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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึก ษาส วนบุคคลนี้ มุง พิ จ ารณาประเด็ นเรื่อง “ความสํา เร็จ ในการจัด การตอ นรั บ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล : ปจจัยความผูกพันและการพัฒนาประสิทธิภาพ” เนื่องจาก
ผูเ ขี ยนเห็ นความสํา คัญ ของเจ าหนา ที่ซึ่ ง เป นป จ จั ยสํ าคัญ ประการหนึ่ง ที่มี ผ ลอย างมากตอ การ
ดําเนินการขององคการทุกองคการ รวมถึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดวย
ในปจ จุบัน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวของกับการจัดการตอนรับ อาคันตุก ะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล มีความมีความหลากหลายทั้งในดานภูมิหลัง คุณวุฒิทางการศึกษา และ
ลักษณะงาน เนื่องจากการจัดการตอนรับอาคันตุกะในแตละครั้งมีการดําเนินงานหลายสวนตั้งแตการ
จัดการประชุมเตรียมการ การจัดวาระงาน การเตรียมพื้นที่ การประดับตกแตงสถานที่ การกําหนดพิธีการ
และการประชาสัมพันธ ประกอบกับการเตรียมการจัดการตอนรับแตละครั้งยังมีปจจัยที่เกิดจากความ
ตองการของผูบริหารระดับสูงสุด และผูบริหารทางการเมืองในทําเนียบรัฐบาลดวย ดังนั้น การจะ
ดําเนินการจัดการตอนรับใหสําเร็จลุลวงสมตามวัตถุประสงคไดนั้น เจาหนาที่จะตองมีความผูกพันและ
มุงมั่นตั้งใจ และทุมเทใหแกการดําเนินงาน
ในการศึกษาความผูก พันของเจาหนาที่ตอองคการอันเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการ
จัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล นั้น ผูเขียนไดใชแนวคิดเกี่ยวกับ “ความ
ผูกพันของพนักงานตอองคการ” (Employee Engagement) เปนแนวทางการศึกษา โดยการสังเกต
อยางมีสวนรวมตลอดระยะเวลาที่ไดจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ระหวางเดือนพฤษภาคม
2557-เดือนพฤษภาคม 2559 พรอมทั้ง ไดสัมภาษณผูบ ริห ารระดับนโยบาย และเจาหนาที่สํานัก
เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับ ผิดชอบหรือเกี่ยวของกับการจัดการต อนรับ อาคันตุก ะของ
รัฐบาลวาความผูกพันที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร
ในบทที่ 4 ซึ่งเปนบทสรุป ผูเขียนไดใหขอเสนอแนะในการเสริมสรางความผูกพัน และการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลไวเพื่อเปนประโยชนตอไป
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เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีตอองคการอันเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยเนนกลุม
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบและทํางานที่เกี่ยวของกับการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล พรอมทั้งจัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอไป
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อนุญาตและสนับสนุนใหผูเขียนไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมงานที่สํานักแบบพิธีและรับรอง สํานัก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีที่เ ปนกําลังใจพรอมทั้ง
รับภาระงานระหวางในระหวางที่ผูเขียนเขารับการอบรม
นอกจากนี้ ผูเ ขียนขอขอบพระคุณนางสาวภัทรัตน หงษทอง ผูอํานวยการสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทานที่ทําใหการเขารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 8 ดําเนินไปอยางมีคุณภาพ เต็มไปดวยความสุข และสําเร็จลุลวงไดอยางมี
ประสิท ธิภาพ ทั้ง ยัง ไดดูแลผูเ ข ารับ การอบรมเปนอย างดีและเปนกันเองประหนึ่ง เปนบุคคลใน
ครอบครัว และขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ทุกทานที่ทําใหตลอดระยะเวลาการ
อบรมเปนชวงเวลาแหงความสุข สนุกสนาน และไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่มีคุณคารวมกัน ซึ่งผูเขียนรูสึก
เปนเกียรติและภาคภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ความเปนมา
องคการเปนระบบของสังคมที่ซับซอน ซึ่งการดําเนินการหรือผลการดําเนินการของ
องคการจะมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จหรือไม ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลอยางมากตอการ
ดําเนินการขององคก รคือการทํางานของเจ าหนาที่ และทีม งาน เชนเดีย วกับ ที่สํ านัก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรีเปนองคการที่เปนทางการที่ตองอาศัยเจาหนาที่และทีมงานในการที่จะผลักดันใหการ
ดําเนิ นงานประสบความสํา เร็จ ลุลว งได ตามเปาหมาย มีป ระสิ ท ธิภ าพ และทันต อกํา หนดเวลา
เนื่องจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบในการอํานวยการใหแก
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และขาราชการการเมืองสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ในดานการเมือง วิชาการ เลขานุการ ดานพิธีการของนายกรัฐมนตรี ทั้งในสวน
ของพิธีการในประเทศและพิธีการตางประเทศ รวมถึงงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีที่
นายกรัฐมนตรีเ ขาเฝ าฯ เขารวมงาน หรือเปนประธานในงาน ทําใหภารกิจ ของสํานักเลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรียัง มีลัก ษณะเฉพาะ กลาวคือ นอกจากเจาหนาที่จ ะตองปรับ ตัวตอการทํางานกับ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณทางการเมือง และปรับการทํางานให
เขากับ เปาประสงคของนโยบายของรัฐบาลหรือผูบัง คับ บัญ ชาระดับ สูง สุดที่ป รับ เปลี่ยนไปตาม
สถานการณทางการเมืองเชนเดียวกันแลว เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังมีผูบริหารทาง
การเมืองจํานวนมากในเวลาเดียวกันที่บางครั้งมาจากพรรคการเมืองที่แตกตางกัน ดังนั้นการทํางาน
ของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงตองอาศัยความรวมมือกันระหวางหลายกอง/สํานัก
ภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ตองประสานงานกันอยาง
ใกลชิด และมักจะไดรับมอบหมายภารกิจเรงดวนที่มีความแปลกใหมอยูเสมอ
ดังนั้น เจาหนาที่ในสํานัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเปนสวนประกอบสําคัญ ที่
ผลักดันใหการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมาย ตอบสนอง
ความตองการของผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดและผูบริหารทางการเมือง และทันตอกําหนดเวลา
ทั้ง นี้ ในการดํ า เนิ น งานด านพิ ธี ก ารของนายกรั ฐมนตรีใ นการจั ดการตอ นรั บ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง มีความละเอียดออน มีรายละเอียดมากมายและยังมีขอควร
ระวังหลายประการแตกตางกันไปในแตละโอกาสของการตอนรับ และยังผิดพลาดไมไดนั้น เจาหนาที่
ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่เกี่ยวของจึงตองมีความอดทนสูงและมีความมุงมั่นเปน
อยางมากในการรับผิดชอบจัดทํารายละเอียด เตรียมการ และดําเนินการในการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล
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1.1.2 สภาพปญหาในปจจุบัน
เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับการ
จัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล มีความหลากหลายทั้งในดานภูมิหลัง คุณวุฒิ
ทางการศึกษา และลักษณะงาน เนื่องจากการจัดการตอนรับอาคันตุกะในแตละครั้งมีการดําเนินงาน
หลายสวนตัง้ แตการจัดการประชุมเตรียมการ การจัดวาระงาน การเตรียมพื้นที่ การประดับตกแตง
สถานที่ การกําหนดพิธีการ และการประชาสัมพันธ จึงจะมีเจาหนาที่จากหลายสํานักเขามารวมกัน
จัดเตรียมงาน เชน สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย สํานักแบบพิธีและรับรอง สํานักการเมือง
ตางประเทศ และสํานักโฆษก
ความแตกตางของเจาหนาที่ดัง กลาวจึง เปนความทาทายในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล แมวาการจัดการตอนรับการเยือนของอาคันตุกะของรัฐบาล
ในแตละระดับแมวาจะมีแนวปฏิบัติและกฎเกณฑที่กําหนดรูปแบบตอนรับในแบบของประเทศไทยไว
อยูแ ลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวการจัดพิธีการตอนรับอาคันตุกะนั้น การกําหนดลําดับพิธีการแตละ
ครั้งจําเปนตองมีความยืดหยุน มีการสลับลําดับการจัดพิธีแตละพิธีหรือการใชสถานที่ในการจัดพิธีแต
ละพิธี ขึ้นกับ เงื่อนไขของการเยือนในครั้ง นั้น และในบางกรณีอาจตองมีก ารกําหนดการพิเ ศษให
เหมาะสมกับชวงเวลาหรือโอกาสของการเยือนดวย นอกจากนี้ แมวาพิธีการที่ใชในการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะจะเปนหลักสากลที่เขาใจและถือปฏิบัติรวมกัน แตแนนอนวามีบางประเทศที่นําธรรมเนียม
ปฏิบัติของประเทศตนมาเปนเงื่อนไขในการดําเนินการ ซึ่ง รวมถึงการนําธรรมเนียมปฏิบัตินั้นติด
ออกมาใชในการเดินทางเยือนตางประเทศดวย ดังนั้น มีหลายโอกาสที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จะไดรับแรงกดดันและคําขอหลายรูปแบบที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติที่ฝายไทยใชในการตอนรับ
อาคันตุกะตางประเทศ
ปจจัยสําคัญที่ไมยิ่งหยอนไปกวาการพิจารณาคํารองขอของฝายอาคันตุกะคือความ
ประสงค ความนิยม หรืออัธยาศัยของนายกรัฐมนตรีไทยที่เ ปนเจาบาน รวมไปถึงความประสงค
ความเห็น หรือคําสั่งการของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีตอการจัดการตอนรับอาคันตุกะในแตละครั้ง
นอกจากนี้ ยัง มีบ างกรณีที่มีข อสัง เกตหรือความประสงค ที่จ ะให มีก ารปรับ เปลี่ ยนรูป แบบหรื อ
รายละเอียดในการตอนรับอยางกระทันหัน ซึ่งไมวาจะเปนในกรณีใดๆ ที่มิไดผิดธรรมเนียมปฏิบัติหรือ
แนวทางการปฏิบัติท างการทูตแลว สํานัก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีมีห นาที่ที่จ ะตองดําเนินการ
ตอบสนองความตองการ ความประสงค ขอแนะนํา หรื อคําสั่งการเหลานั้นใหสําเร็จลุลวง ทันเวลา
และสงเสริมภาพลักษณของนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น การจะจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ใหสําเร็จ
ลุลวงสมตามวัตถุประสงคไดนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมแรงรวมใจและความทุมเทที่มีรวมกันใน
การที่จะทําใหงานขององคการประสบความสําเร็จ ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจ
และความทุมเทใหแกองคการไดคือความผูกพันที่เจาหนาที่มีตอองคการ
ดังจะเห็นไดจากการซึ่ง ในชวงเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล รวมจํานวน
อาคันตุกะจํานวน 10 ทาน จํานวน 12 ครั้ง โดยแบงเปนการเยือนในระดับตางๆ ไดตามตารางที่ 1 ซึ่ง
ในการตอนรับแตล ะครั้ง ที่ผานมามีรายละเอียดที่มีก ารปรับ เปลี่ยนทั้ง แบบที่รูลวงหนาและแบบ
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กระทันหัน การจัดการตอนรับใหประสบความสําเร็จจึงตองอาศัยประสบการณ ความรวมมือ และการ
ตัดสินใจที่เด็ดขาดของผูบริหารและความรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือตางๆ รวมถึงความรวดเร็วในการประสานงานและความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น รายงานการศึกษาฉบับ นี้จึงจะศึก ษาวาทามกลางแรงกดดันรอบดาน
ความผูก พันตอองคการของเจาหนาที่สํานัก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีมีผ ลตอการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ไดสําเร็จไดอยางไร และจะมีแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานไดอยางไร
ตารางที่ 1 ขอมูลการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ระหวางพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2559
ระดับการเยือน
การเยือนอยางเปนทางการ
(Official Visit)

การเยือนเพื่อเจรจาทํางาน
(Working Visit)
ในฐานะแขกของรัฐบาล
(Visit as Guest of
the Government)

ครั้ง
รายนามอาคันตุกะ
5 (1) นายกรัฐมนตรีแหงสหพันธรัฐรัสเซีย
(2) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(3) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
(4) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
(5) รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอินเดีย
2 (1) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐฟจิ
(2) ประธานาธิบดีแหงรัฐปาเลสไตน
5 (1) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
(2) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(3) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(4) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
(5) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่เปนปจจัย
ตอความสํ าเร็จ ในการจัด การตอนรับ อาคันตุ ก ะของรัฐ บาล ณ ทํ าเนี ยบรัฐ บาล และจัดทํ าเป น
ขอเสนอแนะในการสรางความผูกพันและการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับ นี้จ ะครอบคลุม ปจ จัยดานความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่
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 สามารถระบุ ไ ด ว า ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี เปนปจจัยตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับอาคันตุก ะของรัฐบาล ณ ทําเนียบ
รัฐบาล
1.4.2 นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการตอนรับอาคันตุก ะของรัฐบาล ณ ทําเนียบ
รัฐบาล
1.5 นิยามศัพท
ผูบ ริ ห ารฝ า ยการเมื อ ง และผู บ ริห ารระดั บ นโยบาย หมายถึ ง นายกรั ฐ มนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีป ระจําสํานัก นายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
ผูบริหาร หมายถึง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย
เจาหนาที่ หมายถึง ขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ และจางเหมาบริการ
ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคลากรในองคการตอองคการ ยินดีที่
จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนและสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหองคการไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ
งานดานพิธีการเปนงานที่เกี่ยวของกับแบบแผน ธรรมเนียม และประเพณีปฏิบัติ ทําใหแทบ
ไมมีทฤษฎีในทางวิชาการเปนตัวกําหนดแนวทาง อยางไรก็ดี ในปจจุบันการดําเนินงานดานพิธีการ
และพิธีการทูตมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาในเหมาะสมกับยุคสมัย จึง สามารถนําแนวคิดในการ
บริหารจัดการมาประยุกตใชและประกอบการศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะได การศึกษา
ชิ้นนี้จึงไดใชแนวคิดเกี่ยวกับ “ความผูกพันของพนักงานตอองคการ” (Employee Engagement)
ในการอธิบาย
ความผูก พันต อองคก าร 1 หมายถึง องค ก ารที่ จ ะประสบความสําเร็จ องคก ารที่ส รา ง
ประโยชนใหกับสังคม องคการที่ใหโอกาสแกพนักงาน สมาชิกมักจะมีความรูสึกรักองคการภาคภูมิใจ
ที่ไดเปนสมาชิกเปนสวนหนึ่งของ องคการ มีความรูสึกรวมกับองคการสูง และทําตนเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ เชน ตั้งใจทํางาน ดูแลรักษาทรัพยสินขององคการเหมือนกับของของตน ซึ่งความผูกพัน
ตอองคการมีอยู 2 ลักษณะ ประกอบดวย 1) ความผูกพันในเชิงความรูสึก ซึ่งความตั้งใจของพนักงาน
ที่จะคงอยูกับองคการเนื่องมาจากเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ และเต็มใจ
ที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ และ 2) ความผูกพัน
เนื่องจากตองการอยูกับ องคก ารเพราะที่องคก ารมีความเหมาะสมที่จ ะคงอยูเ ปนสมาชิก ตอไป
(Continuance Commitment)
ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคคลถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะความผูกพันเปนที่
สิ่งที่แสดงออกหรือเปนตัวบงชี้ถึงความรัก ความภาคภูมิใจ การยอมรับและการยึดมั่นในจุดมุงหมาย
และอุดมการณขององคการ อันเปนผลใหบุคลากรที่มีความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาและ
ประโยชนขององคการ ตลอดจนมีความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกตลอดไป2
ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล า วได ว า ความผู ก พั น ต อ องค ก ารมี ค วามสํ า คั ญ เนื่ อ งจากจะทํ า ให
ความสามารถในการทํางานของพนัก งานเพิ่ม มากขึ้นเพราะพนัก งานจะเชื่อวางานที่ตนทําอยู มี
ความสําคัญและจะยิ่งทํางานหนักขึ้น 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
ตนทํางานอยูรัก ชุม ชนและสัง คมดวย และความผูกพันตอองคก ารทําใหพนัก งานที่ผูก พันเปนนั ก
สื่อสารที่ดีและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพตอเพื่อนรวมงาน หัวหนา และลูกคา และมักจะ
สนทนากันอยางสรางสรรคและกระตุนความคิดจนบางครั้งกลายเปนการระดมสมองที่สรางประโยชน
ตอองคการอันนําไปสูการสรางนวัตกรรมและแนวความคิดใหมๆ นอกจากนี้ ความผูกพันตอองคการ
ทําใหพนัก งานมีความคิดสรางสรรค โดยจะพยายามคนหาหนทางที่จะทําภารกิจหรือโครงการให
สําเร็จดวยวิธีการใหมๆ อันจะนําไปสูการกระตุนผลผลิตและกําไรขององคการ อีกดวย
2.1.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา “ผูกพัน”3 หมายถึง มี
ความเปนหวงกังวลเพราะรักใคร กอใหเกิดพันธะที่จะตองปฏิบัติตามองคการ ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือ
กิจการที่ป ระกอบกันขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน
กฎหมายหรือในตราสารจัดตั้ง ซึ่งอาจเปนหนวยงานของรัฐ เชน องคการของรัฐบาล หนวยงานเอกชน
เชน บริษัท จํากัด สมาคมหรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ4 จึงกลาวไดวา
ความหมายของความผูก พันตอองคการ นาจะหมายถึง การเกิดความกัง วล รักใครในหนวยงานที่
ปฏิบัติซึ่งกอใหเกิดพันธะที่จะตองปฏิบัติตาม
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ5 แบงออกไดเปน 4 ปจจัยหลัก
ไดแก
1) ปจ จั ยสว นบุ คคล (Personal Factors) ประกอบดวย อายุ เพศ ระดั บ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน สถานภาพการสมรส ซึ่งปจจัยสวนบุคคลจะมีผลตอความผูกพัน
ตอองคการ เชน พนักงานอายุมากขึ้นเทาไรก็จะมีความผูกพันตอองคการมากขึ้นเทานั้น
2) ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ไดแก ความสําคัญของงาน ลักษณะงานที่ทาทาย
การมีสวนรวมในการทํางาน การมีโ อกาสกาวหนา ความมีอิส ระในการทํางาน ซึ่ง ลวนแลวแตมี
ความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการ
3) ปจ จั ย เกี่ ยวกับ ลัก ษณะขององค ก าร เช น ลัก ษณะการกระจายอํ านาจใน
องคก าร ความสําคัญ ของหนาที่ง านของตนตอองคก ารหรือ เพื่อนรวมงาน ความชั ดเจนของกฎ
ขอบังคับ ขั้นตอนตางๆ ในการทํางาน ความเปนเจาของกิจการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
ทํางาน
4) ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน เปนปจจัยที่เกี่ยวกับความรูสึกของ
พนักงานแตละคนในการรับรูตอการปฏิบัติงานในองคการอยางไร ในลักษณะตางๆ เชน ความรูสึกวา
ตนมีค วามสํา คัญ ต อหนว ยงาน ความรู สึก ว าหนว ยงานมี ความยุ ติธ รรมในการพิจ ารณาความดี
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 ไดศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันอยางตอเนื่องและพบวาปจจัยที่มี
ผลตอองคการ แบงออกเปน 4 กลุม คือ
1) ลักษณะสวนบุคคลของผูป ฏิบัติงาน (Personal Characteristic) เชน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตน
2) โครงสรางองคการ (Organization Characteristic) ตองมีลักษณะที่เปนระบบ
แบบแผน มีหนาที่เดนชัด มีการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ การใหผูรวมงานมีการตัดสินใจ
การมีสวนรวมเปนเจาของ การเปนสวนหนึ่งขององคการ ความเปนทางการ
3) ลัก ษณะของบทบาท (Role-related Characteristic) เชน งานที่ผูปฏิบัติ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบอยูมีความทาทาย ความกาวหนาในการทางาน การปอนขอมูลกลับการมี
ความหมายของงานที่ ท าเป น งานที่ มี คุ ณค า มี บ ทบาทเด น ชัด ความสั ม พัน ธ กั บ ผูร ว มงานและ
ผูบังคับบัญชา เปนตน
4) ประสบการณในการทางาน (Work Experience) เชน ทัศนคติของกลุมการ
ทํางานที่มีผลตอองคการ ความนาเชื่อถือขององคการ การรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญ ความสามารถ
ในการพึ่งพาไดและการปฏิบัติตัวของผูบังคับบัญชา เปนตน
ปรัชญา วัฒนจัง7 ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่แสดงออก
ซึ่งสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคการ ยิ่งบุคคลมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นมากเทาไร แนวโนม
ที่จะลาออกหรือทิ้งองคการไปก็ลดนอยลงไปเทานั้น โดยมีแนวความคิดวาความผูกพันตอองคการนั้น
ประกอบดวย 3 มิติ มิติแรก คือ ความผูกพันดานจิตใจ มีมุมมองวาคนอยูทํางานกับองคการโดยไม
ลาออกไปเพราะความตองการของเขาเอง (Want) สวนมิติที่สอง คือความผูกพันดานการคงอยูกับ
องคการนั้น มีมุมมองวาคนตองอยูกับ องคการเพราะเขามีความจําเปนตองอยูกับองคก ารตอไป (
Need to) สวนมิติที่สามมีมุมมองวาความผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพกับองคการไวเพราะเขารูสึกวา
เขาตองอยู (Ought to) กับองคการตอไป
ภรณี กีรติบุตร8 กลาวไววา ผลของความผูกพันตอองคการจะนําไปสูประสิทธิภาพ
ขององคการ ดังนี้
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
กล า วได ว า ผลความผู ก พั น ต อ องค ก ารความผู ก พั น ต อ องค ก ารมี ผ ลต อ การ
ปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิผ ลในการทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทําใหพนักงานมีความ
ผูกพันตอองคการในระดับสูง เพราะมีความเต็มใจที่จะพยายามทํางานใหกับองคการ และเลื่อมใสใน
เปาหมายขององคการ ทําใหความผูกพันที่จะคงอยูกับองคการอยูในระดับสูง ทําใหลดอัตราการขาดงาน
และลดอัตราการเขา-ออกจากงานของพนักงาน
สรุปไดวาความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคลากรในองคการตอ
องค ก าร ยิน ดี จ ะปฏิ บั ติง านในหน าที่ ข องตนและส ว นที่ เ กี่ ยวข อ งเพื่ อ ให อ งค ก ารได บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งองคประกอบของความผูกพันตอองคการประกอบไปดวย ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ การยอมรับเปาหมายและนโยบายการบริหารขององคการ การทุมเทความพยายามใน
การปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการความหวงใยในอนาคตของ
องคการ และความตองการที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคการตลอดไป
องคก ารที่ป ระสบความสําเร็จ จะตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของความผูก พันของ
พนัก งานตอองคก ารวา พนัก งานตองการรูวาตนมีความหมายตองานและสิ่ง ที่ตนทํามีป ระโยชน
พนักงานที่ผูกพันตอองคการรักงานของตนและพรอมที่จะทุมเทใหกับงานของตน ซึ่งองคการที่มีความ
ผูกพันของพนักงานสูงจะเขาใจบทบาทของผูนํา การสื่อสาร การพัฒนาและใหรางวัลแกพนักงานมาใช
ในการสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมความผูกพัน ดังนี้
1) วิสัยทัศนที่หนักแนน องคการที่มีความผูกพันของพนักงานมักจะมีวิสัยทัศนที่
ชัดเจนและเขาใจงาย โดยผูนําจะรับผิดชอบในการสื่อสารวิสัยทัศนตอพนักงาน และพนักงานควรตอง
รูวิสัยทัศนขององคการและอธิบายไดวาทําไมองคการจึงดําเนินการเชนนั้น เพื่อที่พนักงานจะไดรูสึก
เชื่อมกับวิสัยทัศน เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทําและผูกพันตอองคการ
2) การสื่อสารที่สม่ําเสมอ การสื่อสารที่ดีภายในองคการเปนสิ่งสําคัญที่องคการ
สามารถใชในการสงเสริมความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากพนักงานใชเวลาสวนหนึ่งของชีวิตในการ
ทํางานและใหความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองคการ พนักงานตองการทราบถึงสถานะทางการเงิน
ขององคก าร การบรรลุเ ปาหมายขององคก าร และตองการรูวาพวกเขาจะชวยใหองคก ารบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางไร
3) ปฏิสัมพันธกับหัวหนางานหรือผูคุมงาน ความผูกพันของพนักงานตอองคการ
มักจะเชื่อมโยงกับภาวะความเปนผูนําของหัวหนาลําดับถัดไปโดยตรง ซึ่งรวมถึงการแบงปนขอมูล
ระหวางกัน พนักงานแตละคนมีความเสมอภาคกันเพียงไร และหัวหนางานแสดงใหเห็นความเอาใจใส
ตอพนักงานในฐานะบุคคลๆ หนึ่งไดดีเพียงใด
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4) การพัฒนาบุคลากร พนักงานทุกคนตองการโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาและ
เติบโตในอาชีพการทํางานในองคกร ซึ่งจะสามารถบรรลุไดโ ดยองคก ารตองมีแผนพัฒนาสําหรับ
พนักงานแตละคน นอกจากนี้ หัวหนางานหรือผูนํายังควรที่จะใหคําแนะนําพนักงานอยางสม่ําเสมอ
เพื่อพัฒนาทักษะเดิมและฝกฝนทักษะใหมๆ อยูเสมอ
5) บรรยากาศของทีม ความผูกพันที่เหนียวแนนของพนักงานมีความเกี่ยวของกับ
ปฏิสัมพันธและการเขารวมกับทีมไดดี ซึ่งการพัฒนาบรรยากาศทีมที่เหนียวแนนจะชวยสงเสริมให
พนักงานผูกพันกับองคการมากขึ้น เนื่องจากพนักงานตองการรูสึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน ทีม
และครอบครัว ดังนั้น การรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหพนักงานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีมและ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางดีจึงเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางมาก
6) วัฒนธรรมแหงความไววางใจและเชื่อถือ พนักงานตองการไวใจกันและกันกับ
เพื่อนรวมงานและผูนํา พนักงานมักจะเฝาดูการตัดสินใจของผูนําวามีผลตอยุทธศาสตรขององคการ
อยางไร และพฤติกรรมของผูนําสะทอนสิ่งที่ไดพูดไวหรือไม
7) ความคาดหวังที่ชัดเจน พนักงานตองการรูวาผูนําและองคการคาดหวังอะไร
จากพวกเขา ซึ่งสามารถทําไดโดยการตั้งเปาหมายจําเพาะสําหรับพนักงาน รวมถึงการใหการฝกอบรม
เครื่องมือและทรัพยากรที่จําเปนในการทํางาน พนักงานยังตองรับผิดชอบในการที่จะบรรลุเปาหมาย
ดวยกระบวนการบริหารจัดการผลงานอีกดวย
8) รางวัลและการยอมรับ พนักงานตองการรูสึกวาพวกตนมีความสมบูรณและ
ไดรับการยอมรับวามีคุณคาตอองคการ ผูนําที่เขมแข็งจะตองแสดงใหเห็นวาพวกเขาใหความใสใจ
พนัก งานมากเพียงใด และใหก ารยอมรับการทํางาน/ความพยายามของพนัก งาน รางวัลและการ
ยอมรับจึงควรไดรับการรวมเขาไวในการบริหารงานเปนประจําทุกวัน
9) ความพึงพอใจของพนักงาน พนักงานตองการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่
ความคิดและขอเสนอแนะของพวกเขาไดรับการรับฟง ทั้งยังมีสิทธิมีเสียงในวิธีการทํางานขององคการ
เพราะพวกเขาเปนแนวหนาในการทํางานจึง รูดี ที่สุดวาควรจะทํางานอย างไร การที่องคก ารนํ า
ขอคิดเห็นและความคิดของพนักงานเขาเปนสวนในการพิจารณากําหนดวิธีการทํางานขององคการจึง
เปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่จะสรางความผูกพันของพนักงาน
10) เงินเดือนดี (Competitive Pay) และสิท ธิประโยชน แมวาเงินเดือนและ
ผลประโยชนจะไมใชตัวบงชีส้ ําคัญของความผูกพันของพนักงาน แตการใหเงินเดือนดี สิทธิประโยชน
และสภาพการทํางานที่ดี นับเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการเสริมสรางความผูกพันของพนักงาน
อย า งไรก็ ดี ยั ง มี แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ
แนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองค การ (Employee Engagement) คือความ
ผูกพันตอองคการ (Organisational Commitment) ซึ่งความผูกพันตอองคการ มีความหมายดังนี้
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
จุดหมายปลายทางขององคการและตั้งใจที่จะยอมรับจุดหมายนั้น ก็ยิ่งเปนแรงจูงใจใหใชผลงานทีม่ อี ยู
เพื่อสนองตอบวัตถุประสงคนั้น แมอาจจะตองยอมเสียสละผลประโยชนสวนตัวบางอยางก็ตาม
ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท (2529) กลาวไววา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง
ความเต็มใจของบุคคลในการรัก ษาสมาชิก ภาพอยูในองคก ารตอไป ความรูสึก ผูก พันตอองคก าร
(commitment) หมายความรวมถึงทัศนคติที่หนักแนน และเปนไปในทางบอกตอองคการ ความรูสึก
ผูกพันตอองคก ารจึงมีความหมายลึกซึ้งกวาความผูกพันทางกายภาพตอองคการ โดยที่พนักงานมี
ความเต็มใจที่จะยอมสละความสุขบางสวนของตนเองเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ10
2.1.2 ความสําคัญและผลลัพธของความผูกพันตอองคการของบุคลากร
Greenberg11 ไดศึกษาพบวาบุคลากรที่ไมมีความผูกพันตอองคกรนั้นสามารถทําให
เกิดผลที่ตามมาดังนี้
1) อัตราการออกจากงานสูง (Higher employee turnover) บุคลากรที่ออกไป
นั้นไดเอาความรูและประสบการณที่สะสมออกไปสูสถานที่ทํางานใหมดวย
2) ผลการปฏิบัติงานที่ลดลง (Diminished performance) สมรรถนะขององคกร
ลดลงจนกระทั่งบุคลากรใหมจะไดรับการฝกอบรม
3) การสูญเสียคาใชจายในการฝกอบรม (Lost training dollars) เวลาและเงินที่
ลงทุนไปกับการฝกอบรมและโปรแกรมพัฒนาสําหรับบุคลากรจากไปเปนสิ่งที่สูญเปลา
4) ขวัญและกําลังใจลดลง (Lower morale) บุลากรที่ยังคงอยูกับองคการนั้น
อาจจะตองรับภาระที่มากเกินไปสําหรับภาระหนาที่ใหมเพิ่มขึ้น โดยไมมีการแกไข ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การเกิดความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
Santana12 ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโดยกลาววา
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรนั้นไมเพียงแตจะชวยใหเกิดผลิตภาพที่สูงในที่ทํางานเทานั้น แตยัง
มีความเปนไปไดที่บุคลากรจะอยูกับองคกรและระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรตํ่าจะทําให
เกิดผล (1) ผลิตภาพทีมงานตํ่า (2) คุณภาพผลิตผลที่อยูในระดับบนจะลดต่ําลง (3) จุดเหมาะสมที่สุด
หรือดีที่สุดในความตองการของลูกคาลดนอยลง (4) มีความเปนไปไดสูงที่บุคลากรจะลาออกจากงาน
(5) มีบุคลากรที่ทํางานบนระบบการเกษียณอายุองคกรอยูจํานวนมากในองคกร และ (6) ดวยอิทธิพล
การสื่อสารที่ไรพรมแดน ทําใหแรงกดดันของบุคลากรที่มีตอองคกรสามารถกระจายไดอยางรวดเร็วไป
ยังสาธารณชนทั่วไปจะสงผลใหเกิดความยากลําบากขององคกรในการสรรหาคนที่มีศักยภาพสูงเขามา
ทํางาน
10

ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, การประเมินประสิทธิภาพขององคการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนทสโตร, 2529).
Greenberg, J., Increasing employee retention through employee engagement [Online], 2004,
Available from: http://ezinearticle,com/?Increasing-Employee-ThoughEmployeeEngagement&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.
11
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูเ ขียนไดท บทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยของพันธิวา จันสีชา เรื่อง “ความผูก พันตอ
องคการมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี”13 ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อศึก ษาความผูกพันตอองคการที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัด
สระบุรีและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในเขตจังหวัดสระบุรี เปนการศึกษาเชิง
สํารวจใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือพนักงานบัญชีเขต
จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางจากบริษัทไดมาจากการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ได
กลุมตัวอยางจํานวน 324 บริษัท ผลการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการในการทํางาน
ของนักบัญชี บริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมพบวากลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคการใน
ระดับมากและผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขต
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีประสิทธิภาพการทํางานในระดับมาก
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
1) ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอความสําเร็จ
ในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล
.2) การสรางความผูกพันตอองคการมีสวนสําคัญตอการพัฒนาการทํางานของเจาหนาที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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พันธิวา จันสีชา, "ความผูกพันตอองคการมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัด
สระบุรี," (การคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553),

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้นอกจากการสังเกตอยางมีสวนรวมในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ในชวงเดือนพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2559 ในฐานะที่มีหนาที่ในการ
ดําเนินการดานพิธีการ ผูศึกษาพบวาในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล
และการศึก ษาตามแนวทางของภรณี กีร ติบุตร14 ที่วาผลของความผูก พันตอองคก ารจะนําไปสู
ประสิทธิภาพขององคการ ดังนี้
1) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ ตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มีแนวโนมที่
จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการในองคการในระดับที่สูง
2) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
อยูกับองคการตอไป เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ
3) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ และเลื่อมใสในศรัทธาและเปาหมายขององคการ
รูสึกวาตนมีสวนรวมในองคการ รูสึกผูกพันอยางมากตองาน รูสึกวาตนสามารถทําประโยชนใหกับ
องคการใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ
4) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคก ารในระดับสูง เต็ม ใจที่จ ะใชความพยายามในการ
ทํางานใหกับองคการ ความพยายามดังกลาวมีผลทําใหงานอยูในระดับดี
อยางไรก็ดี เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีระยะเวลาจํากัดจึงจะมิไดเนนที่การศึกษาปจจัยทีม่ ี
ผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 4 ปจจัย ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะขององคการ และปจจัยเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน แตจะ
เนนการที่ก ารสรางวัฒ นธรรมที่สง เสริมความผูก พัน โดยวิธีก ารสัม ภาษณซึ่งมีแนวคําถามในการ
สัม ภาษณที่ส อดคลองกับ วัฒ นธรรมที่สง เสริมความผูกพัน 10 ประการ ซึ่ง ผลการศึก ษาจากการ
สัม ภาษณผูบ ริห ารระดั บ นโยบาย จํา นวน 2 ทาน และผูบ ริห ารและเจา หนาที่สํ านัก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรี จํานวน 15 คน ที่เกี่ยวของกับการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบ
รัฐบาล ตั้งแตระดับนโยบาย ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการ จนถึงระดับเจาหนาที่ปฏิบัติ แบงเปนเพศชาย
จํานวน 6 คน และเพศหญิง จํานวน 11 คน โดยผูใหสัมภาษณทุกทานมีความผูกพันตอองคการ ทั้งนี้
การสัมภาษณโดยใชแนวคิดความผูกพันของพนักงานตอองคการจํานวน 10 ประเด็น ประกอบดวย
วิสัยทัศนองคการ การสื่อสารภายในองคการ ภาวะผูนํา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บรรยากาศ
ของทีม ความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน ความคาดหวังของผูนําหรือองคการที่มีตอพนักงาน การไดรับ
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ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, การประเมินประสิทธิภาพขององคการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนทสโตร, 2529),
หนา 97.
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ความยอมรับ ขอเสนอแนะไดรับการรับฟงหรือพิจารณา และเงินเดือนและสิทธิประโยชน ไดผลแยก
ตามประเด็น ดังนี้
1) วิสัยทัศนองคการ : ผูใหสัมภาษณจํานวน 14 คนทราบถึงวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีที่วา "เปนหนวยงานที่เปนเลิศในการอํานวยการและขับ เคลื่อนการบริหารราชการ
แผนดินของนายกรัฐมนตรี" โดยระบุวาเปนวิสัยทัศนที่มีความทาทายทําใหตองทํางานแขงขันกับเวลา
เพื่อทําใหงานประสบความสําเร็จและเสริมสรางภาพลักษณของนายกรัฐมนตรี ทวาสวนใหญเห็นวา
วิสัยทัศนดังกลาวไมมีผลตอความผูกพันตอองคการเพราะวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไมไดทําใหเกิดความเชื่อมั่น จับตองหรือกําหนดเกณฑในการวัดไดยาก และมิไดเกิดจากฉันทามติหรือ
การทําประชาพิจารณของบุคลากรในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีผูใหสัมภาษณจํานวน 1 คน
เทานั้นที่ไมทราบวิสัยทัศนขององคการ ซึ่งโดยรวมแลวจะเห็นวาแมวาวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะมีความหนักแนน แตก็ไมเชื่อมั่นวาจะสามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณเนื่องจากวา
นายกรัฐมนตรีและผูบริหารทางการเมืองที่เขามาทําหนาที่บริหารประเทศมักจะเปลี่ยนบอยและตอง
ใชเวลาในการสรางความมั่นใจใหแกกันและกัน
2) การสื่อสารภายในองคการ : ผูใหสัมภาษณสวนใหญจํานวน 12 คน เห็นวาการสื่อสาร
ภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังไมเหมาะสม โดยใหเหตุผลวาเปนการสื่อสารที่ไมทั่วถึง ไมมี
ความชัดเจน และเปนการสื่อสารแบบทางเดียว (one-way communication) ทําใหการทํางานไม
สัมพันธกัน หรือเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานในการตอนรับอาคันตุกะตางประเทศ
ของรัฐบาลได โดยผูที่เ ห็นวาการสื่อสารภายในองคก ารไมเ หมาะสมนั้นเห็นวาการสื่อสารภายใน
องคก ารไมคอยมีผ ลตอความผูกพัน ในขณะที่ผูใหสัม ภาษณสวนที่เ หลือเห็นวาการสื่อสารภายใน
องคการเหมาะสมดีแลว ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทํา ใหเกิดความรูสึกผูกพันยิ่งขึ้น
เนื่องจากทํางานไดสะดวก/ลดขั้นตอน และประสบความสําเร็จดวยดี
3) ภาวะผูนํา : ผูใหสัมภาษณสวนใหญเ ห็นวาภาวะผูนําของผูบ ริห ารสํานัก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรีมีผลตอความผูกพันของเจาหนาที่ตอองคการ หากผูบริหารมีความสามารถในการมอบ
ภาพรวมของงาน มีความรูในลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ สามารถมอบหมายงานไดชัดเจน โดยมีผูให
สัมภาษณทานหนึ่งกลาววา “การมีผูนําที่ดีมีความรูในลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติก็จะเปนที่ไววางใจ
ของผูใตบังคับบัญชา และยังทําใหการทํางานราบรื่น และไมมีอุปสรรคเกิดขึ้น เพราะผูบริหารสามารถ
มองภาพรวมของงานไดชัดเจน” นอกจากนี้ ลักษณะของภาวะผูนําเอง เชน เปนผูนําที่ใหคําแนะนํา
ชี้ใหเห็นขอบกพรอง ใหโอกาส และเปนแบบอยางที่ดี ก็จะเปนแรงผลักดันใหเจาหนาที่มีแรงจูงใจใน
การทํางานและผูกพันกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสามารถทํา งานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ โดยภาวะผูนํานี้มีผลตอภาพลักษณและประสิทธิผลของการจัดการตอนรับอาคันตุกะ
ของรัฐบาล อยางไรก็ดี มีผูใหสัม ภาษณจํานวน 1 คน มองวาภาวะผูนําไมมีผลตอความผูก พันตอ
องคการเนื่องจากตัวบุคคลและองคการแยกออกจากกัน
4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร : ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวาการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรมีผลตอความผูกพันตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการพัฒนาจะควบคูไปกับ
การปลูกฝกคานิยมที่ดี/ที่ถูกตอง และเจาหนาที่จะรูสึกวาตนไดรับสิ่งที่ดีจากองคการจึงพรอมที่จะ
ตอบแทนองคการดวยการตั้งใจทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
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นอกไปจากนี้ การพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและตรงความตองการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติแตละคนจะ
ช ว ยเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให เ จ า หน า ที่ ส ามารถแก ไ ขป ญ หา และพั ฒ นางานของตนให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีความรูความสามารถมากขึ้นเจาหนาที่ก็จะยิ่งตองการสรางผลงาน
การจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลใหออกมาอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5) บรรยากาศของทีม : ผูใหสัมภาษณทุกคนเห็นวาบรรยากาศของทีมและความรูสึกเปน
สวนหนึ่ ง ของทีม มี ผ ลตอ ความผูก พั นที่ ผูใ หสั ม ภาษณ มีต อสํ านั ก เลขาธิก ารนายกรั ฐมนตรี และ
บรรยากาศของทีมที่ดีจะมีผลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพในการทํางานและการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลตองทํางานรวมกัน
กลาวคือความผูกพันระหวางกันและตอองคการจะทําใหมีเปาหมายรวมกัน นําไปสูความพยายามที่จะ
ทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหเกิดการวางแผนและการตัดสินใจรวมกัน และทําใหผลงานของทีม
ออกมาดี
6) ความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน : ผูใหสัมภาษณทุกคนเห็นวาความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน
กับ เพื่อนรวมงานและผูนําขององค ก ารมีผ ลตอความผูกพันของผูใหสัม ภาษณตอสํานัก เลขาธิก าร
นายกรัฐ มนตรี เพราะเมื่ อมี ความไว เ นื้ อเชื่อ ใจกัน แล วผู ป ฏิ บัติ ง านก็ จ ะสามารถทํา งานที่ ได รั บ
มอบหมายไดอยางไมกังวลใจ โดยเฉพาะในการจัดการตอนรับอาคันตุกะตางประเทศ เพราะความ
ไววางใจกันเกิดจากสัมพันธภาพที่ดรี ะหวางเพื่อนรวมงานดวยกันและกับผูนํา/ผูบริหาร เกิดจากความ
เชื่อมั่นในการกระทํ าและความรับ ผิดชอบของแตล ะบุคคล ดัง นั้น เมื่อไดรับ ความไวว างใจจาก
ผูบังคับบัญชาใหทํางานแลวจะเกิดความภาคภูมิใจและพรอมที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ และยิ่งเพื่อน
รวมงานไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแลวจะยิ่งสงเสริมใหงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
7) ความคาดหวัง ของผูนําหรือองคก ารที่มีตอพนัก งาน : ผูใหสัมภาษณสวนใหญเ ห็นวา
ความคาดหวัง ที่ชัดเจนจากผูนําหรือองคก ารมีผลตอความผูก พันที่มีตอองคก าร เนื่องจากความ
คาดหวังที่ชัดเจนจะทําใหผูปฏิบัติห รือเจาหนาที่มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและกรอบการ
ทํางานที่เหมาะสม ไมหลงประเด็น และทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นๆ ทั้งนี้
บางคนเห็นวาความคาดหวังเปนเหมือนจุดหมายและแรงผลักดันที่จะทําใหดียิ่งๆ ขึ้นไป (do a better
job) ดัง นั้น เมื่อเจาหนาที่ท ราบถึง ความคาดหวัง ที่ชัดเจนของผูนําก็จ ะทําใหการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี
8) การไดรับความยอมรับ : ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวาการไดรับการยอมรับจากองคการ
มีผลตอความผูกพันที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยางมาก และมีผลตอการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จดวย เพราะการไดรับการยอมรับถือเปนความสําเร็จขั้นหนึ่งของการทํางานเนื่องจากคนใน
องคการยอมรับในความสามารถ ทักษะ คุณสมบัติขอเจาหนาที่ ทั้งยังเชื่อมั่นวาเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติ
นั้นสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายออกมาไดดี ซึ่งมีผลตอจิตใจของเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติเปนอยางมาก
โดยเกิดเปนความภาคภูมิใจ สงผลใหเกิดความตั้งใจและมุงมั่นทํางานอยางเต็มความสามารถใหงาน
สําเร็จลุลวงเพื่อที่จะรักษาความยอมรับและความเชื่อถือที่ไดรับเอาไวตอไป
9) ขอเสนอแนะไดรับการรับฟงหรือพิจารณา : ผูใหสัมภาษณจํานวน 14 คน กลาววาการ
ที่ขอเสนอแนะของผูใหสัมภาษณไดรับการรับฟงหรือไดรับการพิจารณามีผลอยางมากตอความผูกพัน

15
ที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรูสึกวาไดรับโอกาสและไดรับการยอมรับจากผูอื่น เกิด
กําลังใจในการทํางาน ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากอันสงผลตอความตั้งใจในการทํางานและทัศนคติที่ดีใน
การทํางานใหแกสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยบางคนกลาววาการที่ขอเสนอแนะไดรับการรับฟง
หรือพิจารณานั้นเปนสัญญาณที่สงใหผูปฏิบัติงานไดรับรูถึงคุณคาของการทํางาน ทั้งนี้ การที่เจาหนาที่
หรือผูปฏิบัติมีกําลังใจที่จะทํางานและใหขอเสนอแนะในหลากหลายมุมยังจะชวยสรางความตระหนัก
ในการทํางานและชวยพัฒนาการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลใหดียิ่งขึ้น
10) เงินเดือนและสิทธิประโยชน : ผูใหสัมภาษณที่เปนระดับผูปฏิบัติจะใหความสําคัญตอ
สิท ธิ ป ระโยชนในฐานะที่ เ ปน สวนสําคั ญ ในการสร างขวัญ และกํ าลัง ใจในการทํ างาน ทั้ ง นี้ สิท ธิ
ประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ที่ตางจากองคการอื่น เชน ความภาคภูมิใจที่ไดทํางานใหกับหัวหนารัฐบาล
การไดทํางานใกลชิดกับบุคคลสําคัญจากตางประเทศ หรือคําชมเชยทําใหบุคลากรรูสึกพิเศษและรูสึก
ภาคภูมิใจตอองคการ และยังเปนสิ่งที่สะทอนถึงสวัสดิการที่ดีที่จะทําใหผูปฏิบัติงานอยากทํางานอยาง
ทุมเทใหกับองคก าร แตนาสนใจที่ไมมีผูใหสัม ภาษณคนใดเห็นวาเงินเดือนมีผลตอความผูกพันตอ
องคการและไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของตน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จาการศึกษาตามแนวคิดความผูกพันของพนักงานตอองคการโดยวิธีการสัมภาษณซึ่งมีแนว
คําถามในการสัมภาษณที่ส อดคลองกับ วัฒนธรรมที่สง เสริมความผูกพัน 10 ประการ พบวาความ
ผูกพันของเจาหนาที่ที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตอความสําเร็จในการจัดการตอนรับ
อาคันตุก ะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยประเด็นหลัก สําคัญ ที่มีผลตอความผูก พันตอสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานและการจัดการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาลไดแก บรรยากาศของทีมและความรูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม และความไวเนื้อเชื่อใจกันและกันกับ
เพื่อนรวมงานและกับผูนํา นอกจากนี้ยังสรุปไดวาเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความ
ผูกพันตอองคการและความผูกพันนั้นๆ เปนปจจัยแหงความสําเร็จ กลาวคือ
1) ความผูกพันมีผลในเชิงบวกอยางมากในการสรางพลังรวมในการผลักดันภารกิจใหสาํ เร็จ
ลุลวง หากมีปญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น เจาหนาที่ทุกคนจะรวมแรงรวมใจกันแกปญหาจนสําเร็จ
2) ความผูก พันของเจาหนาที่ตอองคก ารสง ผลตอความสําเร็จ ของการจัดการตอนรับ
อาคันตุกะ เนื่องจากเจาหนาที่มุงมั่นตั้งใจและใสใจในรายละเอียดในการดําเนินการเนื่องจากตองการ
ใหองคการประสบความสําเร็จ และเกรงวาหากเกิดความผิดพลาดแลวจะสงผลเสียตอองคการ
3) ความผูกพันทําใหเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทุมเทใหกับการปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มที่ โดยคํานึงความรับผิดชอบตอภารกิจและหนาที่ของตนเอง และชื่อเสียง เกียรติยศของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4) ความผู ก พั น ทํา ใหเ จ าหน าที่ มีค วามภาคภู มิใ จและเป นเกี ยรติ ที่ไ ด จัด การต อนรั บ
อาคันตุกะที่มาเยือน โดยเจาหนาที่จะรวมใจทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จเพื่อภาพลักษณ
และความมีประสิทธิภาพ
5) ความผูกพันทําใหตระหนักถึงความสําคัญของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่
เปนหนวยงานสูงสุดที่ใกลชิดกับ ผูนําระดับประเทศ จึง ใสใจในภารกิจและทํางานดวยใจเพื่อสราง
ประโยชนใหแกประเทศไทยในทางออม ดวยการทําใหอาคันตุกะของรัฐบาลทุกสมัยประทับใจในการ
ตอนรับ
6) ความผู ก พั นทํ า ให รู สึ ก เป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก ารจึ ง ได ป ฏิบั ติ ง านอย างเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถและศักยภาพเพื่อใหการจัดการตอนรับอาคันตุกะบรรลุผลสําเร็จดังที่องคการมุงหวังไว
จากการศึกษาดวยวิธีการสังเกตอยางมีสวนรวมในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
จํา นวน 12 ครั้ ง ระหวา งเดื อนพฤษภาคม 2557-เดื อ นพฤษภาคม 2559 และการสั ม ภาษณ ผู ที่
เกี่ยวของกับ การจัดการตอนรับ อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล พบวาความผูก พันตอ
องคก ารของเจาหน าที่สํานัก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีมีผ ลตอความสําเร็จ ในการจัดการตอนรับ
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อาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล และดวยเหตุนี้ การจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
จํานวน 12 ครั้งดังกลาวจึงประสบความสําเร็จสมตามวัตถุประสงค
4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณจากการสัมภาษณผูบริหารระดับนโยบาย จํานวน 2 ทาน
และผูบริหารและเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 15 คน ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล ทําใหสามารถทราบถึงกรณีที่เปนตัวอยางในดาน
อุปสรรคตอการเสริม สรางความผูกพันตอ องคการและปญหาขอขัดของในการดําเนินการตอนรับ
อาคันตุก ะของรัฐบาล และนํามาซึ่ง ขอเสนอแนะในการเสริม สรางความผูก พัน และการพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล ดังนี้
4.2.1 การเสริมสรางความผูกพัน
แม วา จากการศึ ก ษาจะพบว ากลุ ม เป าหมายสว นใหญ มีค วามผูก พั นกั บ สํา นั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตยังมีประเด็นที่ทําใหกลุมเปาหมายบางคนยังไมคอยมีความรูสึกผูกพันตอ
องคการเนื่องจากไมมีความเชื่อมั่นในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การขึ้นเงินเดือน และ
การคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง ดัง นั้น สํานักเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีจําเปนตองสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกเจาหนาที่เพื่อเปนการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการและเปนการรักษาคนเกงไว
กับองคการ รวมไปถึงการดํารงไวซึ่งขีดความสามารถในการแขงขันขององคการ ดวยวิธีการ
1) กําหนดระบบการเลื่อนระดับของบุคลากรที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได โดย
ใชระบบคุณธรรมนิยม (meritocracy) ที่ใหความสําคัญกับความรูความสามารถของบุคคลเปนหลัก
กลาวคือ ใหบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถถูกตองกับงานมาใชงานหรือใหมาดํารงตําแหนงนั้นๆ
2) กําหนดวิธีก ารในการประเมินผลการปฏิบัติร าชการที่มีม าตรฐานเดียวกั น
สามารถพิสูจนไดถึงผลการดําเนินงานจริงและเปนระบบ เพื่อใชในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
1) การสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องในยุคปจจุบันที่
การเปลี่ยนแปลงทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งใด มิไดจํากัด
ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงอยูแตเพียงภายในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ เทานั้น แตกลับแพรขยายไปยัง
ประเทศตางๆ และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเรียนรูจาก
ประสบการณของกันและกันผานเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ
ทั้งหลายในโลกปจจุบันมีผลตอวิธีดําเนินกิจการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอยางหลีกเลี่ยงมิได
ดัง นั้น ทุก ภาคสวนในทั่วทุก ภูมิภาคทั่วโลกจึง จําเปนตองมีก ารปรับ ตัวและวิธีก ารทํางานเพื่อให
สามารถรองรับและอยูรอดไดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอิทธิพลของเทคโนโลยีกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ทําใหสภาวะแวดลอมขององคการทั้งทาง
ภาครัฐและภาคเอกชนแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน การบริหารองคการให
สามารถอยูรอดและเติบโตในภาวะเชนนี้ นับเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของผูบริหารองคการและ
หัวหนาทีม รวมถึงการทํางานเปนทีม อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะและเพิ่มความรูใหแก
บุคลากรและสมาชิกในทีมงานจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งหมายถึงวานอกจากผูบริ หาร
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จะตองสามารถสอนงานหรือแนะนําวิธีการทํางานใหแลว ยังตองจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
และเพิ่มพูนความรูของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอในดานที่เกี่ยวของกับการตอนรับอาคันตุกะและดาน
อื่นๆ ที่เอื้อตอการทํางานในยุคใหมโดย
(1) การเรียนรูและการพัฒ นาจากการทํางาน การตอนรับอาคันตุกะแตล ะ
งานมีลักษณะ ปจจัย เงื่อนไขและสิ่งแวดลอมเฉพาะตัว ซึ่งเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะ
ไดเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณที่แตกตางและมากขึ้นจากการทํางานแตละงาน ทั้งในดานการ
ประสานงาน การวางแผน การตอบสนองตอปจจัยที่แตกตางและการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น
ซึ่งผูเขียนเห็นวาในการจะสงเสริมและเสริมสรางการเรียนรูและการพัฒนาจากการทํางานควรจัดทําให
เปนระบบที่สามารถดําเนินไดโ ดยงายอยางตอเนื่องและไมสรางภาระงานที่ยุงยากอยางไมจําเปน
เพิ่ ม ขึ้ นใหแ กเ จา หน าที่ เพื่อ ที่เ จา หน าที่ ที่เ กี่ย วข องทุก คนจะได รูสึ ก สนุก และมี สว นร วมในการ
ดําเนินการตามระบบดังกลาว ซึ่งระบบการเรียนรูและการพัฒนาจากการทํางานสามารถดําเนินการได
อยางงายในระหวางการทํางานกลาวคือ ระบบ “บันทึก-เรียนรู-พัฒนา”
ระบบ “บันทึก-เรียนรู-พัฒนา” นี้ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานแตละงาน
จะตองจดบันทึก ประเด็น ที่เ ปนอุป สรรคปญ หา ข อขัดของ ขอดี รายละเอียดที่นาสนใจ รวมถึ ง
ขอสังเกตจากการตอนรับนั้นๆ จากนั้นนํามารายงานผูบังคับบัญชาและแจงใหเพื่อนรวมงานทราบ
และแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขอคิดเห็นระหวางกัน เพื่อเปนบทเรียนที่ทุกคนไดเรียนรูจากการทํางาน
เหลานั้นสําหรับเปนขอมูลในการทํางานตอไปในอนาคต นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันแลว
เจาหนาที่ยังควรตองรวมกันกําหนดวิธีการทํางานหรือแนวทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งก็คือการพัฒนาจากประสบการณที่ผานมานั่นเอง
(2) การเรีย นรู วิช าการ วิ ท ยาการและเครื่ องมือ ในการทํ างานใหมๆ ใน
ปจจุบัน มีการคิดคนวิชาการ วิทยาการ และเครื่องมือใหมๆ ขึ้นตลอดเวลาเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
การทํางานในทุกสาขาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับสถานการณทางการเมือง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและสภาพแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูทํางานในทุกสาขาอาชีพตอง
ปรับตัวและคิดคนวิธีการทํางานขึ้นใหมใหทันตอการตอบสนองและบรรลุวัตถุประสงคของงาน ซึ่ง
รวมถึงงานดานแบบแผนพิธีก ารและงานพิธีการดวยเชนกันที่ตองมีพัฒ นาการและวิวัฒนาการให
สามารถคงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผูเขียนตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสใน
การเรียนรูวิชาการ วิท ยาการและเครื่องมือในการทํางานใหมๆ เพื่อที่จะไดตาม ทันโลกที่กาวไป
ขางหนาอยางตอเนื่องและสามารถนําความรูเหลานั้นมากพัฒนาการทํางานดานการตอนรับอาคันตุกะ
ของรัฐบาลใหคงความเหมาะสมและเขากับยุคสมัยซึ่งจะชวยสงเสริมภาพลักษณของนายกรัฐมนตรี
โดยการเขารับการฝกอบรมในคอรสการเรียนการสอนวิทยาการและวิชาการใหมๆ เปนระยะๆ เชน ปละ
2 ครั้ง หรือกําหนดเปนจํานวนวันตอคน เปนตน นอกจากนี้ วิธีการเรียนรูวิทยาการ วิชาการและ
เครื่องมือในการทํางานใหมๆ ยังสามารถกระทําไดดวยการจัดกลุม/แนวทางในการพัฒนาตามความ
ตองการและความสามารถของเจาหนาที่ (ability-based streaming) ไดดวยเชนกัน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดชองวางทางการเรียนรูในหมูเจาหนาที่ที่มีความสามารถในการเรียนรูตางกัน ซึ่งจะนําไปสู
ความยอทอและละทิ้งการเรียนรูเพื่อการพัฒนาไปในที่สุด
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2) การสงเสริมการสรางการสื่อสารที่มีคุณภาพ เนื่องจากการสื่อสารเปนสื่อกลาง
ใหเจาหนาที่ในองคการรับรูและเขาใจในสิ่งเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะสรางความมั่นคง ความมี
เสถียรภาพและความเหนียวแนนภายในองคการ ดวยลักษณะโครงสรางและการทํางานของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเจาหนาที่จํานวนมากตองแยกกันไปทํางานใหกับผูบริหารทางการเมือง
ประกอบกับปจจัยดานสถานที่ที่แยกสํานัก ศูนยตางๆ ออกจากกัน ทําใหการสื่อสารยิ่งมีความจําเปน
ยิ่งขึ้น
การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับเจาหนาที่
ภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และสรางความไววางใจตอกัน
โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตองจัดใหมีการสื่อสารระหวางกันทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ
รูปแบบที่เปนกันเอง ในชวงเวลาที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ และดําเนินการอยางจริงจังและจริงใจ
เพื่อใหเจาหนาที่เขาใจวัตถุประสงค เปาหมายและการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3) การใชเ ครื่องมือสื่อสารสมัยใหม หรือใชเ ทคโนโลยีส มัยใหมในการสื่อสาร
ระหวางกันเพื่อใหก ารประสานงานระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนระหวางกันไดทันตอเวลา ทั้งยังเปนการแกไขปญหาการสื่อสารทางชองทาง
โทรศัพทที่เกิดจากการใชสัญญาณรบกวนคลื่นโทรศัพทเพื่อการรักษาความปลอดภัยไดดวย
4) พัฒ นาฐานขอมูล การตอนรับ อาคันตุก ะของรัฐบาล ใหส ามารถรองรับ การ
ทํางานของเจาหนาที่ไดครอบคลุมมากขึ้น เพื่อที่เจาหนาที่จะสามารถสืบคนขอมูลและรายละเอียด
ของการจัดการตอนรับในครั้งกอนๆ สําหรับเปนขอมูลเปรียบเทียบในการดําเนินการในเหมาะสมและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และเป นการปองกันการกระทําที่จ ะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําตอมิตร
ประเทศ
5) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการจัดการตอนรับอาคันตุก ะ
ตางประเทศ เพื่อที่จะเปนการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติใหครบถวน และเปนการดํารงองคความรูใน
การดําเนินงานใหอยูคูกับองคการ ทั้ งยังเปนการเปดโอกาสใหเ กิดการหมุนเวียนตําแหนงภายใน
องคการดวย
6) เสริมสรางการทํางานเปนทีม และสรางองคกรแหงการเรียนรู สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีควรเสริมสรางทัศนคติแกเจาหนาที่ในการทํางานเปนทีม ใหแตละคนรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยอาจพิจารณาจัดทีมตามลักษณะงานและแบงงานใหตรงกับ
ความสามารถของทีม เชน ในงานหนึ่งชิ้นอาจจัดทีมขึ้นมารวมกันรับผิดชอบดําเนินงาน ซึ่งการจัดทีม
จะมีประโยชนมากทั้งเรื่องของการเรียนรูจากกันและกัน ความละเอียดถี่ถวนจะเพิ่มมากขึ้นเพราะมี
หลายคนชวยกันตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงาน มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดระหวางกัน
ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เกิดความสามัคคีและปรองดองกัน และยังสงเสริมการมีสวนรวมของ
เจาหนาที่อีกดวยเพราะงานบางชิ้นอาจตองใชความสามารถหรือทักษะพิเศษซึ่งจะทําใหเจาหนาที่บาง
คนอาจไมมีโ อกาสไดทํา แตเมื่อทําเปนทีม เจาหนาที่เ หลานั้นก็จะไดเรียนรูและเปนสวนหนึ่ง ของ
กระบวนการทํางานชิ้นนั้นซึ่งจะสรางความภาคภูมิใจและความรูสึกเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จอีกดวย
นอกจากนี้ การสง เสริมการทํางานเปนทีมยัง จะเอื้อตอการสรางองคก รแหงการ
เรียนรูอีกดวย ระหวางการทํางานรวมกัน จะมีการถายทอดความรูและการเรียนรูจากประสบการณ
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ของเพื่อนรวมงานไปในขณะเดียวกัน ทําใหบุคลากรของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความรูที่ได
จากการลงมือทําในกรอบที่กวางขวางขึ้น ทั้งยัง ทําใหองคกรสามารถวางรากฐานการสืบทอดตําแหนง
เฉพาะตางๆ ไดงายขึ้นอีกดวย
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ผูบริหารและเจาหนาที่สาํ นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1. นางนันทิกาญจน สวัสดิ์ภักดี
ผูอํานวยการสํานักโฆษก
2. นายธีรวุธ กลั่นเกลี้ยง
ผูอํานวยการสํานักสถานทีแ่ ละรักษาความปลอดภัย
3. นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์
ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ สํานักโฆษก
4. นางเบญจภา ศรีสรุ ัตน
ผูอํานวยการกลุมแบบแผนพิธีการ
สํานักแบบพิธีและรับรอง
5. นายคณาน กิติยาธิคุณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักแบบพิธีและรับรอง
6. นางสมถวิล รินทระ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย
7. นางสาวฌานิกา กาญจนพิศาล นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักโฆษก
8. นายปุณรัต เกตุประณีต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักแบบพิธีและรับรอง
9. นางสาวนันทิยา นุมนอย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักแบบพิธีและรับรอง
10. นางปยะดา บัวเผือก
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักแบบพิธีและรับรอง
11. นางดวงสมร สัมฤทธิอราม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักแบบพิธีและรับรอง
12. นางสาวนวินดา จิรายุกูล
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (ดานการตางประเทศ)
สํานักแบบพิธีและรับรอง
13. นางสาวกรกรัณย วัฒนินธวงศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (ดานการตางประเทศ)
สํานักแบบพิธีและรับรอง
14. นายขจรเดช สินทอง
เจาหนาที่แบบแผนและพิธีการ สํานักแบบพิธีและรับรอง
15. นายนรา ลอมกรุด
เจาหนาที่บริหารงานอาคารสถานที่
สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย
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ภาคผนวก ข
แนวคําถามในการสัมภาษณเพื่อการศึกษาสวนบุคคล
เรื่อง ความสําเร็จในการจัดการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
ณ ทําเนียบรัฐบาล : ปจจัยความผูกพันและการพัฒนาประสิทธิภาพ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เพศ
 ชาย
3. การศึกษา
4. ระดับตําแหนง

 หญิง

สวนที่ 2 ความผูกพันตอองคการ
ทานมีความผูกพันตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม
 มี
 ไมมี
สวนที่ 3 ปจจัยความผูกพันตอองคการที่มีตอความสําเร็จ
1. ทานรูวิสัยทัศนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม หากรู ทานคิดวาวิสัยทัศนของสํานัก
เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีมีความทาทาย สรางความเชื่อมั่น และความผูก พันของทานที่มี ตอ
องคการอยางไร
2. ทานคิดวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการสื่อสารภายในองคการที่เ หมาะสมหรือไม และ
สามารถสรางความเขาใจตอสถานการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดดีเพียงใด และมีผลตอความ
ผูก พันของทานที่มีตอองคก ารอยางไร และการสื่อสารนั้นมีผ ลตอการทํางานในการตอนรับ
อาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร
3. ทานคิดวาภาวะผูนําของผูบริหารสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีผลตอความผูกพันของทานที่มี
ตอองคการหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร
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4. ทานคิดวาการพัฒนาศัก ยภาพ/งานพัฒนาบุคลากร มีผ ลตอความผูก พันของทานที่มีตอสํานัก
เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผ ลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐ บาล
อยางไร
5. ทานคิดวาบรรยากาศของทีม/ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
อยางไร
6. ทานคิดวาความไวเนื้อเชื่อใจกันและกันกับเพื่อนรวมงานและผูนํา มีผลตอความผูกพันของทานทีม่ ี
ตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของ
รัฐบาลอยางไร
7. ทานคิดวาความคาดหวังที่ชัดเจนที่ผูนําหรือองคการมีตอทาน มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาล
อยางไร
8. ทานคิดวาการไดรับความยอมรับจากองคการ มีผลตอความผูกพันของทานที่มีตอสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร
9. ทานคิดวาการที่ขอเสนอแนะของทานไดรับฟงหรือไดรับการพิจารณา มีผลตอความผูกพันของ
ทานที่มีตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะ
ของรัฐบาลอยางไร
10. ทานคิดวาเงินเดือนและสิท ธิป ระโยชน มีผ ลตอความผูก พันของทานที่มีตอสํานัก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรีหรือไม และมีผลตอการทํางานในการตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลอยางไร
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางชนิดา เกษมศุข

ประวัติการศึกษา

– รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– Masters of Arts in International Relations and
Diplomacy, Schiller International University, U.K
– -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559

ประวัตกิ ารอบรมและดูงาน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2554

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 กองการเมืองตางประเทศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 กองพิธีการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 กองพิธีการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 กองพิธีการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 กองพิธีการ (หัวหนาฝายพิธีการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักพิธีการและเลขานุการ (หัวหนากลุม แบบแผนพิธีการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักพิธีการและเลขานุการ (ผูอํานวยการกลุมแบบแผนพิธีการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(ผูอํานวยการกลุม แบบแผนพิธีการ
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการสํานักแบบพิธีและรับรอง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
(ผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการสํานักแบบพิธีและรับรอง)
Public Management and Leadership Training Program
(PMLTP)ณ National Graduate Institute for Policy Studies
ประเทศญีป่ ุน (ทุน Talent Network ของสํานักงาน ก.พ.)
หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐสําหรับขาราชการ
ระดับสูงณ Civil Service College ประเทศสิงคโปร
(ทุน Temasek Foundation)
จิตวิทยาความมั่นคงฝายอํานวยการ สถาบันปองกันประเทศ
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พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2541
ตําแหนงปจจุบัน

นายทหารพิธีการ กองทัพอากาศ
Multilateral Negotiation กระทรวงการตางประเทศ
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย (รัฐบาลญี่ปุน)
ผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการสํานักแบบพิธีและรับรอง
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

