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การศึกษาสวนบุคคลน้ีมุงพิจารณาประเด็นเรื่อง “ความสําเร็จในการจัดการตอนรับ

อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล : ปจจัยความผูกพันและการพัฒนาประสิทธิภาพ” เน่ืองจาก
ผูเขียนเห็นความสําคัญของเจาหนาที่ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่มีผลอยางมากตอการ
ดําเนินการขององคการทุกองคการ รวมถึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดวย 

ในปจจุบัน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวของกับการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล มีความมีความหลากหลายทั้งในดานภูมิหลัง คุณวุฒิทางการศึกษา และ
ลักษณะงาน เน่ืองจากการจัดการตอนรับอาคันตุกะในแตละครั้งมีการดําเนินงานหลายสวนต้ังแตการ
จัดการประชุมเตรียมการ การจัดวาระงาน การเตรียมพื้นที่ การประดับตกแตงสถานที่ การกําหนดพิธีการ 
และการประชาสัมพันธ ประกอบกับการเตรียมการจัดการตอนรับแตละครั้งยังมีปจจัยที่เกิดจากความ
ตองการของผูบริหารระดับสูงสุด และผูบริหารทางการเมืองในทําเนียบรัฐบาลดวย ดังน้ัน การจะ
ดําเนินการจัดการตอนรับใหสําเร็จลุลวงสมตามวัตถุประสงคไดน้ัน เจาหนาที่จะตองมีความผูกพนัและ
มุงมั่นต้ังใจ และทุมเทใหแกการดําเนินงาน 

ในการศึกษาความผูกพันของเจาหนาที่ตอองคการอันเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการ
จัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล น้ัน ผูเขียนไดใชแนวคิดเกี่ยวกับ “ความ
ผูกพันของพนักงานตอองคการ” (Employee Engagement) เปนแนวทางการศึกษา โดยการสังเกต
อยางมีสวนรวมตลอดระยะเวลาที่ไดจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ระหวางเดือนพฤษภาคม 
2557-เดือนพฤษภาคม 2559 พรอมทั้งไดสัมภาษณผูบริหารระดับนโยบาย และเจาหนาที่สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของกับการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาลวาความผูกพันที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร 

ในบทที่ 4 ซึ่งเปนบทสรุป ผูเขียนไดใหขอเสนอแนะในการเสริมสรางความผูกพัน และการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลไวเพื่อเปนประโยชนตอไป 
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เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีตอองคการอันเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยเนนกลุม
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบและทํางานที่เกี่ยวของกับการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล พรอมทั้งจัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอไป
ดวย ผูเขียนขอแสดงความซาบซึ้งและระลึกถึงบุคคลตางๆ ที่ไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือใหการ
จัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลุลวง 

ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ  อริยปรัชญา ศาตราจารย ดร. สรอยตระกูล 
อรรถมานะ และศาสตราจารย ดร. พลภัทร  บุราคํา ที่ไดสละเวลาอันมีคามาใหคําแนะนําอันมีคุณคา
และมีประโยชนตอโครงสราง เน้ือหา และรูปแบบของรายงานการศึกษาน้ี 
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และนางสาวปราณี  ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่ได
อนุญาตและสนับสนุนใหผูเขียนไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมงานที่สํานักแบบพิธีและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เปนกําลังใจพรอมทั้ง
รับภาระงานระหวางในระหวางที่ผูเขียนเขารับการอบรม 

นอกจากน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณนางสาวภัทรัตน  หงษทอง ผูอํานวยการสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทานที่ทําใหการเขารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 8 ดําเนินไปอยางมีคุณภาพ เต็มไปดวยความสุข และสําเร็จลุลวงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังไดดูแลผูเขารับการอบรมเปนอยางดีและเปนกันเองประหน่ึงเปนบุคคลใน
ครอบครัว และขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ทุกทานที่ทําใหตลอดระยะเวลาการ
อบรมเปนชวงเวลาแหงความสุข สนุกสนาน และไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่มีคุณคารวมกัน ซึ่งผูเขียนรูสึก
เปนเกียรติและภาคภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหน่ึงของการอบรมหลักสูตรน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ความเปนมา 
องคการเปนระบบของสังคมที่ซับซอน ซึ่งการดําเนินการหรือผลการดําเนินการของ

องคการจะมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จหรือไม ปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่มีผลอยางมากตอการ
ดําเนินการขององคกรคือการทํางานของเจาหนาที่และทีมงาน เชนเดียวกับที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเปนองคการที่เปนทางการที่ตองอาศัยเจาหนาที่และทีมงานในการที่จะผลักดันใหการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตอกําหนดเวลา 
เน่ืองจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบในการอํานวยการใหแก
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และขาราชการการเมืองสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ในดานการเมือง วิชาการ เลขานุการ ดานพิธีการของนายกรัฐมนตรี ทั้งในสวน
ของพิธีการในประเทศและพิธีการตางประเทศ รวมถึงงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีที่
นายกรัฐมนตรีเขาเฝาฯ เขารวมงาน หรือเปนประธานในงาน ทําใหภารกิจของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรียังมีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ นอกจากเจาหนาที่จะตองปรับตัวตอการทํางานกับ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณทางการเมือง และปรับการทํางานให
เขากับเปาประสงคของนโยบายของรัฐบาลหรือผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณทางการเมืองเชนเดียวกันแลว เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังมีผูบริหารทาง
การเมืองจํานวนมากในเวลาเดียวกันที่บางครั้งมาจากพรรคการเมืองที่แตกตางกัน ดังน้ันการทํางาน
ของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงตองอาศัยความรวมมือกันระหวางหลายกอง/สํานัก
ภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ตองประสานงานกันอยาง
ใกลชิด และมักจะไดรับมอบหมายภารกิจเรงดวนที่มีความแปลกใหมอยูเสมอ  

ดังน้ัน เจาหนาที่ในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเปนสวนประกอบสําคัญที่
ผลักดันใหการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมาย ตอบสนอง
ความตองการของผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดและผูบริหารทางการเมือง และทันตอกําหนดเวลา  

ทั้งน้ี ในการดําเนินงานดานพิธีการของนายกรัฐมนตรีในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งถือเปนภารกิจหลักประการหน่ึงของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีน้ันมีความสําคัญอยางย่ิง มีความละเอียดออน มีรายละเอียดมากมายและยังมีขอควร
ระวังหลายประการแตกตางกันไปในแตละโอกาสของการตอนรับ และยังผิดพลาดไมไดน้ัน เจาหนาที่
ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่เกี่ยวของจึงตองมีความอดทนสูงและมีความมุงมั่นเปน
อยางมากในการรับผิดชอบจัดทํารายละเอียด เตรียมการ และดําเนินการในการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล 
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1.1.2  สภาพปญหาในปจจุบัน  
เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับการ

จัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล มีความหลากหลายทั้งในดานภูมิหลัง คุณวุฒิ
ทางการศึกษา และลักษณะงาน เน่ืองจากการจัดการตอนรับอาคันตุกะในแตละครั้งมีการดําเนินงาน
หลายสวนต้ังแตการจัดการประชุมเตรียมการ การจัดวาระงาน การเตรียมพื้นที่ การประดับตกแตง
สถานที่ การกําหนดพิธีการ และการประชาสัมพันธ จึงจะมีเจาหนาที่จากหลายสํานักเขามารวมกัน
จัดเตรียมงาน เชน สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย สํานักแบบพิธีและรับรอง สํานักการเมือง
ตางประเทศ และสํานักโฆษก 

ความแตกตางของเจาหนาที่ดังกลาวจึงเปนความทาทายในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล แมวาการจัดการตอนรับการเยือนของอาคันตุกะของรัฐบาล
ในแตละระดับแมวาจะมีแนวปฏิบัติและกฎเกณฑที่กําหนดรูปแบบตอนรับในแบบของประเทศไทยไว
อยูแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวการจัดพิธีการตอนรับอาคันตุกะน้ัน การกําหนดลําดับพิธีการแตละ
ครั้งจําเปนตองมีความยืดหยุน มีการสลับลําดับการจัดพิธีแตละพิธีหรือการใชสถานที่ในการจัดพิธีแต
ละพิธี ข้ึนกับเงื่อนไขของการเยือนในครั้งน้ัน และในบางกรณีอาจตองมีการกําหนดการพิเศษให
เหมาะสมกับชวงเวลาหรือโอกาสของการเยือนดวย นอกจากน้ี แมวาพิธีการที่ใชในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะจะเปนหลักสากลที่เขาใจและถือปฏิบัติรวมกัน แตแนนอนวามีบางประเทศที่นําธรรมเนียม
ปฏิบัติของประเทศตนมาเปนเงื่อนไขในการดําเนินการ ซึ่งรวมถึงการนําธรรมเนียมปฏิบัติน้ันติด
ออกมาใชในการเดินทางเยือนตางประเทศดวย ดังน้ัน มีหลายโอกาสที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จะไดรับแรงกดดันและคําขอหลายรูปแบบที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติที่ฝายไทยใชในการตอนรับ
อาคันตุกะตางประเทศ  

ปจจัยสําคัญที่ไมย่ิงหยอนไปกวาการพิจารณาคํารองขอของฝายอาคันตุกะคือความ
ประสงค ความนิยม หรืออัธยาศัยของนายกรัฐมนตรีไทยที่เปนเจาบาน รวมไปถึงความประสงค 
ความเห็น หรือคําสั่งการของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีตอการจัดการตอนรับอาคันตุกะในแตละครั้ง 
นอกจากน้ี ยังมีบางกรณีที่มีขอสังเกตหรือความประสงคที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
รายละเอียดในการตอนรับอยางกระทันหัน ซึ่งไมวาจะเปนในกรณีใดๆ ที่มิไดผิดธรรมเนียมปฏิบัติหรือ
แนวทางการปฏิบัติทางการทูตแลว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการ
ตอบสนองความตองการ ความประสงค ขอแนะนํา หรือคําสั่งการเหลาน้ันใหสําเร็จลุลวง ทันเวลา 
และสงเสริมภาพลักษณของนายกรัฐมนตรี 

ดังน้ัน การจะจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ใหสําเร็จ
ลุลวงสมตามวัตถุประสงคไดน้ัน จําเปนตองอาศัยความรวมแรงรวมใจและความทุมเทที่มีรวมกันใน
การที่จะทําใหงานขององคการประสบความสําเร็จ ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจ
และความทุมเทใหแกองคการไดคือความผูกพันที่เจาหนาที่มีตอองคการ 

ดังจะเห็นไดจากการซึ่งในชวงเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล รวมจํานวน
อาคันตุกะจํานวน 10 ทาน จํานวน 12 ครั้ง โดยแบงเปนการเยือนในระดับตางๆ ไดตามตารางที่ 1 ซึ่ง
ในการตอนรับแตละครั้งที่ผานมามีรายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งแบบที่รูลวงหนาและแบบ
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กระทันหัน การจัดการตอนรับใหประสบความสําเร็จจึงตองอาศัยประสบการณ ความรวมมือ และการ
ตัดสินใจที่เด็ดขาดของผูบริหารและความรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือตางๆ รวมถึงความรวดเร็วในการประสานงานและความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ัน รายงานการศึกษาฉบับน้ีจึงจะศึกษาวาทามกลางแรงกดดันรอบดาน 
ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ไดสําเร็จไดอยางไร และจะมีแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานไดอยางไร 

 
ตารางท่ี 1  ขอมูลการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ระหวางพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2559 

 
ระดับการเยือน ครั้ง รายนามอาคันตุกะ 

การเยือนอยางเปนทางการ  
(Official Visit) 

5  (1) นายกรัฐมนตรีแหงสหพันธรัฐรัสเซีย 
(2) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
(3) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรลีงักา 
(4) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกมัพูชา 
(5) รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอินเดีย 

การเยือนเพื่อเจรจาทํางาน  
(Working Visit) 

2  (1) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐฟจิ 
(2) ประธานาธิบดีแหงรัฐปาเลสไตน 

ในฐานะแขกของรัฐบาล  
(Visit as Guest of  
the Government) 

5  (1) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 
(2) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(3) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(4) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(5) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

เพื่อศึกษาความผกูพันตอองคการของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่เปนปจจัย
ตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล และจัดทําเปน
ขอเสนอแนะในการสรางความผูกพันและการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะครอบคลุมปจจัยดานความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เปนปจจัยความสําเร็จในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ระหวางเดือนพฤษภาคม 2557-เดือนพฤษภาคม 2559 โดยเปนการศึกษา
เชิงคุณภาพ ดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะห และเก็บขอมูลจากเอกสารที่สําคัญ รวมถึงการ
ใชวิธีการสัมภาษณบุคคลที่มีสวนสําคัญในการบริหารงานและจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล 
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ประกอบดวย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายบริหาร ผูอํานวยการสํานักที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ เพื่อนํามาซึ่งขอสรุป
ของการศึกษา 
 
1.4 ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1  สามารถระบุไดวาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เปนปจจัยตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบ
รัฐบาล  

1.4.2  นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบ
รัฐบาล 
 
1.5  นิยามศัพท 

ผูบริหารฝายการเมือง และผูบริหารระดับนโยบาย หมายถึง นายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

ผูบริหาร หมายถึง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย 

เจาหนาท่ี หมายถึง ขาราชการต้ังแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ และจางเหมาบริการ 

ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคลากรในองคการตอองคการ ยินดีที่
จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนและสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหองคการไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ 

งานดานพิธีการเปนงานที่เกี่ยวของกับแบบแผน ธรรมเนียม และประเพณีปฏิบัติ ทําใหแทบ
ไมมีทฤษฎีในทางวิชาการเปนตัวกําหนดแนวทาง อยางไรก็ดี ในปจจุบันการดําเนินงานดานพิธีการ
และพิธีการทูตมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเหมาะสมกับยุคสมัย จึงสามารถนําแนวคิดในการ
บริหารจัดการมาประยุกตใชและประกอบการศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะได การศึกษา
ช้ินน้ีจึงไดใชแนวคิดเกี่ยวกับ “ความผูกพันของพนักงานตอองคการ” (Employee Engagement)  
ในการอธิบาย 

ความผูกพันตอองคการ1 หมายถึง องคการที่จะประสบความสําเร็จ องคการที่สราง
ประโยชนใหกับสังคม องคการที่ใหโอกาสแกพนักงาน สมาชิกมักจะมีความรูสึกรักองคการภาคภูมิใจ
ที่ไดเปนสมาชิกเปนสวนหน่ึงของ องคการ มีความรูสึกรวมกับองคการสูง และทําตนเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ เชน ต้ังใจทํางาน ดูแลรักษาทรัพยสินขององคการเหมือนกับของของตน ซึ่งความผูกพัน
ตอองคการมีอยู 2 ลักษณะ ประกอบดวย 1) ความผูกพันในเชิงความรูสึก ซึ่งความต้ังใจของพนักงาน
ที่จะคงอยูกับองคการเน่ืองมาจากเช่ือมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ และเต็มใจ
ที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ และ 2) ความผูกพัน
เน่ืองจากตองการอยูกับองคการเพราะที่องคการมีความเหมาะสมที่จะคงอยูเปนสมาชิกตอไป 
(Continuance Commitment)  

ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคคลถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง เพราะความผูกพันเปนที่
สิ่งที่แสดงออกหรือเปนตัวบงช้ีถึงความรัก ความภาคภูมิใจ การยอมรับและการยึดมั่นในจุดมุงหมาย
และอุดมการณขององคการ อันเปนผลใหบุคลากรที่มีความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาและ
ประโยชนขององคการ ตลอดจนมีความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกตลอดไป2 

ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวาความผูกพันตอองคการมีความสําคัญ เ น่ืองจากจะทําให
ความสามารถในการทํางานของพนักงานเพิ่มมากข้ึนเพราะพนักงานจะเช่ือวางานที่ตนทําอยูมี
ความสําคัญและจะย่ิงทํางานหนักข้ึน ความผูกพันจะทําใหพนักงานตองการอยูกับองคการจึงลดการ
สูญเสียจากการลาออกของพนักงาน พนักงานที่ผูกพันกับองคการจะมองโลกในแงดีและกระตือรือรน
ที่จะพูดถึงที่ทํางานตนกับลูกคาหรือเพื่อนหรือครอบครัววาพวกเขาสนุกกับการทํางานอยางไรอันเปน
การชวยกระจายขาวดีขององคการ พนักงานรูสึกพึงพอใจ มีความสุข สนุกกับการทํางานและตองการ
                                                
1
 สุพานี  สฤษฏวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม: แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2549), หนา 98-99. 
2
 Buchanan,B., "Building organization commitment: The Socialization of Manager in Work 

organization," Administrative Science Quarterly 19, 40 (1974): 535-543. 
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มาทํางานทุกวัน ความผูกพันตอองคการทําใหพนักงานมีใจนึกถึงผูอื่นและมักจะตองการใหองคการที่
ตนทํางานอยูรักชุมชนและสังคมดวย และความผูกพันตอองคการทําใหพนักงานที่ผูกพันเปนนัก
สื่อสารที่ดีและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพตอเพื่อนรวมงาน หัวหนา และลูกคา และมักจะ
สนทนากันอยางสรางสรรคและกระตุนความคิดจนบางครั้งกลายเปนการระดมสมองที่สรางประโยชน
ตอองคการอันนําไปสูการสรางนวัตกรรมและแนวความคิดใหมๆ นอกจากน้ี ความผูกพันตอองคการ
ทําใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค โดยจะพยายามคนหาหนทางที่จะทําภารกิจหรือโครงการให
สําเร็จดวยวิธีการใหมๆ อันจะนําไปสูการกระตุนผลผลิตและกําไรขององคการ อีกดวย 

2.1.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา “ผูกพัน”3 หมายถึง มี

ความเปนหวงกังวลเพราะรักใคร กอใหเกิดพันธะที่จะตองปฏิบัติตามองคการ ศูนยรวมกลุมบุคคลหรอื
กิจการที่ประกอบกันข้ึนเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน
กฎหมายหรือในตราสารจัดต้ัง ซึ่งอาจเปนหนวยงานของรัฐ เชน องคการของรัฐบาล หนวยงานเอกชน 
เชน บริษัท จํากัด สมาคมหรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ4 จึงกลาวไดวา 
ความหมายของความผูกพันตอองคการ นาจะหมายถึง การเกิดความกังวล รักใครในหนวยงานที่
ปฏิบัติซึ่งกอใหเกิดพันธะที่จะตองปฏิบัติตาม 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ5 แบงออกไดเปน 4 ปจจัยหลัก 
ไดแก 

1)  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน สถานภาพการสมรส ซึ่งปจจัยสวนบุคคลจะมีผลตอความผูกพัน
ตอองคการ เชน พนักงานอายุมากข้ึนเทาไรก็จะมีความผูกพันตอองคการมากข้ึนเทาน้ัน  

2)  ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ไดแก ความสําคัญของงาน ลักษณะงานที่ทาทาย 
การมีสวนรวมในการทํางาน การมีโอกาสกาวหนา ความมีอิสระในการทํางาน ซึ่งลวนแลวแตมี
ความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการ 

3)  ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะขององคการ เชน ลักษณะการกระจายอํานาจใน
องคการ ความสําคัญของหนาที่งานของตนตอองคการหรือเพื่อนรวมงาน ความชัดเจนของกฎ
ขอบังคับ ข้ันตอนตางๆ ในการทํางาน ความเปนเจาของกิจการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
ทํางาน 

4)  ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน เปนปจจัยที่เกี่ยวกับความรูสึกของ
พนักงานแตละคนในการรับรูตอการปฏิบัติงานในองคการอยางไร ในลักษณะตางๆ เชน ความรูสึกวา
ตนมีความสําคัญตอหนวยงาน ความรูสึกวาหนวยงานมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี
                                                
3
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุคสพับลิเคชั่น จํากัด, 

2546), หนา 741. 
4
 เรื่องเดียวกัน, หนา 1321. 

5
 สายพิณ  สวางจิต, “ปจจัยที่มีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทมหพันธไฟ

เบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน),” (การคนควาอิสระ. ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2548). 
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ความชอบ ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงาน ความพึงพอใจตอผลประโยชนตอบแทน
พิเศษ ลวนแลวแตมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการทั้งสิ้น 

Porter & Steers6 ไดศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันอยางตอเน่ืองและพบวาปจจัยที่มี
ผลตอองคการ แบงออกเปน 4 กลุม คือ 

1) ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) เชน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนตน 

2) โครงสรางองคการ (Organization Characteristic) ตองมีลักษณะที่เปนระบบ
แบบแผน มีหนาที่เดนชัด มีการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ การใหผูรวมงานมีการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมเปนเจาของ การเปนสวนหน่ึงขององคการ ความเปนทางการ 

3) ลักษณะของบทบาท (Role-related Characteristic) เชน งานที่ผูปฏิบัติ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบอยูมีความทาทาย ความกาวหนาในการทางาน การปอนขอมูลกลับการมี
ความหมายของงานที่ทาเปนงานที่มีคุณคา มีบทบาทเดนชัด ความสัมพันธกับผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา เปนตน 

4) ประสบการณในการทางาน (Work Experience) เชน ทัศนคติของกลุมการ
ทํางานที่มีผลตอองคการ ความนาเช่ือถือขององคการ การรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญ ความสามารถ
ในการพึ่งพาไดและการปฏิบัติตัวของผูบังคับบัญชา เปนตน 

ปรัชญา  วัฒนจัง7 ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่แสดงออก
ซึ่งสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคการ ย่ิงบุคคลมีความผูกพันตอองคการสูงข้ึนมากเทาไร แนวโนม
ที่จะลาออกหรือทิ้งองคการไปก็ลดนอยลงไปเทาน้ัน โดยมีแนวความคิดวาความผูกพันตอองคการน้ัน
ประกอบดวย 3 มิติ มิติแรก คือ ความผูกพันดานจิตใจ มีมุมมองวาคนอยูทํางานกับองคการโดยไม
ลาออกไปเพราะความตองการของเขาเอง (Want) สวนมิติที่สอง คือความผูกพันดานการคงอยูกับ
องคการน้ัน มีมุมมองวาคนตองอยูกับองคการเพราะเขามีความจําเปนตองอยูกับองคการตอไป ( 
Need to) สวนมิติที่สามมีมุมมองวาความผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพกับองคการไวเพราะเขารูสึกวา
เขาตองอยู (Ought to) กับองคการตอไป 

ภรณี กีรติบุตร8 กลาวไววา ผลของความผูกพันตอองคการจะนําไปสูประสิทธิภาพ
ขององคการ ดังน้ี 

1) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ ตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มี
แนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการในองคการในระดับที่สูง 

                                                
6
 Porter, Lyman W., & Steer, Richard M., "Organizational Work, Personal Factor in Employee and 

Absenteeism," Psychological Bulletin 80, 2 (1977). 
7
 ปรัชญา  วัฒนจัง, “ความผูกพันตอองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงาน บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน),” (ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2549), 20, 
8
 ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, การประเมินประสิทธิภาพขององคการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนทสโตร, 2529), 

หนา 97, 
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2)  พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลา
ที่จะอยูกับองคการตอไป เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

3)  พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ และเลื่อมใสในศรัทธาและเปาหมายของ
องคการรูสึกวาตนมีสวนรวมในองคการ รูสึกผูกพันอยางมากตองาน รูสึกวาตนสามารถทําประโยชน
ใหกับองคการใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 

4)  พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง เต็มใจที่จะใชความพยายามใน
การทํางานใหกับองคการ ความพยายามดังกลาวมีผลทําใหงานอยูในระดับดี 

กลาวไดวา ผลความผูกพันตอองคการความผูกพันตอองคการมีผลตอการ
ปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความ
ผูกพันตอองคการในระดับสูง เพราะมีความเต็มใจที่จะพยายามทํางานใหกับองคการ และเลื่อมใสใน
เปาหมายขององคการ ทําใหความผูกพันที่จะคงอยูกับองคการอยูในระดับสูง ทําใหลดอัตราการขาดงาน 
และลดอัตราการเขา-ออกจากงานของพนักงาน 

สรุปไดวาความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคลากรในองคการตอ
องคการ ยินดีจะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนและสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหองคการไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งองคประกอบของความผูกพันตอองคการประกอบไปดวย ความรูสึกวาเปนสวนหน่ึง
ขององคการ การยอมรับเปาหมายและนโยบายการบริหารขององคการ การทุมเทความพยายามใน
การปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึงขององคการความหวงใยในอนาคตของ
องคการ และความตองการที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคการตลอดไป 

องคการที่ประสบความสําเร็จจะตระหนักถึงความสําคัญของความผูกพันของ
พนักงานตอองคการวาพนักงานตองการรูวาตนมีความหมายตองานและสิ่งที่ตนทํามีประโยชน 
พนักงานที่ผูกพันตอองคการรักงานของตนและพรอมที่จะทุมเทใหกับงานของตน ซึ่งองคการที่มีความ
ผูกพันของพนักงานสูงจะเขาใจบทบาทของผูนํา การสื่อสาร การพัฒนาและใหรางวัลแกพนักงานมาใช
ในการสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมความผูกพัน ดังน้ี 

1)  วิสัยทัศนที่หนักแนน องคการที่มีความผูกพันของพนักงานมักจะมีวิสัยทัศนที่
ชัดเจนและเขาใจงาย โดยผูนําจะรับผิดชอบในการสื่อสารวิสัยทัศนตอพนักงาน และพนักงานควรตอง
รูวิสัยทัศนขององคการและอธิบายไดวาทําไมองคการจึงดําเนินการเชนน้ัน เพื่อที่พนักงานจะไดรูสึก
เช่ือมกับวิสัยทัศน เช่ือมั่นในสิ่งที่ตนทําและผูกพันตอองคการ 

2)  การสื่อสารที่สม่ําเสมอ การสื่อสารที่ดีภายในองคการเปนสิ่งสําคัญที่องคการ
สามารถใชในการสงเสริมความผูกพันของพนักงาน เน่ืองจากพนักงานใชเวลาสวนหน่ึงของชีวิตในการ
ทํางานและใหความสนใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนภายในองคการ พนักงานตองการทราบถึงสถานะทางการเงิน
ขององคการ การบรรลุเปาหมายขององคการ และตองการรูวาพวกเขาจะชวยใหองคการบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางไร 

3)  ปฏิสัมพันธกับหัวหนางานหรือผูคุมงาน ความผูกพันของพนักงานตอองคการ
มักจะเช่ือมโยงกับภาวะความเปนผูนําของหัวหนาลําดับถัดไปโดยตรง ซึ่งรวมถึงการแบงปนขอมูล
ระหวางกัน พนักงานแตละคนมีความเสมอภาคกันเพียงไร และหัวหนางานแสดงใหเห็นความเอาใจใส
ตอพนักงานในฐานะบุคคลๆ หน่ึงไดดีเพียงใด 
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4)  การพัฒนาบุคลากร พนักงานทุกคนตองการโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาและ
เติบโตในอาชีพการทํางานในองคกร ซึ่งจะสามารถบรรลุไดโดยองคการตองมีแผนพัฒนาสําหรับ
พนักงานแตละคน นอกจากน้ี หัวหนางานหรือผูนํายังควรที่จะใหคําแนะนําพนักงานอยางสม่ําเสมอ
เพื่อพัฒนาทักษะเดิมและฝกฝนทักษะใหมๆ อยูเสมอ 

5)  บรรยากาศของทีม ความผูกพันที่เหนียวแนนของพนักงานมีความเกี่ยวของกับ
ปฏิสัมพันธและการเขารวมกับทีมไดดี ซึ่งการพัฒนาบรรยากาศทีมที่เหนียวแนนจะชวยสงเสริมให
พนักงานผูกพันกับองคการมากข้ึน เน่ืองจากพนักงานตองการรูสึกวาพวกเขาเปนสวนหน่ึงของชุมชน ทีม 
และครอบครัว ดังน้ัน การรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหพนักงานรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของทีมและ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางดีจึงเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางมาก 

6)  วัฒนธรรมแหงความไววางใจและเช่ือถือ พนักงานตองการไวใจกันและกันกับ
เพื่อนรวมงานและผูนํา พนักงานมักจะเฝาดูการตัดสินใจของผูนําวามีผลตอยุทธศาสตรขององคการ
อยางไร และพฤติกรรมของผูนําสะทอนสิ่งที่ไดพูดไวหรือไม 

7)  ความคาดหวังที่ชัดเจน พนักงานตองการรูวาผูนําและองคการคาดหวังอะไร
จากพวกเขา ซึ่งสามารถทําไดโดยการต้ังเปาหมายจําเพาะสําหรับพนักงาน รวมถึงการใหการฝกอบรม 
เครื่องมือและทรัพยากรที่จําเปนในการทํางาน พนักงานยังตองรับผิดชอบในการที่จะบรรลุเปาหมาย
ดวยกระบวนการบริหารจัดการผลงานอีกดวย 

8)  รางวัลและการยอมรับ พนักงานตองการรูสึกวาพวกตนมีความสมบูรณและ
ไดรับการยอมรับวามีคุณคาตอองคการ ผูนําที่เขมแข็งจะตองแสดงใหเห็นวาพวกเขาใหความใสใจ
พนักงานมากเพียงใด และใหการยอมรับการทํางาน/ความพยายามของพนักงาน รางวัลและการ
ยอมรับจึงควรไดรับการรวมเขาไวในการบริหารงานเปนประจําทุกวัน 

9)  ความพึงพอใจของพนักงาน พนักงานตองการเปนสวนหน่ึงของกระบวนการที่
ความคิดและขอเสนอแนะของพวกเขาไดรับการรับฟง ทั้งยังมีสิทธิมีเสียงในวิธีการทํางานขององคการ 
เพราะพวกเขาเปนแนวหนาในการทํางานจึงรูดีที่สุดวาควรจะทํางานอย างไร การที่องคการนํา
ขอคิดเห็นและความคิดของพนักงานเขาเปนสวนในการพิจารณากําหนดวิธีการทํางานขององคการจึง
เปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่จะสรางความผูกพันของพนักงาน 

10) เงินเดือนดี (Competitive Pay) และสิทธิประโยชน แมวาเงินเดือนและ
ผลประโยชนจะไมใชตัวบงช้ีสําคัญของความผูกพันของพนักงาน แตการใหเงินเดือนดี สิทธิประโยชน 
และสภาพการทํางานที่ดี นับเปนยุทธศาสตรหน่ึงในการเสริมสรางความผูกพันของพนักงาน 

อยางไรก็ ดี ยั งมีแนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพันที่มีความคลายคลึ งกับ
แนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ (Employee Engagement) คือความ
ผูกพันตอองคการ (Organisational Commitment) ซึ่งความผูกพันตอองคการ มีความหมายดังน้ี 

Herbert (1976 อางถึงใน ณิชชาพัชญ  จินตนา หนา 13)9 กลาววา ความผูกพัน
ตอองคการเปนการประสานพฤติกรรมของพนักงานกับเปาหมายขององคการที่กําหนดกิจกรรมและ

                                                
9
 ณิชชาพัชญ  จินตนา, "ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานรายวัน กรณีศึกษา : บริษัท ทวินส สเป

เชียล จํากัด," (รายงานการคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2551). 
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พฤติกรรมไวแลว ในการเสนอแนวทางและการเขามามีสวนรวม การที่พนักงานแสดงตนเห็นดวยกับ
จุดหมายปลายทางขององคการและต้ังใจที่จะยอมรับจุดหมายน้ัน ก็ย่ิงเปนแรงจูงใจใหใชผลงานทีม่อียู
เพื่อสนองตอบวัตถุประสงคน้ัน แมอาจจะตองยอมเสียสละผลประโยชนสวนตัวบางอยางก็ตาม 

ภรณี  (กีรติบุตร) มหานนท (2529) กลาวไววา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง 
ความเต็มใจของบุคคลในการรักษาสมาชิกภาพอยูในองคการตอไป ความรูสึกผูกพันตอองคการ 
(commitment) หมายความรวมถึงทัศนคติที่หนักแนน และเปนไปในทางบอกตอองคการ ความรูสึก
ผูกพันตอองคการจึงมีความหมายลึกซึ้งกวาความผูกพันทางกายภาพตอองคการ โดยที่พนักงานมี
ความเต็มใจที่จะยอมสละความสุขบางสวนของตนเองเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ10 

2.1.2 ความสําคัญและผลลัพธของความผูกพันตอองคการของบุคลากร  
Greenberg11 ไดศึกษาพบวาบุคลากรที่ไมมีความผูกพันตอองคกรน้ันสามารถทาํให

เกิดผลที่ตามมาดังน้ี 
1)  อัตราการออกจากงานสูง (Higher employee turnover) บุคลากรที่ออกไป

น้ันไดเอาความรูและประสบการณที่สะสมออกไปสูสถานที่ทํางานใหมดวย 
2)  ผลการปฏิบัติงานที่ลดลง (Diminished performance) สมรรถนะขององคกร

ลดลงจนกระทั่งบุคลากรใหมจะไดรับการฝกอบรม 
3)  การสูญเสียคาใชจายในการฝกอบรม (Lost training dollars) เวลาและเงินที่

ลงทุนไปกับการฝกอบรมและโปรแกรมพัฒนาสําหรับบุคลากรจากไปเปนสิ่งที่สูญเปลา 
4)  ขวัญและกําลังใจลดลง (Lower morale) บุลากรที่ยังคงอยูกับองคการน้ัน

อาจจะตองรับภาระที่มากเกินไปสําหรับภาระหนาที่ใหมเพิ่มข้ึน โดยไมมีการแกไข ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การเกิดความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 

Santana12 ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโดยกลาววา
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรน้ันไมเพียงแตจะชวยใหเกิดผลิตภาพที่สูงในที่ทํางานเทาน้ัน แตยัง
มีความเปนไปไดที่บุคลากรจะอยูกับองคกรและระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรต่ําจะทําให
เกิดผล (1) ผลิตภาพทีมงานต่ํา (2) คุณภาพผลิตผลที่อยูในระดับบนจะลดตํ่าลง (3) จุดเหมาะสมที่สุด
หรือดีที่สุดในความตองการของลูกคาลดนอยลง (4) มีความเปนไปไดสูงที่บุคลากรจะลาออกจากงาน 
(5) มีบุคลากรที่ทํางานบนระบบการเกษียณอายุองคกรอยูจํานวนมากในองคกร และ (6) ดวยอิทธิพล
การสื่อสารที่ไรพรมแดน ทําใหแรงกดดันของบุคลากรที่มีตอองคกรสามารถกระจายไดอยางรวดเรว็ไป
ยังสาธารณชนทั่วไปจะสงผลใหเกิดความยากลําบากขององคกรในการสรรหาคนที่มีศักยภาพสูงเขามา
ทํางาน 

                                                
10

 ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, การประเมินประสิทธิภาพขององคการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนทสโตร, 2529). 
11

 Greenberg, J., Increasing employee retention through employee engagement [Online], 2004, 
Available from: http://ezinearticle,com/?Increasing-Employee-Though-
EmployeeEngagement&id=10575. 
12

 Santana, J., Fully engaging your top talent, Part I [Online], 2005, Available from: http://search, 
/mywebsearch,com/mywebsearch/Ajmain,jhtml?st=bar&ptnrS=ZNxdm119YYTH& 
searchfor=employee+engagement. 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ผูเขียนไดทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยของพันธิวา  จันสีชา เรื่อง “ความผูกพันตอ
องคการมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี”13 ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัด
สระบุรีและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในเขตจังหวัดสระบุรี เปนการศึกษาเชิง
สํารวจใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือพนักงานบัญชีเขต
จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางจากบริษัทไดมาจากการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ได
กลุมตัวอยางจํานวน 324 บริษัท ผลการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการในการทํางาน
ของนักบัญชี บริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมพบวากลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคการใน
ระดับมากและผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขต
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีประสิทธิภาพการทํางานในระดับมาก 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

1) ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอความสาํเรจ็
ในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล 

.2) การสรางความผูกพันตอองคการมีสวนสําคัญตอการพัฒนาการทํางานของเจาหนาที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
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 พันธิวา  จันสีชา, "ความผูกพันตอองคการมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัด
สระบุรี," (การคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553), 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาในครั้งน้ีนอกจากการสังเกตอยางมสีวนรวมในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ในชวงเดือนพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2559 ในฐานะที่มีหนาที่ในการ
ดําเนินการดานพิธีการ ผูศึกษาพบวาในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล 
และการศึกษาตามแนวทางของภรณี  กีรติบุตร14 ที่วาผลของความผูกพันตอองคการจะนําไปสู
ประสิทธิภาพขององคการ ดังน้ี 

1) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ ตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มีแนวโนมที่
จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการในองคการในระดับที่สูง 

2)  พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
อยูกับองคการตอไป เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

3) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ และเลื่อมใสในศรัทธาและเปาหมายขององคการ
รูสึกวาตนมีสวนรวมในองคการ รูสึกผูกพันอยางมากตองาน รูสึกวาตนสามารถทําประโยชนใหกับ
องคการใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 

4) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง เต็มใจที่จะใชความพยายามในการ
ทํางานใหกับองคการ ความพยายามดังกลาวมีผลทําใหงานอยูในระดับดี 

อยางไรก็ดี เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีมีระยะเวลาจํากัดจึงจะมิไดเนนที่การศึกษาปจจยัทีม่ี
ผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 4 ปจจัย ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะขององคการ และปจจัยเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน แตจะ
เนนการที่การสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมความผูกพัน โดยวิธีการสัมภาษณซึ่งมีแนวคําถามในการ
สัมภาษณที่สอดคลองกับวัฒนธรรมที่สงเสริมความผูกพัน 10 ประการ ซึ่งผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณผูบริหารระดับนโยบาย จํานวน 2 ทาน และผูบริหารและเจาหนาที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จํานวน 15 คน ที่เกี่ยวของกับการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบ
รัฐบาล ต้ังแตระดับนโยบาย ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการ จนถึงระดับเจาหนาที่ปฏิบัติ แบงเปนเพศชาย 
จํานวน 6 คน และเพศหญิง จํานวน 11 คน โดยผูใหสัมภาษณทุกทานมีความผูกพันตอองคการ ทั้งน้ี 
การสัมภาษณโดยใชแนวคิดความผูกพันของพนักงานตอองคการจํานวน 10 ประเด็น ประกอบดวย 
วิสัยทัศนองคการ การสื่อสารภายในองคการ ภาวะผูนํา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บรรยากาศ
ของทีม ความไวเน้ือเช่ือใจกันและกัน ความคาดหวังของผูนําหรือองคการที่มีตอพนักงาน การไดรับ

                                                
14

 ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, การประเมินประสิทธิภาพขององคการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนทสโตร, 2529), 
หนา 97. 
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ความยอมรับ ขอเสนอแนะไดรับการรับฟงหรือพิจารณา และเงินเดือนและสิทธิประโยชน ไดผลแยก
ตามประเด็น ดังน้ี  

1) วิสัยทัศนองคการ : ผูใหสัมภาษณจํานวน 14 คนทราบถึงวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีที่วา "เปนหนวยงานที่เปนเลิศในการอํานวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แผนดินของนายกรัฐมนตร"ี โดยระบุวาเปนวิสัยทัศนที่มีความทาทายทําใหตองทํางานแขงขันกับเวลา
เพื่อทําใหงานประสบความสําเร็จและเสริมสรางภาพลักษณของนายกรัฐมนตรี ทวาสวนใหญเห็นวา
วิสัยทัศนดังกลาวไมมีผลตอความผูกพันตอองคการเพราะวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไมไดทําใหเกิดความเช่ือมั่น จับตองหรือกําหนดเกณฑในการวัดไดยาก และมิไดเกิดจากฉันทามติหรือ
การทําประชาพิจารณของบุคลากรในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี มีผูใหสัมภาษณจํานวน 1 คน
เทาน้ันที่ไมทราบวิสัยทัศนขององคการ ซึ่งโดยรวมแลวจะเห็นวาแมวาวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะมีความหนักแนน แตก็ไมเช่ือมั่นวาจะสามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณเน่ืองจากวา
นายกรัฐมนตรีและผูบริหารทางการเมืองที่เขามาทําหนาที่บริหารประเทศมักจะเปลี่ยนบอยและตอง
ใชเวลาในการสรางความมั่นใจใหแกกันและกัน 

2) การสื่อสารภายในองคการ : ผูใหสัมภาษณสวนใหญจํานวน 12 คน เห็นวาการสื่อสาร
ภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังไมเหมาะสม โดยใหเหตุผลวาเปนการสื่อสารที่ไมทั่วถึง ไมมี
ความชัดเจน และเปนการสื่อสารแบบทางเดียว (one-way communication) ทําใหการทํางานไม
สัมพันธกัน หรือเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานในการตอนรับอาคันตุกะตางประเทศ
ของรัฐบาลได โดยผูที่เห็นวาการสื่อสารภายในองคการไมเหมาะสมน้ันเห็นวาการสื่อสารภายใน
องคการไมคอยมีผลตอความผูกพัน ในขณะที่ผูใหสัมภาษณสวนที่เหลือเห็นวาการสื่อสารภายใน
องคการเหมาะสมดีแลว ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันย่ิงข้ึน
เน่ืองจากทํางานไดสะดวก/ลดข้ันตอน และประสบความสําเร็จดวยดี 

3) ภาวะผูนํา : ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีมีผลตอความผูกพันของเจาหนาที่ตอองคการ หากผูบริหารมีความสามารถในการมอบ
ภาพรวมของงาน มีความรูในลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ สามารถมอบหมายงานไดชัดเจน โดยมีผูให
สัมภาษณทานหน่ึงกลาววา “การมีผูนําที่ดีมีความรูในลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติก็จะเปนที่ไววางใจ
ของผูใตบังคับบัญชา และยังทําใหการทํางานราบรื่น และไมมีอุปสรรคเกิดข้ึน เพราะผูบริหารสามารถ
มองภาพรวมของงานไดชัดเจน” นอกจากน้ี ลักษณะของภาวะผูนําเอง เชน เปนผูนําที่ใหคําแนะนํา 
ช้ีใหเห็นขอบกพรอง ใหโอกาส และเปนแบบอยางที่ดี ก็จะเปนแรงผลักดันใหเจาหนาที่มีแรงจูงใจใน
การทํางานและผูกพันกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ โดยภาวะผูนําน้ีมีผลตอภาพลักษณและประสิทธิผลของการจัดการตอนรับอาคันตุกะ
ของรัฐบาล อยางไรก็ดี มีผูใหสัมภาษณจํานวน 1 คน มองวาภาวะผูนําไมมีผลตอความผูกพันตอ
องคการเน่ืองจากตัวบุคคลและองคการแยกออกจากกัน 

4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร : ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวาการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรมีผลตอความผูกพันตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากการพัฒนาจะควบคูไปกับ
การปลูกฝกคานิยมที่ดี/ที่ถูกตอง และเจาหนาที่จะรูสึกวาตนไดรับสิ่งที่ดีจากองคการจึงพรอมที่จะ
ตอบแทนองคการดวยการต้ังใจทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ 
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นอกไปจากน้ี การพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและตรงความตองการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติแตละคนจะ
ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหเจาหนาที่สามารถแกไขปญหา และพัฒนางานของตนใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเมื่อมีความรูความสามารถมากข้ึนเจาหนาที่ก็จะย่ิงตองการสรางผลงาน
การจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลใหออกมาอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5) บรรยากาศของทีม : ผูใหสัมภาษณทุกคนเห็นวาบรรยากาศของทีมและความรูสึกเปน
สวนหน่ึงของทีมมีผลตอความผูกพันที่ผูใหสัมภาษณมีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
บรรยากาศของทีมที่ดีจะมีผลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพในการทํางานและการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลตองทํางานรวมกัน 
กลาวคือความผูกพันระหวางกันและตอองคการจะทําใหมีเปาหมายรวมกัน นําไปสูความพยายามที่จะ
ทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหเกิดการวางแผนและการตัดสินใจรวมกัน และทําใหผลงานของทีม
ออกมาดี 

6) ความไวเน้ือเช่ือใจกันและกัน : ผูใหสัมภาษณทุกคนเห็นวาความไวเน้ือเช่ือใจกันและกัน
กับเพื่อนรวมงานและผูนําขององคการมีผลตอความผูกพันของผูใหสัมภาษณตอสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพราะเมื่อมีความไวเน้ือเช่ือใจกันแลวผูปฏิบัติงานก็จะสามารถทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางไมกังวลใจ โดยเฉพาะในการจัดการตอนรับอาคันตุกะตางประเทศ เพราะความ
ไววางใจกันเกิดจากสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันและกับผูนํา/ผูบริหาร เกิดจากความ
เช่ือมั่นในการกระทําและความรับผิดชอบของแตละบุคคล ดังน้ัน เมื่อไดรับความไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชาใหทํางานแลวจะเกิดความภาคภูมิใจและพรอมที่จะทํางานน้ันใหสําเร็จ และย่ิงเพื่อน
รวมงานไวเน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกันแลวจะย่ิงสงเสริมใหงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

7) ความคาดหวังของผูนําหรือองคการที่มีตอพนักงาน : ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา
ความคาดหวังที่ชัดเจนจากผูนําหรือองคการมีผลตอความผูกพันที่มีตอองคการ เน่ืองจากความ
คาดหวังที่ชัดเจนจะทําใหผูปฏิบัติหรือเจาหนาที่มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและกรอบการ
ทํางานที่เหมาะสม ไมหลงประเด็น และทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายน้ันๆ ทั้งน้ี 
บางคนเห็นวาความคาดหวังเปนเหมือนจุดหมายและแรงผลักดันที่จะทําใหดีย่ิงๆ ข้ึนไป (do a better 
job) ดังน้ัน เมื่อเจาหนาที่ทราบถึงความคาดหวังที่ชัดเจนของผูนําก็จะทําใหการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี 

8) การไดรับความยอมรับ : ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวาการไดรับการยอมรับจากองคการ
มีผลตอความผูกพันที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรีอยางมาก และมีผลตอการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จดวย เพราะการไดรับการยอมรับถือเปนความสําเร็จข้ันหน่ึงของการทํางานเน่ืองจากคนใน
องคการยอมรับในความสามารถ ทักษะ คุณสมบัติขอเจาหนาที่ ทั้งยังเช่ือมั่นวาเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติ
น้ันสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายออกมาไดดี ซึ่งมีผลตอจิตใจของเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติเปนอยางมาก
โดยเกิดเปนความภาคภูมิใจ สงผลใหเกิดความต้ังใจและมุงมั่นทํางานอยางเต็มความสามารถใหงาน
สําเร็จลุลวงเพื่อที่จะรักษาความยอมรับและความเช่ือถือที่ไดรับเอาไวตอไป 

9) ขอเสนอแนะไดรับการรับฟงหรือพิจารณา : ผูใหสัมภาษณจํานวน 14 คน กลาววาการ
ที่ขอเสนอแนะของผูใหสัมภาษณไดรับการรับฟงหรือไดรับการพิจารณามีผลอยางมากตอความผูกพัน
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ที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากรูสึกวาไดรับโอกาสและไดรับการยอมรับจากผูอื่น เกิด
กําลังใจในการทํางาน ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากอันสงผลตอความต้ังใจในการทํางานและทัศนคติที่ดีใน
การทํางานใหแกสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยบางคนกลาววาการที่ขอเสนอแนะไดรับการรับฟง
หรือพิจารณาน้ันเปนสัญญาณที่สงใหผูปฏิบัติงานไดรับรูถึงคุณคาของการทํางาน ทั้งน้ี การที่เจาหนาที่
หรือผูปฏิบัติมีกําลังใจที่จะทํางานและใหขอเสนอแนะในหลากหลายมุมยังจะชวยสรางความตระหนัก
ในการทํางานและชวยพัฒนาการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลใหดีย่ิงข้ึน 

10) เงินเดือนและสิทธิประโยชน : ผูใหสัมภาษณที่เปนระดับผูปฏิบัติจะใหความสําคัญตอ
สิทธิประโยชนในฐานะที่เปนสวนสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทั้งน้ี สิทธิ
ประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ที่ตางจากองคการอื่น เชน ความภาคภูมิใจที่ไดทํางานใหกับหัวหนารัฐบาล 
การไดทํางานใกลชิดกับบุคคลสําคัญจากตางประเทศ หรือคําชมเชยทําใหบุคลากรรูสึกพิเศษและรูสึก
ภาคภูมิใจตอองคการ และยังเปนสิ่งที่สะทอนถึงสวัสดิการที่ดีที่จะทําใหผูปฏิบัติงานอยากทํางานอยาง
ทุมเทใหกับองคการ แตนาสนใจที่ไมมีผูใหสัมภาษณคนใดเห็นวาเงินเดือนมีผลตอความผูกพันตอ
องคการและไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของตน 
 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จาการศึกษาตามแนวคิดความผูกพันของพนักงานตอองคการโดยวิธีการสัมภาษณซึ่งมีแนว
คําถามในการสัมภาษณที่สอดคลองกับวัฒนธรรมที่สงเสริมความผูกพัน 10 ประการ พบวาความ
ผูกพันของเจาหนาที่ที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยประเด็นหลักสําคัญที่มีผลตอความผูกพันตอสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานและการจัดการตอนรบัอาคันตุกะของ
รัฐบาลไดแก บรรยากาศของทมีและความรูสึกเปนสวนหน่ึงของทีม และความไวเน้ือเช่ือใจกันและกันกับ
เพื่อนรวมงานและกับผูนํา นอกจากน้ียังสรุปไดวาเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความ
ผูกพันตอองคการและความผูกพันน้ันๆ เปนปจจัยแหงความสําเร็จ กลาวคือ 

1) ความผูกพันมีผลในเชิงบวกอยางมากในการสรางพลังรวมในการผลักดันภารกจิใหสาํเรจ็
ลุลวง หากมีปญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึน เจาหนาที่ทุกคนจะรวมแรงรวมใจกันแกปญหาจนสําเร็จ 

2) ความผูกพันของเจาหนาที่ตอองคการสงผลตอความสําเร็จของการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะ เน่ืองจากเจาหนาที่มุงมั่นต้ังใจและใสใจในรายละเอียดในการดําเนินการเน่ืองจากตองการ
ใหองคการประสบความสําเร็จ และเกรงวาหากเกิดความผิดพลาดแลวจะสงผลเสียตอองคการ 

3) ความผูกพันทําใหเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทุมเทใหกับการปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มที่ โดยคํานึงความรับผิดชอบตอภารกิจและหนาที่ของตนเอง และช่ือเสียง เกียรติยศของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

4) ความผูกพันทําใหเจาหนาที่มีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติที่ไดจัดการตอนรับ
อาคันตุกะที่มาเยือน โดยเจาหนาที่จะรวมใจทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จเพื่อภาพลักษณ
และความมีประสทิธิภาพ 

5) ความผูกพันทําใหตระหนักถึงความสําคัญของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่
เปนหนวยงานสูงสุดที่ใกลชิดกับผูนําระดับประเทศ จึงใสใจในภารกิจและทํางานดวยใจเพื่อสราง
ประโยชนใหแกประเทศไทยในทางออม ดวยการทําใหอาคันตุกะของรัฐบาลทุกสมัยประทับใจในการ
ตอนรับ 

6) ความผูกพันทําใหรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการจึงไดปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถและศักยภาพเพื่อใหการจัดการตอนรับอาคันตุกะบรรลุผลสําเร็จดังที่องคการมุงหวังไว 

จากการศึกษาดวยวิธีการสังเกตอยางมีสวนรวมในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล 
จํานวน 12 ครั้งระหวางเดือนพฤษภาคม 2557-เดือนพฤษภาคม 2559 และการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล พบวาความผูกพันตอ
องคการของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับ
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อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล และดวยเหตุน้ี การจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
จํานวน 12 ครั้งดังกลาวจึงประสบความสําเร็จสมตามวัตถุประสงค 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณจากการสัมภาษณผูบริหารระดับนโยบาย จํานวน 2 ทาน 
และผูบริหารและเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 15 คน ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ทําใหสามารถทราบถึงกรณีที่เปนตัวอยางในดาน
อุปสรรคตอการเสริมสรางความผูกพันตอองคการและปญหาขอขัดของในการดําเนินการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล และนํามาซึ่งขอเสนอแนะในการเสริมสรางความผูกพัน และการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ดังน้ี 

4.2.1  การเสริมสรางความผูกพัน 
แมวาจากการศึกษาจะพบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีความผูกพันกับสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตยังมีประเด็นที่ทําใหกลุมเปาหมายบางคนยังไมคอยมีความรูสึกผูกพันตอ
องคการเน่ืองจากไมมีความเช่ือมั่นในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การข้ึนเงินเดือน และ
การคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง ดังน้ัน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจําเปนตองสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกเจาหนาที่เพื่อเปนการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการและเปนการรักษาคนเกงไว
กับองคการ รวมไปถึงการดํารงไวซึ่งขีดความสามารถในการแขงขันขององคการ ดวยวิธีการ 

1) กําหนดระบบการเลื่อนระดับของบุคลากรที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได โดย
ใชระบบคุณธรรมนิยม (meritocracy) ที่ใหความสําคัญกับความรูความสามารถของบุคคลเปนหลัก 
กลาวคือ ใหบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถถูกตองกับงานมาใชงานหรือใหมาดํารงตําแหนงน้ัน  ๆ 

2) กําหนดวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีมาตรฐานเดียวกัน
สามารถพิสูจนไดถึงผลการดําเนินงานจริงและเปนระบบ เพื่อใชในการพิจารณาข้ึนเงินเดือน 

4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล 
1)  การสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ืองในยุคปจจุบันที่

การเปลี่ยนแปลงทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศหรือภูมิภาคหน่ึงใด มิไดจํากัด
ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงอยูแตเพียงภายในประเทศหรือภูมิภาคน้ันๆ เทาน้ัน แตกลับแพรขยายไปยัง
ประเทศตางๆ และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเรียนรูจาก
ประสบการณของกันและกันผานเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 
ทั้งหลายในโลกปจจุบันมีผลตอวิธีดําเนินกิจการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอยางหลีกเลี่ยงมิได 
ดังน้ัน ทุกภาคสวนในทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกจึงจําเปนตองมีการปรับตัวและวิธีการทํางานเพื่อให
สามารถรองรับและอยูรอดไดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอิทธิพลของเทคโนโลยีกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ทําใหสภาวะแวดลอมขององคการทั้งทาง
ภาครัฐและภาคเอกชนแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน การบริหารองคการให
สามารถอยูรอดและเติบโตในภาวะเชนน้ี นับเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของผูบริหารองคการและ
หัวหนาทีม รวมถึงการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะและเพิ่มความรูใหแก
บุคลากรและสมาชิกในทีมงานจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ซึ่งหมายถึงวานอกจากผูบริหาร
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จะตองสามารถสอนงานหรือแนะนําวิธีการทํางานใหแลว ยังตองจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะ
และเพิ่มพูนความรูของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอในดานที่เกี่ยวของกับการตอนรับอาคันตุกะและดาน
อื่นๆ ที่เอื้อตอการทํางานในยุคใหมโดย 

(1) การเรียนรูและการพัฒนาจากการทํางาน การตอนรับอาคันตุกะแตละ
งานมีลักษณะ ปจจัย เงื่อนไขและสิ่งแวดลอมเฉพาะตัว ซึ่งเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะ
ไดเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณที่แตกตางและมากข้ึนจากการทํางานแตละงาน ทั้งในดานการ
ประสานงาน การวางแผน การตอบสนองตอปจจัยที่แตกตางและการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดข้ึน 
ซึ่งผูเขียนเห็นวาในการจะสงเสริมและเสริมสรางการเรียนรูและการพัฒนาจากการทํางานควรจดัทาํให
เปนระบบที่สามารถดําเนินไดโดยงายอยางตอเน่ืองและไมสรางภาระงานที่ยุงยากอยางไมจําเปน
เพิ่มข้ึนใหแกเจาหนาที่ เพื่อที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคนจะไดรูสึกสนุกและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามระบบดังกลาว ซึ่งระบบการเรียนรูและการพัฒนาจากการทํางานสามารถดําเนินการได
อยางงายในระหวางการทํางานกลาวคือ ระบบ “บันทึก-เรียนรู-พัฒนา”  

ระบบ “บันทึก-เรียนรู-พัฒนา” น้ี เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานแตละงาน
จะตองจดบันทึกประเด็นที่เปนอุปสรรคปญหา ขอขัดของ ขอดี รายละเอียดที่นาสนใจ รวมถึง
ขอสังเกตจากการตอนรับน้ันๆ จากน้ันนํามารายงานผูบังคับบัญชาและแจงใหเพื่อนรวมงานทราบ 
และแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขอคิดเห็นระหวางกัน เพื่อเปนบทเรียนที่ทุกคนไดเรียนรูจากการทํางาน
เหลาน้ันสําหรับเปนขอมูลในการทํางานตอไปในอนาคต นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันแลว 
เจาหนาที่ยังควรตองรวมกันกําหนดวิธีการทํางานหรือแนวทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ซึ่งก็คือการพัฒนาจากประสบการณที่ผานมาน่ันเอง 

(2) การเรียนรู วิชาการ วิทยาการและเครื่องมือในการทํางานใหมๆ ใน
ปจจุบัน มีการคิดคนวิชาการ วิทยาการ และเครื่องมือใหมๆ ข้ึนตลอดเวลาเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
การทํางานในทุกสาขาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพื่อรองรับสถานการณทางการเมือง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและสภาพแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูทํางานในทุกสาขาอาชีพตอง
ปรับตัวและคิดคนวิธีการทํางานข้ึนใหมใหทันตอการตอบสนองและบรรลุวัตถุประสงคของงาน ซึ่ง
รวมถึงงานดานแบบแผนพิธีการและงานพิธีการดวยเชนกันที่ตองมีพัฒนาการและวิวัฒนาการให
สามารถคงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ผูเขียนตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสใน
การเรียนรูวิชาการ วิทยาการและเครื่องมือในการทํางานใหมๆ เพื่อที่จะไดตาม ทันโลกที่กาวไป
ขางหนาอยางตอเน่ืองและสามารถนําความรูเหลาน้ันมากพัฒนาการทํางานดานการตอนรับอาคันตุกะ
ของรัฐบาลใหคงความเหมาะสมและเขากับยุคสมัยซึ่งจะชวยสงเสริมภาพลักษณของนายกรัฐมนตรี 
โดยการเขารับการฝกอบรมในคอรสการเรียนการสอนวิทยาการและวิชาการใหมๆ เปนระยะๆ เชน ปละ  
2 ครั้ง หรือกําหนดเปนจํานวนวันตอคน เปนตน นอกจากน้ี วิธีการเรียนรูวิทยาการ วิชาการและ
เครื่องมือในการทํางานใหมๆ ยังสามารถกระทําไดดวยการจัดกลุม/แนวทางในการพัฒนาตามความ
ตองการและความสามารถของเจาหนาที่ (ability-based streaming) ไดดวยเชนกัน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดชองวางทางการเรียนรูในหมูเจาหนาที่ที่มีความสามารถในการเรียนรูตางกัน ซึ่งจะนําไปสู
ความยอทอและละทิ้งการเรียนรูเพื่อการพัฒนาไปในที่สุด 
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2)  การสงเสริมการสรางการสื่อสารที่มีคุณภาพ เน่ืองจากการสื่อสารเปนสื่อกลาง
ใหเจาหนาที่ในองคการรับรูและเขาใจในสิ่งเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะสรางความมั่นคง ความมี
เสถียรภาพและความเหนียวแนนภายในองคการ ดวยลักษณะโครงสรางและการทํางานของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเจาหนาที่จํานวนมากตองแยกกันไปทํางานใหกับผูบริหารทางการเมือง 
ประกอบกับปจจัยดานสถานที่ที่แยกสํานัก ศูนยตางๆ ออกจากกัน ทําใหการสื่อสารย่ิงมีความจําเปน
ย่ิงข้ึน 

การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบรหิารกบัเจาหนาที่
ภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และสรางความไววางใจตอกัน 
โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตองจัดใหมีการสื่อสารระหวางกันทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ
รูปแบบที่เปนกันเอง ในชวงเวลาที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ และดําเนินการอยางจริงจังและจริงใจ 
เพื่อใหเจาหนาที่เขาใจวัตถุประสงค เปาหมายและการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

3)  การใชเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม หรือใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสาร
ระหวางกันเพื่อใหการประสานงานระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนระหวางกันไดทันตอเวลา ทั้งยังเปนการแกไขปญหาการสื่อสารทางชองทาง
โทรศัพทที่เกิดจากการใชสัญญาณรบกวนคลื่นโทรศัพทเพื่อการรักษาความปลอดภัยไดดวย 

4)  พัฒนาฐานขอมูลการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ใหสามารถรองรับการ
ทํางานของเจาหนาที่ไดครอบคลุมมากข้ึน เพื่อที่เจาหนาที่จะสามารถสืบคนขอมูลและรายละเอียด
ของการจัดการตอนรับในครั้งกอนๆ สําหรับเปนขอมูลเปรียบเทียบในการดําเนินการในเหมาะสมและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนการปองกันการกระทําที่จะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําตอมิตร
ประเทศ 

5)  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการจัดการตอนรับอาคันตุกะ
ตางประเทศ เพื่อที่จะเปนการควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติใหครบถวน และเปนการดํารงองคความรูใน
การดําเนินงานใหอยูคูกับองคการ ทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหเกิดการหมุนเวียนตําแหนงภายใน
องคการดวย 

6)  เสริมสรางการทํางานเปนทีม และสรางองคกรแหงการเรียนรู สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีควรเสริมสรางทัศนคติแกเจาหนาที่ในการทํางานเปนทีม ใหแตละคนรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึง
ของทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยอาจพิจารณาจัดทีมตามลักษณะงานและแบงงานใหตรงกบั
ความสามารถของทีม เชน ในงานหน่ึงช้ินอาจจัดทีมข้ึนมารวมกันรับผิดชอบดําเนินงาน ซึ่งการจัดทีม
จะมีประโยชนมากทั้งเรื่องของการเรียนรูจากกันและกัน ความละเอียดถ่ีถวนจะเพิ่มมากข้ึนเพราะมี
หลายคนชวยกันตรวจสอบความถูกตองของช้ินงาน มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดระหวางกัน
ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เกิดความสามัคคีและปรองดองกัน และยังสงเสริมการมีสวนรวมของ
เจาหนาที่อีกดวยเพราะงานบางช้ินอาจตองใชความสามารถหรือทักษะพิเศษซึ่งจะทําใหเจาหนาที่บาง
คนอาจไมมีโอกาสไดทํา แตเมื่อทําเปนทีม เจาหนาที่เหลาน้ันก็จะไดเรียนรูและเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการทํางานช้ินน้ันซึ่งจะสรางความภาคภูมิใจและความรูสึกเปนสวนหน่ึงของความสําเร็จอีกดวย 

นอกจากน้ี การสงเสริมการทํางานเปนทีมยังจะเอื้อตอการสรางองคกรแหงการ
เรียนรูอีกดวย ระหวางการทํางานรวมกัน จะมีการถายทอดความรูและการเรียนรูจากประสบการณ
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ของเพื่อนรวมงานไปในขณะเดียวกัน ทําใหบุคลากรของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความรูที่ได
จากการลงมือทําในกรอบที่กวางขวางข้ึน ทั้งยัง ทําใหองคกรสามารถวางรากฐานการสืบทอดตําแหนง
เฉพาะตางๆ ไดงายข้ึนอีกดวย 
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สํานักแบบพิธีและรับรอง 
5. นายคณาน  กิติยาธิคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักแบบพิธีและรับรอง 
6. นางสมถวิล  รินทระ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
7. นางสาวฌานิกา  กาญจนพิศาล นักวิเทศสมัพันธชํานาญการ สํานักโฆษก 
8. นายปุณรัต  เกตุประณีต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักแบบพิธีและรับรอง 
9. นางสาวนันทิยา  นุมนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สํานักแบบพิธีและรับรอง 
10. นางปยะดา  บัวเผอืก เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักแบบพิธีและรบัรอง 
11. นางดวงสมร  สัมฤทธิอราม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักแบบพิธีและรบัรอง 
12. นางสาวนวินดา  จิรายุกูล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (ดานการตางประเทศ) 

สํานักแบบพิธีและรับรอง 
13. นางสาวกรกรัณย  วัฒนินธวงศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (ดานการตางประเทศ) 

สํานักแบบพิธีและรับรอง 
14. นายขจรเดช  สินทอง เจาหนาที่แบบแผนและพิธีการ สํานักแบบพิธีและรับรอง 
15. นายนรา  ลอมกรุด เจาหนาที่บริหารงานอาคารสถานที ่

สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
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ภาคผนวก ข 
แนวคําถามในการสัมภาษณเพื่อการศึกษาสวนบุคคล 

เรื่อง ความสําเร็จในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรฐับาล  
ณ ทําเนียบรัฐบาล : ปจจัยความผูกพันและการพัฒนาประสทิธิภาพ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. ช่ือ-นามสกุล  
2. เพศ  ชาย  หญิง 
3. การศึกษา  
4. ระดับตําแหนง  
 
สวนท่ี 2 ความผูกพันตอองคการ 
 ทานมีความผูกพันตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม  
    มี  
    ไมม ี
 
สวนท่ี 3 ปจจัยความผูกพันตอองคการท่ีมีตอความสําเร็จ 
1. ทานรูวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม หากรู ทานคิดวาวิสัยทัศนของสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความทาทาย สรางความเช่ือมั่น และความผูกพันของทานที่มีตอ
องคการอยางไร 

   
   
2. ทานคิดวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการสื่อสารภายในองคการที่เหมาะสมหรือไม และ

สามารถสรางความเขาใจตอสถานการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดดีเพียงใด และมีผลตอความ
ผูกพันของทานที่มีตอองคการอยางไร และการสื่อสารน้ันมีผลตอการทํางานในการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร 

   
   
3. ทานคิดวาภาวะผูนําของผูบริหารสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีผลตอความผูกพันของทานที่มี

ตอองคการหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร 
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4. ทานคิดวาการพัฒนาศักยภาพ/งานพัฒนาบุคลากร มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
อยางไร 

   
   
5. ทานคิดวาบรรยากาศของทีม/ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของทีม มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรฐับาล
อยางไร 

   
   
6. ทานคิดวาความไวเน้ือเช่ือใจกันและกันกับเพื่อนรวมงานและผูนํา มีผลตอความผูกพันของทานทีม่ี

ตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาลอยางไร 

   
   
7. ทานคิดวาความคาดหวังที่ชัดเจนที่ผูนําหรือองคการมีตอทาน มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรฐับาล
อยางไร 

   
   
8. ทานคิดวาการไดรับความยอมรับจากองคการ มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร 
   
   
9. ทานคิดวาการที่ขอเสนอแนะของทานไดรับฟงหรือไดรับการพิจารณา มีผลตอความผูกพันของ

ทานที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะ
ของรัฐบาลอยางไร 

   
   
10. ทานคิดวาเงินเดือนและสิทธิประโยชน มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางชนิดา  เกษมศุข 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสมัพันธระหวางประเทศ)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 – Masters of Arts in International Relations and 

Diplomacy, Schiller International University, U.K 
 – -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2538 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 กองการเมืองตางประเทศ 
พ.ศ. 2539 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 กองพิธีการ 
พ.ศ. 2540 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 กองพิธีการ 
พ.ศ. 2545 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 กองพิธีการ 
พ.ศ. 2547 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 กองพิธีการ (หัวหนาฝายพิธีการ) 
พ.ศ. 2551 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักพิธีการและเลขานุการ (หัวหนากลุมแบบแผนพิธีการ) 
พ.ศ. 2553  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  

สํานักพิธีการและเลขานุการ (ผูอํานวยการกลุมแบบแผนพิธีการ) 
พ.ศ. 2556 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  

(ผูอํานวยการกลุมแบบแผนพิธีการ  
ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักแบบพิธีและรบัรอง) 

พ.ศ. 2559 นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ  
(ผูเช่ียวชาญดานแบบแผนพิธีการ  
ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักแบบพิธีและรบัรอง) 

 
ประวัติการอบรมและดูงาน 

พ.ศ. 2558 Public Management and Leadership Training Program 
(PMLTP)ณ National Graduate Institute for Policy Studies 
ประเทศญีปุ่น (ทุน Talent Network ของสํานักงาน ก.พ.) 

พ.ศ. 2556 หลักสูตรธรรมาภิบาลกบัการบริหารงานภาครัฐสําหรับขาราชการ
ระดับสูงณ Civil Service College ประเทศสิงคโปร  
(ทุน Temasek Foundation) 

พ.ศ. 2554 จิตวิทยาความมั่นคงฝายอํานวยการ สถาบันปองกันประเทศ 
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พ.ศ. 2546 นายทหารพิธีการ กองทัพอากาศ 
พ.ศ. 2544 Multilateral Negotiation กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2541  โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย (รฐับาลญี่ปุน) 
 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูเช่ียวชาญดานแบบแผนพิธีการ  
 (นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ) 

ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักแบบพิธีและรบัรอง  
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

  
 


