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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการ 

น านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีศึกษา ส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ  คือ ให้เจ้าหน้าที่แบ่งออกเป็น 3 ผลัด สลับมา
ท างานที่ส านักงาน สัปดาห์ละ 1 ผลัด ส่วนเจ้าหน้าที่ผลัดอ่ืนให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเท่านั้น  
โดยแต่ละผลัดจะมีหัวหน้าผลัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในผลัดนั้น ๆ และจัดเวลาพักกลางวันในลักษณะ
เหลื่อมเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ 
Work@Home ซึ่งเป็นระบบของกรมศุลกากร โดยทุกคนจะมีการสื่อสารกันผ่านกลุ่มไลน์แอปพลิเคชัน   
และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านแบบฟอร์มที่ก าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาใน
วันสุดท้ายของสัปดาห์ทางอีเมล 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของน านโยบายไปปฏิบัติของ 
ส่วนมาตรฐานเออีโอ ดังนี้ 2.1) ความเพียงพอของทรัพยากร 2.2) บุคลากรหรือความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน 2.3) ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานต้องมีความยืดหยุ่น  
2.4) เทคโนโลยีรวมถึงความสามารถในการใช้งาน 2.5) การติดต่อสื่อสาร 3. ปัญหาและอุปสรรค 
ที่พบในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ ดังนี้ 3.1) ปัญหา
ความไม่เพียงพอของทรัพยากร 3.2) ปัญหาการติดต่อสื่อสาร 3.3) ปัญหารูปแบบการปฏิบัติงาน 
ไม่ชัดเจน 3.4) ปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประเภทได้ 3.5) ปัญหาสภาพแวดล้อม  
4. แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ดังนี้ 4.1) ด้านทรัพยากร 4.2) ด้านความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 4.3) ด้านเทคโนโลยี 

 

ค าส าคัญ: การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ การน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนมาตรฐานเออีโอ 
 

            
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ืองการน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏบิตัิ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษา ส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร 
 **นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า  
ปลายปี 2562 โลกได้รู้จักกับโรคระบาดชนิดใหม่ที่ท าให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรง

จนถึงขั้นเสียชีวิต โดยพบเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน และมีการเรียกชื่อโรคระบาดดังกล่าวว่า  
“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19”  ซ่ึงเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่าน
การไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ซ่ึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ได้ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดไปทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค (2563) ได้
รายงานว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงชาวจีน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และ 
มีการพบผู้ป่วยภายในประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรง
มากขึ้น โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อโรคมากขึ้นตามล าดับ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
และในวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 15 มาตรการเร่งด่วนรับมือการแพร่ระบาด
ของโรค รวมถึงรับทราบแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ 
ส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงาน ก.พ. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในบทบาทต่าง ๆ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน สร้างคุณภาพชีวิตและการท างานภายใต้
สถานการณ์พิเศษ  

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ รับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติ ครม. และ ส านักงาน ก.พ. เพ่ือค านึงถึงคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยของบุคลากรกรมศุลกากรและประสิทธิภาพในการบริหารราชการ รวมถึงการ
บริการประชาชน จึงได้มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
ตามบริบทและความเหมาะสมของส่วนราชการนั้น ๆ  

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่
ท างานตามปกต ิเช่น ส านักงานย่อยของส่วนราชการเอง หรือสถานที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ หรือ
สถานที่อ่ืนให้ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวคิดการท างานที่องค์กรในต่างประเทศและ 
ในประเทศเริ่มมีการน าไปใช้อย่างกว้างขวางแล้ว ก่อนสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน และแนวคิดนี้ 
ยังเป็นส่วนสนับสนุนการลดปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลภาวะทางอากาศ รวมทั้งประเด็นส าคัญ
ที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน คือมาตรการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการ
สัมผัส ใกล้ชิด และอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค COVID-19  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ 
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ส่วนราชการไปปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงมีความสนใจที่จะวิจัยและศึกษา
กระบวนการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้มีความเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1. กระบวนการที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ  
กรมศุลกากร 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
ไปปฏิบัติ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร 
3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ  
ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้  
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยก าหนด คุณลักษณะของ
ประชากรที่ต้องการวิจัย (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาเลือกบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
ของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563  ดังนี้ 

2.1) ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานเออีโอ  จ านวน  1 คน 
2.2) หัวหน้าฝ่าย    จ านวน  1 คน 
2.3) นักวิชาการศุลกากรช านาญการ  จ านวน  4 คน 
2.4) นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จ านวน  4 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) 
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวัน
นัดหมายการสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์จะใช้การจด
บันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนา
ก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวม เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  

1.1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

1.2) หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
1.3) งานวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ 
1.4) เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน บันทึกข้อความ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  
2. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูล 
3. เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้
ทราบถึงลักษณะความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล  
4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยการน า
นโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ  
สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
ไปปฏิบัติ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
1. กระบวนการที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ  
กรมศุลกากร มีดังนี้ 
 1.1) แบ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน เป็นผลัด ผลัดละ 5 วันท าการ โดยมี 3 ผลัด  
ซ่ึงแต่ละผลดัจะมีหัวหนา้ผลัด เป็นผูอ้ านวยการสว่นฯ หรอืหัวหนา้ฝา่ยซ่ึงปฏบัิติราชการแทน
ผู้อ านวยการส่วนฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในผลัดนั้น ๆ ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย  
 1.2) เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน จะต้องลงเวลาปฏิบัติราชการในสมุดเป็น
ปกติและมีการก าหนดเวลาพักกลางวันส าหรับเจ้าหน้าที่แต่ละผลัดในลักษณะเหลื่อม 3 ชว่งเวลา 
 1.3) เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย ให้ลงชื่อเพ่ือปฏิบัติราชการในระบบแอปพลิเคชัน   
Work@Home ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบของกรมศุลกากร ทุกวันท าการใน 2 ช่วงเวลา คอืเวลาปฏิบัติ
ราชการและเวลาปฏิบัติงานล่วงเวลา  
 1.4) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าร่วมกลุ่ม Line “กมพ.เฉพาะกิจ COVID-19” เพ่ือติดต่อสื่อสาร
กันตลอดเวลา 
 1.5) กรณีท่ีจะเข้าปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน ในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ผลัดตนเอง ต้องรายงานให้
ผู้อ านวยการส่วนทราบถึงเหตุผล ความจ าเป็นทุกครั้ง หรือหากผู้บังคับบัญชามีภารกิจด่วน ให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน ก็ต้องเข้ามาทันทีเมื่อได้รับค าสั่ง 
 1.6) กรณีเจ้าหน้าที่ในผลัดมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้แจ้งผู้อ านวยการส่วนและพบแพทย์
เพ่ือตรวจร่างกาย โดยให้กักตัว 14 วัน พร้อมโอนถ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ผลัดอื่นด าเนินการแทน 
 1.7) ทางส่วนงานขอความร่วมมือให้ทุกคนลาพักผ่อนในกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น โดยพิจารณา
ขออนุญาตลาป่วยหรือลากิจเป็นอันดับแรก 
 1.8) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ โดยน าส่งในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลแก่ผู้บังคับบัญชาในวันสุดท้ายของสัปดาห์นั้น ๆ 
 1.9) หากผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่า ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติงานที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ ที่พักอาศัย อาจให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงาน ทุกวันท าการ  
 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติ ของส่วน
มาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร มีดังนี้  
 2.1) ความเพียงพอของทรัพยากร ควรมีการจัดสรรทรัพยากรและสนับสนุนให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 2.2) บุคลากรหรือความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากรูปแบบการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้งของส่วนราชการจะแตกต่างไปจากการปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็น
อิสระมากข้ึนในการท างาน ซึ่งส่วนมาตรฐานเออีโอนั้น ผู้บังคับบัญชาอาจมีการมอบหมายงานให้
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือหากไม่มีการมอบหมายงาน ก็ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ตนเองดูแล
รับผิดชอบอยู่เป็นปกติ และการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
การวางแผนการท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการท างานเช่นเดียวกับการท างานที่ส านักงาน 
 2.3) ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานต้องมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การท างาน ไม่ยึดติดกฎระเบียบ วิธีการที่มากเกิน 
ความจ าเป็น อันจะก่อให้งานเกิดความล่าช้าของงาน 
 2.4) เทคโนโลยีรวมถึงความสามารถในการใช้งาน เพ่ือการอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อรูปแบบการท างานเปลี่ยนไป เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญช่วยให้การปฏิบัติงานง่าย
ยิ่งขึ้น เมื่อเราดึงประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างถูกวิธี 
 2.5) การติดต่อสื่อสาร ในการปฏิบัติงานต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานเอง 
หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประกอบการผ่านโทรศัพท์ อีเมลหรือไลน์แอปพลิเคชัน ด้วยรูปแบบการ
ท างานที่เปลี่ยนไป และส่วนมาตรฐานเออีโอมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการเป็นประจ า  
ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการเข้ามาปรึกษาท่ีส านักงาน เพ่ืออธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อรูปแบบ 
การสื่อสารเปลี่ยนไป การสื่อสารที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 
 
3. ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ  
กรมศุลกากร มีดังนี้ 
 3.1) ปัญหาความไม่เพียงพอของทรัพยากร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้อาจไม่เหมาะสมกับ
รูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป เช่น ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า 
 3.2) ปัญหาการติดต่อสื่อสาร การท างานแบบไม่ได้พบหน้ากัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่ต้องพบประชาชน หรือผู้ประกอบการ  
อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารได้ หรือไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร การติดต่อกัน
ผ่านโทรศัพท์ อีเมล หรือไลน์แอปพลิเคชัน อาจไม่สามารถอธิบายรายละเอียดให้ครบสมบูรณ์ได้ 
 3.3) ปัญหารูปแบบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องมีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน หากมีปรับเปลี่ยนแนวทางบ่อยครั้งก็อาจสร้าง
ความสับสนในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 3.4) ปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประเภทได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องพบปะ
ประชาชน หรือผู้ประกอบการ ซึ่งงานในส่วนมาตรฐานเออีโอนั้น จ าเป็นต้องมีการออกนอกสถานที่
เพ่ือไปตรวจประเมินบริษัท ดังนั้นการปฏิบัติงานที่บ้าน ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดงานค้างและล่าช้าได้  
 3.5) ปัญหาสภาพแวดล้อม การท างานในสถานที่ที่ไม่ได้จัดไม่เป็นที่ท างานโดยเฉพาะ ก็อาจ
ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ เช่น เสียงรบกวน โต๊ะท างานไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เพียงพอ  
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4. แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ  
กรมศุลกากร มีดังนี้ 
 4.1) ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานนอก
ส านักงาน เนื่องจาก การปฏิบัติงานที่บ้านนั้น อาจมีอุปกรณ์ เครื่องมือการปฏิบัติงานไม่ครบครัน 
เหมือนกับที่ส านักงาน เช่น laptop หรืออาจสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปซื้อ
อุปกรณ์ที่ตนเองยังมีไม่ครบ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 
 4.2) ควรมีการยอมรับรูปแบบการปฏิบัติงานแบบใหม่ ไม่ยึดติดกับระเบียบการปฏิบัติงานที่
เคร่งครัดเช่นเดิมมากเกินไป จากสถานการณ์ท่ีบังคับในการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถปฏิบัติงานบาง
ขั้นตอนได้เหมือนเดิม ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปฏิบัติงานเองต้องมีมุมมอง ทัศนคติที่ยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนที่เกินความจ าเป็น แต่ยังคงผลลัพธ์ของงานไว้ให้มากที่สุด 
 4.3) ส่งเสริม อบรม หรือเพ่ิมพูนความรู้เทคโนโลยีที่จ าเป็น ให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 
เช่น การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ เป็นต้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติ ของส่วนมาตรฐาน 
เออีโอ กรมศุลกากร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 นโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ จัดเป็นนโยบายสาธารณะประเภทหนึ่ง 
ผ่านสถาบันบริหารหรือมติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดนโยบาย สอดคล้องกับแนวคิดของเฉลิมพล  
ศรีหงษ์ (2562, หน้า 11) ที่ว่า นโยบายสาธารณะอาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบที่ 4 ได้แก่  
มติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับส่วนมาตรฐานเออีโอนั้น ได้รับนโยบายดังกล่าว ผ่านหน่วยงาน
ระดับกอง กรม กระทรวง และส านักงาน ก.พ. ตามล าดับ โดยมีกระบวนการ คือ ให้เจ้าหน้าที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ผลัด สลับมาท างานที่ส านักงาน สัปดาห์ละ 1 ผลัด ส่วนเจ้าหน้าที่ผลัดอ่ืน ให้ปฏิบัติงาน 
ณ ที่พักอาศัยเท่านั้น เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ COVID-19 ตามมาตรการที่สาธารณสุขก าหนด 
โดยแต่ละผลัดจะมีหัวหน้าผลัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในผลัดนั้น ๆ และจัดเวลาพักกลางวันในลักษณะ
เหลื่อมเวลา 3 ช่วงเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบ
ออนไลน์ Work@Home  ซึ่งเป็นระบบที่ทางกรมศุลกากรพัฒนาและใช้งาน ส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ณ ส านักงาน ลงเวลาปฏิบัติราชการในสมุดเช่นเดิม ทุกคนจะมีการสื่อสารกันผ่านกลุ่มไลน์ “กมพ.
เฉพาะกิจ COVID-19” ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว และหากเจ้าหน้าที่
จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในผลัดที่ไม่ใช้ผลัดของตนเอง จะต้องแจ้งเรื่องพร้อมเหตุผลผ่านผู้อ านวยการส่วน
หรือหากผู้บังคับบัญชาเรียกให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจด่วน ก็ต้องเข้ามาตามเวลานั้น ๆ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ 
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มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้แจ้งเรื่องผ่านผู้อ านวยการส่วน ไปพบแพทย์ กักตัวเอง  14 วัน โดยให้
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนปฏิบัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาทางอีเมลในวันสุดท้ายของสัปดาห์นั้น ๆ และหากเจ้าหน้าที่คนใดปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่พักอาศัย ไม่มีประสิทธิภาพ อาจให้กลับมาปฏิบัติราชการ ณ ส านักงานแทน ซึ่งแนวทาง
การปฏิบัติงานทั้งหมดดังกล่าว ก็สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการด าเนินการของส านักงาน ก.พ. 
ที่ให้ส่วนราชการ ก าหนดรายละเอียดและแนวทางด าเนินการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและโครงสร้างของส่วนราชการโดย
รายละเอียดและแนวทางด าเนินการที่ก าหนดควรครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) ลักษณะงาน  
2) ระยะเวลา รูปแบบวันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน 3) ช่วงระยะเวลาของการก าหนดให้ปฏิบัติงาน 
4) แนวทางก ากับติดตามงาน 5) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 6) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือน  
  
 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติ 
ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ความเพียงพอของทรัพยากร  
 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยนั้น 
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือหรืออุปกรณ์หลัก ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานที่หลายคนมีอยู่แล้ว แต่บางคนอาจ
มีอุปกรณ์ไม่ครบหรืออาจจะไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และทางภาครัฐไม่ได้มีการสนับสนุน
ทรพัยากรดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็ใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะอุปกรณ์
เหล่านี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในการปฏิบัติงาน เมื่อเราอยู่ที่ส านักงาน ภาครัฐนั้นจัดซื้อจัดหาให้เหมาะสม
กับการด าเนินงานแล้ว แต่เมื่อต้องมาปฏิบัติงานที่อ่ืน ปัจจัยด้านทรัพยากรจึงมีความส าคัญมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 141) ที่ว่า ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่น แม้จะมีปัจจัยอื่น
ครบถ้วน หรือแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงในสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554, หน้า 444) 
ที่ว่า ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายรวมถึงทั้งเงินทุน เวลา และบุคลากรตลอดจน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์กมล ไชยสมภาร 
(2562) ได้ศึกษา การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยสรุปว่า งบประมาณก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยเฉพาะงบประมาณจากส านักงบประมาณ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาระบบจัดซื้อทรัพยากรดิจิทัลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
 2. บุคลากรหรือความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  
 รูปแบบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หรือการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยนั้น
การปฏิบัติงานจะแตกต่างไปจากการปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน ที่เป็นเช่นนี้ อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานมี
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ความเป็นอิสระ ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในการท างาน ท างานอยู่เพียงคนเดียว ณ ที่พักอาศัยหรือ 
คนในครอบครัวเท่านั้น  ผู้ปฏิบัติงานอาจเสียสมาธิ หรือละทิ้งการท างานไป ซึ่งส่วนมาตรฐานเออีโอนั้น 
ผู้บังคับบัญชาอาจมีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือหากไม่มีการมอบหมายงาน 
ก็ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบอยู่เป็นปกติ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
รายสัปดาห์ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานเองต้องมีการวางแผนการท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพ
ในการท างานเช่นเดียวกับการท างานที่ส านักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter and Van Horn 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 86)  ที่กล่าวว่า ในด้านตัวผู้ปฏิบัติ ความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติเอง ความร่วมมือดังกล่าวจะมีมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีของบุคคลที่มีต่อองค์การ และประโยชน์ส่วนตัวตลอดจนความพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิธีการปฏิบัติงานที่ท าอยู่เดิม ซึ่งหากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมจะมีสูงไปด้วย 
 3. ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานต้องมีความยืดหยุ่น  
 ลักษณะการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การท างาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานนอกส านักงาน ไม่มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงานเหมือนที่ส านักงาน เช่น งานที่จ าเป็นต้องเสนอผู้บังคับบัญชาขั้นสูง จะต้องมีการ
เซ็นต์อนุมัติผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ แต่เมื่อมีการแบ่งผลัดการท างานหรือปฏิบัติงานที่บ้านแล้ว  
ก็ควรจะอนุโลมให้มีการเซ็นต์อนุมัติโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือมอบอ านาจ โดยไม่ต้องปฏิบัติ
เช่นเดิม มิเช่นนั้นงานก็อาจจะล่าช้า จึงไม่ควรยึดติดกฎระเบียบมากเกินไป หรือวิธีการที่มากเกินความ
จ าเป็น ซึ่งรูปแบบนั้นปรับตามบริบทของสถานการณ์และความจ าเป็น ซึ่งแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับ
หลักการที่ส านักงาน ก.พ. ได้เสนอไว้ คือ ส่วนราชการควรมีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการก าหนด
รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส าหรับราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทสภาพการณ์การท างานของแต่ละส่วนราชการเอง และยังสอดคล้องกับตัวแบบและ
แนวความคิดของ Edward (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 130) ที่ว่า ปจัจัยที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ประการที่ 4 คือโครงสร้างขององค์การ ได้แก่ 
ขนาดและความสลับซับซ้อนของโครงสร้างองค์การ 
 4. เทคโนโลยีรวมถึงความสามารถในการใช้งาน  
 เทคโนโลยีนั้น ได้เข้ามามีบทบาทในทุกมิติอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพ่ือการอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน เมื่อรูปแบบการท างานเปลี่ยนไป เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญช่วยให้การปฏิบัติงาน
ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเราดึงประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างถูกวิธี รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมในการใช้งาน เทคโนโลยีส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการ ที่ส่วนมาตรฐานเออีโอได้ใช้ เช่น การประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google meet ใน
การประชุม ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ ไม่ติดปัญหา ก็จะท าให้งานด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงในเดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า36) 
ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ปฏิบัติตามนโยบายต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์
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หรือภาวะแวดล้อมที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์กมล ไชยสมภาร 
(2562) ได้ศึกษา การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น ผู้บริหารควรสนับสนุนและส่งเสริมการน าดิจิทัลมาใช้ใน
การด าเนินงาน เพ่ือผลักดันให้การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มรูปแบบ
และความรว่มมือของบุคลากร ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนและเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
และงานวิจัยของ ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์ (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างาน
ทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกลตามกรอบแนวคิดมีทั้งหมด  
8 ตัวได้แก่ เช่น ทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้เทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ ฯลฯ 
 5. การติดต่อสื่อสาร  
 ในการปฏิบัติงานต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ประชาชนหรือผู้ประกอบการ โดยผ่านโทรศัพท์หรือไลน์แอปพลิเคชัน ซึ่งรูปแบบการท างานที่
เปลี่ยนไป การสื่อสารที่ไม่ได้สื่อสารแบบตัวต่อตัวเหมือนเดิม อาจท าให้การสื่อสารไม่ดีและข้อมูล
คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งส่วนมาตรฐานเออีโอมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการเป็นประจ า และส่วนมาก
จะเป็นการเข้ามาปรึกษาที่ส านักงาน เพื่ออธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อรูปแบบการสื่อสาร
เปลี่ยนไปก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้  ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบและแนวความคิดของ Van Meter 
and Van Horn (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 126) ที่ว่า การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างองค์การและกิจกรรม การน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การหรือภายในหน่วยงาน
เดียวกันนั้นมีความส าคัญมาก ผู้รับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน
ในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีการ
ปิดบังข่าวสารระหว่างกัน 
 
 ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ 
กรมศุลกากรมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. ปัญหาความไม่เพียงพอของทรัพยากร   
 การจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานให้เหมาะสมกับรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป  
เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่บางคนไม่มีเครื่องมือ หรือมีแต่ใช้งานได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ก็สร้างปัญหาในการท างาน ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนม์นิภา เขียนนอก (2562) 
ได้ศึกษา การน านโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ปัญหาด้านทรัพยากร เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้
ในการท างานแบบ Work from Home เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต บุคลากรบางคนไม่มี หรือมี
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แต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 2. ปัญหาการติดต่อสื่อสาร  
 เมื่อรูปแบบการท างานเปลี่ยนไป ในลักษณะติดต่อกันแบบไม่ได้พบหน้ากัน ไม่ว่าจะ
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง หรือผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานที่ต้องพบ
ประชาชน หรือผู้ประกอบการ อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารได้ หรือไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควร การติดต่อกันผ่านโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไลน์แอปพลิเคชัน โดยตลอดอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะส่วนมาตรฐานเออีโอนั้นต้องติดต่อกับ
ผู้ประกอบการอยู่เป็นประจ า โดยการคุยแบบการให้ค าปรึกษา ต้องมีการอธิบายรายละเอียดหลายอย่าง 
ให้ผู้ประกอบการฟังและเข้าใจตรงกัน ดังนั้น หากมีการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์
เท่านั้น อาจมีการตีความหมายหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Dunsire 
(อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554, หน้า 479) ที่กล่าว่า ความล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ประการที่ 3 คือ เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารข้อมูลและการถ่ายทอดข้อมูลสื่อสารที่ผิด 
 3. ปัญหารูปแบบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน  
 เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาที่มีการวางแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องมีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน หากมีปรับเปลี่ยนแนวทางบ่อยครั้งก็อาจสร้าง
ความสับสนในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีของส่วนมาตรฐานเออีโอนั้น เกิดปัญหาการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่มีการใส่รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้มีการก าหนดที่ชัดเจนว่าต้องใส่
รายละเอียดอย่างใดกันแน่ เมื่อผู้ปฏิบัติงานเสนองานขึ้นไป ก็มีการให้แก้ไขหลายครั้ง ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เกิดจากรูปแบบการรายผลการปฏิบัติงานนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะส่วนราชการได้มีการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการเป็นครั้งแรก จึงอาจมีข้อผิดพลาด หรือความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนได ้
ในรูปแบบการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จนัทรศร (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 
2563, หน้า 125) ที่อธิบายว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบายแผนงานหรือโครงการ ปัญหาในการควบคุมจะ
มีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของกิจกรรม แผนงาน และโครงการที่ถูกแปลงมา และ
แนวความคิดของสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2554, หน้า 437) ที่อธิบายว่า ในบางครั้งอาจพบว่านโยบายมี
วัตถปุระสงค์ชัดเจน แต่มาตรการในการปฏิบัติไม่ชัดเจน หน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจ
ของตนในการปฏิบัติ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้เช่นกัน 
 4. ปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประเภทได้  
 ส่วนมาตรฐานเออีโอ มีลักษณะงานหลักประเภทหนึ่ง คือการออกนอกสถานที่ ไปตรวจ
สถานประกอบการเพ่ือประเมินมาตรฐานเออีโอ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดงานค้างและล่าช้าได้ แต่การปฏิบัตินี้ก็
เป็นไปตามมาตรการการสนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ก าหนด เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตและการ
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ท างานส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์พิเศษ ตามที่ส านักงาน  ก.พ. ได้ให้
แนวทางไว้ 
 5. ปัญหาสภาพแวดล้อม  
 การท างานในสถานที่ที่ไม่ได้จัดไม่เป็นที่ท างานโดยเฉพาะ ก็อาจถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกได้ เช่น เสียงรบกวน โต๊ะท างาน แสงสว่างไม่เพียงพอ เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
การปฏิบัตินอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หรือการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยนั้น มีความเป็นส่วนตัว 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท ากิจกรรมอย่างอ่ืนอย่างใด ที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานได้ จนอาจท าให้ผลลัพธ์ของงาน
ไม่ดีเท่าที่ควร หรือประสิทธิภาพในการท างานไม่เทียบเท่ากับการปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน ตามค าสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งว่า “…การอยู่ที่ที่พักอาจจะค่อนข้างสบายกว่าที่ส านักงานในด้านความเป็น
ส่วนตัว คือเราสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้ นั่งท างานไปด้วยกินไปด้วยได้ หรืออาจจะเปิดเพลงแล้วนั่ง
ท างานไปด้วยก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราจะค่อนข้างโฟกัสกับงานล าบากกว่า ยิ่งถ้าเราอยู่ในหอพัก  
ซึ่งอาจจะมีห้องข้าง ๆ ส่งเสียงรบกวน หรืออยู่บ้านที่มีสมาชิกครอบครัวหลาย ๆ คน อาจจะเกิดการ
รบกวนช่วงเวลาที่เราท างาน ยิ่งกว่านั้น ถ้าเราไม่มีห้องที่ใช้ท างานโดยเฉพาะ การท างานในห้องนอน
สภาพแวดล้อมแบบนี้อาจไม่ส่งเสริมให้เกิดสมาธิกับการท างานเท่าที่ควร” 
 
  แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ของส่วนมาตรฐาน
เออีโอ กรมศุลกากร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
 1. ด้านทรัพยากร 
 ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานนอก
ส านักงาน เนื่องจาก การปฏิบัติงานที่บ้านนั้นอาจมีอุปกรณ์ เครื่องมือการปฏิบัติงานไม่ครบครัน 
เหมือนกับที่ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ laptop หรืออาจสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
น าไปซื้ออุปกรณ์ท่ีตนเองยังมีไม่ครบ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงในเดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 37) 
ที่อธิบายว่า ความเพียงพอของทรัพยากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายจะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้ง
ด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคนและคุณภาพของคน และตามค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
รายหนึ่งว่า “…เรื่องค่าใช้จ่าย work from home ท าให้เราลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางก็จริง แต่มัน
ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน อย่างค่าไฟในการใช้คอมพิวเตอร์ท างานทั้งวันที่ที่พักของเรา ค่าโทรศัพท์
ที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานและผู้ประกอบการ ซึ่งตรงจุดนี้ทางหน่วยงานไม่ได้มีการสนับสนุนให้” 
 2. ด้านความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
 ควรมีการยอมรับรูปแบบการปฏิบัติงานแบบใหม่ ไม่ยึดติดกับระเบียบการปฏิบัติงานที่
เคร่งครัดเช่นเดิมที่มากเกินไป จากสถานการณ์ท่ีบังคับในการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถปฏิบัติงาน 
บางขั้นตอนได้เหมือนเดิม ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปฏิบัติงานเองต้องมีมุมมอง ทัศนคติที่ยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนที่เกินความจ าเป็น แต่ยังคงผลลัพธ์ของงานไว้ให้มากท่ีสุด เช่น การมอบ
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อ านาจหรือการปฏิบัติงานแทนกัน เพื่อให้งานเดินต่อไปได้และไม่ล่าช้า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
การปฏิบัติงานเป็นผลัด เจ้าหน้าที่สลับกันมาท างาน การจะปฏิบัติงานให้เหมือนเดิม 100% แบบที่
เคยปฏิบัติขณะอยู่ทีส่ านักงานก็คงท าไม่ได้ หลายอย่างต้องมีการใช้เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของงาน แม้ว่าขั้นตอนการปฏิบัติอาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบที่เคยปฏิบัติก็ตาม  
ซึ่งเป็นไปตามค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งว่า “…รองรับการท างานแบบทางไกล ประชุม 
Virtual ปรึกษางาน ประเมินความเสี่ยงเอง ถ้าบริษัทไหนใหญ่ มีมาตรฐานสูง ก็ไม่ต้องไปดูของจริง 
หรือไม่นั่งแช่ทั้งวัน แทนที่จะเข้าไปตรวจ 1 วัน ก็ใช้เทคโนโลยีย่นระยะเวลา และ ผอ. ก็ต้องยอมรับ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้มากข้ึน มีการออกประกาศ ค าสั่ง รองรับการปฏิบัติงานใน
รูปแบบใหม่ด้วย” 
 3. ด้านเทคโนโลยี 
 ส่งเสริม อบรม หรือเพ่ิมพูนความรู้เทคโนโลยีที่จ าเป็น ให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใช้งาน อย่างน้อยที่สุด คือ โปรแกรมพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
เช่น การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริพัฒน์ ครองยุติ (2561) 
ได้ศึกษา การน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา กรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุป
ข้อเสนอแนะได้ว่า ควรมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน และให้ความส าคัญกับการส่งเสริมงานหลักในการ
พัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ และเป็นไปตามค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งว่า “…ในช่วงที่เข้าท างาน
ออฟฟิศ ก็ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้ไม่ติดปัญหาเวลา
ใช้งาน” 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  
 1.1) ผลการวิจัยเรื่อง การน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติ 
อาจน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน รูปแบบการท างาน ให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรจะปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
 1.2) ผลการศึกษา พบปัญหาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เช่น ทรัพยากรไม่เพียงพอ  
การติดต่อสื่อสาร รูปแบบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่มีแผนที่จะปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง ควรศึกษาในรูปแบบหรือมิติต่าง ๆ ของปัญหาในการด าเนินการ เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานอย่างราบรื่น 
 1.3) ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีการอ านวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 2.1) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ  
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพ่ิมหรือเปลี่ยนเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
เพ่ือค้นหาปัจจัยตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ  
 2.2) ควรมีการศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์ปกติ หรือไม่ได้อยู่
ภายใต้ข้อจ ากัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจได้ผลการวิจัยที่
สอดคล้องหรือแตกต่างกับการวิจัยครั้งนี้  
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