่า หากมีความสนใจใน
ตำแหน่งงานนี้อย่างจริงจรัง สิ่งสำคัญมากคือประสบการณ์ ด้วยเพราะแผกแม่บ้านเป็นแผนกที่ให้บริการใกล้ชิด
กับลูกค้า ดังนั้นความผิดพลาด หรือความไม่รู้แม้เพียงน้อยนิด แต่จะส่งผลใหญ่ต่อภาพรวมของโรงแรม ซึ่ง
โรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือสูงกว่านั ้นจะให้ความสำคัญอย่างมากในรายละเอียดต่าง  ๆ โดยการดูแล
รายละเอียดต่าง ๆ นั้นเป็นคุณสมบัติหลักของหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน จึงควรเสริมความรู้เรื่อง ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของแม่บ้าน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีสำหรับใช้ในงานต่าง ๆ ของแผนกแม่บ้านอย่าง
จริงจัง ความรู้เรื ่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ที่หัวหน้างานต้องดูแลผู ้ใต้บังคับบัญชา 
นอกจากนี้ ทักษะการสื่อสารอย่างมีศิลปะคุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดี และนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้ว การปรับตัว การยอมรับความเปลี่ยนแปลง และทักษะการใช้ชีวิตในพื้นที่การทำงาน
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ  

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4 -5 ดาว 
สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลักที่จำเป็น และมีผลต่อการพิจารณา
รับเข้าทำงานเมื ่อจบการศึกษาทันที ได้แก่ 1) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) คือ 
สมรรถนะที่เป็นความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่ง ๆ กล่าวคือ การจะเป็น
หัวหน้างานแผนกแม่บ้านจะต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านห้องพัก ด้านปฏิบัติการพ้ืนที่สาธารณะ ด้าน
ปฏิบัติการซักรีด รวมทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น การ
วิเคราะห์ การวางแผนงาน ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย การบริหารบุคลากรและบริหาร
ความขัดแย้งในหน่วยงาน เป็นต้น รวมทั้งควรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Office : Word / Microsoft Office : 
Excel / Microsoft Office : PowerPoint และสามารถใช ้งานโปรแกรมสำเร ็จร ูปของโรงแรมได้ เช่น 
Comanche Opera เป็นต้น นอกจากนี้การใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ 2) สมรรถนะส่วน
บุคคล (Personal Competency) ซึ่งหมายถึงลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ 
และอุปนิสัยหรือบุคลิกลักษณะ ของแต่ละบุคคล กล่าวได้ว่า หัวหน้างานแผนกแม่บ้านจะต้องมีบุคลิกภาพ การ
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แสดงออก และคุณลักษณะการวางตัวที่ดี การมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ละเอียด รอบคอบ มีสมาธิ และมีไหวพริบที่ดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ 
แสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม สามารถเป็นผู้นำในการทำงานและให้คำปรึกษาแก่พนักงานได้ 
เปิดใจรับฟังปัญหาและแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น สามารถ Training หรือ Coaching พนักงานที่อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาด้วยทักษะการสื่อสารอย่างมีศิลปะ การปรับตัว การยอมรับความเปลี่ยนแปลง และทักษะการ
ใช้ชีวิตในพ้ืนที่การทำงาน ซ่ึงสอดคล้องกับนักวิชาการ โดยเฉพาะนิสดารก์ เวชยานนท์ (2559) ที่เสนอแนวคิด
จากการศึกษา และกำหนดมาตรฐานสมรรถนะโดยสรุปเป็น 3 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะที่
บุคลากรทุกตำแหน่งงานควรต้องมีและเป็นสมรรถนะที่สะท้อนค่านิยมหลักวิสัยทัศน์ขององค์การ เรียก
สมรรถนะนี้ว่า Core Competency 2) สมรรถนะที่เป็นความสามารถในการบริหารตามระดับตำแหน่งและ
หน้าที ่ความรับผิดชอบเรียกว่า Management Competency และ Professional Competency และ 3) 
สมรรถนะที ่บ ุคลากรต้องมีในตำแหน่งงานเพ ื ่อให ้ตนเองสามารถทำงานได้ด ี เร ียกว ่า Functional 
Competency หรือ Job Competency ทั้งนี้ในองค์การบางแห่งจะระบุสมรรถนะที่มีคือความรู้ความสามารถ
ทั่วไปที่สำคัญท่ีเรียกว่า Personal Competency  

ทั้งนี้ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้ผู ้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านที ่สอดคล้องกับข้อมูลของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว นั้น
สถาบันอุดมศึกษาควรทบทวนและพิจารณาข้อมูลหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะ
ดังกล่าว และ/หรือปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ รว มถึง 
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมโอกาสในการพิจารณารับเข้าทำงาน
ในตำแหน่งระดับหัวหน้างานแผนกแม่บ้านของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ทันที และควรวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากรระดับหัวหน้างานในแผนกอื่น ๆ ให้คลอบคลุมใน
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวต่อไป 
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บทคัดย่อ   

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับทุกภาคธุรกิจ ทำให้ยอดขายและรายได้เทียบปีลดลง หนึ่งใน
วิธีการรักษาระดับรายได้ของกิจการ คือ การลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาคนในองค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
บริษัท ABC จำกัด กำหนดนโยบายในการเพิ่มทักษะ (Upskill) โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นสายงานสำคัญของ
ธุรกิจ การวิจัยเรื่อง สมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที ่ใช ้ว ิธ ีการศึกษาแบบรายกรณี (Case Study) ผ ู ้ให ้ข ้อมูลสำคัญในงานวิจัย 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา จำนวน 5 ท่าน เก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลขนาดเล็ก โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาแต่ละราย ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ของผู้ให้ข้อมูลแต่
ละราย การวิจัยนี้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัยพบว่า
สมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา 6 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านความรู้และทักษะใน
ด้านวิศวกรรม 2) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความคุ้มทุน 3) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการคลัง 
Layout ของร้านสาขา 4) สมรรถนะด้านความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ร้านสาขา 5) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 
การติดตามและตรวจสอบการเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขา และ 6) สมรรถนะด้านความรู้เรื ่อง
เทคโนโลยีเพ่ือนำมาใช้ในการทำงาน  
 
คำสำคัญ: สมรรถนะวิศวกร งานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา เพ่ิมทักษะ 
 
ABSTRACT   

Covid-19 situation affecting all business sectors causing sales and revenues year on 
year to decrease One of the ways to maintain an enterprise's income level is cost reduction 
And develop people in the organization to have more potential, ABC company set a policy to 
increase skills ( Upskill) , especially employees who are important lines of the business.  
The study of Engineer Functional Competencies, the asset management segment of ABC company 
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is intended to study the competence of the engineering team.  The asset management 
segment of ABC Company is a qualitative research that uses a case study as a method.  
The key informants in the research consisted of executive’s level in the asset management of 
ABC Company 5  people collecting data from small data sources Data were collected by in-
depth interviews. Analysis of individual case study data by means of content analysis (Content 
Analysis)  of each data provider.  This research examined reliability with a triangular 
investigation. (Triangulation). The research results Engineer Group in the asset management of 
ABC Company. The research results Engineer Group in the asset management of ABC Company. The 
research results Engineer Group in the asset management of ABC Company. The 7 competency 
are 1)  Knowledge and skills in engineering 2)  Cost-effectiveness management 3)  Inventory 
management 4) Store layout 5) Knowledge of store equipment knowledge 6) Monitoring and 
audit management Maintenance of equipment within the branch store.  7)  Knowledge of 
technology to be used in work. 
 
Key Words: Engineer Functional Competencies, Asset management, Upskill 
 
บทนำ   

สถานการณ์ธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สถานการณ์การระบาดของโรค  
โคโรนา หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
(สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) ระบุว่า การระบาดของ 
COVID-19 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 รุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ทำให้ความเสี่ยงด้านต่ำ (Downside Risks) 
มีโอกาสเกิดสูงขึ ้น ประมาณการเศรษฐกิจในปี 2564 และ 2565 จึงมีโอกาสที่จะต่ำกว่ากรณีฐาน โดย
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด  และประกาศใช้
มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น อีกทั้งยังไม่มีกำหนดระยะเวลาของมาตรการที่แน่นอน สำหรับ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น
ตามมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดมากข้ึน ภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงทั่วประเทศ สาเหตุดังกล่าวทำให้ผลประกอบการและสภาพคล่องของแต่ละบริษัท
ได้รับผลกระทบ หนึ่งในวิธีการรักษาระดับรายได้ของกิจการคือ การลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาคนในองค์กรให้มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท ABC กำหนดนโยบายในการเพิ่มทักษะ (Upskill) โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นสายงาน
สำคัญของธุรกิจ คือ พนักงานตำแหน่งงานวิศวกรของส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา ที่เป็นทรัพยากร
บุคคลสำคัญอันดับต้น เนื่องจากสามารถทำงานได้หลายด้าน เช่น งานด้านวางแผน งานด้านคำนวณต้นทุน 
หรืองานด้านข้อมูล เป็นต้น พนักงานตำแหน่งงานวิศวกรมีอยู่ 2 กลุ่มงาน คือ วิศวกร Equipment Refurbish 
มีหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์ บริหารพื้นที่การจัดเก็บอุปกรณ์ ประเมินต้นทุนและคำนวณความคุ้มค่าในการ
นำอุปกรณ์ไปใช้ และวิศวกร Preventive Maintenance มีหน้าที ่บริหารจัดการและตรวจสอบการเข้า
บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขา การจัดทำข้อมูลการเข้าบำรุงรักษา และการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การบำรุงรักษาที่เหมาะสม 
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ดังนั้น หากสามารถทราบสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสมรรถนะวิศวกรด้วยเพิ่มทักษะ (Upskill) ในกลุ่มงานวิศวกร การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
และการสร้างความผูกพันในองค์กรต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม   

การวิจัยสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประเด็นการค้นคว้า ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ มีจุดกำเนิดของแนวคิดมาจาก McClelland (1973) ได้เขียน

บทความวิชาการเรื ่อง “Testing for Competence Rather than Intelligence” ที่อธิบายบุคลิกลักษณะ
ของคนว่าเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) มีส่วนที่เห็นและพัฒนาง่าย คือองค์ความรู้ (Knowledge) 
และทักษะ (Skill) ที่บุคคลมีอยู่ที่อยู่เหนือผิวน้ำ และส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้ำ ได้แก่ แรงจูงใจ 
(Motives) อุปนิสัย (Traits)  ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social 
Role) ส่วนที่อยู่ใต้น้ำมีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของบุคคลอย่างมาก และเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากการที่
บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทำงานอย่างใดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่  

ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกขยายความโดย Spencer and Spencer (1993) ได้ให้ความหมายของ 
คำว่า “สมรรถนะ” ไว้ว่า แนวพฤติกรรม แนวความคิดของบุคคลที่อยู่ในเบื้องลึกและฝังแน่น ซึ่งจะนำมาใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ลักษณะ (Characteristics) คือ 1) ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการ
ทำงานที่ใช้ความสามารถทางร่างกาย หรือความสามารถในกระบวนการทางความคิด (Mental or Cognitive)  
2) ความรู้ (Knowledge) เป็นข้อมูลหรือองค์ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจงที่บุคคลนั้น ๆ มี 3) แรงจูงใจ (Motive) 
เป็นสิ่งที่บุคคลคดิคำนึงถึง หรือต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งขับดันให้แสดงพฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ 
4) คุณลักษณะเฉพาะ (Traits) เป็นลักษณะทางกายภาพ (Physical) รวมถึงลักษณะนิสัยของบุคคลที่ต้อง
แสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นรูปแบบอย่างนั้น ๆ สม่ำเสมอ และ 5) อัตมโนทัศน์ (Self-concept) เป็น 
ทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) หรือจินตนาการ (Self-image) ของบุคคล  

ด้าน Dubois and Rothwell (2004) กล่าวถึง สมรรถนะว่า คือ คุณลักษณะที่ทุกคนควรที่จะมี และ 
ใช้ให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ลักษณะเหล่านี้ ประกอบด้วย 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) บุคลิกภาพ (Personality) แรงจูงใจทางสังคม (Social motivation) 
ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล (Personal characteristics) รวมไปถึง รูปแบบความคิด วิธีการคิด และความรู้สึก
และการกระทำ 

กล่าวโดยสรุปคือ สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ สำคัญและต้องได้รับการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยสามารถนำโมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) มาช่วยในการศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะ เพราะอุปนิสัยหรือภาพลักษณ์ภายในที่ไม่แสดงออก ถ้าสามารถนำสิ่งที่ซ่อนอยู่มาเป็น
แรงผลักดัน ก็ถือเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านหนึ่งได้เช่นกัน 

ระบบสมรรถนะสำหรับพนักงานหรือผู้บริหารที่นิยมใช้ โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ (เลิศชัย 
สุธรรมานนท์ (2557) คือ  
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1) สมรรถนะหลัก (Core/Strategic Competency) หร ือสมรรถนะที ่ท ุกคนในองค์กรต ้องมี  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถ บรรลุเป้าหมายและภารกิจตาม
วิสัยทัศน์ที่กำหนด  

2) สมรรถนะความเป็นผู้นํา (Managerial & Leadership Competency) หรือสมรรถนะที่ผู้บริหาร
ทุกคนในองค์กรต้องมี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการบริหารจัดการงาน ที่มีอยู่ทั้งในระดับบริหารและระดับ
พนักงานตามบทบาทหน้าทีท่ี่ไดร้ับในองคก์ร เพ่ือให้ปฏิบัติงานในงานระดับบริหารได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  

3) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional/Technical Competency) หรือสมรรถนะเฉพาะสาขา
อาชีพที่พนักงานในสาขาอาชีพนั้นต้องมี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของงานดา้น
ต่าง ๆ (Job Based) ตามลักษณะของงานที่แต่ละหน้าที่ในองค์กรต้องการ เพื่อให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นได้
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของวิศวกร พบว่า อารยา มูลทองชุน (2561) ได้กล่าวถึง
สมรรถนะของวิศวกร โดยแบ่งออกเป็นประเภทของแรงงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) แรงงานฝีมือ 
(Skilled Labor) หมายถึง ผู้มีความรู้ความชำนาญในงานอาชีพทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน การทำงานด้วยตนเองได้ เช่น วิศวกร แพทย์ เป็นต้น 2) แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-
Skilled Labor) หมายถึง ผู้ที่อยู่ในระดับกลาง ระหว่างแรงงานฝีมือและแรงงานไม่มีฝีมือ ซึ่งได้รับการเรียนรู้
หรือได้รับการฝึกอบรมเฉพาะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของงานอาชีพ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระดับกลางที่
เกิดจากการทำงานในหน้าที่ได้ เช่น ช่างเทคนิค ช่างอุตสาหกรรม เป็นต้น และ 3) แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled 
Labor) หมายถึง ผู้ทำงานซึ่งลักษณะงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากเพียงได้รับคำแนะนำก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เช่น กรรมกร เป็นต้น  

ด้าน พรนารี โสภาบุตร (2555) ได้กล่าวถึง ขอบเขตการปฏิบัติงานของวิศวกรจะมีความแตกต่างกัน 
โดยในแต่ละสาขา จะมีขอบเขตการปฏิบัติของวิศวกรแต่ละระดับที่แตกต่างกัน ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับสภา
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม  

ด้านการทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Gavrikova, Volkova & Burda. (2020) พบว่า
กลยุทธ์ของการจัดการทรัพย์สินแบ่งเป็น 4 ระดับหลัก คือ 1) ระดับองค์กร ที่จะทำอย่างไรจึงจะได้เปรียบจาก
การจัดการกลุ่มธุรกิจด้านการจัดการทรัพย์สิน 2) ระดับธุรกิจ/การแข่งขัน ในการจะได้รับและรักษาความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับสายธุรกิจได้อย่างไร 3) ระดับการทำงาน จะจัดการกิจกรรมเฉพาะภายใน
ธุรกิจได้อย่างไรในลักษณะที่สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ 4) ระดับปฏิบัติการที่เป็นวิธีจัดการกิจกรรมที่มี
ความสำคัญเชิง    กลยุทธ์ภายในแต่ละขอบเขตหน้าที่การงาน ที่เน้นเฉพาะประเด็นทางเทคนิค และยังให้
ภาพรวมที่กว้างขึ้นของการจัดการสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ภายในทั้งองค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการนี้เองเป็นกล
ยุทธ์ที่ทำให้เกิดงานวิจัยเพื่อหาสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นการเพ่ิมทักษะ (Upskill) ในกลุ่มงานวิศวกร  

รวมถึง Munn, Goh, Basson & Thorpe, D.  (2021) ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เช่นกัน เพื่อหาสมรรถนะของวิศวกรด้านการจัดการทรัพย์สินในออสเตรเลีย พบ 3 สมรรถนะ คือ 1) ทักษะ
ทางเทคนิค (Technical Skills) 2) ทักษะทางวิชาชีพ เน้นด้านการประสานงานภายในองค์กร (Professional 
Skills – Internally Focused) และ 3) ทักษะทางวิชาชีพ เน้นด้านการประสานงานภายนอกองค์กร 
(Professional Skills – Externally Focused)  
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นอกจากนี้ มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพกับ
ประสิทธิภาพด้านความยั ่งยืนของนักว ิจัย Maletiˇc, Maletiˇc, Al-Najjar & Gomišˇcek (2018) พบว่า 
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพ อันประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยงสินทรัพย์ทาง
กายภาพ การประเมินประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางกายภาพ การจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ทางกายภาพ 
และนโยบายและกลยุทธ์ของสินทรัพย์ทางกายภาพ ส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติงานทางสังคมที่เก่ียวข้องกับพนักงาน  

รวมถึง Mathieu, Rennotte, Romain, Vosse and Shehri (2017) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
สินทรัพย์ พบว่า การบริหารสินทรัพย์จะเกิดความแม่นยำยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการความเสี่ยงในกระบวนการ
ตัดสินใจ เนื่องจากเป้าหมายหลักของการจัดการสินทรัพย์ คือ ทำให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
ด้านประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้องเกิดการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนและความเสี่ยง 

กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มงานวิศวกร เปรียบได้กับกลุ่มแรงงานที่เป็นประเภทแรงงานฝีมือ (Skilled 
Labor) หมายถึง ผู้มีความรู้ความชำนาญในงานอาชีพทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน และสามารถทำงานด้วยตนเองได้ และในด้านขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิศวกรนั้นจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาวิชาในแต่ละสาขา และขอบเขตการปฏิบัติของวิศวกรแต่ละระดับยังแตกต่างกัน
ออกไป แต่องค์ประกอบของสมรรถนะพื้นฐานที่จะต้องมี คือ KSA คือ ความรู ้ (Knowledge) ในงานที่
เหมาะสมที่จะทำงานนั้น ๆ ให้ได้ดี ทักษะ (Skill) ความเชี่ยวชาญชำนาญในงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และ
คุณลักษณะพิเศษ (Attributes) แนวคิดในการทำงาน วิธีการทำงานที่แตกต่าง เฉพาะตัว หรืออุปนิสัย ทัศนคติ 
เพื่อเป็นตัวช่วยและเป็นตัวส่งเสริมให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลใน
องค์กร จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า สมรรถนะในกลุ่มงานวิศวกรเป็นสมรรถนะที่สำคัญ โดยกำหนดไว้
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ผลงานวิจัยยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินทรัพย์ทาง
กายภาพส่งผลทางบวกกับประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน 

ข้อมูลพื้นฐานของส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา 
ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาเป็นส่วนงานที่บริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินร้านสาขา เพื่อให้

ทรัพย์สินร้านสาขาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมไปถึงการบำรุงรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์
ในร้านสะดวกซื้อให้สามารถใช้งานได้ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งในร้านสาขาที่เปิดปกติ ร้านสาขาที่ต้อง
ปรับปรุง (Renovate) และ ร้านสาขาที่ปิดถาวร โดยมีหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์ร้านภายในสาขา ที่เกิน
ความจำเป็น หรืออุปกรณ์ที่ชำรุด ต้องการตัดจ่าย ขายซาก หรืออุปกรณ์ที่เกิดจากงานโปรเจค งานบริจาค
อุปกรณ์ และรวมไปถึงงานการบำรุงรักษา จะมีการตรวจสอบ (Monitor) จัดแผนเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ตาม
รอบที ่กำหนด อีกทั ้งงานการเข้าทำบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมแซม (Preventive Maintenance-
Corrective Maintenance) (PM CM) อุปกรณ์ให้กับร้านสาขา 

ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ  
1) ฝ่าย Asset Movement เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการทรัพย์สินร้านสาขาให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

โดยการนำทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นของทางร้านสาขา มาบริหารจัดการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และ
นำไปใช้งานในร้านสาขาอ่ืนต่อไป เพ่ือให้เกิดการลดต้นทุนในการสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่ รวมไปถึงการนำอุปกรณ์ที่
ตกรุ่น หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่สภาพดีนำไปบริจาค เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนขององค์กร โดยมี
วิศวกร Equipment Refurbish มีหน้าที่บริหารจัดการการนำอุปกรณ์ท่ีเกิดจากร้านปิดถาวร หรือกลุ่มอุปกรณ์
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ที่เกินความจำเป็น รวมถึงการบริหารพื้นที่การจัดเก็บอุปกรณ์ ประเมินต้นทุนและคำนวณความคุ้มค่าในการนำ
อุปกรณ์ไปใช้ 

2) ฝ่าย Preventive Maintenance-Corrective Maintenance เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเข้า
บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขาให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพื่อยืดอายุการใช้งาน และไม่ให้อุปกรณ์เสีย
และมีผลกระทบกับยอดขาย รวมไปถึงการตรวจจ่ายค่าบริการ และงานซ่อมบำรุงในภายในร้านสาขาทั่ว
ประเทศ รวมไปถึงการร่วมพัฒนาคุณภาพ Supplier ที่ให้บริหารให้มีศักยภาพในการทำงานที ่ดีและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวิศวกร Preventive Maintenance มีหน้าที่บริหารจัดการติดตามและตรวจสอบ 
การเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขา พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลประสิทธิภาพการเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวม
ไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานของผู้ให้บริการ และคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
บำรุงรักษาให้เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

การวิจัยเรื ่อง สมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC จำกัด นี ้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา 
  
วิธีดำเนินการวิจัย    

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้วิธีการศึกษาแบบรายกรณี 
(Case Study) เพื่อศึกษาสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC จำกัด ได้
ดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู ้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง คือ ผู ้บริหารใน

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ในสำนักบริหารทรัพย์สินองค์กร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและกำหนด
นโยบายการบริหารจัดการในสำนักบริหารทรัพย์สินร้านสาขา ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมี
อายุงาน 5 ปีขึ้นไป จำนวน 5 ท่าน เพื่อร่วมกำหนดสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มของกลุ่มงานวิศวกร ส่วน
งานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู ้วิจัยทำการสร้างเครื ่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) จากการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือเป็นลักษณะการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Interview Structured) เป็นรูปแบบและลักษณะผสมผสานระหว่างข้อ
คำถามหลักและการกำหนดประเด็นคำถามซักต่อเนื่อง มีการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) 
ของหัวข้อการแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยว่า จะต้องมีเนื้อหาที่ตรงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาวิจัย และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา Miller et al., (2003) งานวิจัยนี้มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกมีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00   

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้วิจัยมั่นใจได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนตอบคำถาม
ได้ตรงคำถามหลักเดียวกัน รวมถึงการได้ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทักษะการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้
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อุปกรณ์บันทึกเสียง การถอดเสียงสัมภาษณ์แบบคำต่อคำ การสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล และบันทึก
พฤติกรรมสำคัญ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดเล็ก จำนวน 5 คน เป็นรายกรณ ีด้วย

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญคนละ 40 - 50 นาท ีถือเป็นจำนวนและเวลา
ที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ (Creswell, 2003) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อกำหนดรูปแบบสมรรถนะ

ที่องค์กรต้องการ และจัดทำสมรรถนะตามกระบวนการจัดทำรูปแบบสมรรถนะโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละขั ้นตอน ด้วยการสรุปสมรรถนะแต่ละด้านของกลุ ่มงานวิศวกร พร้อมการเขียนคำจำกัดความ และ
รายละเอียดพฤติกรรมความสามารถ   

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือดำเนินการโดยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ด้วยวิธีการเก็บ

ข้อมูลมากกว่า 1 วิธี (Methodological Triangulation) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การ
สังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลสำคัญร่วมกับการสัมภาษณ์ และการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
การสะท้อนข้อมูลกับไปยังผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ในระหว่างการสัมภาษณ์ และเม่ือถอดคำสัมภาษณ์เสร็จแล้ว 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล   

ผลการวิจัยสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC จำกัด ได้ผล
สมรรถนะวิศวกร ดังนี้ 

1. สมรรถนะด้านความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง
หน้าที่ระดับบริหาร และมีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าวิศวกรควรต้องมีความเข้าใจ
ในลักษณะงานขององค์กร เปิดรับการทำงานหลายรูปแบบ มีทักษะในการบริหารจัดการฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ทำงานและคิดงานเป็นระบบเป็นขั้นตอน เนื่องจากงานความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรมจะ
ช่วยให้การทำงานเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความคุ้มทุน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 5 ท่าน ให้ความเห็นว่าการ
บริหารจัดการความคุ้มทุนมีความจำเป็น ต้องมีความรู้ในกระบวนการคิดคำนวณความคุ้มทุน การวิเคราะห์
ต้นทุน มีความละเอียดในการเลือกและสรรหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความคุ้มทุน เนื่องจากการบริหารจัดการ
ความคุ้มทุน จะช่วยวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มค่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบการนำอุปกรณ์เก่ามาใช้งานหรือสั่งซื้อ
ใหม่ สามารถทำให้ทราบถึง Total Cost การบริหารจัดการต้นทุนไดค้วร  

3. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการคลัง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 5 ท่านส่วนใหญ่ให้ความเห็นการบริหาร
จัดการคลังมคีวามสำคัญและจำเป็น จึงต้องมคีวามรู้ทางด้านโลจิสติกส์ พยากรณ์ (Forecast) การจัดเก็บสินค้า 
การบริหารจัดการคลังเพื่อคำนวณ inventory พร้อมทั้งมีความละเอียด แม่นยำ เนื่องจากการบริหารจัดการ
คลังจะช่วยในเรื่องการคำนวณ Inventory การบริหารจัดการพื้นที่ รวมไปถึงการควบคุมและจัดการทรัพยส์ิน
เกินความจำเป็นเพื่อให้ได้ Return of Asset กลับมา และการบริหารจัดการพื้นที่คลังที่ดีทำให้ไม่เกิด Dead 
Stock  
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4. สมรรถนะด้านความรู้ในเรื ่องอุปกรณ์ร้านสาขา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ ให้ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในเรื่องความรู้ ในเรื่องอุปกรณ์ร้านสาขาว่า ต้องมีการ Update ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อยู่
เสมอ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษา หมั่นตรวจสอบข้อมูลประกาศมาตรฐานขององค์กร เพราะว่ามีอุปกรณ์ใหม่นำเข้ามา
ในร้านและมีการยกเลิกอุปกรณ์เดิมเสมอ 

5. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ การติดตามและตรวจสอบการเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้าน
สาขา ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดให้ความเห็นว่า การติดตามการตรวจสอบการเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ มี
ความสำคัญ ช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเบื้องต้น การ
วิเคราะห์ข้อมูล มีแผนการติดตามและการควบคุมให้ Supplier เข้าให้บริการให้ตรงตามแผน และการเป็นผู้มี
คุณลักษณะผู้ตรวจและติดตามท่ีดี 

6. สมรรถนะด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นถึงความ
จำเป็นและความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพราะเทคโนโลยีช่วยในการทำงาน และ
สามารถลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้อีกด้วย โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานทั้ง
ในร้านและในด้านจัดการทรัพย์สินร้านสาขา การมคีวามกระตือรือร้น และใฝ่หาความรู้เพิ่ม 

จากผลการวิจัยสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC จำกัด ได้สามารถ
สรุปสมรรถนะวิศวกรและความหมายของแต่ละสมรรถนะได้ ดังนี้ 

1. สมรรถนะด้านความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรม หมายถึง ความรู้ด้านวิศวกรเพื่อมองภาพการ
ทำงานแบบเป็นระบบและขั้นตอน และควรจะเพิ่มทักษะและความรู้ในด้านบริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง
ได้ครบทุกด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านทักษะ (Skill) ในด้านวิศวกรรม เป็นทักษะในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ ทำให้มองภาพการทำงานแบบเป็นระบบและขั้นตอน 2) ด้าน
ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะด้านวิศวกร การคิดงานเป็นระบบขั้นตอน และควรเพ่ิมความรู้ในด้าน
บริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองได้ครบทุกด้าน 3) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) เป็นความเข้าใจในลักษณะ
งานและเปิดรับการทำงานหลายรูปแบบ 

2. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความคุ้มทุน หมายถึง ความรู้ในการบริหารจัดการความคุ้มทุน 
อันเนื่องจากการบริหารจัดการความคุ้มทุน จะช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อนำมาเปรียบเทียบการนำ
อุปกรณ์เก่ามาใช้งานหรือสั่งซื้อใหม่อะไรคุ้มค่ากว่า ประกอบด้วย 1) ด้านทักษะ (Skill) ควรมีทักษะด้าน
วิเคราะห์ต้นทุน 2) ด้านความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการการทำงานในการคิดคำนวณความคุ ้มทุน  
3) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) คำนวณล่วงหน้า (Forecast) เพ่ือการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม 

3. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการคลัง หมายถึง ความรู้การบริหารจัดการคลัง สินค้าคงคลัง 
(Inventory) การบริหารจัดการพ้ืนที่ รวมไปถึงการควบคุมและจัดการทรัพย์สินเกินความจำเป็นเพื่อให้ได้อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (Return of Asset) ประกอบด้วย 1) ด้านทักษะ (Skill) คำนวณล่วงหน้า 
(Forecast) เพื่อการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม 2) ด้านความรู้ (Knowledge) ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
การบริหารจัดการคลังเพื่อคำนวณสินค้าคงคลัง (Inventory) 3) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) ความละเอียด 
แม่นยำ 

4. สมรรถนะด้านความรู ้ในเรื ่องอุปกรณ์ร้านสาขา หมายถึง ความรู ้ในเรื ่องอุปกรณ์ร้านสาขา 
ประกอบด้วย 1) ด้านทักษะ (Skill) ทักษะด้านวิศวกรในด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ 2) ด้านความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับอุปกรณ์ร้านสาขา 3) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) ควร
จะต้องมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษา 
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5. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการติดตามและตรวจสอบการเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขา 
หมายถึง การติดตาม การตรวจสอบ การเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์จะช่วยให้การทำงานของSupplier มีความถี่  
ที่ตรงตามรอบที่กำหนด 1) ด้านทักษะ (Skill) การติดตามแผน ควบคุมให้ Supplier เข้าให้บริการให้ตรงตาม
แผน 2) ด้านความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ด้าน
คุณลักษณะ (Attribute) ผู้ตรวจและติดตามท่ีดี 

6. สมรรถนะด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน หมายถึง การนำเทคโนโลยีที่
เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านสาขามาใช้ในการทำงาน เพื่อสามารถลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน 
ประกอบด้วย 1) ด้านทักษะ (Skill) การบริหารจัดการร้านสาขา 2) ด้านความรู้ (Knowledge) ความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีเบื้องต้น 3) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) มีความกระตือรือร้น และใฝ่หาความรู้เพิ่ม 

ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลถึงสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท 
ABC จำกัดได้ ดังนี้ 

1. สมรรถนะวิศวกร ทั ้ง 6 สมรรถนะอันประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู ้และทักษะในด้าน
วิศวกรรม สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความคุ้มทุน สมรรถนะด้านการบริหารจัดการคลัง สมรรถนะด้าน
ความรู ้ในเรื ่องอุปกรณ์ร้านสาขา สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ การติดตามและตรวจสอบการเข้า
บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขา และสมรรถนะด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน เป็น
สมรรถนะที่สอดคล้องกับระดับปฏิบัติการหรือสมรรถนะในกลุ่มงานที่มีความสำคัญเชิง กลยุทธ์ภายในขอบเขต
หน้าที่ในด้านการจัดการทรัพย์สินร้านสาขา (Gavrikova et al., 2020) เป็นสมรรถนะที่ประกอบด้วยความรู้ 
ทักษะ และอัตมโนทัศน์ สอดคล้องกับลักษณะของสมรรถนะที่ประกอบด้วย องค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) แรงจูงใจ (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อ
สังคม (Social Role) (McClelland, 1973, Spencer and Spencer, 1993, Dubois and Rothwell, 2004)  

2. สมรรถนะวิศวกร ทั้ง 6 สมรรถนะที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูล พบว่า สะท้อนถึงความรู้ทักษะและ
คุณลักษณะเฉพาะของงานด้านต่าง ๆ (Job Based) ตามลักษณะของงานที่แต่ละหน้าที่ในองค์กรต้องการ 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (เลิศชัย สุธรรมานนท์, 2557) ซึ่งวิศวกรเป็นแรงงาน
ฝีมือ (Skilled Labor) ที่ต้องมีความรู้ความชำนาญในงานอาชีพทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานด้วยตนเองได้ (อารยา มูลทองชุน, 2561) สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกิดจาก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Munn et al. (2021) ที่พบ 3 สมรรถนะ คือ 1) ทักษะทางเทคนิค 
(Technical Skills) 2) ทักษะทางวิชาชีพ เน้นด้านการประสานงานภายในองค์กร (Professional Skills – 
Internally Focused) และ 3) ทักษะทางวิชาชีพ เน้นด้านการประสานงานภายนอกองค์กร (Professional 
Skills – Externally Focused)  

3. สมรรถนะวิศวกร ทั้ง 6 สมรรถนะ เป็นสมรรถนะของกลุ่มงาน จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพกับประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของ Maletiˇc et al. 
(2018) พบว่า แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพ อันประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยง
สินทรัพย์ทางกายภาพ การประเมินประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางกายภาพ การจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ทาง
กายภาพ และนโยบายและกลยุทธ์ของสินทรัพย์ทางกายภาพ ส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานด้านความ
ยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติงานทางสังคมที่เก่ียวข้องกับพนักงาน 

4. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความคุ้มทุน สมรรถนะด้านการบริหารจัดการคลัง สมรรถนะด้าน
ความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ร้านสาขา สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ การติดตามและสมรรถนะด้านตรวจสอบ
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การเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขา เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ต้อง
บริหารจัดการต้นทุนและความเสี่ยงของร้านสาขา คลังสินค้า อุปกรณ์ร้านสาขา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mathieu et al. (2017) ที่พบว่า การสร้างความสมดุลระหว่างต้นทุนและความเสี่ยง ทำให้มั่นใจว่าองค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลการวิจัย 

สมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขาของบริษัท ABC จำกัด สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ ดังนี้ 

สมรรถนะวิศวกร ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรม 
2) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความคุ้มทุน 3) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการคลัง 4) สมรรถนะด้าน
ความรู้ในเรื ่องอุปกรณ์ร้านสาขา 5) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ การติดตามและตรวจสอบการเข้า
บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้านสาขา และ 6) ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือนำมาใช้ในการทำงาน 

กลุ่มงานวิศวกรเป็นกลุ่มแรงงานที่เป็นประเภทแรงงานฝีมือ ที่ต้องมีความรู้ความชำนาญในงานอาชีพ
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน และสามารถทำงานด้วยตนเองได้ โดย
วิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา จำเป็นต้องมีท้ัง 6 สมรรถนะ โดยแต่ละสมรรถนะจะมีองค์ประกอบ
ของสมรรถนะพื้นฐาน คือ KSA คือ ความรู้ (Knowledge) ในงานที่เหมาะสมที่จะทำงานนั้น ๆ ให้ได้ดี ทักษะ 
(Skill) ความเชี่ยวชาญชำนาญในงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และคุณลักษณะพิเศษ (Attributes) แนวคิดในการ
ทำงาน วิธีการทำงานที่แตกต่าง เฉพาะตัว หรืออุปนิสัย ทัศนคติ เพื่อเป็นตัวช่วยและเป็นตัวส่งเสริมให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลในองค์กร 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการ

ทรัพย์สินร้านสาขา โดยต้องประเมินสมรรถนะเพ่ือช่องว่างในการพัฒนา 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะวิศวกร ส่วนงานจัดการทรัพย์สินร้านสาขา เพื่อความ
สมบูรณ์ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิศวกร การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพในกลุ่มงานวิศวกร 
เพ่ือสร้างความผูกพันในองค์กรต่อไป 

2.2 แนวทางการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ได้ เพ่ือที่จะได้พัฒนาบุคลากร
ในองค์กรได้ทั่วทั้งองค์กร และยังเป็นการพัฒนายกระดับความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เป็นระบบอีกด้วย 
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