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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ 
Work from Home ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย Work from Home ไป
ปฏิบัติ ตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ใช้การเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ใน 
การท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
คือ บุคลากรต าแหน่งนักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษขึ้นไปมาปฏิบัติงานทุกวัน บุคลากรต าแหน่ง
นักวิชาการแรงงานช านาญการลงมามาปฏิบัติงานตามเวรที่ก าหนด โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
ปฏิบัติงาน มีการบันทึกเวลาเข้าออกการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบบันทึกเวลาการท างาน “Work from 
Home” ออนไลน์ของกองความปลอดภัยแรงงาน และส่งเอกสารการปฏิบัติงานผ่านทางระบบ 
e-Document ของกองความปลอดภัยแรงงาน โดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ, ไลน์ส่วนตัว, 
ไลน์กลุ่มกองความปลอดภัยแรงงาน, อีเมล และโปรแกรม Zoom ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ 
Work from Home ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ด้านปัจจัยทีม่ีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัต ิพบว่า มี 5 ปัจจัย คอื 1) ลักษณะ
ของนโยบาย 2) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 3) ทรัพยากร 4) การตดิต่อสื่อสาร 
และ 5) ทัศนคตขิองผูท้ี่น านโยบายไปปฏิบตัิ ด้านปัญหาและอปุสรรคในการท างานแบบ Work 
from Home ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า มีปัญหา 
3 ด้าน คือ 1) ปญัหาด้านศกัยภาพของบคุลากร 2) ปญัหาดา้นทรัพยากร และ 3) ปญัหาด้าน
ระบบการปฏิบตัิงาน 

                                                           


 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการน านโยบาย Work from Home ไปปฏบิัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 


 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ม ี
การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ท าให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการด ารงชีวิตของประชาชน ต่อมา
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern : PHEIC) และประกาศ
ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ Pandemic 
หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก มีจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวนมากอย่างรวดเร็ว 

ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยืนยันราย
แรกเม่ือวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, 2563) จ านวนผู้ป่วย
ยังมีน้อยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้ป่วยยืนยัน 40 ราย เมื่อสิ้นเดือน ต่อมาจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น
ในกลางเดือนมีนาคม ซึ่งมีการระบุสาเหตุจากกลุ่มการแพร่เชื้อหลายกลุ่ม ซึ่งกลุ่มใหญ่ท่ีสุดเกิดจาก
การชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563) 

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต่อมามติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศใช้ 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (2563) มีใจความส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ท าการ
ตอนหนึ่งว่า สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ยังคงเปิดด าเนินการในวันและเวลา
ราชการตามปกติ เว้นแต่ที่มีประกาศให้ปิดหรืองดด าเนินการไปก่อนแล้ว เช่น สถาบันการศึกษา ทั้งนี ้
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มี
ก าหนดเวลาให้ปฏิบัติ แต่ควรอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดเหลื่อมเวลาท างานและ
พักเท่ียง การท างานนอกสถานที่ปกติ และให้เพ่ิมบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น 
การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล การงดเว้นการก าหนดให้
ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือยกเว้น ขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
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ดังนั้น เพ่ือด าเนินการตามข้อก าหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) กองความปลอดภัยแรงงาน (2563) 
จึงมีประกาศ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองความปลอดภัยแรงงาน 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ Work from Home ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ ตลอดถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานแบบ Work from Home เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง 
การท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ Work from Home ของ
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ
ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่ ข้าราชการของกองความปลอดภัยแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

หรือ Judgmental Sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 9 คน ดังนี้ 
  2.1 หัวหน้างานบริหารทั่วไป จ านวน 1 คน 
  2.2 ข้าราชการของกองความปลอดภัยแรงงาน กลุ่มงานละ 1 คน จ านวน 8 กลุ่มงาน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured interview) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับ
ค าถามที่แน่นอนตายตัว เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดวันและนัดหมายวันสัมภาษณ์ 
โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบ
อย่างคร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่าจะน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยที่ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
การสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ในการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกข้อมูลและบันทึก 
เสียงการสัมภาษณ์ โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน 

การวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น

จึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการตีความตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือ
สรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ 
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รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย Work 
from Home ไปปฏิบัติของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
1. รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ Work from Home ของกอง 

ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี้ 
  1.1 ผู้อ านวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน ผู้อ านวยการศูนย์

ความปลอดภัยในการท างานเขต 11 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป มาปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงานทุกวันท าการ 

  1.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองความปลอดภัยแรงงานที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 มา
ปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงานตามเวรที่กองความปลอดภัยแรงงานก าหนด โดยสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน ซึ่งเวรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เดือนเมษายน 2563 แบ่งเวรเป็น 3 กลุ่ม 
ปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงานกลุ่มละ 2 วันท าการ และเดือนพฤษภาคม 2563 แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงานกลุ่มละ 2 วันท าการ โดยในการจัดเวรเป็นกลุ่ม
พิจารณาจ านวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานจากจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่มงาน 

  1.3 การบันทึกเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
     1.3.1 การปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงาน บันทึกเวลาเข้าออกการปฏิบัติ

ราชการในสมุดลงลายมือชื่อ 
     1.3.2 การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย บันทึกเวลาการเข้าออกการปฏิบัติราชการเหมือน

การมาปฏิบัติราชการปกติ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ผ่านทางระบบบันทึกเวลาการท างาน 
“Work from Home” ออนไลน์ของกองความปลอดภยัแรงงานที่ URL คือ http://asean-osh.net/workio 

http://asean-osh.net/workio
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  1.4 ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย 
โดยส่งเอกสารการปฏิบัติงานผ่านทางระบบ e-Document ของกองความปลอดภัยแรงงาน ในไฟล์
จัดเก็บเอกสารชื่อ 00.COVID19-DOC ที่ URL คือ http://110.77.135.147:8080/share/page/ 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุม ติดตาม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
ผลผลิตที่คาดหวัง 

  1.5 กรณีท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงาน 
หรือไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยได้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา และด าเนินการ
ผ่านทางระบบสารสนเทศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  1.6 การติดต่อสื่อสารของบุคลากรกองความปลอดภัยแรงงาน ได้แก่ ติดต่อสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ติดต่อสื่อสารผ่านไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่มกองความปลอดภัยแรงงาน ติดต่อสื่อสาร
ผ่านอีเมล และติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งใช้ส าหรับการประชุม 

  1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานแบบ Work from Home ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติของกอง
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี้ 

  2.1 ลักษณะของนโยบาย 
     นโยบาย Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงานได้รับแนวนโยบายมา

จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้กรอบแนวทางการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดและข้อปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล 

     นโยบาย Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กอง
ความปลอดภัยแรงงาน นโยบาย Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงานได้ก าหนดมาใน
รูปแบบของประกาศกองความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการท างานแบบ Work 
from Home ซึ่งในช่วงแรกของการน านโยบายไปปฏิบัติอาจจะยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก
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แนวทางในการปฏิบัติที่นอกเหนือจากประกาศยังไม่มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น การประชุม
โดยใช้โปรแกรม Zoom เป็นต้น 

  2.2 ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
     ในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ เรื่องที่เกี่ยวข้องและส าคัญคือเรื่อง

ของเทคโนโลยี ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองความปลอดภัยแรงงาน 
ซึ่งมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีไม่เท่ากัน บางคนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยี ส่วนในด้านผู้บริหารของกองความปลอดภัยแรงงานให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน
นโยบาย Work from Home มาก เห็นได้จากการจัดตั้งกลุ่มไลน์กองความปลอดภัยแรงงานเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารระหว่างการท างานแบบ Work from Home โดยได้มีการสั่งการ และมีการแจ้ง
รายละเอียดต่างๆ เป็นระยะๆ 

  2.3 ทรัพยากร 
     ทรัพยากรที่ใช้ในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ แบ่งเป็นเครื่องมือใน

การท างานและงบประมาณ เครื่องมือในการท างาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต 
ส่วนงบประมาณ ได้แก่ ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกอง
ความปลอดภัยแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดหาทรัพยากรดังกล่าวเอง บุคลากรบางคนไม่มีเครื่องมือใน
การท างาน หรือมีเครื่องมือแต่ไม่เหมาะสม 

  2.4 การติดต่อสื่อสาร 
     การติดต่อสื่อสารของกองความปลอดภัยแรงงานในช่วงของการน านโยบาย Work 

from Home ไปปฏิบัติเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การติดต่อสื่อสารผ่านไลน์กลุ่มกอง
ความปลอดภัยแรงงาน การประชุมโดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งท าให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ เอกสารทางราชการ หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
กับการท างาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.5 ทัศนคติของผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
     ทัศนคติของผู้ที่น านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ 

การท างานแบบ Work from Home เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีความรุนแรง ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งการท างานแบบ Work 
from Home ยังเอ้ือประโยชน์ในเรื่องของการลดระยะเวลาในการเดินทางมาท างานอีกด้วย แต่ก็ยังมี
บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับนโยบาย Work from Home เนื่องจากต้องมาท างานที่กองความปลอดภัย
แรงงานเพราะลักษณะงานไม่เอ้ือต่อการท างานแบบ Work from Home 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี้ 

  3.1 ปัญหาด้านศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน 
การใช้เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุนการท างานแบบ Work from Home 

  3.2 ปัญหาด้านทรัพยากร เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ Work from Home 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต บุคลากรบางคนไม่มี หรือมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน 
และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.3 ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน เนื่องจากการท างานแบบ Work from Home ต้อง
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง แต่ข้อมูลที่ใช้ประกอบการท างานยังไม่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
ท าให้การท างานค่อนข้างล าบาก 

 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ Work from Home ของกอง 

ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงานตามเวรที่กองความปลอดภัยแรงงานก าหนด โดยสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2563 แบ่งเวรเป็น 3 กลุ่ม ปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัย
แรงงานกลุ่มละ 2 วันท าการ และเดือนพฤษภาคม 2563 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ปฏิบัติงานที่กอง 
ความปลอดภัยแรงงานกลุ่มละ 2 วันท าการ โดยในการจัดเวรเป็นกลุ่มพิจารณาจ านวนบุคลากรที่มา
ปฏิบัติงานจากจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่มงาน ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายงานให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยส่งเอกสารการปฏิบัติงานผ่านทางระบบ e-Document 
ของกองความปลอดภัยแรงงานในไฟล์จัดเก็บเอกสารชื่อ 00.COVID19-DOC ที่ URL คือ http://110. 
77.135.147:8080/share/page/ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุม ติดตาม ก ากับ ดูแล 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือผลผลิตที่คาดหวัง การบันทึกเวลาเข้าออกการปฏิบัติ
ราชการส าหรับการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ใช้ระบบบันทึกเวลาการท างาน “Work from Home” 
ออนไลน์ของกองความปลอดภัยแรงงานที่ URL http://asean-osh.net/workio กรณีที่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่กองความปลอดภัยแรงงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ 
ที่พักอาศัยได้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา และด าเนินการผ่านทางระบบสารสนเทศของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การติดต่อสื่อสารของบุคลากรกองความปลอดภัยแรงงาน ได้แก่ 
ติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ ติดต่อสื่อสารผ่านไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่มกองความปลอดภัยแรงงาน 
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ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล และติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งใช้ส าหรับการประชุม ส่วนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแบบ Work from Home ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (2563) ได้กล่าวสรุปว่า 
Work from Home คือ การที่บริษัทเลือกให้พนักงานสามารถท างานที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดย 
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ บริษัทอาจมีการก าหนดให้ต้องเข้าไปสรุปงานที่บริษัทสัปดาห์ละกี่ครั้ง หรือต้องมี
การประชุมงานร่วมกันผ่าน VDO Conference อีกด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2563) ได้กล่าวสรุปว่า การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
หมายถึง การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ท างานตามปกติ โดยที่ส่วนราชการ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดและแนวทางด าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและโครงสร้างของส่วนราชการ โดยครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ คือ (1) ลักษณะงาน (2) ระยะเวลา รูปแบบวันเวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน (3) ช่วง
ระยะเวลาของการก าหนดให้ปฏิบัติงาน (4) แนวทางก ากับติดตามงาน ฯลฯ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติของกอง 
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ลักษณะของนโยบาย 
  นโยบาย Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงานได้รับแนวนโยบายมาจาก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยใช้กรอบแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงาน ก.พ. เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดและข้อปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน ซึ่งก าหนดมาในรูปแบบของประกาศกอง 
ความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีคู่มือ
การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการท างานแบบ Work from Home ซึ่งใน
ช่วงแรกของการน านโยบายไปปฏิบัติอาจจะยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติ
ที่นอกเหนือจากประกาศยังไม่มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter 
and Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 10-11) ได้กล่าวสรุปว่า วัตถุประสงค์
จะเป็นส่วนขยายเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจนขึ้นและง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งนี้วัตถุประสงค์
เปรียบเสมือนเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 15, 18) ได้
กล่าวสรุปว่า ความส าเร็จของแผนงานและโครงการมีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้น าและ
ภาวะผู้น าขององค์การ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และความส าเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
ในบางครั้งอาจพบว่านโยบายมีวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่มาตรการในการปฏิบัติไม่ชัดเจน หน่วยงาน
ปฏิบัติที่รับผิดชอบอาจต้องใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้
เช่นกัน ในกรณีท่ีวัตถุประสงค์ของนโยบายไม่ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยแรกของความล้มเหลว
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะผู้ปฏิบัติไม่ทราบแน่ชัดว่าวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของนโยบายคืออะไร 
ภาระจึงตกเป็นของผู้ปฏิบัติที่จะต้องตีความเอาเอง ซึ่งอาจถือโอกาสด าเนินการตามที่ตนพอใจ 
ลักษณะดังกล่าวจะยิ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติได้มาก หากนโยบายใดก็ตาม
มีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากเพียงใด ก็จะยิ่งส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติมี 
ความสอดประสานกัน และน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 19) 
ได้กล่าวสรุปว่า การก าหนดนโยบายที่ดีจะต้องค านึงถึงความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายและ
รายละเอียดที่เหมาะสม หากปรากฏว่านโยบายมีรายละเอียดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป อาจท าให้
ผู้บริหารนโยบายไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของนโยบาย และอาจท าให้เกิดการบิดเบือนนโยบาย
โดยการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายจะ 
ต้องค านึงถึงความส าคัญเกี่ยวกับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยตั้งความมุ่งหมายไว้
อย่างระมัดระวัง และควรจัดท าแผนเพื่อการประเมินผลนโยบาย และก าหนดกลยุทธ์การน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยุทธวัฒน์ เพียรดี (2558) ได้ศึกษา การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ศึกษากรณีโครงการ
ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือขยายตลาดต่างประเทศ 
ผลการวิจัยสรุปว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายและการวางแผนงานที่ชัดเจนให้ง่ายต่อ 
การน านโยบายไปปฏิบัติและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง จะท าให้ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติสามารถน า
นโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ ความต้องการ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
SMEs Pro-Active ได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา พัวพันธ์พงษ์ (2560) ได้ศึกษา 
ความท้าทายของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติกรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - รัฐบาลจีน ผลการวิจยัสรุปว่า 
นโยบายที่ไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจนท าให้เกิดผลกระทบและส่งผลต่อการด าเนินโครงการดังกล่าว 
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2. ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองความปลอดภัยแรงงานมีความสามารถด้านเทคโนโลยี 

ไม่เท่ากัน บางคนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี ท าให้การท างานแบบ Work 
from Home ไม่ประสบความส าเร็จในช่วงแรกของการน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนในด้านผู้บริหารของ
กองความปลอดภัยแรงงานให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนนโยบาย Work from Home มาก 
โดยได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์กองความปลอดภัยแรงงาน เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างการท างานแบบ 
Work from Home และได้มีการสั่งการ มีการแจ้งรายละเอียดต่างๆ เป็นระยะๆ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Van Meter and Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 10-11) ได้กล่าว
สรุปว่า ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) จ านวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากร
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2) ระดับของการควบคุมตามล าดับชั้นบังคับบัญชาหน่วยงานย่อยต่างๆ 
ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3) ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4) ความส าคัญ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5) ระดับของการสื่อสารแบบเปิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มี 
การติดต่อสื่อสารกันอย่างเสรีระหว่างบุคลากรระดับเดียวกันและต่างระดับ 6) สายสัมพันธ์ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกับผู้ก าหนดนโยบายในระดับต่างๆ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 35-37) ได้กล่าว
สรุปว่า หน่วยงานที่มีโครงสร้างและล าดับขั้นการบังคับบัญชาน้อย ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง ความสัมพันธ์
ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายอย่างใกล้ชิด และการสื่อสารแบบ
เปิดโอกาสมีผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิวัฒน์ หิรัญรักษ์ (2560) ได้ศึกษา การน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาอ าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยสรุปว่า หลังจากท่ีได้รับมอบนโยบาย หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีการน านโยบายมาชี้แจง ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้มี 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน รวมถึงการจัดคนที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ย่อมจะส่งผลดีต่อความส าเร็จของงาน 

3. ทรัพยากร 
  คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าโทรศัพท์ เป็นทรัพยากร

ที่ใช้ในการน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดหาเอง 
บุคลากรบางคนไม่มีเครื่องมือ หรือมีเครื่องมือแต่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกองความปลอดภัยแรงงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Marschak, Brunner (อ้างถึงใน บุญเกียรติ 
การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 18-19) ได้กล่าวสรุปว่า ความไม่สมดุลระหว่างศักยภาพของนโยบายและ
ทรัพยากร กล่าวคือ นโยบายมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสูง แต่ไม่มีทรัพยากร
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เพียงพอในการน านโยบายไปปฏิบัติ จะส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความล้มเหลว 
สอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 35-37) 
ได้กล่าวสรุปว่า นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้าน
การเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคนและคุณภาพของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 24) ได้กล่าวสรุปว่า ทรัพยากรเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่น กล่าวคือ 
แผนงานหรือโครงการใด แม้จะมีปัจจัยอื่นครบถ้วน แต่ถ้าขาดปัจจัยเรื่องทรัพยากรในการสนับสนุน 
อาจกล่าวได้ว่าแผนงานและโครงการดังกล่าว ได้ประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือปฏิบัติ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, 
หน้า 24) ได้กล่าวสรุปว่า ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติหมายรวมถึงทั้งเงินลงทุน เวลา และ
บุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ แต่ในความเป็นจริงของสังคมทั่วไปนั้น 
มักพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ เพราะทุกสังคมล้วนมีทรัพยากรจ ากัด
ข้อจ ากัดซ่ึงเกิดจากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดนี้ มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญะ ชาญณรงค ์(2556) ได้ศึกษา การน านโยบายการอ านวย
ความเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ 
ของจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยสรุปว่า โครงสร้างองค์กร บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และพ้ืนที่
ปฏิบัติงานนั้นต่างก็เพียงพอและมีคุณภาพท่ีเกื้อหนุนกันและเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของนโยบาย 

4. การติดต่อสื่อสาร 
  การติดต่อสื่อสารของกองความปลอดภัยแรงงานในช่วงของการน านโยบาย Work from 

Home ไปปฏิบัติเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การติดต่อสื่อสารผ่านไลน์กลุ่มกอง 
ความปลอดภัยแรงงาน การประชุมโดยใช้โปรแกรม Zoom ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและถูกต้องตรงกัน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter and Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2562, หน้า 10-11) ได้กล่าวสรุปว่า การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต่างๆ ที่
รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การหรือภายในหน่วยงานเดียวกันนั้นมีความส าคัญ
มาก ผู้รับผิดชอบในหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีการปิดบังข่าวสารระหว่างกัน 
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5. ทัศนคติของผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
  ทัศนคติของผู้ที่น านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการท างาน

แบบ Work from Home เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีความรุนแรงส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และการท างานแบบ Work from Home 
ยังเอ้ือประโยชน์ในเรื่องของการลดระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน แต่ก็ยังมีบางกลุ่มไม่เห็นด้วย
กับนโยบาย Work from Home เนื่องจากต้องมาท างานที่กองความปลอดภัยแรงงาน เพราะลักษณะ
งานไม่เอ้ือต่อการท างานแบบ Work from Home สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 35-37) ได้กล่าวสรุปว่า ลักษณะบางประการของนโยบาย
จะมีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนั้นๆ เช่น ประเภทของนโยบาย นโยบาย
ที่มุ่งหวังจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จะมีโอกาสในการประสบ
ความส าเร็จมากกว่านโยบายที่มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไรก็ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงมากๆ แต่มีความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์มีสูง จะประสบความส าเร็จมากกว่า
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์มีน้อย 
การรับรู้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึนจากนโยบาย และความสอดคล้องระหว่างนโยบาย
นั้นกับค่านิยม ประสบการณ์และความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้น มีผลต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานแบบ Work from Home ของกองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุนการท างานแบบ Work from Home สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธภูมิ 
จิตภักดี (2553) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี 
เรือนจ ากลางคลองเปรม ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาทางด้านเจ้าหน้าที่ คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความช านาญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากไม่ได้รับการอบรมในเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันปละปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ า จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ ากลางคลองเปรมขาดประสิทธิภาพ 

2. ปัญหาด้านทรัพยากร ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ Work from Home เชน่ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้บางคนไม่มี หรือมีไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธภูมิ จิตภักดี 
(2553) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีเรือนจ า
กลางคลองเปรม ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
เป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
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เรือนจ ากลางคลองเปรมให้ลดน้อยลง หรือหมดไปจากเรือนจ ากลางคลองเปรมได้ และการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงท าให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เรือนจ ากลางคลองเปรมไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิวัฒน์ หิรัญรักษ์ (2560) ได้ศึกษา การน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาอ าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายสาธารณสุข
มูลฐานไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณท่ีเพียงพอต่อ 
ความต้องการในการน าไปใช้ในการปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่ และในปัจจุบันบางหน่วยงานไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามนโยบายที่รับมอบมาได้ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งท าให้การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานไม่สามารถพัฒนา
ทางด้านคุณภาพได้เต็มที่ 

3. ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน เนื่องจากการท างานแบบ Work from Home ต้องใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ข้อมูลที่ใช้ประกอบการท างานยังไม่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
ท าให้การท างานค่อนข้างล าบาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธภูมิ จิตภักดี (2553) ได้ศึกษา การน า
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี เรือนจ ากลางคลองเปรม 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ท าให้การท างานของเจ้าหน้าที่ประสบกับความยากล าบากเพ่ิมมากข้ึน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราภรณ์ ศรีลาฤทธิ์ (2560) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดขอกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ: การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไปปฏิบัติ ผลการวิจัยสรุปว่า แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปรับเปลี่ยนการท างาน โดยจะยึดกรอบ
การปฏิบัติงานที่เคยท ามา จึงไม่เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ที่จะน ามาพัฒนารูปแบบการท างาน 
ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจึงปฏิบัติเท่าที่ท าได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ควรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาใช้ปรับระบบการท างานให้

ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ใช้ระบบออนไลน์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น 
การยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ 
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3. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานแบบ 
Work from Home ของหน่วยงานอื่น เพื่อที่จะน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการท างานแบบ 
Work from Home ต่อไป 
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