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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ  1)  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  2)  เพื่อต้องการน าเสนอแนวคิดและปัญหาที่พบในการ
ศึกษาวิจัยให้กับหน่วยงาน  น าไปปรับปรุงให้การท างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
สวนสัตว์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และ 3)  เพื่อต้องการทราบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้เพียงใด   งานวิจัยคร้ังน้ีต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม  (Mixed  
Methods)  โดยวิธีเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  จากกลุ่มตัวอย่าง  คือ พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานประจ าในส านักงานกรุงเทพ ฯ  ที่ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ  3  ถึงระดับ  8  จ านวน  
143  คน  และวิธีเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ 9 ขึ้นไป 
จ านวน 10 คน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   

ผลการศึกษาวิจัย   พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การ  
สวนสัตว์ด้านปัจจัยภายใน พบว่า การสรรหา บรรจุแต่งต้ังบุคลากร  ไม่มีแผนการรองรับที่ชัดเจน
ยังคงใช้ระบบอุปถัมภ์  ขาดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต้ังขึ้นอยู่กับ
ปริมาณงาน  ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ด้านปัจจัยภายนอก พบว่า  1)  
กฎระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการสรรหา  บรรจุแต่งต้ัง  ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจน  2)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการ  พบว่า  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่  ได้แก่  ระบบการประชุมทางไกล  VDO  Conference  ที่มีและใช้อยู่
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ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในการท างาน  มีความง่ายต่อการเข้าถึง  และระบบโปรแกรม
ส าเร็จรูปพื้นฐาน  เช่น  Window  /  Excel  เป็นระบบที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
เน่ืองจากเป็นระบบที่ใช้ในการท างานอยู่เป็นประจ า 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การสวนสัตว์,  ระบบเทคโนโลยี 
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ABSTRACT 
 

The main purpose of this study is to examine factors that impact 
the success of human resource management and information technology 
systems at the Zoological Park Organization (ZPO), Bangkok, Thailand. Mixed 
methods, combining quantitative and qualitative research methods, were 
used to conduct the study. Quantitative data was collected through the use 
of questionnaires. The study includes 143 samples which are ZPO officers at 
different levels. In addition, interviews were conducted to obtain qualitative 
data. Given the internal factors, the show that the ZPO recruiting system has 
the effect on the success of HR management. The ZPO lacks of recruitment 
plans, and the patronage system still exists. Manpower analysis is another 
factor employees are hired depending on workloads, affecting worker 
abilities. In terms of external factors, there are unclear rules and regulations 
related to the recruitment functions. Also, technology responsive to 
information technology systems such as video conferencing are ongoing 
issues. These findings suggest that some easily accessed systems and 
application software might help ZPO personnel be more knowledge able in 
using information technology for HR management. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หวัขอ้วจิัย 

 
1.1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหาทีท่ าการวจิยั 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โดยเฉพาะในยุค
ดิจิตอลซ่ึงเป็นยุคที่ต้องมีการปรับตัวในหลายด้าน  หลายมิติ  เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน  
และคงต้องยอมรับว่าไม่มียุคสมัยใดที่การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรงเท่าในยุค
ปัจจุบัน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรหลายแห่งไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรที่ เคย
ประสบความส าเร็จมาในอดีต  ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงก็ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับหลาย
องค์กรเช่นกัน 

ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเ ร็วการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้านต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง  ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการต่อประชาชน  
งานด้านวิชาการ  การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะนอกจากจะช่วย
เพิ่มความคล่องตัว  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  และลดต้นทุนในการด าเนินงานแล้วยังเป็น
เคร่ืองมือในการตัดสินใจให้กับผู้มีอ านาจขององค์กรน้ัน ๆ  อีกทั้งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
เคร่ืองมือในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว  ยังเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล
ที่ต้องการให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานภาครัฐมีความคล่องตัว  สะดวกรวดเร็ว  เพิ่ม
ความแม่นย าของข้อมูล  และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างย่ังยืน 

ดังน้ัน  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือที่หลายหน่วยงานน ามาใช้  เพราะ
นอกจากจะเป็นเรื่องที่ส าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นโอกาสในการปรับตัวขององค์การ
แล้วยังจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารจัดการในหลาย ๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการให้บริการ  การสร้างองค์ความรู้  การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นผู้น า  รวมถึงการพัฒนาด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นับได้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และด้วยเหตุที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว  มีการขยายขอบเขตการใช้ในจ านวนที่เพิ่มขึ้นจนนับได้ว่ากลายเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงและต่อเน่ือง 
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จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการส่วนใหญ่มักจะ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงานหรือการตัดสินใจด้านต่าง ๆ   
เช่น  การบริหารงานภาครัฐ  การบริหารจัดการคุณภาพ  การบริหารงานตามตัวช้ีวัด  ด้วยกันทั้งสิ้น 

องค์การสวนสัตว์ เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใ ต้การก ากับดูแลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้องค์การสวนสัตว์จ านวน  7  แห่ง  
และอีก  1 โครงการได้แก่  สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์
นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น  สวนสัตว์อุบลราชธานี  และโครงการคชอาณาจักร
จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรให้  มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการเป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์  พ.ศ. 2497  เกี่ยวกับการส่งเสริมรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอ านวยบริการประชาชน  ส่งเสริมและจัดให้มีการบ ารุงผสมพันธุ์สัตว์
ต่าง ๆ  ไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์  จัดด าเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์  จัดบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยแท้จริง   

หากย้อนหลังไปประมาณ  10– 15   ปี องค์การสวนสัตว์  เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นหน่วยงานที่ด าเนินกิจการตาม
ภารกิจที่ รัฐก าหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและ
อ านวยบริการประชาชน  ส่งเสริมและจัดให้มีการบ ารุงผสมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ  ไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์  จัด
ด าเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์  จัดบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย  การบริหารงานเป็นไปตามขั้นตอน  สายการบังคับบัญชา  และเป็นไป
ตามระเบียบก าหนดและค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  ท าให้งานค่อนข้างล่าช้าและล้าสมัย  เน่ืองจากต้อง
คอยรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเท่าน้ัน  อ านาจในการตัดสินใจของบุคลากรค่อนข้างน้อย  การเคลื่อน
ตัวและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกค่อนข้างช้า 

ต่อมาประมาณปี  2550  ได้มีการปฏิรูประบบราชการ  ตามกระบวนการทาง
กฎหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน  การด าเนินงานได้น าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
เป็นตัวก าหนดผลการท างานของบุคลากรภาครัฐ มีการก าหนดตัวช้ีวัดทั้งด้านบุคคลและหน่วยงาน   มี
การก าหนดเป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจน  ต้องรับการประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  จาก
หน่วยงานหรือสถาบันเอกชนภายนอก  กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์  แม้กระทั่งการได้มาของผู้น าหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะต้องมาจาก
ระบบสรรหาจากบุคคลภายนอกโดยมีวาระในการด ารงต าแหน่งคร้ังละไม่เกิน  4  ปี มีกระบวนการคัด
สรรที่ เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาล จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณและ
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ระบบเทคโนโลยีต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านบุคลากรทุกสาขาวิชาจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การท างานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและที่ส าคัญต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
หรือประชาชน 

องค์การสวนสัตว์ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  อีกทั้งยังต้องก าหนดนโยบายมุ่ง
ไปสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนด้วยซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีองค์การสวนสัตว์
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร  งบประมาณและระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงนับเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบันที่หลายคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ในขณะที่ระบบหรือโครงสร้างการบริหารงานต่าง ๆ  ได้ปรับ
เปลี่ยนไปบทบาทภาระหน้าที่ของผู้น าองค์กรจ าเป็นต้องบริหารงานเชิงรุก   มองไปข้างหน้าถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  และโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่ก าลังคืบคลานเข้ามาและ
เป็นเรื่องใกล้ตัวส าหรับทุกคนที่ต้องมีการปรับตัวในหลายด้านหลายมิติ  ในการที่จะตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง  จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอดทั้งด้าน  บุคลากร  งบประมาณ  ระบบ  
งานและด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบันได้ถูกก าหนดให้พัฒนาการบริหารจัดการด้านภารกิจหลัก  
จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสวนสัตว์โลก  (WAZA)  และการรับรองจาก  ISO:  9001  ถึงแม้ว่า
จะพัฒนาตามไปอย่างไรก็ยังคงหยุดน่ิงไม่ได้  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันรวดเร็วมาก
โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลซ่ึงเป็นยุคของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนหลักใน
การบริหารจัดการองค์การให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  และจากการที่องค์การสวนสัตว์ได้ไปสู่ระดับ
สากลตามมาตรฐานจากสวนสัตว์โลก  (WAZA)  สิ่งส าคัญอีกประการคือการรักษาระดับให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ก าหนดได้ตลอดไปอย่างย่ังยืน  ปัจจัยส าคัญในการที่จะธ ารงรักษาระดับความเป็น
มาตรฐานคือ  การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคงจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะน า
หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ  แม้กระทั่งการพัฒนาด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  องค์การสวนสัตว์ได้จ้างที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญมาจัดท าแผนแม่บทด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  โดย
ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของระบบทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์   
ในด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 

1. นโยบาย  กลยุทธ์  
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน   
3. การบริหารผลตอบแทน   
4. การประเมินผลการด าเนินงาน 
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5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6. ช่องทางการสื่อสารและพนักงานสัมพันธ์ 
7. ระบบธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรบุคคล 
8. ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล  (HRIS) 
9. ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
10. บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
จากการวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขององค์การสวนสัตว์  ของที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ  น้ัน  สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์  พบว่า   

1. นโยบายส าคัญบางอย่างองค์การสวนสัตว์ยังไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
จึงท าให้การด าเนินงานมีช่องว่างและไม่ต่อเน่ือง 

2. ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรขึ้นอยู่กับปริมาณงาน  ไม่ได้มีแผนที่ชัดเจน  
และยังใช้ระบบอุปถัมภ์ บางต าแหน่งท าให้ได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับสายงาน 

3. องค์การสวนสัตว์ไม่ได้มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะทางสาย
อาชีพที่ชัดเจน  ท าให้ระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการวางแผนทดแทนต าแหน่ง  ไม่มีความ
ชัดเจนไปด้วย  ส่งผลให้บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 

4. องค์การสวนสัตว์มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรองรับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  แต่ยังขาดการจัดท า  HRIS  Master  Plan  และ  Module  ที่รองรับ
การท างานที่ครอบคลุมงานด้านทรัพยากรบุคคล  ท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถเช่ือมโยงและน าไปต่อ
ยอดและพัฒนาในงานได้ 

จากผลสรุปทางวิชาการของที่ปรึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ปัจจัยที่ท าให้
ความส าเร็จของงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เป็นไปค่อนข้างช้ามีทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก  ซ่ึงได้แก่  ความรู้ความสามารถของบุคลากร  นโยบายในการบริหาร  ระบบการ
ท างาน  โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ยังไม่รองรับและ
ตอบสนองต่อการท างาน  ผู้วิจัยเห็นด้วยกับผลสรุปดังกล่าวและมีความเห็นเพิ่มเติมว่าปัจจัยที่ส าคัญ
คือองค์การสวนสัตว์ยังขาดการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก  อีก
ทั้งปัจจัยทางด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร  และปัจจัยทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็นอยู่ยังไม่สอดคล้องและขาดความเช่ือมโยงที่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงหากหน่วยงานจะ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงความส าคัญในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ให้สอดรับซ่ึงกันและกัน   ย่อมจะส่งผลท าให้หน่วยงาน
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เจริญเติบโตไปอย่างช้า ๆ  ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ในทางกลับกันหากองค์การสวนสัตว์
มุ่งเน้นที่จะน าแต่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้  โดยบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้งานในระบบต่าง ๆ   เป้าหมายที่องค์การสวนสัตว์วางไว้ก็จะไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร 
 
1.2 ค าถามวิจัย 
 

1. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ

องค์การสวนสัตว์  หรือไม่ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวน
สัตว์ 

2. เพื่อต้องการน าเสนอแนวคิดและปัญหาที่พบในการศึกษาวิจัยให้กับหน่วยงาน  เพื่อ
น าไปปรับปรุงให้การท างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

3. เพื่อต้องการทราบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัต ว์ที่มีอยู่
ตอบสนองต่อความต้องการต่อผู้ใช้เพียงใด 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ  การบริหารทรัพยากรบุคคลของ  องค์การ 
สวนสัตว์  และสามารถปรับปรุงพัฒนา  หรือแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลกระทบเพื่อให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. มีความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์  เพื่อตอบสนองและรองรับต่อความต้องการและงานที่เกี่ยวข้องได้ 

3. เพื่อปรับปรุงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ขององค์การสวนสัตว์ สามารถลดขั้นตอนในการท างานและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณที่ไม่จ าเป็นให้กับหน่วยงาน 
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4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและเป็นเคร่ืองมือในการ
ตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง 

 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล  กรณีศึกษา :  องค์การสวนสัตว์”   มีขอบเขตของการศึกษาถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
องค์การที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  และให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับปัจจัยด้าน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. องค์การสวนสัตว์   หมายถึง  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. พนักงาน   หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การสวนสัตว์  โดยได้รับค่าตอบแทน
หรืออัตราเงินเดือน และสวัสดิการผลประโยชน์  ตามระเบียบขององค์การสวนสัตว์ก าหนด 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  วิธีการจัดการทางด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ  ร่วมกัน  โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4. การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์   หมายถึง  กิจกรรมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่จะธ ารงรักษาพนักงานให้ด าเนินงานหรือท างานร่วมกันอย่างมีความสุข   
โดยมีกิจกรรมเร่ิมต้ังแต่การวางแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  บรรจุแต่งต้ัง  การจัดท าทะเบียนประวัติ
บุคลากร  การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์  การจ่ายค่าตอบแทน  การพัฒนาและฝึกอบรม  และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. หน่วยงาน หมายถึง องค์การสวนสัตว์รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การสวนสัตว์ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วขอ้ง 

 
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

กรณีศึกษา :  องค์การสวนสัตว์  ผู้ศึกษาวิจัยต้องการที่จะทราบว่า  ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์หรือไม่  โดยศึกษาจากองค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความสามารถของบุคลากร  งบประมาณ สภาพแวดล้อมในการท างาน  
และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นโยบายของรัฐ  โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารบทความทางวิชาการ  ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวข้อง  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปน้ี 

2.1  ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
       2.1.1  ความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       2.1.2  กิจกรรมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       2.1.3  สภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       2.1.4 ทฤษฎีการบริหารงานที่เกี่ยวข้องตามหลักของ  Frederick W.Taylor 
2.2  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

                      2.2.1  ความหมายของระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2.2  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
      2.2.3  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.3  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ  
      สวนสัตว์ 
      2.3.1   กิจกรรมและขั้นตอนทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      2.3.2   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ   
               สวนสัตว์ 
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2.1  ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 
2.1.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ค าว่า  การบริหารทรัพยากรบุคคล   หรือ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซ่ึงหลาย
ท่านได้ให้ค านิยามหรือความหมายไว้หลากหลาย  ในทัศนะของผู้วิจัยสรุปได้ว่า  การบริหารทรัพยากร
บุคคล  หมายถึง  กระบวนการในการจัดระเบียบบุคคลในหน่วยงานให้ท างานได้ตามความ รู้
ความสามารถที่เหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานให้ท างานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 

Rensis Likert1 ไ ด้กล่าวถึงความส าคัญของปัจจัยด้านบุคคลไว้โดยสรุปว่า  
กิจกรรมใด ๆ  ก็ตามต่างก็ถูกริเริ่มและพิจารณาโดยบุคคลที่เป็นผู้สร้างองค์การน้ันขึ้นมาทั้งสิ้น  น่ัน
คือมนุษย์มักจะเป็นผู้ออกแบบหรือออกค าสั่งให้แก่ เคร่ืองจักรทั้งสิ้น  ดังน้ัน  ทุกกิจกรรมขององค์การ
ล้วนแล้วแต่ต้องขึ้นอยู่กับ  ความสามารถ  แรงจูงใจ  และประสิทธิภาพขององค์การที่เกี่ยวกับมนุษย์
เป็นส าคัญทั้งสิ้น 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา2 ได้ให้สรุปความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า  
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา  คัดเลือก  บรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร  พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา  การบ ารุงรักษาให้สมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองค์การ  สามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  เพื่อการทุ่มเทการท างานให้องค์การและ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตามหลักการและแนวคิดของสุวิมล  สิริทรัพย์ไพบูลย์3 ได้ให้ค าจ ากัดความและ
ความหมายของการบริหารงานบุคคลไว้ดังน้ี 

                                         
1ทนงศักด์ิ  โสวจัสสตากุล, ปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2552), 5. 

2วิชัย  โถสุวรรณจินดา, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ, 2549), 10. 
3สุวิมล  สิริทรัพย์ไพบูลย์, “ระบบสารสนเทศในงานบุคคล,” ใน สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น, 

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545), 213. 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์   เป็นกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
บุคคลที่เหมาะสมเข้าท างานในองค์การในจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการบ ารุงรักษา ด้วย
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังหมายถึง การน าหลักการบริหารงานบุคคล มาใช้
เช่ือมโยงกับความสัมพันธ์ของการด าเนินงานและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ เน้นที่การพัฒนา
บุคคลและการจัดการด้านศักยภาพของบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์การ  โดยมีหลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง  4  ด้าน  คือ 

1) หลักความรู้ - บุคคลทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ จะต้องศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ หากผู้ใดพัฒนาตนเอง ผู้น้ันจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

2) หลักความสามารถ – บุคคลใดที่มีความสามารถสร้างผลงานที่มีมูลค่าสูงสุด 
บุคคลน้ันจะมีมูลค่าสูงสุดด้วย ซ่ึงจะต้องพัฒนาบุคคลน้ัน โดยการจัดฝึกอบรมให้อย่างเต็มที่ 

3) หลักความมั่นคง - ต้องท าให้บุคลากรเป็นผู้มีความมั่นคงในงานอาชีพ โดยมี
การวางแผนอัตราก าลังคน การวางแผนพัฒนางานอาชีพ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ความรู้และความสามารถของตน 

4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง - บางคร้ังที่องค์การมีผู้มีอิทธิพลและมี
ต าแหน่งสูงกว่าผู้อ่ืน ก็อาจส่งผลให้บุคลากรรายอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 
ส่งผลให้องค์การเกิดภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

(4.1) การสรรหา คือ การเสาะแสวงหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ และความสามารถที่
เหมาะสมกับงาน โดยท าได้ 2 รูปแบบ คือ การสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอกองค์การ 

(4.2) การพัฒนา คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ 
และประสบการณ์เพิ่มเติม ทั้งในรูปการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนาอาชีพ 

(4.3) การธ ารงรักษา คือ ความพยายามขององค์การที่ท าให้บุคลากรมีควาพึง
พอใจในการท างาน สร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

(4.4) การใช้ประโยชน์ คือ การใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

ตามความหมายดังกล่าวข้างต้นในทัศนะของผู้ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นกิจกรรมที่มากกว่าหน่ึงกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดหรือออกแบบขึ้นมา เพื่อให้
ทุกคนในองค์การได้ท างานร่วมกันตามความสามารถภายใต้กฎระเบียบและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้” 
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2.1.2 กิจกรรมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไ ด้กล่าวไ ว้แล้วข้างต้น  

กิจกรรมในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองที่จ าเป็น เพราะกิจกรรมถือได้ว่า
เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ตามค านิยามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้  อีกทั้งกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ยังเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วย 

จากการศึกษางานวิจัยของนายทนงศักด์ิ  โสวจัสสตากุล4  ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  
“ปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของ
สถาบันการศึกษา”  ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์งาน และการออกแบบงาน เพื่อให้ทราบถึงเน้ือหาในรายละเอียด
หรือส่วนประกอบของงานที่องค์การมีอยู่และสมาชิกองค์การก าลังปฏิบัติการอยู่ 

2) การวางแผนก าลังคน และการสรรหา 
3) การสัมภาษณ์และการคัดเลือก 
4) การบรรจุพนักงาน 
5) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรมพัฒนา 
6) การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หรือการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน 
7) การจัดสิ่งจูงใจ 
8) การประเมินผลงาน 
9) การด าเนินการหาแนวทางเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นให้พนักงานท างานด้วยความ

เต็มใจ 
10) การสื่อความเพื่อความเข้าใจ 
11) การธ ารงรักษาพนักงาน 
ผศ.สราวรรณ์   เ รื องกัลป์ปวงศ์ 5ไ ด้ให้แนวคิดและความหมายเกี่ ยวกั บ  

กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ไว้ว่าสามารถแบ่งออกเป็น  3  ระยะส าคัญ  คือ 

                                         
4ทนงศักด์ิ  โสวจัสสตากุล, ปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา, 5. 
5สราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์, “แนวคิด ทฤษฎี ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์,” 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
http://www.medsec.dusit.ac.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559). 
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1) ระยะของการได้คนมาท างานในองค์การ  (Acquisition) ได้แก่  การสรรหา
และการคัดเลือก 

2) ระยะของการดูแลรักษาคนในองค์การให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล  
(Retention)ได้แก่  การพัฒนาและฝึกอบรม 

3) ระยะของการดูแลและการออกจากงานของคนท างาน  (Separation)  ได้แก่  
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

โดยทั้ง  3  ระยะมีขั้นตอนและมีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น 
จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วมักจะมี

ผู้บริหารของหน่วยงานหรือเจ้าของกิจการน้ัน ๆ  เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ  นับต้ังแต่การสรรหา  
การคัดเลือก  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การพัฒนาฝึกอบรม  รวมถึงการประเมินผลการท างาน
ของพนักงานที่เป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จในหน้าที่การงานและผลส าเร็จของกิจการน้ัน ๆ    และด้วย
เหตุผลที่กล่าวมาน้ีจะสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ RensisLikert6ที่กล่าวไว้ว่าการบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นกิจกรรมที่ถูกริเร่ิมและพิจารณาโดยบุคคลที่เป็นผู้สร้างองค์การน้ันขึ้นมาทั้งสิ้น  น่ันคือทุก
กิจกรรมในการด าเนินงานผู้บริหารจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทั้งสิ้น  ทั้งน้ี  เพื่อให้งานหรือกิจกรรม
น้ันส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

2.1.3  สภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ  ต่ืนตัวต่อการ

รับมือการเปลี่ยนแปลง  และเร่ิมหาทางเลือกในการสร้างโอกาสใหม่ๆ  เพื่อให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ  ดังน้ัน  องค์การที่จะประสบกับความส าเร็จตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่
ก าหนดไว้น้ัน  จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถของ
บุคลากร  เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ  เช่น  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  สภาพแวดล้อมในการท างาน  การได้รับการสนับสนุนและให้ความส าคัญจากฝ่ายบริหาร  
เป็นต้น 

ดังน้ัน  สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งช้ีในการที่องค์กรต่าง ๆ  มีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงคือ  การสร้างความทันสมัยที่รู้เท่าทันกับหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป   การมีเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน  เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการท างาน  ลดค่าใช้จ่ายด้านการ

                                         
6ทนงศักด์ิ  โสวจัสสตากุล, ปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา , 5. 
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บริหารงานให้กับหน่วยงาน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และยังเป็นเคร่ืองมือให้กับ
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้ 

สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยหน่ึงที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรมีความ
ต่ืนตัวในการปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของพนักงาน  
สภาพแวดล้อมในการท างานยังครอบคลุมรวมไปถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการท างาน  และ
จากการศึกษางานวิจัยของนายทนงศักด์ิ  โสวจัสสตากุล  ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  “ปัจจัยของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา”  ได้
กล่าวไว้ว่า  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย 

1) ลักษณะที่ตั้งของหน่วยงาน  หมายถึง  ถิ่นฐานของการจัดต้ังว่าอยู่ในเมืองหรือ
ชานเมืองย่อมจะส่งผลต่อการได้มาของพนักงาน  ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านการศึกษา  
พฤติกรรม  ความเป็นอยู่  สังคมรอบข้างความคิดและทัศนคติ 

2) ระบบการท างานที่แตกต่างกัน  หมายถึง  การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ภาคราชการกับภาคเอกชน  ที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันโดยภาคเอกชนมุ่งแสวงหาก าไร  มุ่งเน้นการ
สร้างประสิทธิภาพในขณะที่ภาคราชการไม่ได้มุ่งเน้นในการแสวงหาก าไรมีแบบอย่างที่แน่นอนตายตัว  
การปฏิบัติงานจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  การต่ืนตัวและการเรียนรู้ภาคราชการค่อนข้างช้าและล้าสมัย
กว่าภาคเอกชน 

3) สภาพแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ  เช่น  กฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่ต่างกัน  
อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจซ่ึงล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น 

4) รูปแบบขององค์การ  ได้แก่  โครงสร้างของหน่วยงานในที่น้ีได้แบ่งออกเป็น  2  
รูปแบบ   

4.1) แบบเสรีนิยม  คือ  โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์และโลกปัจจุบัน  เน้นการกระตุ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของพนักงาน 

4.2) แบบอนุรักษ์นิยม  ได้แก่  โครงสร้างที่มีแบบแผนกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
ตายตัว ชัดเจนและรัดกุม   

จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ตามนิยามความหมายงานวิจัยของนายทนงศักด์ิ   โสวจัสสตากุล  ทั้ง  4  ด้าน  
ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้ังแต่กระบวนการการสรรหาและคัดเลือก  การพัฒนาฝึกอบรม  
หรือแม้กระทั่งการบริหารค่าตอบแทนอีกด้วย 
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ซ่ึงหากน านิยามดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์แล้วจะเห็นว่าทั้ง  4  ด้าน  ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า  สภาพแวดล้อมในการ
ท างานในที่น้ีไม่เพียงแต่จะหมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับมนุษย์กระทบกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลแล้วยังหมายความถึง สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสัตว์ที่หน่วยงานต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด  โดยเฉพาะองค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามกฎหมาย
ก าหนดในด้านการอนุรักษ์  วิจัย  ให้การศึกษา  แลกเปลี่ยน  บ ารุงและผสมพันธ์สัตว์ต่าง ๆ  ไว้มิให้
สูญพันธุ์  การแลกเปลี่ยนสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น  กรณีกรงคอกสัตว์หากมีสภาพที่ไม่
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่  สีสัน  เส้นทางเข้าออกของสัตว์  สภาพอากาศ  สิ่งเหล่าน้ีย่อม
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์  หรือแม้แต่ด้านโภชนาการสัตว์  หากมีไม่เพียงพอและถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  ไม่ตรงต่อความต้องการและขาดมาตรฐาน  ย่อมท าให้เกิดอันตรายกับสัตว์หรือท าให้สัตว์
มีความดุร้ายได้  การด าเนินการด้านน้ีจึงต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการประเมิน
และจัดเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการ  เพื่อลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลาในการท างานอีกด้วย 
 

2.1.4 ทฤษฎีการบริหารงานที่เกี่ยวข้องตามหลักของ  Frederick  W.Taylor7 
Frederick  W.Taylor บิดาของการบริหารงานเชิงวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนว

ทางการจัดการโดยเลือกวิธีที่ ดีที่สุด  (one best way)   และได้ช้ีให้เห็นว่าในอดีตน้ันผู้คนจะให้
ความส าคัญแก่คนเป็นอันดับแรกของการท างานฝ่ายจัดการมักจะปล่อยให้คนงานเป็นผู้ริเร่ิมการ
ท างานและเป็นไปตามความพอใจของตนเองโดยปราศจากการวางแผนล่วงหน้าและขาดการเหลียวแล
จากฝ่ายจัดการ  (Rule of Thumb) การใช้ความสามารถในการท างานยังไม่เต็มที่ของพลังที่มีอยู่  
และยังมีความเช่ืออีกว่าหน่วยงานใดก็ตามที่ได้คนดีมีฝีมือในการท างานแล้วย่อมจะส่งผลให้งานด้าน
อ่ืน ๆ ดีขึ้นมาเอง 

แต่ในทรรศนะและแนวคิดของ Frederick  W.Taylor กลับมองว่าปัจจัยในการ
ท างานใด ๆ  ก็ตามระบบงานต้องมาก่อนถึงแม้ ว่าสองปัจจัยทางด้านคนกับระบบงานจะมี
ความสัมพันธ์กันก็ตาม  และ Frederick  W.Taylor ยังได้ช้ีให้เห็นว่าวิธีการบริหารงานที่ดีที่สุดต้องมี
พื้นฐานอยู่บนกฎ  ระเบียบและหลักการที่ถูก ต้อง  ซ่ึงหากน าเอาหลักการในการบริหารเชิง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้ว  จะส่งผลดีอย่างมากกับหน่วยงานน้ัน ๆ  อีกด้วย Frederick  

                                         
7อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ (กรุงเทพฯ : โครงการ

ต าราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), 48. 
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W.Taylor จึงได้พยายามค้นหาหลักและวิธีการท างานที่ดีที่สุด  โดยมีหลักส าคัญในการบริหารงานเชิง
วิทยาศาสตร์  ที่  Frederick  W.Taylor ถือว่าเป็นวิธีการท างานที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว  (The  one  
best  way ) ซ่ึงเท่ากับเป็นการออกแบบงาน  ( Work  design )  โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังน้ี 

1) ใช้วิธีการท างานตามหลักวิทยาศาสตร์อันมีเหตุมีผลและได้รับการทดลองแล้ว
เช่ือถือได้และดีกว่า  วิธีการท างานตามแบบแผนเก่าที่ไม่เป็นระบบและไม่มีกฎเกณฑ์ 

2) ให้มีระบบการคัดเลือกและฝึกอบรมคนงานตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่
ได้คิดค้นและทดสอบแล้ว 

3) เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์  ต้องให้
เกิดความร่วมมือและสามัคคีกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

4) เพื่อป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องมีการแบ่ง
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  กล่าวคือ
นายจ้างต้องมีหน้าที่วางแผนและคิดค้นวิธีการท างานที่ดีที่สุด  และต้องควบคุมการสั่งงานให้ลูกจ้างท า
ตามวิธีที่คิดค้นขึ้น  ขณะที่ลูกจ้างมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามวิธีการท างานที่
ฝ่ายนายจ้างหรือผู้บริหารคิดไว้ 

จากหลักการบริหารงานเชิงวิทยาศาสตร์ของ  Frederick  W.Taylor ผู้วิจัยเห็น
ด้วยกับหลักการของ  Frederick  W.Taylor และแนวคิดของอาจารย์อัมพร  ธ ารงลักษณ์ และมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า  หลักการและแนวคิดดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานจะท างานใด ๆ   ที่จะเกิด
ผลส าเร็จได้น้ันต้องเร่ิมต้นจากการมีระบบสรรหาที่ดี  คือการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานตรงตามความรู้
ความรู้ความสามารถ  และพัฒนาฝึกอบรมคนเพื่อเพิ่มทักษะในการท างาน  ต้องมีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน  ในที่น้ีหมายถึงหน่วยงานต้องก าหนดลักษณะงาน  อ านาจหน้าที่  
สายการบังคับบัญชา  เอาไว้เพื่อบุคลากรจะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเป็นระบบ
และมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันทั้งระบบคนและระบบงาน 

อีกทั้งต้องมีการก าหนดแผนการท างานรองรับการท างานร่วมกัน  ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ในการท างานที่ถูกต้อง  ความหมายคือ  หน่วยงาน
ใดจะท างานอย่างหน่ึงอย่างใดจะต้องมีการก าหนดแผนการท างานล่วงหน้า  เพื่อผู้ปฏิบัติจะได้ท างาน
ตามแผนงานที่วางไว้  ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงแผนงาน  กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  และผู้บริหาร
จะต้องมีเกณฑ์หรือหลักประกันการท างานว่างานที่ท าต้องสอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนด  อีกทั้ง
จะต้องพัฒนาฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติได้มีความเช่ียวชาญหรือช านาญในงานหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ไม่
ควรมุ่งเน้นแต่พัฒนาระบบหรือพัฒนาคนอย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียวน้ัน  เพราะความส าเร็จใน
การที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายคงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปได้อย่างเช่ืองช้า  อีกทั้งผู้บริหารจะต้องให้
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ความส าคัญในงานที่ท า  ในที่น้ีคือต้องมีนโยบายหรือเป้าหมายและมีการแบ่งงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  ได้แก่  การมีโครงสร้างอ านาจหน้าที่  (Organization)  การก าหนดหน้าที่
ความ รับผิ ดชอบ   ( Job  Description)   การก าหนดต าแห น่งตามความ รู้ความสามาร ถ  
(Competency) การวัดผลการท างาน (Performance) มีการพัฒนาและฝึกอบรม (Traning) เป็นต้น  

การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีเหตุ
และผลรองรับซ่ึงกันและกัน  งานที่ท าต้องสามารถท าการสอบทานได้ตามขั้นตอนและหลักฐานที่
ก าหนดไว้  โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสนับสนุนในแต่ละขั้นตอนด้วย  ซ่ึง
เป็นไปตามหลักการบริหารงานเชิงวิทยาศาสตร์ที่  Frederick  W.Taylor ได้กล่าวไว้   
  
2.2  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
2.2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

Laudon  and  Ladon8ได้ให้ค าจ ากัดความและความหมายของค าว่า  “ระบบ
สารสนเทศ”  หมายถึง  กลุ่มของความสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วยการรวบรวม  (collect)  หรือการ
จัดเก็บข้อมูล  (retrieve)  กระบวนการประมวลผล  (process)  คลังข้อมูลหรือการเก็บส ารองข้อมูล 
(store)  และการน าสารสนเทศไปใช้ส าหรับการตัดสินใจและการควบคุม ในองค์การ  ซ่ึงระบบ
สารสนเทศจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหา  จินตนาการ ( visualize)  
ความซับซ้อนของประเด็นปัญหา  และสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่  ซ่ึงระบบสาสนเทศจะประกอบไปด้วย  
สารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของคน  (people)  สถานที่  (places)  วัสดุสิ่งของ (things)  
ภายในองค์การหรือสิ่งแวดล้อมขององค์การ  และได้จากข้อมูลที่ได้รับจากการจัดเก็บ  มีความหมาย
และใช้ประโยชน์ได้  ข้อมูลได้มาจากข้อมูลดิบ  ความจริงที่เป็นตัวแทนเหตุการณ์ที่เคยปรากฏขึ้นใน
องค์การหรือข้อมูลสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการจัดต้ัง  แล้วน ามาจัดระเบียบให้สามารถเข้าใจได้   โดย
ระบบสารสนเทศจะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์การและสภาพแวดล้อมพื้นฐาน  
คือ 

                                         
8Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information Systems : 

Organization and Technology (New York : McMillan Publishing Company, 2007), อ้างถึง
ใน เขมนิจ ปรีเปรม, “สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 10. 
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1) ปัจจัยน า เข้า   ( Input)  เป็นการรวบรวมข้อมูล ดิบทั้ งภายในและจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  ส าหรับการประมวลผลสารสนเทศ  ได้แก่  นโยบายด้านสารสนเทศ  
ขอบเขต  แหล่งข้อมูล  และทรัพยากร 

2) การประมวลผล  (processing)  เป็นการเปลี่ยนแปลง  จัดหมวดหมู่  ปรับปรุง  
และวิเคราะห์ข้อมูลดิบไปสู่ รูปแบบที่มีความหมายส าหรับบุคคล  ได้แก่  การประมวลผล / การ
วิเคราะห์ / การตรวจสอบข้อมูล  การสืบค้น  และการจัดระบบฐานข้อมูล 

3) ผลผลิตสารสนเทศ  (output)  เป็นสารสนเทศและการกระจายสารสนเทศไป
ยังบุคคลที่ต้องการใช้ส าหรับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
ดึงดูดความสนใจเป็นระบบ  และมีความครอบคลุม 

4) การน าไปใช้  (feedback)  เป็นการน าสารสนเทศที่ผ่านการจัดระบบและ
ตรวจสอบแล้วไปใช้ในหน่วยงาน  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ICT  ที่
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม  การน าสารสนเทศไปใช้ใน
งานต่าง ๆ  ได้แก่  การบริหาร  การพัฒนา  การประเมินผลการปฏิบัติการ  การพัฒนาความสามารถ
ด้าน  ICT  การพัฒนาบุคลากร ICT  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน 

โอเบรน  O’ brien9ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หมายถึง  ระบบที่ออกแบบเพื่อใช้สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 

1) การวางแผนความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ 
2) การพัฒนาลูกจ้างให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3) การควบคุมนโยบายตลอดจนแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

                                         
9James A. O’Brain, Management Information Systems (Chicago: McGraw-Hill 

Book Company, 2006), อ้างถึงใน เขมนิจ ปรีเปรม, “สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
1,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 10. 
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ครรชิต  มาลัยวงศ์10 ได้กล่าวไว้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ  ประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศ  ซ่ึงรวมแล้วก็ คือ  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

จากแนวคิดและความหมายข้างต้น  ในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่าความหมายของ
ค าว่า  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หากมองในมุมกว้างแล้วผู้วิจัยเห็นด้วยกับ
ความหมายข้างต้น  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คือ  
กระบวนการในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วน ามาประมวล  ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าและ
รวดเร็ว  โดยผ่านกระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเคร่ืองมือที่ทันสมัย  เพื่อให้หน่วยงานน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์กับการบริหารจัดการให้เกิดประประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคน  
เงิน  หรือวัตถุดิบ  แต่ในที่ น้ีจะเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการทางด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล   

 
2.2.2 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จากนิยามความหมายข้างต้นโดยสรุปจะเห็นได้ว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการในการรวบรวม  จัดเก็บ  บ ารุงรักษา  การบริหาร
ข้อมูล  และน าข้อมูลที่รวบรวมมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือในการจัดท า  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศยังเป็นตัวผลักดันให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีข้อมูลที่เป็นระบบ  ง่ายต่อการจัดเก็บ  ค้นหา  และสิ่งส าคัญจะสะท้อนให้เห็นถึงการต่ืนตัวในการ
ปรับตัวของหน่วยงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน  และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับหน่วยงาน 

กิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็น  การ
วางแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  บรรจุแต่งต้ัง  การจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร  การจัดสวัสดิการ
และผลประโยชน์  การจ่ายค่าตอบแทน  การพัฒนาและฝึกอบรม  และสุดท้ายคือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี  หากหน่วยงานยังใช้การท างานแบบเดิม ๆ  ใช้การรายงานที่เป็น

                                         
10 ครรชิต มาลัยวงศ์, ทัศนะไอที (กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ, 2540), 77, อ้างถึงใน ทนงศักด์ิ  โสวจัสสตากุล, ปัจจัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่งผลต่อความส าเร็จในกปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552), 5. 
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เอกสารหรือกระดาษรายงานแต่เพียงอย่างเดียว  อาจท าให้หน่วยงานมีความล่าช้าไม่ทันสมัยต่อการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน  สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนข้อมูลทั้งสิ้น  
ต้องอาศัยการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ท างานยังจะส่งผลให้งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีความแม่นย าและน่าเช่ือถือในข้อมูล  
ความถี่ในข้อผิดพลาดลดลง  อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  การสื่อสารหรือสื่อข้อความ
ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เดิมใช้รูปแบบของบันทึกเป็นเอกสารก็จะลดลง  โดยหันมาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  อินทราเน็ต  หรือการใช้สื่อมิเดียอ่ืน ๆ  ได้แก่    Facebook  Instragram 
MobileApplication มาช่วยในการสื่อสารข้อมูลได้  ในขณะเดียวกันท าให้งานมีความรวดเร็ว  
ตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย 

แต่แนวคิดและความหมายที่กล่าวมาข้างต้นก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าทั้งหมด
คือปัจจัยที่ส่งผลหรือผลักดันให้เกิดความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลขององค์การสวนสัตว์  ซ่ึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจะส่งผลให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสวนสัตว์เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยังสามารถวัดได้จากระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การยอมรับของพนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานได้อย่าง
เข้าใจและสนใจ  พร้อมทั้งการยอมรับในการที่จะได้รับการพัฒนาในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกด้วย 

ผู้วิจัยจึงขอยกกรณีงานการให้ค าปรึกษาธุรกิจ  ของนายคมพันธ์  เสนทอง11ได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ ระบบสารสนเทศมีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ 

ดนัย  เทียนพุฒ12  ยังได้อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานส าคัญ 5  ประการ  ที่ เป็น
สาเหตุหลักที่จะท าให้ต้องริเริ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมา  คือ 

                                         
11คมพันธ์ เสนทอง, การน าระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูงมาใช้ในองค์การ : 

กรณีศึกษา Talent การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 37-38. 

12ดนัย เทียนพุฒ, ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ (กรุงเทพฯ: บริษัท เอ. อาร์. 
อินฟอร์เมช่ันแอนด์ พับลิเคช่ัน, 2550): 157-160, อ้างถึงใน เขมนิจ ปรีเปรม, “สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 17. 
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1) ความสามารถ  ( Capability )  หมายถึง  ความพร้อมขององค์การที่จะก้าวสู่
ยุคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่ไม่สามารถสร้างขีดความสามารถให้จัดเก็บให้เป็นระบบ  การ
จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ในการตัดสินใจในการ
บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์  ซ่ึงขีดความสามารถในที่น้ีแบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ 

1.1) ความสามารถของผู้บริหารระดับสูงที่สามารถจะสนับสนุนด้านนโยบาย  
ก าลังคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  รวมถึงการใช้สารสนเทศที่ได้มาเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจ 

1.2) ความสามารถของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะวางระบบให้ทันสมัยและ
ปรับปรุงของเดิมให้ดีกว่าเดิมเพื่อรองรับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1.3) ความสามารถของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะวางระบบ  ออกแบบ
และด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การควบคุม  ( Control ) เน่ืองจากระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นงาน
ที่มีผลได้ผลเสียกับทุกคนในองค์กร  หากใครที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็อาจ
สร้างความสับสนวุ่นวายได้โดยเฉพาะข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   ดังน้ัน  การควบคุม
สารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ควรจะต้องเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจหรือได้รับมอบหมายเท่าน้ัน  
น่ันคือการเข้าถึงระบบข้อมูล 

3) ด้านค่าใช้จ่าย  ( Cost ) ปัจจุบันหลายองค์กรมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา  
ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ก็จะสูงตามไปด้วย  ผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นต้องมีสารสนเทศ
เพื่อประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีผลต่อ
ก าไรขาดทุนโดยตรง  ซ่ึงค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารต้องรู้  เช่น  เงินเดือน  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าสวัสดิการ
ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ต้องจ่าย  เช่น  ภาษี เป็นต้น 

4) ด้านการสื่อสาร  ( Communication ) การสื่อสารที่จ าเป็นมีทั้งระดับองค์กร
และระดับบุคคล  ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศช่วยในการสื่อสาร  เช่น  การปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายที่ต้องใช้สารสนเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการท างาน 

5) ด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive  Advantage) หมายความ
ว่าหน่วยงานสามารถใช้สารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นกลยุทธ์ในการที่จะเตรียมความพร้อมด้าน
ศักยภาพของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการดึงบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาในหน่วยงาน  หรือแม้กระทั่ง
การดูแลรักษาบุคลากรท างานอยู่ในองค์กรได้นานกว่าคู่แข่ง 
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ทศพร  เบ็ญจพงศ์  และคณะ13ยังช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังน้ี 

 
วัตถุประสงค์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1.  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ข้อมูล  เริ่มต้ังแต่รวบรวม  จัดเก็บข้อมูล

ของพนักงานทั้งหมด  ตลอดจนค้นหาและน ามาใช้  โดยค านึงถึงความถูกต้อง  ทันสมัย 
2.  ช่วยในการสื่อสาร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจการ

สื่อสารในองค์กร 
3.  ช่วยในการวางแผน  วิเคราะห์มาตรฐานในการจัดการบุคลากรให้เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  และตรงตามสมรรถนะ 
4.  ช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น  

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการพัฒนา 
 
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1.  ท าให้การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  

เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการค้นหาข้อมูล  การค านวณเงินเดือนของพนักงาน 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ลดค่าใช้จ่ายในงานด้านเอกสาร  ลด

เวลาในการปฏิบัติงาน 
3.  ระบบสามารถที่จะเช่ือมโยงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ไว้ด้วยกันท าให้สามารถ

ใช้ข้อมูลร่วมกันได้และสามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
4.  มีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดีตามที่ต้องการ 
จากข้อมูลและเหตุผลประกอบข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า  การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานในองค์การต่าง ๆ  ย่อมเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะบริหาร
จัดการแบบเดิม ๆ  ที่ เน้นการใช้แรงคนมากกว่าแรงของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัย  เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถน ามาเช่ือมต่อกับการท างานได้ทุกงาน  และท าให้เกิดการ

                                         
13ทศพร  เบ็ญจพงศ์,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ : 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร, 2546): 155, อ้างถึงใน คมพันธ์ เสนทอง, การน าระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารระดับสูงมาใช้ในองค์การ กรณีศึกษา Talent การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพฯ : คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 37-38. 
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ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ  ดังค ากล่าวของ  Michal  E.Porter14ซ่ึงเป็นนักคิด  นักบริหาร  นัก
เศรษฐศาสตร์  ที่มีช่ือเสียง   ได้กล่าวไว้ว่า  “การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน  ต้องมุ่งเน้นที่
การพัฒนา  คน  และเทคโนโลยี” 

2.2.3  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สุวิมล  สิริทรัพย์ไพบูลย์15  ได้กล่าวไว้ว่าสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ หมายถึง สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซ่ึงมักเกิดขึ้นซ้ าๆ เป็นวัฎจักรสามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังน้ี 

2.2.3.1 ประเภทสารสนเทศ          
1.  สารสนเทศเชิงปฏิบัติการ   คือ   สารสนเทศที่ได้จากการปฏิบัติงานด้าน 

ต่าง ๆ และมีการน าเสนอต่อผู้บริหารระดับล่าง ดังน้ี 
1.1  สารสนเทศด้านการคัดเลือก ประกอบด้วย ผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

งาน รายช่ือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และจดหมายแจ้งผลการสัมภาษณ์ 
1.2  สารสนเทศด้านการบรรจุเข้ารับต าแหน่งงาน ประกอบด้วย สถิติการ

เข้ารายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก ค าสั่งบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
1.3  สารสนเทศด้านประวัติบุคลากร ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวของ

บุคลากรและประวัติการท างาน อาจถูกน ามาใช้ส าหรับการวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหา และ
พัฒนาบุคลากร 

1.4  สารสนเทศด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อมูล
ผลงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล มักถูกใช้ส าหรับการพัฒนาบุคลากร การโยกย้าย
งาน และเลื่อนต าแหน่ง 

1.5  สารสนเทศด้านการจ่ายเงินเดือน ประกอบด้วย โครงสร้างเงินเดือน 
อัตราเงินเดือนของแต่ละบุคคล อัตราภาษีเงินได้ ถูกน ามาใช้ส าหรับการควบคุมเงินเดือน 

2.  สารสนเทศเชิงกลวิธี คือ สารสนเทศที่ได้รับจากการบริหารงานในด้าน
ต่าง ๆ และมีการน าเสนอต่อผู้บริหารระดับกลาง ดังน้ี 

                                         
14วิชัย ทองแตง, “ความผันเปลี่ยนของโลกกับการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชนไทย” (การ

บรรยายพิเศษในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะส าหรับนัก
บริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18 มีนาคม 2559). 

15สุวิมล  สิริทรัพย์ไพบูลย์, “ระบบสารสนเทศในงานบุคคล,” ใน สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น, 
บรรณาธิการโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545), 213. 
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2.1 สารสนเทศด้านการสรรหา ประกอบด้วย แหล่งจัดหาแรงงาน ประวัติ
และคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนการจัดพิมพ์จดหมายเรียกสัมภาษณ์ เพื่อใช้ส าหรับการคัดเลือก
บุคลากร 

2.2  สารสนเทศด้านการวิเคราะห์งาน ประกอบด้วย ค าพรรณนางานและ
คุณลักษณะเฉพาะงาน ซ่ึงถูกน ามาใช้ในการควบคุมต าแหน่ง 

2.3 สารสนเทศด้านการควบคุมต าแหน่ง ประกอบด้วย โครงสร้างต าแหน่ง
งาน ถูกน ามาใช้ส าหรับการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุเข้ารับต าแหน่งงาน 

2.4 สารสนเทศด้านการสวัสดิการและผลประโยชน์ ประกอบด้วย รายงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทนและเงินชดเชย ซ่ึงถูกใช้ส าหรับการคาดการณ์ถึงผลประโยชน์
ที่ได้รับ 

2.5 สารสนเทศด้านการพัฒนาและฝึกอบรม ประกอบด้วย แผนการ
ฝึกอบรม รายช่ือหลักสูตร มักถูกใช้ส าหรับการโยกย้ายงาน และการเลื่อนต าแหน่งงาน 

3.  สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
3.1  สารสนเทศด้านการวางแผนอัตราก าลัง ประกอบด้วย แผน

อัตราก าลังคนในระยะยาวและถูกน ามาใช้ส าหรับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพงานของบุคลากร 
3.2  สารสนเทศด้านการเจรจาต่อรองแรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารระดับสูง และระหว่างบุคลากรกับบุคลากรด้วยกันเอง 
2.2.3.2 กระบวนการทางระบบสารสนเทศ   ได้แก่ 

1.ระบบวางแผนอัตราก าลังคน มักถูกใช้เป็นเคร่ืองมือก าหนดความต้องการ
บุคลากรขององค์การ ในส่วนกระบวนการทางธุรกิจ เร่ิมต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงท าการค้นคืน
สารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์การ หลังจากน้ัน จึงท าการน าเข้าข้อมูลผ่านโปรแกรมการ
วางแผนก าลังคน และน าออกสารสนเทศในรูปแบบของแผนอัตราการวางก าลังคน จึงส่งแผนอัตรา
ก าลังคนให้ผู้บริหารระดับกลางท าการวิเคราะห์งานต่อไป 

2.ระบบวิเคราะห์งาน ครอบคลุมถึงกระบวนการด้านการวิเคราะห์งาน และ
การควบคุมต าแหน่งงาน ในส่วนกระบวนการทางธุรกิจ จะเริ่มต้ังแต่ผู้บริหารระดับกลางน าแผนอัตรา
ก าลังคนมาท าการวิเคราะห์ เพื่อจ าแนกประเภทของงานตามโครงสร้างและแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้ง
จัดท าค าพรรณนางาน คุณลักษณะเฉพาะงาน เพื่อน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุคนเข้า
ท างาน 

3.ระบบสรรหาและคัดเลือก ในส่วนกระบวนการทางธุรกิจของการสรรหา 
โดยการสร้างระบบเก็บรวบรวมผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณลักษณะเฉพาะงาน กระบวนการ
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จะเร่ิมต้ังแต่เจ้าหน้าที่สรรหาท าการรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์การ เพื่อก าหนด
ต าแหน่งงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครท าการย่ืนใบสมัครที่บริษัทที่เ ช่ือมโยงกับโปรแกรม
รับสมัครงาน ระบบจะจัดเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เข้ารับการสัมภาษณ์ หลังจากน้ันจะออก
จดหมายเรียกให้ผู้สมัครรับทราบ 

4.ระบบบุคลากร ครอบคลุมถึงกระบวนการด้านการบรรจุเข้าท างาน การ
จัดท าทะเบียน ประวัติบุคลากร และการบันทึกเวลาเข้า  – ออก ในส่วนกระบวนการทางธุรกิจของ
ระบบบุคลากร หลังจากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกได้รับการแจ้งผลสัมภาษณ์แล้ว จะต้องเข้ามามอบตัว
เข้าท างาน เพื่อท างานในต าแหน่งที่ตนสมัคร และบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานต้องเข้าปฏิบัติงาน
ในทุกวันท าการภายในช่วงเวลาที่ก าหนด ซ่ึงองค์การอาจเลือกใช้เทคโนโลยีรับเข้าข้อมูลของการ
บันทึกเวลาท างาน เช่น เคร่ืองรูดบัตร เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 

5.ระบบจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน จะมีการประมวลผลโปรแกรมเงินเดือน เพื่อ
ค านวณรายได้สุทธิหรือเงินเดือนจ่ายบุคลากร โดยใช้ข้อมูลอัตราเงินเดือนจากแฟ้มข้อมูลบุคลากร 
โปรแกรมจะท าการค านวณตัวเลขเงินเดือนจ่ายประจ าเดือน เพื่อน าส่งธนาคารให้ท าการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากบุคลากรแต่ละคน และออกรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนแยกตามแผนกส่งให้ผู้บริหาร
เพื่อใช้ตรวจสอบและตัดสินใจ 

6.ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครอบคลุมถึงกระบวนการด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเงินเดือน ตลอดจนน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูล
น าเข้าของการพัฒนาและฝึกอบรม การเลื่อนขั้น หรือการโยกย้าย เช่น วิธีการใช้ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนวิธีการวัดผลเชิงดุลยภาพ ในกระบวนการธุรกิจของระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เริ่มต้ังแต่เจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานรับเข้าข้อมูลบุคลากร การท างาน 
ผลงาน เพื่อสร้างใบประเมินให้กับผู้ประเมินท าการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งผลให้ผู้บริหาร
พิจารณาปรับเงินเดือน 

7.ระบบพัฒนาและฝึกอบรม  ครอบคลุมถึงกระบวนการในส่วนการจัดท า
แผนการพัฒนา การฝึกอบรม และการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร โดยจะศึกษาข้อมูลจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งานและต าแหน่งงาน เพื่อมาจัดท าแผนการฝึกอบรม ในส่วน
กระบวนการทางธุรกิจของระบบการพัฒนาและฝึกอบรม จะเร่ิมต้ังแต่มีการใช้โปรแกรมพัฒนา
บุคลากร เพื่อจัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากร หลังจากการฝึกอบรมเสร็จแล้ว ระบบจะออกรายงาน
ประเมินผลการฝึกอบรม รายงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารใช้พิจารณาและ
ตัดสินใจด้านการโยกย้ายงาน 



24 
 

8.ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ ครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนด้าน
ผลประโยชน์ของบุคลากร และการจ่ายค่าสวัสดิการบุคลากร เพื่อเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรให้มี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน อาจอยู่ในรูปของค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเคร่ืองแบบ 
และเงินให้กู้ เป็นต้น ในส่วนกระบวนการทางธุรกิจของระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ จะเริ่มต้ังแต่ 
ผู้บริหารระดับกลางใช้โปรแกรมวางแผนผลประโยชน์เพื่อน าเข้าข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากภายใน
และภายนอก โดยจะจัดเก็บไว้ที่แฟ้มข้อมูลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียกดูและรับทราบ
ผลประโยชน์ได้ 

2.2.3.3 เทคโนโลยีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
1.  โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

คือ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่วางขายอยู่ในตลาดซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาขึ้นใช้
เฉพาะกับงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้องใช้ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อสร้าง
ระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ แบ่งได้ 3ประเภท ดังน้ี 

1.1 โปรแกรมบันทึกเวลาการท างาน อาศัยการท างานร่วมกันของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบการบันทึกเวลาการท างาน เพื่อจัดการดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามหน้าที่ มีการเช่ือมโยงข้อมูลการบันทึกเวลาการท างานเข้ากับโปรแกรมจ่ายเงินเดือน 

1.2 โปรแกรมการจ่ายเงินเดือน มักเป็นการรวม 3 มอดูลเข้าด้วยกัน คือ 
มอดูลบุคลากร มอดูลการลางาน และมอดูลการจ่ายเงินเดือน รวมทั้งมอดูลการออกเอกสารและ
รายงาน 

1.3 โปรแกรมการบริหารทุนด้านมนุษย์  เป็นศูนย์รวมด้านทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถ รวมทั้งบุคลากรทั่วไป 

2.  การใช้งานอินทราเน็ต 
อินทราเน็ต คือ ระบบเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะภายใน

องค์การ การพัฒนาอินทราเน็ตจะต้ังอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต และเวิลด์ไวล์
เว็บ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศขององค์การ 

ตัวอย่างการใช้งานระบบประยุกต์ด้านอินทราเน็ต ดังน้ี 
1)  การประชาสัมพันธ์ปฏิทินที่ระบุเหตุการณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  โดย

บุคลากรจะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าประชุม พร้อมทั้งส่งข้อมูลลงทะเบียนไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบออนไลน์ได้ 

2)  บุคลากรท าการประมวลผลตารางเวลาท างาน ผ่านระบบอินทราเน็ต
ได้ด้วยตนเอง 
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3)  บุคลากรใช้ระบบบริหารข้อมูลบุคลากรได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อินทราเน็ต 
 

3.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 การจัดองค์กรรเสมือนจริง คือ รูปแบบองค์การที่มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย นิยมใช้ในงานด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์ที่ไม่ว่า
บุคลากรจะอยู่ ณ ที่ใด ก็สามารถสื่อสารกันได้วีดีทัศน์ นิยมใช้เน่ืองจากประหยัดเวลาและต้นทุน 

3.2 การสรรหาอิเล็กทรอนิกส์คือ กระบวนการเสาะหา ทดสอบ และ
ตัดสินใจส าหรับการว่าจ้างขององค์การผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้โปรแกรมค้นหาใบ
ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การศึกษาและการท างาน นอกจากน้ี ในส่วนผู้สมัคร ก็จะได้รับประโยชน์
ซ่ึงมีการประกาศรับสมัครงานจ านวนมากบนเว็บไซต์ เช่น monster.com 

3.3 เว็บศูนย์รวมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้อได้เปรียบ คือ มี
สารสนเทศจ านวนมากที่สามารถน ามาใช้ เช่น โปรแกรมค้นหา ดรรชนีการที่น าเสนอต่อสมาชิกของ
เว็บไซต์ และได้มีการรวมตัวของหลายบริษัท เพื่อสนับสนุนงานด้านการสรรหาผู้สมัครในต าแหน่งที่หา
ได้ยาก 

 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมงาน ซ่ึงมีหน้าที่ประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกผลการประเมินลงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะสามารถใช้ในงานด้านตัดสินใจ เช่น การให้เงินรางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 

3.5 การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คือ เทคโนโลยีหน่ึงที่น ามาใช้ในงานด้านการ
พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เพื่ออธิบายค าสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล และเครือข่ายส่วนตัว 

 จากนิยามและความหมายข้างต้นผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวคิดและความหมาย
ข้างต้น  และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นส่วนที่จะ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจนและถูกต้องแม่นย าในการจัดระบบ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท าให้งานหลายด้านมา
เช่ือมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังท าให้กระบวนการจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์มาก
ขึ้นด้วย  และจากการที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคลต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ด้วย  หลายหน่วยงานจ าเป็นต้องค านึงถึง
องค์ประกอบทั้งทางด้านบุคลากรและด้านการบริหาร  น ามาประกอบกันใช้งานร่วมกันได้อย่าง
สอดคล้องและผสมกลมกลืนกันเป็นงานเดียวกัน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเช่ือม  ปัจจุบัน
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ถูกเรียกช่ือว่า  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource  Information  
:  HRIS )  ซ่ึงเป็นระบบที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายที่วางไว้  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันภาคราชการได้มีการประยุกต์ใช้  
HRIS  มากขึ้น  เพราะระบบ  HRIS  จะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลได้
เป็นอย่างดี  และท าให้ระบบการบริหารจัดการของภาคราชการมีมาตรฐาน  และสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการมาขึ้น  เช่น  การจัดท าบัตร
ประชาชน  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  การต่อภาษีรถยนต์  เป็นต้น  เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มาจากการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกันทั้งสิ้น 
 
2.3 กิจกรรมและขั้นตอนทางการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
 

ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ได้มีการก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ไว้ดังน้ี 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง  ซ่ึงเป็นงานที่ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือก าหนดความต้องการของ
บุคลากร  คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรที่หน่วยงานต้องการในอนาคต  ซ่ึงอัตราก าลังของ
บุคลากรยังเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้บริหารได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางตัวเลขหรืออัตราการ 
เข้า – ออก  ของบุคลากร  ในช่วงเวลาหรือสถานการณ์น้ัน ๆ  ได้  ซ่ึงหากข้อมูลไม่มีระบบในการ
จัดเก็บที่ดีอาจส่งผลให้การประเมินสถานการณ์ในการที่จะเพิ่มหรือลดจ านวนบุคลากรคลาดเคลื่อนได้  
และการด าเนินงานของหน่วยงานไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บริหารต้องน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดเก็บ  ประมวลผลค่าทางตัวเลขเพื่อให้เกิดความ
แม่นย าด้วย 

2.  การสรรหาบรรจุแต่งต้ังและโยกย้าย  เป็นกระบวนการในการคัดสรรและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดเข้ามาท างานในต าแหน่งที่สรรหา  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่
ต่อเน่ืองจากการวางแผนอัตราก าลัง   โดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูล
ในการสมัครงาน  นัดสัมภาษณ์งาน หรือตรวจสอบผลการสัมภาษณ์ โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานก าหนด  ไม่ว่าจะเป็นทาง www.zoothailand.org.  ซ่ึงเป็นเว็บไชต์ขององค์การสวนสัตว์ 

3.  การจัดท าทะเบียนประวัติ  คือ  การบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร  การบันทึกข้อมูล
ด้านเวลาเข้า – ออก  ในการท างาน  การลาต่าง ๆ  ตลอดอายุการท างานจนถึงเกษียณอายุการท างาน
หรือลาออก  หรือออกจากการท างานด้วยเหตุอ่ืน ๆ  หากน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลประวัติของพนักงาน  การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบที่สามารถเช่ือมกับระบบอ่ืน ๆ  ใน
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หน่วยงานได้และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เช่น  การพิจารณาความดีความชอบในแต่
ละปี  ผู้บริหารสามารถเปิดข้อมูลและพิจารณาได้ในทันที 

4.  การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน  (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) 
เป็นการวางแผนด้านผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร  ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืน  ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจและรางวัลในการท างาน 

5. การจ่ายค่าตอบแทน  เงินเดือนเป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการจ่ายเงินเดือน  
ค่าตอบแทน    รวมถึงการค านวณภาษีเงินได้ของบุคลากรในหน่วยงาน  ที่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มาใช้ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูล  เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ  สิทธิใน
การค้ าประกันต่าง ๆ    เป็นต้น 

6.  การพัฒนาและฝึกอบรม  คือการจัดท าแผนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  ให้กับบุคลากร  ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และความสามารถให้กับ
บุคลากรเพื่อการพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยใน
การวางแผนและก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนา  อีกทั้งการค านวณความคุ้มค่าของโครงการพัฒนา
บุคลากรด้วย 

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นกระบวนการในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  เพื่อน าไปสู่การเลื่อนระดับ  ปรับต าแหน่ง  และการพิจารณาขั้นเงินเดือนในแต่ละปี  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยในการค านวณผลลัพธ์และผลสรุปในการท างานของบุคลากร  
เพื่อน าไปประกอบในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน  การจ่ายโบนัส  หรือการให้ผลตอบแทนด้านอ่ืน ๆ  
เช่น  การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้ง 7  ด้าน  มีความจ าเป็นและส าคัญใน
การที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานเพราะงานแต่ละด้านย่อมต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนและส่งผลให้การประมวลงาน
หรือข้อมูลมีความแม่นย า  น ามาเช่ือมต่อกันท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง  ความน่าเช่ือถือของข้อมูลมี
มากขึ้น  และที่ส าคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานได้ 
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2.4   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
 

กิจกรรมและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ทั้ ง   7  
ด้านข้างต้นขององค์การสวนสัตว์ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบง่ายส าเร็จรูปและไม่
ยุ่งยากซับซ้อนโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ได้แก่  window / excel  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ง่าย ๆ   
ในการรวบรวม  จัดท าและจัดเก็บ  ดูแลรักษา  และบริหารข้อมูลตามที่หน่วยงานต้องการ  แล้ว
รายงานเป็นเอกสารน าเสนอให้กับผู้บริหารตัดสินใจในรูปแบบของรายงานการประชุมหรือบันทึก
ข้อความ  โดยยังไม่ได้น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือโปรแกรมส าเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ   เช่น  
โปรแกรมการจัดท าทะเบียนประวัติ  โปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  หรือการบริหารด้าน
สวัสดิการและผลประโยชน์  มาใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารอย่างเต็มรูปแบบ  

กิจกรรม / ข้ันตอน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
องค์การสวนสัตว์

๑.  การวางแผน
อัตราก าลัง

๒. การสรรหา
บรรจุแต่งต้ัง

๓.  การจัดท า
ทะเบียนประวัติ

๔.  สวัสดิการ
และ

ผลประโยชน์
ตอบแทน

๕.  การจ่าย
ค่าตอบแทน

๖. การพัฒนา
และฝึกอบรม

๗. การ
ประเมินผลการ

ปฎิบัติงาน
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ซ่ึงการด าเนินงานโดยใช้เคร่ืองหรืออุปกรณ์แบบง่าย ๆ  ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าไม่ทันสมัยและไม่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  และการพัฒนาสวนสัตว์ในสังกัดมุ่งสู่มาตรฐาน
ระดับอาเซียนหรือระดับโลก 

ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กรดังต่อไปน้ี 

1.  ระบบทางบัญชีและงบประมาณ  ซ่ึงเรียกว่าระบบ  POZO    ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้ใน
การจัดท าค าของงบประมาณประจ าปี  จัดท ารายงานทางการเงิน  รายงานทางการจัดซ้ือจัดจ้าง  การ
จัดท าเงินเดือน  และการค านวณค่าล่วงเวลาในการท างานให้กับพนักงาน  แต่ก็ยังคงใช้ร่วมกับ
โปรแกรมส าเร็จรูป  Excel  ซ่ึงระบบดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ส่วนของการจัดท าระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนโดยตรง 

2.  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับ  จัดท าทะเบียน
ประวัติ  รวบรวมสถิติการลา  บันทึกการเข้า – ออก  การท างานของพนักงาน  ประวัติการฝึกอบรม  
เป็นต้น  โดยมีการรายงานผลในรูปแบบของเอกสารหรือบันทึกข้อความ  และน าเสนอผู้บริหารเพื่อ
ทราบหรือพิจารณาเป็นกรณีไป  ซ่ึงการใช้ระบบน้ียังไม่ได้มีการเช่ือมโยงข้อมูลให้กับผู้บริหารที่ใช้ใน
การตัดสินใจ 

3.  ระบบทะเบียนสัตว์  เป็นระบบจัดการที่รวบรวมและจัดเก็บประวัติของสัตว์ที่มีอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การสวนสัตว์  ให้เป็นหมวดหมู่  และจัดเก็บคัดแยกประเภทและชนิด
ของสัตว์  ประวัติการรักษา  รวมถึงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่  เป็นต้น  ส าหรับระบบน้ี
บุคลากรที่จะจัดเก็บข้อมูลหรือพิจารณาข้อมูลเพื่อลงไปในระบบ  จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับสัตว์   ดังน้ัน การสรรหาแต่งต้ังบุคลากรต้องค านึงถึงความ รู้
ความสามารถเฉพาะทาง  การก าหนดสมรรถนะในต าแหน่งหน้าที่เฉพาะด้าน  เช่น  ต าแหน่งสัตว
แพทย์   ต าแหน่งนักโภชนาการสัตว์  เป็นต้น   

4.  ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้เที่ยวชม  จ านวนรายได้จากการ
ด าเนินงาน  จ านวนพนักงาน  จ านวนสัตว์แบ่งตามประเภทและเพศของสัตว์  รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส  เป็นต้น  ระบบน้ีเป็นระบบที่องค์การสวนสัตว์ใช้เช่ือมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่เ รียกว่าระบบ e– Project Tracking  การ
ด าเนินงานของระบบน้ีงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเร่ืองของการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบที่ต้องเช่ือมโยงกับกระทรวงเจ้าสังกัดได้อย่าง
ถูกต้อง 
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5.  ระบบการประชุมทางไกล  VDO  Conference    เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ช่วยในการจัดประชุมและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานระหว่างหน่วยงานใ นสังกัดองค์การสวนสัตว์  
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง  ลดต้นทุนในการด าเนินงาน  และลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของพนักงานที่อยู่ในสวนสัตว์ภูมิภาค  อีกทั้งยังเป็นการรักษาความปลอดภัยในระดับหน่ึง
ให้กับพนักงานที่ต้องเดินทางไกลอีกด้วย 

6.  ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน  เช่น  โปรแกรม  Word / Excel / Powerpoint
เป็นต้น  โปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าว  จะช่วยสนับสนุนในการท างานให้เร็วขึ้น  เช่น  การออกจดหมาย  
การจัดท าบันทึกต่าง ๆ  การน าเสนอรายงานประชุมในรูปแบบของโปรแกรม  Word  / Excel / หรือ
Powerpoint แต่ยังมิได้มีการขยายรูปแบบน าเสนอในให้กับผู้บริหารเพื่อน าไปเป็นเคร่ืองมือในการ
ตัดสินใจทางการบริหารได้ 

นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ในการบริหารจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีที่จะ
ท าให้บรรลุเป้าหมาย  และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หน่วยงานควรต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้วย  คือ 

1.  กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    เน่ืองจากองค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับด้านการ

อนุรักษ์  วิจัย  ให้การศึกษา  แลกเปลี่ยน  บ ารุงและผสมพันธ์สัตว์ต่าง ๆ  ไว้มิให้สูญพันธุ์  การ
แลกเปลี่ยนสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พรบ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พรบ.ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
หรือแม้แต่  พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  เป็นต้น  กฎหมายต่าง ๆ เหล่าน้ี  จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่
องค์การสวนสัตว์จะต้องศึกษาถึงกฎระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยนไป  ทั้งน้ี  เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์การสวนสัตว์รู้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกอยู่เสมอ  เพราะการที่ ไม่มีการ
ปรับตัวต่อกฎหมายที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเช่ืองช้า  โดยเฉพาะการต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานสวนสัตว์โลก  ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่ เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามก ฎอย่าง
เคร่งครัด  จึงเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนในการบริหารจัดการให้ดีและทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 
                  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าและล้าสมัยในองค์ความรู้
ของบุคลากรในปัจจุบัน  เน่ืองจากวิทยาการต่าง ๆ  เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  สถานการณ์เช่นน้ี
ย่อมเกิดขึ้นได้กับคนท างานทุกหน่วยงาน    การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นน้ีอาจมีผลต่อ
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โครงสร้าง  ลักษณะงานและระบบการควบคุม  เช่น  งานบางอย่างอาจต้องอาศัยความช านาญ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น  เข้มงวดมากขึ้น  ซ่ึงในระยะยาวอาจส่งผลต่อความไม่มั่นคงในอาชีพได้
ในที่สุด  และสิ่งที่เป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านที่เห็นได้ชัดคือ  การใช้บริการของประชาชนที่อาจ
เกิดความไม่พึงพอใจในการได้รับบริการได้  จึงจ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะ  
ความสามารถของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้น 

3.  ด้านนโยบายของรัฐ 
                     ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  โดยเฉพาะนโยบายของรัฐด้านก าลังคน  
โครงสร้างทางการบริหาร  หรือแม้กระทั่งการระบุอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐได้เช่นกัน  เน่ืองจากการปรับโครงสร้างส่งผลต่ออัตราก าลังที่มี
อยู่อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  ดังน้ัน  ภาครัฐจึงต้องเร่งการพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  ในยุคสังคมดิจิตอล  เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

จากวรรณกรรมและบทความทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
น้ัน  ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเห็นและขอสรุปว่า  ความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล  คือ  
กระบวนการจัดการหรือกิจกรรมทางการบริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น  คน  
สิ่งของ  หรือระบบที่ เกี่ยวข้อง  ให้มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กันในทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผล
รองรับเช่ือถือได้ภายใต้กฎระเบียบ  วิธีการ  ขั้นตอนที่บุคคลหรือผู้มีอ านาจก าหนดขึ้น  โดย
กระบวนการจัดการหรือกิจกรรมทางการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่ถูกก าหนดไว้  ควรแบ่ง
ออกเป็น  2  ด้าน  คือ  1.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  2.  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลดังน้ี 

1.  ด้านกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.1 กระบวนการในการสรรหาหรือคัดเลือกคนที่ดีเข้ามาท างานหมายถึง  การที่

หน่วยงานได้ท าการคัดเลือกบุคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ที่ก าหนดไว้เข้ามาท างาน  
เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และได้มีการก าหนดกระบวนการในการสรรหาไว้
อย่างมีแบบแผนและมีมาตรฐานหรือระบบเช่ือถือได้  ในที่น้ีคือการสรรหาบุคคลโดยใช้หลักความรู้
ความสามารถมาเป็นแนวทางในการสรรหา 

1.2  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล  ซ่ึงได้แก่  การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคคล  
ต้ังแต่เข้างานจนเกษียณ  ลาออก  การจัดเก็บบันทึกข้อมูลเวลาเข้า –  ออก  ในการท างาน  ประวัติใน
การปรับเลื่อนเงินเดือนและต าแหน่งหน้าที่  ประวัติในการได้รับการพัฒนาฝึกอบรม  เป็นต้น 
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1.3  ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลที่หน่วยงานได้คัดเลือกเข้ามาท างานตามกระบวนการ
ที่ก าหนด  เพื่อให้ได้รับการพัฒนาในการเพิ่มทักษะ  ความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานและเพิ่ม
ศักยภาพในการท างานเพื่อพัฒนาหน่วยงาน  โดยให้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ทั้งในและต่างประเทศ 

1.4  การธ ารงดูแลรักษาบุคคลที่เข้ามาท างานในหน่วยงานให้ได้รับความพึงพอใจ  
และรู้สึกรักและหวงแหนหน่วยงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม  เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน  
มีทัศนคติในการท างานที่ดี  ที่มาจากการได้รับการดูแลที่เป็นธรรมและทั่วถึง  น่ันคือหน่วยงานต้องมี
ระบบการประเมินผลการท างานที่เกิดการยอมรับในคนหมู่มาก  ที่ส่งผลหรือสะท้อนถึงการพิจารณา
การให้ค่าตอบแทนที่นับได้ว่าเป็นแรงจูงใจในการท างานอย่างหน่ึงด้วย 

1.5  การมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับงานและความรู้ความสามารถ  นับเป็นอีก
หน่ึงปัจจัยที่หน่วยงานควรให้ความส าคัญ  เพราะหากพนักงานได้ท างานตามความถนัดที่มีอยู่ย่อมจะ
ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานและความมั่นคงใน
หน้าที่การงาน  และท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับหน่วยงาน  ก่อให้เกิดความรักและ
ผูกพันกับหน่วยงาน  ส่งผลให้อัตราการเข้า – ออกของพนักงานลดลงโดยเฉพาะต าแหน่งที่เป็นภารกิจ
หลักขององค์การสวนสัตว์ 

2.  ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลนอกจากจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความ

เข้าใจจนเกิดเป็นความเช่ียวชาญแล้ว  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนให้
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็เป็นอีกด้านหน่ึงที่ส าคัญที่หน่วยงานไม่ควรละเลย  เพราะการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล  จะช่วยลดขั้นตอนใน
การท างาน  ประหยัดเวลาและงบประมาณของหน่วยงาน  อีกทั้งยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจให้
ของผู้บริหารในอนาคตได้ ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้มองเห็นว่าการพัฒนาและบริหารก าลังคน
ในภาครัฐน่ันคือ  ตัวข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนในการน า
เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการจัดการด้านก าลังคนจึงได้ออกนโยบายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมุ่งเน้นให้ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ท างานมากขึ้น  ดังน้ี 

 
1)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ  (e-Government) 
2)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์  (e-Commerce) 
3)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  (e-Industry) 
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4)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา  (e-Education) 
5)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม  (e-Society) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองของผู้ วิจัยยังเห็นว่าไม่ ใช่แต่เพียงหมายถึง  

ระบบโปรแกรมการท างานต่าง ๆ  แต่ยังหมายความรวมถึง  การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างาน  
เช่น  การใช้ระบบโทรศัพท์ออนไลน์ภายในหน่วยงาน การใช้ระบบการถ่ายเอกสารออนไลน์  และการ
ประชุมผ่านวิดีโอ  อีกด้วย  ซ่ึงในการวิจัยน้ีจะกล่าวถึง  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  (HRIS :  Human  Resource  Information  System)  ซ่ึงเป็นการด าเนินงานตาม
นโยบายหน่ึงที่ภาครัฐก าหนด  ประกอบด้วย 

2.1  ความหมายของระบบ  HRIS โดยสรุปคือ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสนับสนุนและประมวลผลการด าเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลใน
หน่วยงานทั้ง  5  ด้าน  ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น  คือ  การสรรหา  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล  การ
พัฒนา  การธ ารงรักษา  และการก าหนดอ านาจหน้าที่  ทั้งน้ี  เพื่อให้งานที่ท าอยู่มีความรวดเร็ว  
แม่นย า  ลดขั้นตอน  และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

2.2 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์
ที่ใช้ในการบริหารข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานที่สร้างขึ้นโดยนักโปรแกรมเมอร์  โดย
โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างมาน้ันจะต้องตอบสนองและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้หรือตอบสนองต่อ
ภารกิจหรือกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

 
การด าเนินงานโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกับการบริหารทรัพยากร  
บุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
 

ปัจจุบันการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขององค์การสวนสัตว์  ได้พยายามเร่งและ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ
โดยสรุป  คือ 

1)  ได้มีการจัดท าระบบการบริหารงานต่าง ๆ เช่น  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
เป็นระบบที่ รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารและจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเบื้องต้น  
หนังสือราชการ  อย่างเป็นระบบ  เพื่อลดขั้นตอนในการท างานและเพิ่มความรวดเร็วในการ
ประสานงานทางด้านข้อมูลภายในหน่วยงาน 
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2)  ได้น าโปรแกรมระบบการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการท างานใน
บางส่วนที่ยังไม่เต็มรูปแบบและยังไม่สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้  เช่น  
การจัดเก็บทะเบียนประวัติของพนักงาน  การใช้เคร่ืองบันทึกเวลา เข้า – ออก  ในการท างาน  ซ่ึงใช้คู่
กับโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน  ได้แก่  Word  Excel    เป็นต้น          

3)  ระบบการจัดท าทะเบียนประวัติสัตว์  จ านวนประชากรสัตว์  ระบบน้ีเป็นโปรแกรม
ที่องค์การสวนสัตว์ต้องด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสวนสัตว์โลกที่องค์การ
สวนสัตว์ได้เข้าเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองให้เป็นสวนสัตว์ที่ผ่านมาตรฐานข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
ระบบจะถูกเช่ือมโยงไปยังองค์กรต่างประเทศที่ทางสถาบันมาตรฐานสวนสัตว์โลกเป็นผู้ก าหนด  และ
ระบบน้ียังไม่สามารถน าข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดใช้ในการบริหารจัดการภายในและเป็นเคร่ืองมือในการ
ตัดสินใจให้กับผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์ได้ 

4)  ระบบการจัดการทางบัญชี  เป็นระบบที่รองรับในการจัดท างบดุล  งบการเงินต่าง ๆ  
การค านวณอัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าล่วงเวลา  ซ่ึงใช้คู่กับโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน  ได้แก่  
Word  Excel    เป็นต้น 

5)  ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้เข้าชม  จ านวนรายได้จาก
การจ าหน่ายบัตรเข้าชม  การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส  ข้อมูลที่ปรากฏในระบบน้ีจะถูก
ก าหนดให้เช่ือมโยงไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงเป็นกระทรวงเจ้าสังกัด 

จากการด าเนินงานระบบดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยเห็นว่าทุกระบบจ าเป็นต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ  และความเข้าใจในการใช้ระบบด้วยกันทั้งสิ้น  เพราะหากแต่องค์การสวนสัตว์จะ
มุ่งเน้นแต่จะน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐหรือข้อก าหนดในมาตรฐานต่าง ๆ  โดยไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงาน  การ
ด าเนินงานต่าง ๆ  ก็จะเป็นไปอย่างค่อนข้างช้า 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ชัยกฤต ชรารัตน์ และ  ประภัสสร  ผลเพิ่ม16ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองร้อยบินกองพลที่ 1 รักษาพระองค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

                                         
16ชัยกฤต  ชรารัตน์  และ  ประภัสสร  ผลเพิ่ม, “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กองร้อยบินกองพลที่ 1 รักษาพระองค์,” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 5, ฉ. 2 (พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2558): 119-127. 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ กองร้อยบินกองพลที่ 1 รักษา
พระองค์  และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองร้อยบินกองพลที่ 1 รักษา
พระองค์ ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า   

1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบ่งได้เป็น 
1.1.  ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ 
   -  ด้านโครงสร้างองค์กรและภารกิจหลัก ผลการวิจัยอยู่ในระดับมากพบว่า  การ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ก าหนดไว้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมี
การแบ่งสถานที่เป็นส่วนๆให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ง่ายและสะดวกและผู้มาติดต่อ
ราชการมีความรู้สึกประทับใจอีกทั้งการให้ความไว้วางใจในการมอบหมายงานให้บุคลากรน้ัน  ท าให้
บุคลากรรู้สึกว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการท างานโดยการยกย่องชมเชยส่งผลท าให้บุคลากร
รู้สึกว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญขององค์กรสถานที่ปฏิบัติงานท าให้เกิดความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร 

-  ด้านกฎระเบียบ  ข้อบังคับผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก  พบว่าการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ของหน่วยงาน  บุคลากรต้องมีความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานอย่างถ่องแท้ที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดหน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนในการแก้ไข
กฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่อย่างเร่งด่วนและด าเนินการอบรมเพิ่มเติมท าความความเข้าใจให้ตรงกัน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

-  ด้านค่านิยมองค์กร  ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก  พบว่าองค์กรจะต้องหาวิธีที่จะ
ท าให้บุคลากรเหล่าน้ีอยู่กับองค์กรทั้งร่างกายและจิตใจเพราะการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้อง
เที่ยงธรรมตามหลักกฎหมายการด ารงชีวิตด้วยความพอเพียงเหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับรู้นโยบายหรือระเบียบ
ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นหลักประกันความมั่นคงในการท างานของบุคลากรอีกทั้ง
ควรมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการท างานและการพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานโดยต้อง
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

-  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก  พบว่ากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการพัฒนาบุคลากร  เป็นปัจจัยที่ส าคัญเน่ืองจากบุคลากรต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมทันสมัยทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  อีกทั้งความรู้ความก้าวหน้าของวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ในปัจจุบันมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันด้วย 
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1.2.  ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ 
-  ด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองผลการวิจัยอยู่ในระดับ

มาก  พบว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและการเมือง เป็นปัจจัยที่ส่งผลกับความ รู้
ความสามารถในการปรับตัวเองเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบ
กับการปฏิบัติงานและการด ารงชีพ ดังน้ัน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้างความสามารถในการปรับตัวคือ  
การพัฒนาโดยรวมทุกด้านโดยต้องท าการศึกษาหาความจ าเป็นในการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรและนโยบายของหน่วยงาน  โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง หรือการจัดหาหลักสูตรเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากหน้าที่การงานที่ปฏิบัติ  
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนรายได้เสริมให้กับครอบครัวของพนักงานลดรายจ่ายเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โดยรายได้เสริมที่ต้องไม่มีผลกระทบต่องานในหน้าที่หลัก 

-  ด้านความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง  
พบว่า ด้านเทคโนโลยีจะมีผลกับการด าเนินชีวิตในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยู่กับขีด
ความสามารถและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  และเพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้และต่ืนตัวกับ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรอบรมการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

-  ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก  พบว่าการ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  ความส าเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต   ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์  (Maslow) และทฤษฎีการจูงใจของ (Alderfer) ที่
บุคคลมีความต้องการความเจริญก้าวหน้า   การสนับสนุนดังกล่าวรวมไปถึงการสนับสนุนในเร่ือง
งบประมาณที่ เพียงพอและเหมาะสม  การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในเ ร่ืองความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานเช่นการลาเรียนศึกษาอบรมทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 

2. แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
2.1  ควรมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหน่วยงานและมีการพัฒนาสารสนเทศมี

ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ เพียงพอต่อการร
ท างาน 

2.2  มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและคุ้มค่าควรแบ่งมอบงานและผู้รับผิดชอบต่อ
งานให้เป็นธรรมควรพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่บุคคลน้ันจะพัฒนาได้ 

2.3 สับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่อยู่เสมอเพื่อพัฒนาคนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
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2.4  ควรหมุนเวียนเจ้าหน้าที่อบรมและควรศึกษากฎระเบียบข้อบังคับให้เข้าใจใน
การปฏิบัติเทคโนโลยีใหม่ 

2.5  พัฒนาตัวบุคคลและเพิ่มทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
2.6 ควรจัดให้มีหน่วยงานที่ท าการติดตามและประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและ

ความส าเร็จของการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อจะได้น ามาปรับปรุงต่อไป 
 

วิวัฒน์ คลังวิจิตร17ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะในสถานประกอบการภาคกลางของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะในสถานประกอบการภาคกลาง
ของประเทศไทยและเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะใน
สถานประกอบการผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหรทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐาน
สมรรถนะ  เรียงล าดับความส าคัญ  ดังน้ี 

1)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)  กระบวนการในการบริหารงาน 3)  คุณลักษณะผู้น า  
4)  วัฒนธรรมองค์กร และ  5)  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยมีค่าระดับความ
คิดเห็นปานกลาง 

จากการศึกษายังพบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารงาน  ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะในสถานประกอบการภาคกลาง
ของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการ
บริหารงานทุกด้าน  โดยเร่ิมจากการจัดหาวัสดุกระบวนการผลิตการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
การจัดการทรัพยากรในการผลิตการบรรจุหีบห่อการตลาดซ่ึงบริหารจัดการที่ดีจะท าให้ประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะในสถานประกอบการภาคกลางได้ผลดีส่งผลให้บริษัทมี
ผลก าไรงานบุคลากรมีประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดมีลู่ทางดี 

                                         
17วิวัฒน์ คลังวิจิตร, “การศึกษาประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ 

ในสถานประกอบการภาคกลางของประเทศไทย,” วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10, ฉ. 2 (2558): 195. 
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ชนิตา  เมืองเผือก18ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (ส านักงานกศน.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลังคน ด้านการ
อบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารค่าตอบแทน ของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
พลเรือนที่มีต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลังคนด้านการอบรมและ
พัฒนาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารค่าตอบแทนของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากาลังคนด้านการอบรมและพัฒนาด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารค่าตอบแทนของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยผลการศึกษา  มีดังน้ี 

 1)  ด้านความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผน
อัตราก าลังโดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางพบว่าอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
มีสาเหตุเน่ืองจากระบบการสรรหาไม่ทันต่อความต้องการเพราะขาดกระบวนการจัดหาการวางแผน
ก าลังคนที่ชัดเจนและยังพบอีกว่าข้าราชการส่วนใหญ่ต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตรากาลังคน 

2)  ด้านความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาโดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่าการให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่ตรงกับ
ต าแหน่งงานและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน
ของตนเองตามความจ าเป็นอย่างต่อเน่ือง  จะส่งผลให้สามารถลดข้อบกพร่องในการท างานได้และยัง
ช่วยให้การปฏิบัติงานได้ดีขึ้นและควรให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาตนเองซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อน
ต าแหน่ง 

3) ด้านความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ประเมินยึดหลัก

                                         
18ชนิตา  เมืองเผือก, “ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานกศน.,” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต
, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2555), บทคัดย่อ. 
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ผลงานคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสซ่ือสัตย์สุจริตตรงไปตรงมารวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้ก าหนดควบคุมก ากับดูแลกติกาที่ดีมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและควรยึดหลัก  
“ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” มากกว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร” 

4)  ด้านความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการบริหาร
ค่าตอบแทนโดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางพบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับ เช่น ค่าล่วงเวลา
โบนัสไม่เพียงพอในการครองชีพในยุคปัจจุบันการดูแลในเร่ืองของผลตอบแทนให้เหมาะสมกับค่า
ครองชีพรวมถึงผลประโยชน์ในด้านอ่ืนๆเช่นค่าชมเชยประกาศนียบัตร  การบริหารค่าตอบแทนที่ดี 
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอีกทั้ง  ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ  และแรงบันดาลใจ
และแรงจูงให้คนเก่งเข้ามาท างานในภาครัฐ  อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาอัตราการเข้า– ออกด้วย 
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวจิัย 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

ปัจจัยภายในประกอบด้วย 4 ด้าน 
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ด้านความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ 
3. ด้านงบประมาณ  
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 3 ด้าน 
1.ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 
3.ด้านนโยบายของรัฐ 

ความส าเร็จในการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
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ในการศึกษาวิจัยได้น าแนวคิดต่างๆ  มาใช้ในการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงเหตุและปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลองค์การสวนสัตว์  โดยสามารถจัดแบ่งออก
ได้เป็น  2  ปัจจัย  ได้แก่  1)  ปัจจัยภายใน  ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงานองค์การสวนสัตว์  เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร  
ด้านงบประมาณ  และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  2)  ปัจจัยภายนอก  เป็นเร่ืองภายนอกที่
ส่งผลกับการท างานขององค์การสวนสัตว์  เช่น  ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด้านสังคม  
เศรษฐกิจและการเมือง   ด้านนโยบายของรัฐ   ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การสวนสัตว์  ซ่ึงมีรายละเอียดในเรื่องของปัจจัยและความส าเร็จ  ดังต่อไปน้ี 

1.  ปัจจัยภายในประกอบด้วย  4  ด้าน ดังนี้  

1.1   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจุบันการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนใน

กิจกรรมของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูล  บ ารุงรักษา
ข้อมูล  หรือการประมวลข้อมูล  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพน้ัน  
เหล่าน้ีจะส่งผลท าให้การด าเนินงานของกิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล   มีความรวดเร็ว  
แม่นย าและลดขั้นตอนในการท างาน  ท าให้ประหยัดเวลาและงบประมาณในการท างานให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมหลักทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังต่อไปน้ี    

-  การวางแผนอัตราก าลัง เน่ืองจากการวางแผนอัตราก าลังเป็นงานที่ถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือก าหนดความต้องการของบุคลากร  คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรที่หน่วยงาน
ต้องการในอนาคตยังเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้บริหารได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางตัวเลขหรืออัตรา
การเข้า – ออก  ของบุคลากร  ในช่วงเวลาหรือสถานการณ์น้ัน ๆ  ได้  ซ่ึงหากการจัดเก็บข้อมูลไม่มี
ระบบจัดเก็บที่ดีแล้ว  อาจส่งผลให้การประเมินสถานการณ์ในการที่จะเพิ่มหรือลดจ านวนบุคลากร
คลาดเคลื่อนและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอนาคตได้ 

-  การสรรหาบรรจุแต่งต้ังและโยกย้าย  เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ต่อเน่ืองจากการวางแผนอัตราก าลังจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บันทึกข้อมูลในการสมัครงาน  นัดสัมภาษณ์งาน  หรือตรวจสอบผลการสัมภาษณ์  โดยใช้ช่องทางสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ  ที่หน่วยงานก าหนด  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลที่หน่วยงานต้องการจะติดต่อ  
สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยประหยัดเวลา  งบประมาณ  ลดขั้นตอนในการติดต่อแบบเดิม ๆ  เช่น  การส่ง
จดหมายในการติดต่อซ่ึงล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ 

-  การจัดท าทะเบียนประวัติ   เป็นการบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร  การบันทึก
ข้อมูลด้านเวลาเข้า – ออก  ในการท างาน  การลาต่าง ๆ  ตลอดอายุการท างานจนถึงเกษียณอายุการ
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ท างานหรือลาออก  หรือออกจากการท างานด้วยเหตุอ่ืน ๆ  หากน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติของพนักงาน    การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบที่สามารถเช่ือมกับระบบ 
อ่ืน ๆ  ในหน่วยงานได้และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน   เช่น  การพิจารณาความดี
ความชอบในแต่ละปี  ผู้บริหารสามารถเปิดข้อมูลและพิจารณาได้ในทันที 

-  การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน  ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการวางแผนด้านผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร   ตลอดจน
ผลประโยชน์อ่ืน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจและรางวัลในการท างาน 

-  การจ่ายค่าตอบแทน  เงินเดือนเป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการ จ่าย
เงินเดือน  ค่าตอบแทน    รวมถึงการค านวณภาษีเงินได้ของบุคลากรในหน่วยงาน  ที่ต้องใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูล  เพื่อสะดวกรวดเร็ว 

-  การพัฒนาและฝึกอบรม  จ าเป็นต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
จัดท าแผนการพัฒนาฝึกอบรมให้กับบุคลากร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับ
งบประมาณโดยใช้ระบบช่วยค านวณในความคุ้มค่าของแต่ละโครงการที่จะด าเนินงานด้วย 

-  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นกระบวนการในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  เพื่อน าไปสู่การเลื่อนระดับ  ปรับต าแหน่ง  และการพิจารณาขั้นเงินเดือนใน
แต่ละปี  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยในการค านวณผลลัพธ์และผลสรุปในการท างานของ
บุคลากร  เพื่อน าไปประกอบในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน  การจ่ายโบนัส  หรือการให้ผลตอบแทน
ด้านอ่ืน ๆ  เช่น  การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  อีก
ทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารในอนาคตที่จะปรับต าแหน่งให้กับพนักงานก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งที่เหมาะสมอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาผสมผสานให้การด าเนินงานเกิดความสมบูรณ์ ในการที่จะคิดวิเคราะห์  รวบรวม
ข้อมูลให้เกิดความแม่นย าถูกต้อง  เพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่าน้ันมาให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจได้  และ
ท้ายที่สุดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานได้อีกด้วย 

1.2 ความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์ 

ปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงความ รู้วิทยาการต่าง ๆ  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน  ที่นับวันจะเป็นไป
อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความล้าสมัยของความรู้และทักษะของบุคลากรในปัจจุบัน  สถานการณ์
เช่นน้ีย่อมเกิดขึ้นได้กับคนท างานทุกหน่วยงาน    การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นน้ีอาจมีผลต่อ
โครงสร้าง  ลักษณะงานและระบบการควบคุม  เช่น  งานบางอย่างอาจต้องการความช านาญเฉพาะ
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ด้านมากขึ้น  เข้มงวดมากขึ้น  เช่น  งานรักษาพยาบาลสัตว์ซ่ึงเป็นภารกิจหลักขององค์การสวนสัตว์  
ในระยะยาวอาจส่งผลต่อความไม่มั่นคงในอาชีพได้ในที่สุด  และสิ่งที่เป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
ที่เห็นได้ชัดคือ  การใช้บริการของประชาชนที่อาจเกิดความไม่พึงพอใจในการได้รับบริการได้  จึง
จ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้น 

ในที่น้ีการที่มีระบบการสรรหาที่ ดี  น่ันหมายความว่า  การบรรจุแต่งต้ังต้อง
เหมาะสมและตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร  ดังค ากล่าวของนักปรัชญาจีนโบราณคือ  
ขงจื้อ  ได้กล่าวไว้ว่าการใช้คนต้องใช้ให้ถูกกับงาน  (Put  the  right  man  on  the  right  job)  
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า  ผู้ปกครองต้องชาญฉลาดในการมองเห็นว่างานชนิดใดเหมาะกับคนประเภท
ใด  โดยดูจากบุคลิก  อุปนิสัย  ทักษะและศักยภาพคือ  หากการจัดคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
หรือใช้คนให้ตรงกับงานแล้วย่อมส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะ
บุคลากรได้ท างานตรงกับความถนัดหรือความสามารถที่มีอยู่  ท าให้เกิดแรงกระตุ้นการท างานให้มี
ความส าเร็จลุล่วงด้วยดี  มีความสุขในการท างาน  (Happy  Workplace) รักและผูกพันกับองค์กร  
ส่งผลให้อัตราการเข้าออกของพนักงานลดลง  อีกทั้งความรู้ความสามารถของบุคลากรในที่น้ียัง
หมายถึงความรวมถึงความ  รู้ความเข้าใจ  ความสามารถของบุคลากรที่แสดงออกมาในรูปของการ
ท างานที่มีความสัมพันธ์กับคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ  วิธีคิด  การตัดสินใจ  ในการท างานอย่างใด
อย่างหน่ึง  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานได้ 

1.3 ด้านงบประมาณ 
งบประมาณในการด าเนินงานนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงที่จะส่งผลต่อการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  เพราะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพที่ดีให้กับงานที่ท าย่อมต้อง
มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  ดังน้ัน  การจัดสรรงบประมาณในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างาน จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ผู้บริหารต้องค านึงถึง  เพราะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ช่วยสนับสนุนการท างานย่อมนับได้ว่าเป็นการลงทุนทางการบริหารอย่างหน่ึง   

นอกจากน้ีแล้วการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ท างานในแต่ละปีย่อมส่งผลท าให้การพัฒนาทั้งบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
จ าเป็นต่อการด าเนินงานมีความต่อเน่ือง  และเป็นตัวช้ีวัดอย่างหน่ึงของความส าเร็จในการท างานของ
หน่วยงานในภาพรวม  เพราะปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณให้กับภาครัฐจะน าผลของความส าเร็จ
ของการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นตัวก าหนดในการจัดสรรงบประมาณของปีถัดไปด้วย 
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1.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะส่งผลดีให้เกิดความส าเร็จน้ัน

สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ของพนักงาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้แก่  ความสะอาดและความปลอดภัย  ของ
อาคารสถานที่  ความเหมาะสมในขนาดของสถานทีท างานไม่แออัดคับแคบ  บรรยากาศในการท างาน  
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนด  อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการท างานยังหมายความ
รวมไปถึง  โครงสร้างองค์กรที่มีขนาดและจ านวนอัตราก าลังที่มีเพียงพอกับปริมาณงานที่มีผลท าให้
บุคลากรไม่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากหน่วยงาน  อีกทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่มีความเข้าใจ
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ส่งผลท าให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนหน่วยงานกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก
รักในการท างานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 

นอกจากน้ีแล้วสภาพแวดล้อมในการท างานที่กล่าวถึงข้างต้น  ยังหมายความรวม
ไปถึงลักษณะที่ต้ังของหน่วยงาน  แหล่งที่ต้ังของหน่วยงานใกล้แหล่งชุมชนไปมาสะดวก  ขนาดของ
องค์กร  รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ไม่มุ่งเน้นระบบอุปถัมภ์มากจน เกินไป  ระบบการท างาน  
กฎระเบียบและมาตรฐานในการท างาน  ที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

2. ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย  3  ด้าน  ดังน้ี 

2.1 ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เน่ืองจากองค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์  วิจัย  ให้การศึกษา  แลกเปลี่ยน  บ ารุงและผสมพันธ์สัตว์ต่าง ๆ  ไว้มิให้สูญพันธุ์  การ
แลกเปลี่ยนสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญและจ าเป็น ซ่ึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องถือปฏิบัติ  ได้แก่  พรบ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า  พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พรบ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบข้อบังคับพนักงานองค์การสวนสัตว์ในด้านต่าง ๆ  
และเน่ืองจากองค์การสวนสัตว์ได้เข้าเป็นสมาชิกสวนสัตว์โลก  (WAZA)  จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานสวนสัตว์โลกที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด  
จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลให้
มีความรวดเร็ว  แม่นย าและทันสมัยอยู่เสมอ 

2.2 ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 

ปัจจุบันสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมดิจิทัลที่ใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนสนับสนุนหลักในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  การด าเนินชีวิตของคนไทยก็ต้อง
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ปรับเปลี่ยนไป  การให้บริการในภาครัฐต้องรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ด้วย  คู่แข่งทางธุรกิจมีมากขึ้น  แต่ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศและครัวเรือนมีการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด  รัฐบาลจ ากัดงบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นให้หารายได้ส่วนหน่ึงมา
เพื่อเลี้ยงตัวเอง  การปรับเปลี่ยนเหล่าน้ีส่งผลให้หน่วยงานต้องต่ืนตัวในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในท างานให้ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเน่ือง 

องค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่ึงที่ถูกจ ากัดงบประมาณโดยรัฐมี
นโยบายให้จัดหารายได้ส่วนหน่ึงเพื่อเลี้ยงตัวเอง  ดังน้ัน  การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานจึงเป็นกลยุทธ์
หน่ึงในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน  เช่น  การใช้ระบบการจ าหน่ายต๋ัวเข้า
ชมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ  e-ticket  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วแม่นย าในการจัดเก็บข้อมูล  ลด
ปัญหาการทุจริตในการจ าหน่ายบัตรเข้าชม  การเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์
ทางออนไลน์  การให้เอกชนมาร่วมลงทุน  สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในการจัดการทั้งสิ้น 

แม้กระทั่งสถานการณ์ทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา  ถึงแม้ว่าองค์การสวนสัตว์
จะไม่ใช่เป้าหมายทางการเมืองแต่สถานที่ ต้ังอยู่ท่ามกลางหน่วยงานรัฐบาลที่ เป็นศูนย์กล างทาง
การเมือง  เช่น  รัฐสภา ซ่ึงที่ผ่านมาหากเกิดสถานการณ์ในการชุมนุมต่าง ๆ  ผู้ใช้บริการไม่กล้าเข้ามา
เที่ยวชมสวนสัตว์เหมือนเช่นเคยเน่ืองจากกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะ  สวน
สัตว์ดุสิต  อีกทั้งยังส่งผลให้กับสัตว์บางประเภทที่อยู่ในสวนสัต ว์ที่ไม่ คุ้นชินกับเสียงดัง  เหตุการณ์
เหล่าน้ีท าให้องค์การสวนสัตว์ต้องมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ซ่ึงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยสนับสนุนในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการขนย้ายสัตว์ไปสู่ที่ที่ปลอดภัย  ต้องใช้ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ  เข้ามาช่วยในการค้นหาพื้นที่ในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น  กรมอุทยานสัตว์
ป่าและพรรณพืช  ช่วยในการขนย้ายสัตว์ไปอยู่ในที่ปลอดภัย  เป็นต้น  ในขณะเดียวกันผู้บริหารที่ดูแล
รับผิดชอบทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  เช่น  เร่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของพนักงาน  การปรับหลักสูตรการพัฒนา
และฝึกอบรม  เป็นต้น 

2.3 ด้านนโยบายของรัฐ 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  มาเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารประเทศโดยให้หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  เป็นหน่วยขับเคลื่อนเพื่อให้
เกิดผลส าเร็จ  นโยบายของรัฐที่ออกมา  เช่น  การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ขนาดขององค์กร
แต่ละแห่ง  การควบคุมปริมาณของบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจหลัก  
การปรับขยายโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  การใช้ระบบ
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ประเมินผลที่ก าหนดตัวช้ีวัดไปถึงรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรภาครัฐ  การออก
กฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆ  เช่น  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  พรบ.อ านวยความสะดวก  เป็นต้น   

การก าหนดนโยบายแนวทางเหล่าน้ี  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  ที่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยทั้งสิ้น  ดังน้ัน  ภาครัฐจึงต้องเร่งการพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  ในยุคสังคมดิจิตอล  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

จากการอธิบายปัจจัยภายในและภายนอกดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่สนับสนุน
ในการท างานซ่ึงกันและกัน  และส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
สวนสัตว์  โดยวัดจากความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  โดยมองจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอบสนองและสอดคล้องกับคความต้องการของผู้ใช้  ความรู้  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้อง 

จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานจะเกิดประสิทธิภาพเพียงใด
ย่อมมีจุดเร่ิมต้นจากการสรรหา  บรรจุแต่งต้ัง  ที่ตรงตามคุณวุฒิและความรู้ที่หน่วยงานต้องการ  ซ่ึง
หากการบรรจุแต่งต้ังไม่มีปัจจัยภายนอกมา  เช่น  การเมือง  เป็นตัวแทรกแซงการสรรหาก็จะเป็นไป
ตามที่หน่วยงานก าหนดหรือต้องการ 

นอกจากน้ีแล้วปัจจัยทางด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงนโยบาย
ของภาครัฐ  ยังเป็นตัวก าหนดให้เกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารจัดการด้วย  ตัวอย่างเช่น  
นโยบายภาครัฐที่ ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยให้ชลอในการรับ
บุคลากรเพิ่ม  ในขณะที่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต้องการขยายตัวเพื่อรองรับต่อการแข่งขันกับ
ภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ  หรือแม้แต่การก าหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรภาครัฐให้เข้มข้นและเข้มแข็งขึ้น  แต่เคร่ืองมือและงบประมาณในการที่จะ
ด าเนินงานยังไม่เพียงพอ  ซ่ึงนโยบายดังกล่าวอาจเป็นเร่ืองที่สวนทางกันกับการปรับตัวเพื่อให้รู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 

 
3.1 ความส าเรจ็ในการบรหิารทรพัยากรบคุคลขององค์การสวนสตัว์ 
 

ความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เป็นผลมาจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก  ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถวัดความส าเร็จได้ในหลายด้าน  เช่น  
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ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร  และด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างานเป็นต้น  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1.  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตัวบ่งช้ีคือ  การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้  ได้แก่  ระบบบัญชีที่สามารถวิเคราะห์และ
ค านวณหาต้นทุนการลงทุนและจัดท างบการเงินได้เต็มรูปแบบได้  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่ใช้
ในการจัดท าทะเบียนประวัติของพนักงานและผู้บริหารสามารถน ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือปรับต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  และยังสามารถน ามา
เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจในการบริหารให้กับผู้บริหาร  ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ เช่น  
จ านวนผู้เที่ยวชมเป็นรายวัน รายเดือน  รายไตรมาส  ที่ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการประเมิน
สถานการณ์ในการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยว  เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บรายได้  เป็นต้น      

2.  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรหมายถึง  บุคลากรขององค์การสวนสัตว์มี
ความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่ง  มีการมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสารมารถ  
ที่มีกระบวนการสรรหาที่ เป็นระบบและชัดเจนบุคลากรมีความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  มีการพัฒนาฝึกอบรมอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง  สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลให้
งานที่ท างานมีความส าเร็จ  ตัวอย่างเช่น  หน่วยงานมีระบบการสรรหาพนักงานที่เป็นธรรมและตรง
ตามความรู้ความสามารถ  และมีการพัฒนาฝึกอบรมให้กับพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ท างานที่เกี่ยวข้องย่อมส่งผลให้งานที่ท าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3.  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานได้แก่  ลักษณะแหล่งที่ต้ัง  โครงสร้างและขนาด
ขององค์กร  ระบบการท างาน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ความสะอาด  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
ของอาคารสถานที่ท างานที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฏหมายก าหนด  อัตราก าลังที่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน เป็นต้น  สภาพแวดล้อมในการท างานที่กล่าวข้างต้นยังรวมไปถึงบรรยากาศในการท างาน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานที่ดี  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ อีกด้วยเน่ืองจาก
สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลท าให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์รู้สึกรักและหวงแหน  มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
ท าให้งานที่ท าส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 
 
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
          

งานวิจัยฉบับน้ีได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (mixed methods)  ทั้งน้ีเพื่อต้องการให้ได้
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและยอมรับได้เป็นการวิเคราะห์หรือเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดังค ากล่าวของเนาวรัตน์ พลายน้อย (2549 : 3  การติดตามประเมินผลและการสังเคราะห์ความรู้ : 
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บทเรียนการพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่นในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.)
ภาคกลาง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.)  ได้ให้ทัศนะว่าการวิจัยแบบผสม (mixed methods)   
เป็นการวิจัยในแนวทางแบบผสมผสานวิธี เป็นการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ใช้การสังเกตกิจกรรมการร่วมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะ ๆจากนักวิจัยและภาคี
ที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยจึงใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods)  คือแบบเชิงปริมาณ และแบบ
คุณภาพเพราะการศึกษาวิจัยหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
กรณีศึกษา : องค์การสวนสัตว์  จ าเป็นต้องได้ข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเช่ือถือ  โดยมีวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1.  แบบเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research  Methodology)   ใช้วิธีเก็บข้อมูล
โดยการตอบแบบสอบถามจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดเฉพาะคนที่ปฏิบัติงานในส านักงานใน
กรุงเทพ ฯ  ที่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์  เป็นประจ า  เน่ืองจากงานตาม
ภารกิจหลักขององค์การสวนสัตว์เป็นงานภาคสนาม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงยังเข้าไปไม่ถึง
พนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม  และการด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างขององค์การสวนสัตว์เร่ิมต้น
ต้ังแต่ ระดับ  1  ไปจนถึงระดับ  9 ซ่ึงมีจ านวนถึง  1,042  คน  หากเก็บทั้งหมดข้อมูลอาจได้ไม่
ครบถ้วน  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบช่วงช้ัน  โดยแบ่งออกมาเป็นระดับ  โดยเร่ิมต้น
เก็บข้อมูลพนักงานต้ังแต่ระดับ  3  ไปจนถึงระดับ  8   

2.  แบบเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research  Methodology)  ใช้วิธีเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับ  9 ( ผู้อ านวยการส านัก ฯ และสวนสัตว์ดุสิต ) จ านวน  8  คน  ระดับ  
10  (รองผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์)  จ านวน  2  คน  และCEO  ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ 
ค าถามจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ     ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
สวนสัตว์ และความเข้าใจในการบริหารงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาช่วยสนับสนุนในการ
ท างาน  โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 
 
3.3 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 

เน่ืองจากปัจจุบันพนักงานขององค์การสวนสัตว์มีอยู่ทั่วประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ  โดย
มีทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานซ่ึงเป็นฝ่ายสนับสนุนในการท างาน  (Back  office)  เช่น  งาน
การเงิน  งานธุรการ  งานกฎหมาย  งานยุทธศาสตร์ ฯ   และฝ่ายภาคสนาม  (Front  office ) เช่น  
งานรักษาพยาบาลสัตว์  งานโภชนาการสัตว์  งานเลี้ยงสัตว์  งานตกแต่งสถานที่ งานรักษาความ
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ปลอดภัย ฯ การเก็บข้อมูลหากเก็บจากพนักงานทุกคน  อาจท าให้ข้อมูลที่ได้หลากหลายและไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  และยากต่อการเก็บข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภูมิภาค  ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างเฉพาะคนที่ปฏิบัติงานในส านักงานในกรุงเทพ ฯ  ที่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์  เป็นประจ า  เน่ืองจากงานตามภารกิจหลักขององค์การสวนสัตว์เป็น
งานภาคสนาม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงยังเข้าไปไม่ถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม  โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูล  คือ  พนักงานที่ปฏิบัติงานสวนสัตว์ดุสิต  และส านักงานอีก  9
ส านัก   และ  1  สถาบัน  ได้แก่  ส านักตรวจสอบ  ส านักบริหารกลาง  ส านักกฎหมาย  ส านักการเงิน
และทรัพย์สิน  ส านักยุทธศาสตร์และแผน  ส านักพัฒนาธุรกิจ  ส านักอนุรักษ์และวิจัย  ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   และสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์  ซ่ึงแต่ละ
หน่วยงานจะมีพนักงานในระดับต่าง ๆ  คละกันไปตามการท างานโดยเร่ิมต้นต้ังแต่ระดับ  1  ไปจนถึง
ระดับ  8  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบช่วงช้ัน  โดยแบ่งออกมาเป็นระดับ  โดยเร่ิมต้น
ต้ังแต่ระดับ  3  ไปจนถึงระดับ  8 แล้วสุ่มตัวอย่างจากระดับ  3  ถึงระดับ  8  ตามสัดส่วนโดยใช้
หลักการของทาโร่  ยามาเน่ตามสูตรดังต่อไปน้ี 
  

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 
n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N   =   ขนาดของประชากร 
e   =   ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการแบ่งช่วงช้ัน  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  คือ 
1.  พนักงานระดับบริหารต้ังแต่ระดับ  8  ขึ้นไป  จ านวน  8  คน 
2.  พนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายที่ด ารงต าแหน่งระดับ  7 จ านวน 15 คน 
3.  พนักงานระดับปฏิบัติการที่ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ 3 ถึงระดับ 6 จ านวน  
    120  คน 
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ตารางที่ 3.1 การแบ่งช่วงช้ันของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับพนักงาน 

 

จ านวนทั้งหมดของ
พนักงานที่ประจ าใน

กรุงเทพ ฯ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ระดับปฏิบัติการระดับ 3 ถึงระดับ 6 200 120 
ระดับหัวหน้าฝ่าย  7 25 15 

ระดับบริหาร  8  8  8 
รวมทั้งสิ้น 233 143 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  แบ่งเป็น  2  แบบ  ดังน้ี 
1.  แบบสอบถามที่ใช้สอบถามพนักงานต้ังแต่ระดับ  3 – 8 โดยแบบสอบถามจะแบ่ง

ออกเป็น  3  ส่วน  ดังน้ี 
ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 สอบถามด้านปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร

บุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

2.  แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ  9 (ผู้อ านวยการส านัก ฯ และสวนสัตว์
ดุสิต) จ านวน  8  คน  ระดับ  10  (รองผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์  จ านวน  2  คน)  และCEO  
ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์  ค าถามจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ และความเข้าใจในการบริหารงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มาช่วยสนับสนุนในการท างาน  ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 

การก าหนดค าถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยจะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์   ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่
ก าหนดไว้เพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้จริงและปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การสวนสัตว์ 
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ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น เกณฑ์การให้คะแนน 

มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การก าหนดช่วงช้ันที่ ไ ด้จากการประเมินค าถามแบบมาตราส่วน ( Scale 
Questions) โดยการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตรภาค ( Interval Scale) ใช้วิธีในการก าหนดช่วงช้ัน
แบบ Likert Scale ซ่ึงค านวณได้ดังน้ี 

 
ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =   ค่าสูงสุด    -  ค่าต่ าสุดหารด้วยจ านวนช้ัน 

=   5-1 หารด้วย  5 
=  0.8 

 
ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าคะแนนเฉลี่ย แบ่งออกเป็นช่วง ดังน้ี 
 

คา่น้ าหนกัคะแนน การแปรผล 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 น้อย 

1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ในลักษณะ
ความเ ช่ือถือได้แบบความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) ตรวจสอบได้โดยการน า
เคร่ืองมือไปใช้วัดเพียงคร้ังเดียวกับกลุ่มเดียวโดยวิธีของ Cronbach โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 
ชุด ท าการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือที่ให้คะแนนแบบวัดมาตราส่วน Scale 5 4 3 2 1 

ใช้สูตรการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient : α)ของ Cronbachโดยค านวณ
ด้ วย โป ร แก ร ม  Statistical package for the social science (SPSS) for Windows ไ ด้ ค่ า 
Cronbach’s Alpha = 0.873  ซ่ึงแปลผลความเช่ือมั่นเท่ากับ “ความเช่ือมั่นสูง” 

ตารางแสดงการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า(alpha coefficient : α) ของ Cronbach ดังน้ี 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.873 63 
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงการแปลผลความเช่ือมั่น 
 

คา่ Cronbach’s Alpha การแปลผลความเชื่อมัน่ 

0.00 – 0.20 ความเช่ือมั่นต่ ามาก / ไม่มีเลย 

0.21 – 0.40 ความเช่ือมั่นต่ า 

0.41 – 0.70 ความเช่ือมั่นปานกลาง 

0.71 – 1.00 ความเช่ือมั่นสูง 

ที่มา: เกณฑ์การแปลผลความเช่ือมั่น (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังน้ี 
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่

และค่าร้อยละเพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจและระดับการตอบสนองความต้องการในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึง
ระดับความรู้ความเข้าใจและระดับการตอบสนองความต้องการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ 

3. การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับ
ความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์โดยวิธีวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)โดย((r) จะมีค่า -1 ถึง 1) ในตาราง
หากมีค่าติดลบ ( - )จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน หากมีค่าบวก ( + ) จะมีความสัมพันธ์กัน
ทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันต่อกัน แต่หากมีค่าเป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
Cohen, 1988 

ผู้วิจัยแบ่ง คะแนนเฉลี่ยออกเป็น 3 ช่วงเท่าๆกัน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ ดังน้ี 
1.  น้อย            r = .10-.29 
2.  ปานกลาง     r = .30-.49 
3.  มาก            r = .50 -1.0 
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บทที่ 4  
ผลการวิจยัและอภปิรายผล 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 2) ต้องการน าเสนอแนวคิดและปัญหาที่พบในการศึกษาวิจัย
ให้กับหน่วยงาน    เพื่อน าไปปรับปรุงให้การท างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล      ขององค์การ 
สวนสัตว์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ 3)  เพื่อต้องการทราบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
สวนสัตว์ที่มีอยู่ตอบสนองต่อความต้องการต่อผู้ใช้เพียงใด 

โดยการวิจัยใช้วิธี วิจัยแบบผสม  (Mixed  Method)  คือ  1)  แบบเชิงปริมาณ  
(Quantitative  Research Methodology )  โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  โดย
ใช้สอบถามพนักงานองค์การสวนสัตว์ที่ปฏิบัติงานในส านักต่างๆ  และพนักงานสวนสัตว์ดุสิตที่ด ารง
ต าแหน่งต้ังแต่ระดับ  3 – 8  ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดังน้ี 

 ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่  2  ข้อมูลปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องค์การสวนสัตว์ 

 ส่วนที่  3   ข้อเสนอแนะ 
และ  2)  แบบเชิงคุณภาพ  ( Qualitative  Research  Methodology ) เป็นแบบ

สัมภาษณ์ที่ใช้ส าหรับสัมภาษณ์  ผู้บริหารต้ังแต่ระดับ 9 ขึ้นไป  รวมถึง  ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์  
ค าถามจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
สวนสัตว์ และความเข้าใจในการบริหารงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาช่วยสนับสนุนในการ
ท างาน เป็นลักษณะค าถามกึ่งโครงสร้าง 
  
4.1 ผลการศึกษาวจิยั 

 
กา ร ศึ กษ า วิ จัย ในส่ วน น้ี เป็ น กา ร วิ จัย เ ชิ งป ริม าณ   ( Quantitative Research 

Methodology)  โดยการตอบแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการบริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์หรือไม่  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่
มีอยู่ตอบสนองต่อความต้องการต่อผู้ใช้เพียงใด  จากการสุ่มตัวอย่างและส่งแบบสอบถามจ านวน  143  
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ชุด  และเก็บคืนมาได้จ านวน 132 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 92.30 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมาย ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัย  แบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ดังน้ี 

1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2 ผลการศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสวนสัตว์  และอภิปรายผลศึกษา 

3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  

4 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ สถานะปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา สังกัด  ส านัก / สวนสัตว์ และ ท่านด ารงต าแหน่งในปัจจุบันเป็นเวลา โดยมีผล
การศึกษาตามตารางที่ 4.1 

  
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 43 32.58 

หญิง 89 67.42 
สถานะปัจจุบัน(พนักงานระดับ) 

2 1 .76 
3 45 34.09 

4 19 14.39 

5 34 25.76 
6 20 15.15 

7 12 9.09 
8 1 .76 

คุณวุฒิการศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
อนุปริญญา / ปวส. 8 6.06 

ปริญญาตรี 103 78.03 
ปริญญาโท 20 15.15 

ปริญญาเอก / อ่ืน ๆ 1 0.76 
สังกัดส านัก / สวนสัตว์ 

ส านักตรวจสอบ 10 7.58 

ส านักบริหารกลาง 13 9.85 
ส านักการเงินและทรัพย์สิน 9 6.82 

ส านักกฎหมาย 6 4.55 
ส านักยุทธศาสตร์และแผน 11 8.33 

ส านักอนุรักษ์และวิจัย 11 8.33 
ส านักพัฒนาธุรกิจ 7 5.30 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 9.09 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 7 5.30 

สวนสัตว์ดุสิต 4 3.03 
ไม่ใส่สังกัด 42 31.82 

ท่านด ารงต าแหน่งในปัจจุบันเป็นเวลา 
1 –5ปี 72 54.55 

6 – 10ปี 33 25.00 

11 –15ปี 13 9.85 
16–20ปี 3 2.27 

มากกว่า20ปี 11 8.33 

 

จากตารางที่ 4.1 มีผลการศึกษาดังต่อไปน้ี  

 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 89  คนคิดเป็นร้อยละ 67.42และ
เพศชายจ านวน43  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.58 

 ระดับพนักงาน   ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น พนักงานระดับ 2  จ านวน 1  คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.76 พนักงานระดับ 3 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09 พนักงานระดับ 4 จ านวน 
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19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39 พนักงานระดับ 5 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 พนักงานระดับ 
6จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 พนักงานระดับ 7 จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 9.09 และ 
พนักงานระดับ 8 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ0.76 

 คุณวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาในระดับ อนุปริญญา / ปวส.  
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ระดับปริญญาตรีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 78.03 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ระดับปริญญาเอก / อ่ืน ๆ จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 

 สังกัด   ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด  ส านักตรวจสอบจ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 
7.58 ส านักบริหารกลางจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.85 ส านักการเงินและทรัพย์สินจ านวน  9  
คน คิดเป็นร้อยละ  6.82 ส านักกฎหมายจ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.55 ส านักยุทธศาสตร์และ
แผนจ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส านักอนุรักษ์และวิจัยจ านวน 11คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33
ส านักพัฒนาธุรกิจจ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.30 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 12 คน  คิด
เป็นร้อยละ 9.09 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลจ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.30 สวนสัตว์ดุสิต
จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.03  ไม่ใส่สังกัด จ านวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.82 

 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
มาแล้วนาน 1 – 5  ปีจ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.55   ด ารงต าแหน่งมาแล้วนาน  6 – 10 ปี 
จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00  ด ารงต าแหน่งมาแล้วนาน 11 – 15  ปีจ านวน 13 คน  คิด
เป็นร้อยละ 9.85 ด ารงต าแหน่งมาแล้วนาน  16– 20  ปีจ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.27  และ
ด ารงต าแหน่งมาแล้วนานมากกว่า  20  ปี  จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 

 

4.1.2  ผลการศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การสวนสัตว์และอภิปรายผลศึกษา 

     ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ   การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
สวนสัตว์ประกอบไปด้วย 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านปัจจัยภายใน ด้านปัจจัยภายนอก  และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.1.2.1 ด้านปัจจัยภายใน แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดังน้ี  1)  ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 2)  ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานที่เป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพียงใด 3)  ความรู้ความสามารถของพนักงานเป็น
ตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จและการไปถึงจุดหมายของหน่วยงานในยุคปัจจุบัน  และ  4) การปรับเปลี่ยน
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หน้าที่เป็นส่วนหน่ึงของการปรับกระบวนทัศน์หรือความคิดให้กับพนักงานในยุคของการเปลี่ยนแปลง
เพียงใดโดยมีผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2  
 
ตารางที่ 4.2 ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ด้าน   
ปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยหรอืองค์ประกอบที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล
ขององคก์ารสวนสตัว ์

คา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

1. ด้านปัจจัยภายใน    

1.1 ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
1.1.1  ด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 3.742 0.863 มาก 

1.1.2  ด้านงบประมาณที่องค์การสวนสัตว์จัดสรรให้ 3.775 0.831 มาก 

1.1.3 ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร 3.876 0.729 มาก 
1.1.4 ด้านการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงาน 
3.892 0.891 มาก 

1.1.5 ด้านการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท างาน 

3.795 0.798 มาก 

1.1.6 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้แก่  ความ
สะอาดและความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ของอาคารสถานที่  
ความเหมาะสมในขนาดของสถานที่ท างาน  เป็นต้น     

3.608 0.783 มาก 

1.1.7 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้แก่ลักษณะ
แหล่งที่ตั้ง  โครงสร้างองค์กร  ระบบการท างาน  กฎ  ระเบียบ  
มาตรฐานในการท างาน  เป็นต้น 

3.687 0.795 มาก 

1.1.8 วัฒนธรรมองค์กร  เช่น  ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ความพร้อมเพรียง
ในการให้ความร่วมมือ  เป็นต้น 

3.832 0.852 มาก 

1.1.9  อัตราค่าจ้าง  เงินเดือน  หรือค่าตอบแทน 3.824 0.872 มาก 

1.1.10 สวัสดิการ  ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน  

3.808 0.881 มาก 
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ปัจจัยหรอืองค์ประกอบที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล
ขององคก์ารสวนสตัว ์

คา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

1.1.11  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการ
พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน 

3.721 0.96 มาก 

1.1.12 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 3.794 0.811 มาก 

1.1.13 ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 3.595 0.839 มาก 
1.1.14 การได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงานที่

เหมาะสม  เท่าเทียมและทั่วถึง 
3.585 0.896 มาก 

ภาพรวมปจัจยัใดที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคลของ
องคก์ารสวนสตัว ์

3.764 0.611 มาก 

1.2 ท่านคิดว่าปัจจุบันองค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพียงใด 

3.369 0.769 
ปาน
กลาง 

1.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า  ความรู้ความสามารถของพนักงาน
เป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จและการไปถึงจุดหมายของหน่วยงานใน
ยุคปัจจุบัน 

3.662 0.903 มาก 

1.4 ท่านคิดว่าการปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นส่วนหน่ึงของการปรับ
กระบวนทัศน์หรือความคิดให้กับพนักงานในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงเพียงใด 

3.469 0.809 มาก 

ภาพรวมปจัจยัภายใน 3.572 0.564 มาก 

 

จากตารางที่ 4.2  มีผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 

จากตารางที่ 2 ภาพรวมด้านปัจจัยภายใน   ผลการศึกษาพบว่า    มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่   
3.572  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก    ภาพรวมปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสวนสัตว์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.764 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า ภาพรวมปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ พบว่า 1)  ด้านการสรรหา บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.892  แปลผลว่าอยู่ในระดับ
มาก 2)  ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกเพียงใดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.369 แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3)  ความรู้ความสามารถ
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ของพนักงานเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จและการไปถึงจุดหมายของหน่วยงานในยุคปัจจุบัน  จากผล
การศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.662 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก 4)  การปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็น
ส่วนหน่ึงของการปรับกระบวนทัศน์หรือความคิดให้กับพนักงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงเพียงใด  
จากผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.469 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
1.1  ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ        การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

สวนสัตว์พบว่าประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.892  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านการสรรหา บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงาน ที่
เป็นเช่นน้ีสอดคล้องกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
สวนสัตว์ที่ระบุว่า การสรรหาบรรจุแต่งต้ังและโยกย้าย เป็นกระบวนการในการคัดสรรและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดเข้ามาท างานในต าแหน่งที่สรรหา ซ่ึงเป็นกระบวนการที่
ต่อเน่ืองจากการวางแผนอัตราก าลังจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลใน
การสมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน หรือตรวจสอบผลการสัมภาษณ์ โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่
หน่วยงานก าหนด 

1.2  เมื่อพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ  พบว่า  ท่านคิดว่าปัจจุบันองค์การสวนสัตว์เป็น
หน่วยงานที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพียงใดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.369 
แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากการที่องค์การสวนสัตว์  เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่มีภารกิจ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  การด าเนินงานจึงมีกระบวนการและขั้นตอนที่ควบคุมโดยภาครัฐ  ซ่ึง
ต่างไปจากภาคเอกชนที่ด าเนินงานโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการควบคุมของรัฐ   ขั้นตอนและ
กระบวนการในการตัดสินใจรวดเร็ว  การประชาสัมพันธ์ที่คล่องตัวเป็นที่รู้จักในธุรกิจเดียวกันมากกว่า  
จึงท าให้องค์การสวนสัตว์เป็นที่ยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง 

1.3  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าความรู้ความสามารถของพนักงานเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จ
และการไปถึงจุดหมายของหน่วยงานในยุคปัจจุบันจากผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.662 
แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก ซ่ืงสอดคล้องกับการให้ค าจ ากัดความและความหมายของการบริหารงาน
บุคคลของสุวิมล สิริทรัพย์ไพบูลย์ (2545 , หน้า 213) ที่ระบุว่า “การน าหลักการบริหารงานบุคคล มา
ใช้เช่ือมโยงกับความสัมพันธ์ของการด าเนินงานและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ เน้นที่การพัฒนา
บุคคล และการจัดการด้านศักยภาพของบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์การ”  
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1.4  ท่านคิดว่าการปรับเปลี่ยนหน้าที่ เป็นส่วนหน่ึงของการปรับกระบวนทัศน์หรือ
ความคิดให้กับพนักงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงเพียงใด  จากผลการศึกษา  พบว่า  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.469 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  กฎระเบียบ  ข้อบังคับของ
องค์การสวนสัตว์  ที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม  และเรียนรู้กับการปรับเปลี่ยนของกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  
น้ัน ๆ  เพื่อรองรับกับการปรับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความมั่นคงในการท างาน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  โครงสร้างองค์กร  ระบบ
การท างาน  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบุคลากรที่จะเป็นตัวบ่งช้ีในการที่องค์กรต่าง ๆ มีการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงคือ การสร้างความทันสมัยที่รู้เท่าทันกับหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป   

4.2.2 ด้านปัจจัยภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดังน้ี  1)  นโยบายของรัฐส่งผล
ต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด 2)  กฎหมายใดต่อไปน้ีส่งผล
ต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด 3)  สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เป็นตัวช้ีวัดในการเพิ่มหรือลดรายได้ขององค์การสวนสัตว์ ท่านเห็นด้วยเพียงใด  และ 4)  นอกจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่กล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สถานการณ์
การเมือง การปรับเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชน  ปัญหาทางสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด   โดยมีผล
การศึกษาตามตารางที่  4.3  
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ตารางที่ 4.3 ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ด้าน
ปัจจัยภายนอก 
 
ปัจจัยหรอืองค์ประกอบที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล
ขององคก์ารสวนสตัว ์

คา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

2. ด้านปัจจัยภายนอก       
2.1 ท่านคิดว่านโยบายของรัฐต่อไปน้ีส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ
สวนสัตว์เพียงใด 

2.1.1 ด้านการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ขนาดและ
จ านวนบุคลากรขององค์กรเป็นหลัก 

3.612 0.732 มาก 

2.1.2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในประเมินผลการท างาน
ของบุคลากรของรัฐให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

3.674 0.772 มาก 

2.1.3 ด้านการควบคุมปริมาณบุคลากรของหน่วยงานให้มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

3.625 0.794 มาก 

2.1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกและให้มีความทันสมัย 

3.597 0.745 มาก 

ภาพรวมนโยบายของรัฐที่สง่ผลต่อการบริหารจดัการดา้น
ทรัพยากรบคุคลขององคก์ารสวนสตัว์ 

3.625 0.672 มาก 

2.2 ท่านคิดว่ากฎหมายต่อไปน้ีส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การสวน
สัตว์เพียงใด 

2.2.1 พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3.612 0.732 มาก 

2.2.2 พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3.748 0.835 มาก 

2.2.3 พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

3.682 0.829 มาก 

2.2.4 พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 3.508 0.846 มาก 

2.2.5 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 3.633 0.904 มาก 
2.2.6 มติคณะรัฐมนตรี 3.800 0.833 มาก 
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ปัจจัยหรอืองค์ประกอบที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล
ขององคก์ารสวนสตัว ์

คา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

2.2.7 ระเบียบ ข้อบังคับพนักงานองค์การสวนสัตว์ด้านการ
สรรหาบรรจุ แต่งต้ังด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

3.929 0.856 มาก 

ภาพรวมกฎหมายที่สง่ผลต่อการบรหิารจดัการดา้นทรัพยากร
บุคคลขององคก์ารสวนสตัว ์

3.728 0.677 มาก 

2.3 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นตัวช้ีวัดในการเพิ่มหรือลดรายได้
ขององค์การสวนสัตว์ท่านเห็นด้วยเพียงใด 

3.858 0.915 มาก 

2.4 นอกจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่กล่าวข้างต้น ท่านคิด
ว่าสภาพแวดล้อมภายนอก เช่นสถานการณ์การเมือง การ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชน
ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด 

 
 
 

3.780 

 
 
 
0.872 

 
 
 

มาก 

ภาพรวมปจัจยัภายนอก 3.766 0.580 มาก 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ภาพรวมปัจจัยภายนอก ผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.766 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลการศึกษาพบว่า 1)  ด้าน
นโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์พบว่า  มี
ค่าเฉลี่ย  3.625  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก   2)  กฎหมายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.728 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก 3)  สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นตัวช้ีวัดในการเพิ่มหรือลดรายได้ขององค์การสวนสัตว์ ท่านเห็นด้วยเพียงใด   
พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.858 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก 4)  นอกจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ที่กล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สถานการณ์การเมือง การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
ประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชน ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.780 แปลผลว่าอยู่ในระดับ
มาก 
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อภิปรายผลการศึกษา 
2.1  นโยบายของรัฐต่อไปน้ี ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ

องค์การสวนสัตว์เพียงใด  ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด   3.674  แปลผลว่าอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการท างานของบุคลากรของรัฐให้เป็นไป
ตามตัวช้ีวัด ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรมและขั้นตอนทางการบริหารทรัพยา กรบุคคลขององค์การ      
สวนสัตว์ที่ระบุว่า“การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพื่อน าไปสู่การเลื่อนระดับ ปรับต าแหน่ง และการพิจารณาขั้นเงินเดือนในแต่ละปี”  ซ่ึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานจะบ่งบอกถึงผลการท างานว่าบุคลากรมีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้
การท างานดีขึ้นซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  และการประเมินผลยังบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการประเมินว่าสมเหตุสมผลครบถ้วนหรือไม่อีกด้วย 

2.2  กฎหมายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ     
สวนสัตว์พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.929  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก  
ได้แก่ระเบียบ ข้อบังคับพนักงานองค์การสวนสัตว์ ด้านการสรรหาบรรจุ แต่งต้ัง ด้านสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ระบุว่า “การสรรหาไว้อย่างมี
แบบแผนและมีมาตรฐานหรือระบบเช่ือถือได้ ในที่ น้ี คือ การสรรหาบุคคลโดยใช้หลักความ รู้
ความสามารถมาเป็นแนวทางในการสรรหา”  อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย  ด้านปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ด้านปัจจัยภายใน  ที่พบว่า
ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.892  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
การสรรหา บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงาน 

2.3  สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นตัวช้ีวัดในการเพิ่มหรือลดรายได้ขององค์การ
สวนสัตว์ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพียงใด  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.858 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก    
ที่เป็นเช่นน้ี น่าจะเกิดมาจาก  รายได้ขององค์การสวนสัตว์ส่วนใหญ่มาจากการเก็บค่าบัตรผ่านประตู
เข้าชม  การที่ประชาชนจะเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ย่อมค านึงถึงรายได้ที่ได้รับ  ตลอดจนรายจ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิต  ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการเที่ยวชมสวนสัตว์จึงเป็นเร่ืองที่ผู้เที่ยวชมต้องค านึงถึง 
ดังน้ันสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นตัวช้ีวัดในการเพิ่มหรือลดรายได้ขององค์การสวนสัตว์ 

2.4  นอกจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่กล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น สถานการณ์การเมือง การปรับเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชน ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ    
สวนสัตว์อยู่ในพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.780 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ี  น่าจะเกิดมา
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จาก  สถานการณ์บ้านเมือง  เช่น  การชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ  ส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าตัดสินใจมา
เที่ยวชมสวนสัตว์เน่ืองจากเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ในการชุมนุมมาถึงตน  เพราะสถานที่ตั้งของสวน
สัตว์โดยเฉพาะสวนสัตว์ดุสิต  อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการส าคัญทางการเมือง  ได้แก่  รัฐสภา  อีกทั้ง
การปรับเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชน ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป  องค์การสวนสัตว์จ า เป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่าน้ีด้วย 

4.2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 8 ประเด็นดังน้ี 1)  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่องค์การสวนสัตว์มีและใช้อยู่ในปัจจุบันตอบสนองต่อความต้องการเพียงใด  2)  การ
เข้าถึงในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความง่าย
เพียงใด 3) ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพียงใด  4) ระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวน
สัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด 5) ท่านคิดว่า
หากองค์การสวนสัตว์มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจะท าให้ลดขั้นตอนในการท างาน  
และงานมีความรวดเร็วขึ้น 6) ท่านคิดว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานจะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 7) องค์การสวนสัตว์ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยมาใช้และพัฒนา  ทั้งน้ี เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ในแถวต้น ๆ  ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ 8) ปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่เพียงใดโดยมีผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4   
 
ตารางที่ 4.4 ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจัยหรอืองค์ประกอบที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล
ขององคก์ารสวนสตัว ์

คา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

3.1 ท่านคิดว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์การสวนสัตว์มีและใช้อยู่ในปัจจุบันตอบสนองต่อ
ความต้องการเพียงใด (ท่านเลือกตอบเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับการท างานของท่าน) 

3.1.1 ระบบบัญชี 3.333 0.774 ปานกลาง 
3.1.2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3.215 0.875 ปานกลาง 

3.1.3 ระบบทะเบียนสัตว์ 3.313 0.794 ปานกลาง 
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ปัจจัยหรอืองค์ประกอบที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล
ขององคก์ารสวนสตัว ์

คา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

3.1.4 ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง  ๆ เช่น จ านวนผู้
เที่ยวชมสวนสัตว์ จ านวนรายได้ จ านวนสัตว์   

3.397 0.853 ปานกลาง 

3.1.5 ระบบการประชุมทางไกล VDOConference 3.753 0.746 มาก 

3.1.6 ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 3.593 0.869 มาก 
ภาพรวมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีอ่งคก์ารสวนสตัวม์ีและใช้
อยู่ในปจัจุบนัตอบสนองต่อความตอ้งการ 

3.388 0.700 ปานกลาง 

 
3.2 การเข้าถึงในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความ
ง่ายเพียงใด 
(ท่านเลือกตอบเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับการท างานของท่าน) 

3.2.1 ระบบบัญชี 3.302 0.668 ปานกลาง 
3.2.2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3.245 0.830 ปานกลาง 

3.2.3 ระบบทะเบียนสัตว์ 3.283 0.818 ปานกลาง 

3.2.4 ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง  ๆ เช่น จ านวนผู้
เที่ยวชมสวนสัตว์ จ านวนรายได้ จ านวนสัตว์   

3.291 0.832 ปานกลาง 

3.2.5 ระบบการประชุมทางไกล VDOConference 3.614 0.856 มาก 

3.2.6 ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 3.544 0.889 มาก 
ภาพรวมการเขา้ถงึในการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องคก์ารสวนสตัวท์ี่มอียูใ่นปัจจุบนัมคีวามงา่ยเพยีงใด 

3.346 0.706 ปานกลาง 

3.3 ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มี
อยู่ในปัจจุบันเพียงใด  (ตอบได้มากกว่า  1  ระบบ) 

3.3.1 ระบบบัญชี 2.870 1.029 ปานกลาง 
3.3.2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3.089 1.032 ปานกลาง 

3.3.3 ระบบทะเบียนสัตว์ 3.052 0.999 ปานกลาง 
3.3.4 ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง  ๆ เช่น จ านวนผู้

เที่ยวชมสวนสัตว์ จ านวนรายได้ จ านวนสัตว์   
3.051 1.024 ปานกลาง 

3.3.5 ระบบการประชุมทางไกล VDOConference 3.319 0.947 ปานกลาง 

3.3.6 ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 3.402 0.994 มาก 
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ปัจจัยหรอืองค์ประกอบที่สง่ผลต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล
ขององคก์ารสวนสตัว ์

คา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

ภาพรวมความรูค้วามเขา้ใจในการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์ารสวนสตัวท์ี่มอียู่ในปัจจุบนั 

2.988 0.951 ปานกลาง 

3.4 ท่านคิดว่าระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มี
อยู่ในปัจจุบันส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด (ตอบได้มากกว่า  1  
ระบบ) 

3.4.1 ระบบบัญชี 3.291 0.875 ปานกลาง 
3.4.2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3.409 0.894 มาก 

3.4.3 ระบบทะเบียนสัตว์ 3.311 0.904 ปานกลาง 

 
3.4.4 ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง  ๆ เช่น จ านวนผู้

เที่ยวชมสวนสัตว์ จ านวนรายได้ จ านวนสัตว์   

 
3.538 

 
0.920 

 
มาก 

3.4.5 ระบบการประชุมทางไกล VDOConference 3.609 0.936 มาก 

3.4.6 ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 3.578 0.857 มาก 

ภาพรวมระดับความรูค้วามเขา้ใจในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์ารสวนสตัวท์ี่มอียู่ในปัจจุบนัสง่ผลต่อการ
บริหารทรัพยากรบคุคลขององคก์ารสวนสตัว์ 

3.344 0.836 ปานกลาง 

3.5 ท่านคิดว่าหากองค์การสวนสัตว์มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยจะท าให้ลดขั้นตอนในการท างาน  และงานมี
ความรวดเร็วขึ้น 

3.813 0.849 มาก 

3.6 ท่านคิดว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานจะ
ท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 
3.907 

 
0.785 

 
มาก 

3.7 องค์การสวนสัตว์ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยมาใช้และพัฒนา  ทั้งน้ีเพื่อให้
องค์การสวนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในแถวต้น ๆ  ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

3.806 0.839 มาก 

3.8 ปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่เพียงใด 

3.297 0.746 ปานกลาง 

ภาพรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.394 0.672 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการศึกษาพบว่า  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.394  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

1)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์การสวนสัตว์มีและใช้อยู่ในปัจจุบันตอบสนอง
ต่อความต้องการเพียงใด  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.388  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

2)  การเข้าถึงในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีความง่ายเพียงใด  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.346  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง   

3)  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวน
สัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงใด  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.988  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

4)   ท่านคิดว่าระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ เพียงใด  
พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.344  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง   

5) ท่านคิดว่าหากองค์การสวนสัตว์มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจะ
ท าให้ลดขั้นตอนในการท างาน  และงานมีความรวดเร็วขึ้น  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.813  แปลผล
ว่าอยู่ในระดับมาก   

6) ท่านคิดว่าการน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานจะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.907  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก     

7) องค์การสวนสัตว์ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมัยมาใช้และพัฒนา  ทั้งน้ี เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในแถวต้น ๆ  
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  พบว่า  มีค่าเฉลี่เท่ากับ  3.806  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก   

8) ปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์
ที่มีอยู่เพียงใด  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.297  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง   

 

อภิปรายผลการศึกษา 
1.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์การสวนสัตว์มีและใช้อยู่ในปัจจุบันตอบสนอง

ต่อความต้องการเพียงใด  ผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.388 แปลผลว่าอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นค าถามข้อย่อย  พบว่า  ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ระบบการประชุมทางไกล VDO Conference มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.753  แปลผลอยู่ใน
ระดับมาก 
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2.  การเข้าถึงในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีความง่ายเพียงใด   ผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.346  แปลผลว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นค าถามข้อย่อย พบว่าประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ระบบการประชุมทางไกล VDO Conference มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.614  แปลผล
อยู่ในระดับมาก  

จากผลการศึกษาของข้อ  1 และข้อ  2  ข้างต้น  พบว่า  ประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.753   และ  3.614  ตามล าดับ  แปลผลอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 
ระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  ระบบการประชุมทางไกล  
VDO Conference  ขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของบุคลากรใน
การท างาน  ลดขั้นตอนในการประชุม  และประหยัดเวลาในการเดินทาง  และการใช้งานยังมีความ
ง่ายในการใช้ระบบที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และการประชุมด้วยระบบ  VDO  Conference  
สามารถประชุมร่วมกันได้อย่างทั่วถึง ระหว่างส านักงานในกรุงเทพ ฯ  กับสวนสัตว์ภูมิภาค  หรือ
ระหว่างสวนสัตว์ภูมิภาคด้วยกันเอง  อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของเทวินทร์ รัตนะวงศะ
วัต ที่ระบุว่า  “การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนในการท างานนอกจาก
ช่วยลดขั้นตอนในการท างานแล้วยังเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส า เร็จของการบริหารและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอีกด้วย” 

3.  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ   
สวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงใด  ผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.988  แปลผลว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.402  แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากการที่ ระบบโปรแกรม
ส าเร็จรูป เป็นโปรแกรมที่พนักงานใช้งานเป็นประจ า  เช่น  Window  / Excel /  Power Point  จึง
เป็นเหตุผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป
พื้นฐานมากกว่าระบบอ่ืนๆ 

4.  ระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ    
สวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด   ผล
การศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ  3.344  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ระบบการประชุมทางไกล VDO Conference มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.609  แปลผลอยู่ในระดับมาก  ที่ เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากระบบการประชุมทางไกล  VDO 
Conference  ขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของบุคลากรในการ
ท างาน  ช่วยลดขั้นตอนในการประชุม  และประหยัดเวลาในการเดินทาง  และการใช้งานยังมีความ
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ง่ายในการใช้ระบบที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ  สิริมา  พงศ์ปลื้มปิติ
ชัย  ที่ระบุว่า  “ระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศย่อมเป็นเร่ืองที่ส าคัญต่อการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะปัจจุบันโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไป  บุคลากรจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจถึง
การใช้ระบบที่ถูกต้อง” 

5.  ท่านคิดว่าหากองค์การสวนสัตว์มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจะ
ท าให้ลดขั้นตอนในการท างาน และงานมีความรวดเร็วขึ้น ผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.813  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรวดเร็วและไม่หยุดย้ัง  องค์การสวนสัตว์ต้องปรับตัวและก้าวให้ทันต่อสถานการณ์  
เพราะหากองค์การสวนสัตว์ยังคงใช้การท างานแบบเดิม ๆ  โดยใช้ระบบการด าเนินงานด้วยแรงคน  
ผลส าเร็จของงานที่ได้ล่าช้า  ตัวอย่างเช่น  การลงทะเบียน  รับ –ส่ง  หนังสือภายในและภายนอก  
หากยังคงบันทึกลงสมุดด้วยมือ  การน าส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเกิดความล่าช้า  และอาจเกิ ด
ความเสียหายได้กรณีเป็นเร่ืองเร่งด่วน  จึงต้องน าระบบการรับ – ส่ง  เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มา
ช่วยสนับสนุนให้มีความรวดเร็วขึ้น  การลดขั้นตอนในการท างาน  อีกทั้งประหยัดเวลาและ
งบประมาณในการจัดซ้ือสมุดลงรับและกระดาษถ่ายเอกสารในการท าส าเนาส่ง  เป็นต้น 

6.  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานจะท าให้งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.907  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ สิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย ที่ระบุว่า “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จได้ และการที่หน่วยงานน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ยังช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ประหยัดงบประมาณ” 

จากผลการศึกษาของข้อ  5  และ  6  ข้างต้น  ที่ เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรวดเร็วและไม่หยุดย้ัง  องค์การสวนสัตว์ต้อง
ปรับตัวและก้าวให้ทันต่อสถานการณ์  เพราะหากองค์การสวนสัตว์ยังคงใช้การท างานแบบเดิม ๆ  
โดยใช้ระบบการด าเนินงานด้วยแรงคน  ผลส าเร็จของงานที่ได้ล่าช้า  ตัวอย่างเช่น  การลงทะเบียน  
รับ –ส่ง  หนังสือภายในและภายนอก  หากยังคงบันทึกลงสมุดด้วยมือ  การน าส่งถึ งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะเกิดความล่าช้า  และอาจเกิดความเสียหายได้กรณีเป็นเร่ืองเร่งด่วน  จึงต้องน าระบบการ
รับ – ส่ง  เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยให้มีความรวดเร็วขึ้น  การลดขั้นตอนในการท างาน  และ
ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายจัดส่งได้ทันตามเวลาก าหนด  งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีก
ทั้งประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดซ้ือสมุดลงรับและกระดาษถ่ายเอกสารในการท าส าเนาส่ง  
เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ สิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย ที่ระบุว่า “ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จได้ และการที่หน่วยงานน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ประหยัดงบประมาณ” 

7.  องค์การสวนสัตว์ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมัยมาใช้และพัฒนา  ทั้งน้ีเพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในแถวต้น ๆ  ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจผลการศึกษา  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.806  แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก  ที่
เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  การที่องค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การด าเ นินงานต้องเป็นไปตามกระบวนการที่
กฏหมายก าหนดหากหน่วยงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยด้านต่าง ๆ  มาช่วยสนับสนุน
ในการท างาน หรือเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก  ย่อมส่งผลให้องค์การสวนสัตว์เป็นที่รู้จัก
และยอมรับของหน่วยงานภายนอก  เช่น  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วย
สนับสนุนในงานวิจัยและพัฒนางานต่าง ๆ  ขององค์การสวนสัตว์ โดยมีระบบการเผยแพร่งานวิจัยสู่
หน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ  ย่อมส่งผลให้องค์การสวนสัตว์เป็นผู้น าทางด้านวิจัยมากขึ้น 

 8.  ปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กา ร      
สวนสัตว์ที่มีอยู่เพียงใด  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.297  แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ที่เป็น
เช่นน้ีน่าจะเกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์การสวนสัตว์มีและใช้อยู่  บางระบบ ยังไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และการเข้าถึงในการใช้ระบบยังดีไม่พอ ย่อมส่งผลต่อความพึง
พอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้ด้วย 

 
4.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับ

ความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่  
ส่วนที่  1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากร

บุคคลขององค์การสวนสัตว์ โดยมีผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

  

ระบบมีความ
สอดคล้องกับ
การท างาน 

ความรู้ความสามารถ
ของบุคคลากร 

สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

Pearson 
Correlation 

.584** .350* .439** 

Sig. (2-tailed) .000 .037 .000 

N 38 36 125 

ด้านความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรของ
องค์การสวนสัตว์ 

Pearson 
Correlation 

.469** .275* .379** 

Sig. (2-tailed) .003 .045 .000 

N 38 36 124 

ด้านงบประมาณ Pearson 
Correlation 

.068 .119 .358** 

Sig. (2-tailed) .685 .490 .000 

N 38 36 123 

ด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

Pearson 
Correlation 

.472** .338* .491** 

Sig. (2-tailed) .003 .047 .000 

N 37 35 122 

**. มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 

*. มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับความส าเร็จในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลพบว่า  

-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับ ระบบมี
ความสอดคล้องกับการท างาน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
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0.584 แปลผลได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับระบบมี
ความสอดคล้องกับการท างาน  อยู่ในระดับมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.350 แปลผลได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.439 แปลผลได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับ ระบบ
มีความสอดคล้องกับการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.469 แปลผลได้ว่า ความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับ
ระบบมีความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.275 แปลผลได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับน้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.379 แปลผลได้ว่า  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-  ด้านงบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการท างานที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

-  ด้านงบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

-  ด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.358 แปลผลได้ว่า ความรู้ความสามารถของ
บคุลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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-  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการ
ท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.472 แปลผลได้ว่า
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากร
ขององค์การสวนสัตว์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.338
แปลผลได้ว่า สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากรอยู่ใน
ระดับน้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ ากับ 0.491 แปลผลได้ว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากร

บุคคลพบว่า  
-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับระบบมี

ความสอดคล้องกับการท างาน  อยู่ในระดับมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิด
จากปัจจุบันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนในการด าเนินงานให้งานมีระบบและเป็นในทิศทางเดียวกัน  และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้  หน่วยงานจึงน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
การท างานขององค์การสวนสัตว์และความต้องการของผู้ใช้  และเป็นไปตามนโยบายขององค์การ  
สวนสัตว์ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้   

-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิด
จากการที่องค์การสวนสัตว์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนในการท างาน  เพื่อ
ลดขั้นตอนในการท างานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน้ัน  องค์การสวนสัตว์จึงฝึกอบรมและพัฒนา
ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการใช้ระบบควบคู่ไปกับระบบที่น ามา  เน่ืองจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรมีความรู้เท่าทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงภายนอกด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์  ทวีศักด์ิ  บุญเรือง  ที่ระบุว่า “หาก
องค์การสวนสัตว์น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนในการท างานแล้ว  ต้องพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบให้กับบุคลากรด้วย” 

-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะ
เกิดจาก  สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ได้หมายความแค่เพียง  ลักษณะแหล่งที่ตั้ง  ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยในการท างาน  บรรยากาศในการท างาน  เท่าน้ัน  แต่ยังหมายความรวมถึง  ระบบการ
ท างาน  โครงสร้างองค์กร  ข้อบังคับและระเบียบที่ เกี่ยวข้องที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ ไปในทิศทาง
เดียวกัน  ซ่ึงสภาพแวดล้อมในการท างานต่าง ๆ เหล่าน้ี  มีการจัดการที่เป็นระบบและทั่วถึง  การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเป็น เร่ืองส าคัญ ตัวอย่างเช่น  การแจ้งเวียน
กฎระเบียบ  ข้อบังคับพนักงานองค์การสวนสัตว์  มติคณะกรรมการบริหาร  ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่
ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติน้ัน  การน าข้อมูลดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ของ
องค์การสวนสัตว์  เปน็ช่องทางการสื่อสารหน่ึงที่ให้ทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง   

-  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับระบบมี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในด้านต่าง ๆ  ย่อมส่งผลกับระบบที่สอดคล้องกับการท างาน  ตัวอย่างเช่น  
พนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ดูแลรับผิดชอบในการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ในแต่ละวันและต้องรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อทราบ  ซ่ึงหากพนักงานผู้น้ันขาดความรู้ความสามารถในการท างานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ย่อมส่งผลให้ระบบที่สอดคล้องกับการท างานไม่เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด  เพราะการรายงานพฤติกรรมสัตว์ในแต่ละวันในเร่ืองของความเป็นอยู่  หลับนอน  ของสัตว์
แต่ละประเภท  เป็นข้อมูลพื้นฐานของสัตวแพทย์ที่จะท าการวิเคราะห์ถึงสุขภาพสัตว์  ที่เกี่ยวข้องกับ
การโภชนาการสัตว์  การรักษาพยาบาลสัตว์  ด้วย  

-  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะ
เกิดจากความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การ  
สวนสัตว์  เช่น ความสะอาดและความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ระบบการท างาน  โครงสร้างองค์กร  
จ านวนบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณงาน  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  อีกทั้งความสัมพันธ์ของเพื่อน
ร่วมงาน  ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรู้สึกรักในการท างาน  เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนในการที่จะพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น    



76 
 

-  ด้านงบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการท างาน  ที่เป็น
เช่นน้ีน่าจะเกิดจากในอดีตองค์การสวนสัตว์ ได้จัดท างบประมาณส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างานที่สอดคล้องกับลักษณะงานของบุคลากรในองค์การสวนสัตว์ไปแล้ว ท าให้ปัจจุบัน
งบประมาณไม่ส่งผลต่อระบบมีความสอดคล้องกับการท างานด้านงบประมาณ 

-  ด้านงบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เป็นเช่นน้ี
น่าจะเกิดจากการฝึกอบรมบุคลากรที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการอบรมภายในหน่วยงานเป็นหลักท าให้ไม่
จ าเป็นต้องมีการของบประมาณเพื่อท าการฝึกอบรมบุคลากรเป็นผลให้งบประมาณกับความรู้
ความสามารถของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กัน 

-  ด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากในอดีตการของบประมาณขององค์การ      
สวนสัตว์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญไปที่การปรับปรุงและขยายพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง
กรงคอกสัตว์  การก่อสร้างอาคารส านักงาน  การขยายและปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง  เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของหน่วยงานในอนาคต ดังน้ัน  องค์การสวนสัตว์มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี
งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานดังกล่าว 

-  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากการที่องค์การ
สวนสัตว์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักในการบริการประชาชนในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ  
การให้ความรู้การศึกษา  และการอนุรักษ์วิจัย  การท างานของบุคลากรจะมุ่งเน้นไปที่การดูแล
สภาพแวดล้อมในการท างาน  สภาพพื้นที่ในการเข้าชมไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งสถานที่   กรงคอก
สัตว์  ต่าง ๆ  ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน ดังน้ัน  สภาพแวดล้อมในการท างานจะ
ส่งผลให้การท างานของบุคลากรมีความสอดคล้องและเป็นไปตามลักษณะของการท างานในแต่ละ
ต าแหน่ง 

-  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากร
ขององค์การสวนสัตว์อยู่ในระดับน้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากที่ผ่านมา
ระบบและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การสวนสัตว์เป็นการท างานภาคสนามที่ไม่ได้
มุ่งเน้นวุฒิการศึกษาเป็นหลัก  เช่น  พนักงานเลี้ยงสัตว์  พนักงานตกแต่งสถานที่  พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  ซ่ึงต าแหน่งเหล่าน้ี  ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางหลักวิชาการแต่เป็นการ
ท างานที่ ใช้ทักษะในการท าซ้ าและตามค าบอกเล่าของบุคลากรรุ่นพี่   จึงไม่ ได้มีผลต่อความ รู้
ความสามารถของบุคลากร      
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ส่วนที่  2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์โดยมีผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่  4.6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

  

ระบบมีความ
สอดคล้องกับ
การท างาน 

ความรู้ความสามารถ
ของบุคคลากร 

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

Pearson 
Correlation 

.428** .370* .474** 

Sig. (2-tailed) .008 .029 .000 

N 37 35 119 
ด้านสังคม
เศรษฐกิจและ
การเมือง 

Pearson 
Correlation 

.376* .461** .335** 

Sig. (2-tailed) .022 .005 .000 

N 37 35 123 
ด้านนโยบายของ
รัฐ 

Pearson 
Correlation 

.528** .259 .396** 

Sig. (2-tailed) .001 .128 .000 
N 38 36 124 

**. มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
*. มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

จากตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลพบว่า  

- ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.428 แปลผลได้ว่ากฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการท างาน  อยู่ในระดับปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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- ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.370 แปลผลได้ว่า
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.474 แปลผลได้ว่า กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-  ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการ
ท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.376 แปลผลได้ว่า
สังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากร
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.461 แปลผลได้ว่า  สังคม
เศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.335 แปลผลได้ว่า  สังคม
เศรษฐกิจและการเมืองที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-  ด้านนโยบายของรัฐมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการท างานที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.528 แปลผลได้ว่า นโยบายของรัฐมี
ความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการท างาน  อยู่ในระดับมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ด้านนโยบายของรัฐไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

-  ด้านนโยบายของรัฐมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.3 96 แปลผลได้ว่า นโยบายของรัฐมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความส า เร็จในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลพบว่า 

- ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับ
การท างาน อยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  การที่
องค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามนโยบายรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย  มติ
คณะรัฐมนตรี  นโยบายต่าง ๆ  หรือแม้แต่ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงหากกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนไป  ระบบและลักษณะงานของบุคลากร  ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง
กันด้วย 

-  ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  บุคลากรของ
องค์การสวนสัตว์ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่น  ข้อบังคับพนักงานองค์การ
สวนสัตว์  ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การเลื่อนระดับ  ปรับเงินเดือน  ใน
แต่ละปี  ซ่ึงกฎระเบียบเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถของพนักงาน  ระเบียบ
ข้อบังคับใดมีการปรับเปลี่ยนไประดับความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์  มีการ
ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบน้ัน ๆ  เช่น  แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  มีการ
ใช้และวัดปริมาณงานที่แตกต่างกันตามการด ารงต าแหน่งของบุคลากร 

-  ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างาน
อยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  องค์การสวนสัตว์เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  การด าเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแลวดล้อมในการ
ท างานต้องปฏิบัติภายใต้  พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ก าหนด  ซ่ึงหากพระราชบัญญัติ ฯ  ดังกล่าว
ปรับเปลี่ยนไป  การด าเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ขององค์การสวนสัตว์  มีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

-  ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับระบบมีความ
สอดคล้องกับการท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก 
การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ในการ
บริหารงานเป็นส่วนใหญ่  การเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใ ช้ในการท างานมีความทันสมัยมากขึ้น  ระบบการท างานขององค์การสวนสัตว์มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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-  ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากบุคลากร
ขององค์การสวนสัตว์ไ ด้รับการพัฒนาและฝึกอบรม ให้มีความรู้ความสามารถที่ เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

-  ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  สภาพแวดล้อม
ในการท างานขององค์การสวนสัตว์  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ลักษ ณะ
แหล่งที่ต้ัง  โครงสร้าง  รูปแบบองค์กร  มีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
เช่น  ลักษณะที่ต้ังของหน่วยงาน  มีการขยายสวนสัตว์ไปยังส่วนภูมิภาค  เพื่อรองรับประชาชนใน
ต่างจังหวัดได้มีแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจใกล้กับภูมิล าเนา  ที่ไม่ต้องมาเที่ยวชมสวนสัตว์ที่
เดิมคงมีแต่สวนสัตว์ดุสิตแต่เพียงแห่งเดียว 

-  ด้านนโยบายของรัฐมีความสัมพันธ์กับระบบมีความสอดคล้องกับการท างาน อยู่ใน
ระดับมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย
ด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้กับหน่วยงานของรัฐได้น าไปปฏิบัติ  การก าหนดนโยบายส่ง
ผลกระทบกับระบบในการท างานขององค์การสวนสัตว์  จึงมีการเตรียมความพร้อมในการท างาน  
ปรับระบบวิธีการท างานและลักษณะงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากรให้เข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

-  ด้านนโยบายของรัฐกับความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กัน  ที่เป็น
เช่นน้ีน่าจะเกิดจากความรู้ความสามารถของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  
ทักษะในการท างานเกิดจากการท าซ้ า  และลักษณะงานบางอย่าง  เช่น  การจัดแต่งต้นไม้สถานที่   
เรียนรู้จากการสอนงานของรุ่นพี่ที่ท ามาก่อนหน้า  ท าให้การสรรหาต าแหน่งดังกล่าวไม่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถที่ตรงตามต าแหน่ง  ดังน้ัน นโยบายของรัฐจึงไม่ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของ
บุคลากร 

-  ด้านนโยบายของรัฐมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก องค์การสวนสัตว์มีการปรับระบบการ
ท างาน ปรับโครงสร้างองค์กร  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับรูปแบบการให้บริการ  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้  เช่น  การจัดให้มี
ระบบขายต๋ัวเข้าชมสวนสัตว์ทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังน้ัน  นโยบายของรัฐจึงส่งผลกับสภาพแวดล้อมใน
การท างานขององค์การสวนสัตว์ 

 



81 
 

4.1.4 ผลการสมัภาษณผ์ู้บรหิาร 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป

จ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็น  เพศหญิง  จ านวน  5  คน  และเพศชาย  จ านวน  5 คน  โดยค าถามจะ
มุ่งเน้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  และ
ความเข้าใจในการบริหารงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาช่วยสนับสนุนในการท างาน เป็น
ลักษณะค าถามกึ่งโครงสร้าง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ดังน้ี  

1.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์โดย
ผลการสัมภาษณ์  พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสวนสัตว์ ได้แก่ 

-  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ลักษณะแหล่งที่ต้ัง โครงสร้างองค์กร ระบบ
การท างาน กฎระเบียบ มาตรฐานในการท างาน อัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม  เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับค าสัมภาษณ์ของ  บุญนาค  พงษ์ภมร  ที่ ระบุว่า  “ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความส าเร็จ  ไ ด้แก่     
สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยในการท างาน  ความมั่นคงในหน้าที่
การงาน โครงสร้างองค์กร  และอัตราก าลัง  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท างานเคร่ืองมือประกอบ
ในการท างานที่เพียงพอต่อความต้องการ  ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย”  และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ  สิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย ที่ระบุว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ  คือ  สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ขนาดที่ ต้ังของสถานที่ท างานที่เพียงพอต่อ
ปริมาณของบุคลากร  ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  ความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  อัตราเงินเดือน และความปลอดภัยในการท างานหรือแม้แต่
กระทั่งการวางแผนผังในการสร้างห้องท างานใหม่ต้องถูกต้องและถูกลักษณะตามหลักของความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ” 

 - ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร  หมายถึง  บุคลากรมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  มีการพัฒนาต่อยอดในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้กฏระเบียบอย่างเคร่งครัด  เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ  ชัชชลัยย์  ยุ้นพันธ์  ที่
ระบุว่า  “บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญและเป็นปัจจัยหลักในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายและความส าเร็จได้  ซ่ึงบุคลากรในที่น้ีรวมไปถึงความรู้ความสามารถ  จิตส านึกในการท างาน  
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  การเคารพและการปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด”และยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ  เทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ที่ระบุว่า  “บุคลากรที่
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ปฏิบัติงานนับว่าเป็นสิ่งส าคัญในระดับต้น ๆ  เพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานนับว่าเป็นแหล่งที่มาขององค์
ความรู้ที่ทุกคนย่อมมีติดตัวมาอยู่แล้ว” 

-  ด้านการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการท างานซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลสัมภาษณ์ของ  บัญญัติ  อินทร์สุวรรณ์  ที่ระบุว่า  “เน่ืองจากปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ได้ขยายสวน
สัตว์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนใน
การที่ เ ช่ือมโยงข้อมูลทางด้านวิชาการ  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศจะท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนในการ
ท างานและประหยัดงบประมาณ”  และสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ สิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย ที่ระบุ
ว่า “การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนในการท างานท าให้การจัดเก็บข้อมูล
ค่อนข้างเที่ยงตรงและสมบูรณ์ครบถ้วน ยังช่วยลดขั้นตอนในการท างาน”  และสอดคล้องกับผล
สัมภาษณ์ของ  เทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ที่ระบุว่า “เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการท างาน ในที่น้ี
รวมถึงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนในการท างานเพื่อลดขั้นตอนใน
การท างาน ช่วยในการสืบค้น รวบรวม รักษาข้อมูลและเพิ่มความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา”และสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์  ที่ระบุว่า  “การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการขององค์การสวนสัตว์  โดยเฉพาะงาน
ภารกิจหลัก  งานจัดหารายได้  เป็นเร่ืองที่ ต้องให้ความส าคัญ  เพราะหากน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้ถูกทางและเข้าใจแล้ว  นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณแล้วยังใช้เป็น
เคร่ืองมือในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้” 

-  ด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความพร้อมเพรียงในการให้ความร่วมมือ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ 
บังอร สนธิสุวรรณ์ที่ระบุว่า  “วัฒนธรรมองค์กร ที่ปฏิบัติกันมาช้านานต้ังแต่อดีต ที่ส่งผลต่อความรู้สึก
รักและผูกพันกับองค์กร และ การสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน ที่จะส่งผลให้เกิดการท างานเป็น
ทีม” 

-  ด้านการสรรหา บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตาม
ต าแหน่งงานสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ บังอร สนธิสุวรรณ์ ที่ระบุว่า “  ระบบการสรรหาพนักงาน
ที่ยังไม่เป็นรูปธรรม และถูกต้องตามหลักวิชาการ เน่ืองจากยังขาดการวิเคราะห์ในความต้องการ
อัตราก าลัง ขาดการก าหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับต าแหน่งในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร เช่น การสรรหาต าแหน่งประชาสัมพันธ์ควรมองถึงลักษณะ รูปร่างหน้าตาด้วย ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
มาจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสรรหา”  และสอดล้องกับผลสัมภาษณ์ของ อภิเดช สิงหเสนีที่ระบุ
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ว่า  “ระบบการสรรหาที่ดีที่ต้องมีการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการก าหนดอัตราก าลังและการบรรจุ
แต่งต้ังต้องเน้นที่ระบบคุณธรรม (Merit System) และการมีระบบ HRM ที่ดี มีการก าหนดเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มีการก าหนดค่านิยมร่วมภายในองค์กร”และ
สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ที่ระบุว่า “ระบบการสรรหาที่ ดีที่ ต้องมีการ
วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการก าหนดอัตราก าลังและการบรรจุแต่งต้ังต้องเน้นที่ระบบคุณธรรม 
(Merit System) และรับคนให้ตรงกับงาน และคนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน ซ่ึงการที่
องค์การสวนสัตว์มีระบบการสรรหาที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพท าให้องค์การ ฯ มี
ความเจริญก้าวหน้าเพราะหากได้คนที่ไม่ตรงตามสายงานและคนที่ไม่มีความรู้ความสารถตรงตามสาย
งานแล้ว  อาจส่งผลให้การเติบโตของหน่วยงานช้า ขาดการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนไปใน
แต่ละวันอย่างรวดเร็ว” 

-  ด้านการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานซ่ึงสอดคล้องกับผล
สัมภาษณ์ของ กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ที่ระบุว่า  “การพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับ
บุคลากรขององค์การสวนสัตว์เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อสังคมภายนอกและน าการพัฒนามาสู่องค์การ
สวนสัตว์”  และสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ เทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ที่ระบุว่า “การพัฒนา
ฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเมื่อได้บุคลากรมาท างานในองค์กรแล้วสิ่งที่หน่วยงานต้องค านึงถึง
ตามมาคือการพัฒนาฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
ของแต่ละคนให้มีมากขึ้น เพิ่มทักษะความเช่ียวชาญในการท างาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์
มุมมองในการท างานให้เกิดการพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

-  ด้านการได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงานที่ เหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง 
สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ บังอร สนธิสุวรรณ์ที่ระบุว่า “การสร้างความยุติธรรมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้แต่ระหว่างเพื่อร่วมงานกันเอง เช่น การประเมินผลการ
ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม เท่าเทียมกัน” 

-  ด้านงบประมาณ  สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ  จงกลนี  แก้วสด  ที่ระบุว่า  
“งบประมาณย่อมเป็นตัวบ่งช้ีอีกตัวหน่ึง  เพราะหากงบประมาณมีจ ากัด  หรือการจัดสรรงบประมาณ
ไม่ทั่วถึงแล้ว  ย่อมส่งผลกระทบต่อการท างาน  ท าให้เกิความไม่คล่องตัว  ทั้งทางด้านอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”  และสอดคล้องกับผล
สัมภาษณ์ของ  บุญนาค  พงษ์ภมร  ที่ระบุว่า  “งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่มีอยู่ยังไม่เท่าเทียม
ทั่วถึง  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เน่ืองจากงาน  2 ด้าน
น้ีจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่เป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้รวดเร็วขึ้น” 
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2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์โดย
ผลการสัมภาษณ์  พบว่า ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสวนสัตว์ได้แก่ 

-  ด้านนโยบายรัฐ  หมายถึง  นโยบายของรัฐที่ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จและแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ  ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลสัมภาษณ์ของ  จงกลนี  แก้วสด  ที่ระบุว่า  “นโยบายของรัฐที่ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารควรมุ่งไปที่การให้บริการที่ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน  ในส่วนขององค์การสวนสัตว์  ได้แก่  การปรับรูปแบบการให้บริการโดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน  คือ  การจัดให้มีการขายต๋ัว  แบบ  e-ticket   เพื่อลดขั้นตอน
ในการท างาน  และเพื่อควบคุมการทุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ซ่ึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้
หน่วยงานภาครัฐช่วยก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต” 

- ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์การสวนสัตว์  ซ่ึงสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ  ทวีศักด์ิ  บุญเรือง  ที่ระบุว่า  “หน่วยงาน
ต้องปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรให้มีความรักและผูกพันกับองค์กร  โดยการปลูกฝังให้ร่วมกันปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎและระเบียบที่วางไว้  อีกทั้ง กฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  โดย
เคร่งครัด  เพราะการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะช่วยลดปัญหาในการท างานของหน่วยงานและตัวบุคคล
ที่อาจเกิดขึ้นได้” 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  143  ชุด  โดยเก็บกลับคืน

มาได้จ านวน  132  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  92.30  และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์
จ านวน  10  ท่าน  สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวิจยั 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ แบ่งได้เป็น 
 
1.  ปัจจัยภายใน  ได้แก่ 

-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการวิจัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การสวนสัตว์ที่มีและใช้อยู่บางระบบ  เช่น  ระบบบัญชี  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบ
ทะเบียนสัตว์  ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ  ยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และการ
เข้าถึงในการใช้ระบบยังดีไม่พอน่าจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบและการเข้าถึงในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง  ท าให้ระบบที่มีอยู่ไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร
และไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การสวนสัตว์ จึงได้แค่มีไว้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  ซ่ึง
หากไม่มีการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว  การพัฒนาต่อยอดในการน าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาเป็น
เคร่ืองมือในการตัดสินใจใด ๆ  ได้เลย  เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากช่วยลดขั้นตอนใน
การท างานแล้วยังช่วยให้งานมีความรวดเร็วขึ้น  แต่ในขณะที่บางระบบ  เช่น  ระบบการประชุม
ทางไกล  VDO  Conference  เป็นระบบที่ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของบุคลากร  ขั้นตอน
ในการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนท าให้บุคลากรเข้าถึงได้ง่าย  และระบบน้ียังช่วยลดขั้นตอนในการ
ประชุมร่วมกัน  ประหยัดเวลาในการเดินทาง  และสามารถประชุมร่วมกันได้อย่างทั่วถึงระหว่าง
ส านักงานในกรุงเทพฯและสวนสัตว์ภูมิภาคด้วยกัน  ส่งผลท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสวนสัตว์เกิดประสิทธิภาพในด้านการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการ
บริหารจัดการ  เพื่อลดขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง  อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับองค์การสวนสัตว์ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย  ของ  วิวัฒน์  คลัง
วิจิตร  ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยสมรรถนะ
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ในสถานประกอบการภาคกลางของประเทศไทย  ที่พบว่า  “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทต่อกระบวนการบริหารงานทุกด้านส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย
สมรรถนะในสถานประกอบการภาคกลางของประเทศไทย” 

-  ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์การสวนสัตว์  ผลการวิจัยอยู่ใน
ระดับมากที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก ในอดีตที่ผ่านมาองค์การสวนสัตว์ยังไม่มีแบบแผนรองรับที่ชัดเจน
ในการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงานของ
องค์การสวนสัตว์ โดยเฉพาะต าแหน่งตามภารกิจหลัก  เช่น  ต าแหน่งสัตวแพทย์  และต าแหน่ง
ทางการบริหาร  ที่มีอัตราการเข้า –  ออก  และมีการเปลี่ยนตัวบุคลากรในการด ารงต าแหน่ง  บางคร้ัง
มีการถูกเรียกตัวไปช่วยราชการให้กับฝ่ายอ่ืน ๆ   ส่งผลให้ขาดบุคลากรในการท างานในหน้าที่
ประจ าการเรียนรู้งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ต่อเน่ือง การมอบหมายให้ท างานแทนในหน้าที่ที่ไม่ถนัด
และไม่ตรงกับความรู้ความสามารถท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานลดลง  ปัญหาที่
เกิดขึ้นเหล่าน้ีองค์การสวนสัตว์จึงใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการจ้างที่ปรึกษามาท าการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า ปัญหา
ส่วนหน่ึงมาจาก  ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรขององค์การสวนสัตว์ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน  
ไม่ได้มีแผนการสรรหาที่ชัดเจน  และยังใช้ระบบอุปถัมภ์  จึงท าให้บางต าแหน่งได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับ
สายงาน 

ระบบการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังบุคลากรเป็นกิจกรรมและขั้นตอนทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  ในการที่จะคัดสรรและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเข้ามาท างานในต าแหน่งที่ต้องการ  เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ันขับเคลื่อนให้หน่วยงานมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้  การมีระบบสรรหาที่ดีเป็นเร่ืองที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการบริหารทรัพยากร
บุคคลสมัยใหม่  โดยใช้  ระบบคุณธรรม (Merit System) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับคนที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน  ให้ตรงกับความต้องการของงาน  (Put  the  right  man  on  
the  right  job)  ย่อมส่งผลกับความรู้ความสามารถของบุคลากรหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า  การที่
บุคคลได้ท างานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดที่มีอยู่  ท าให้เกิดแรงกระตุ้นการท างาน
ให้มีความส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เกิดการเรียนรู้มีความสุขในการท างาน  (Happy  Workplace)  เกิด
ความรักและผูกพันกับองค์กร  ส่งผลให้อัตราการเข้า -  ออกของพนักงานลดลง  อีกทั้งความรู้ย่อม
ส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงความรู้ความสามารถของบุคลากรในที่น้ียัง
หมายความรวมถึง ความรู้ความเข้าใจ  ความสามารถของบุคลากรที่แสดงออกมาในรูปของการท างาน
ที่มีความสัมพันธ์กับคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ  วิธีคิด  การตัดสินใจ  ในการท างานอย่างใดอย่างหน่ึง  
ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานได้ 
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การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการก าหนดอัตราก าลังในการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  เป็นวิธีการหน่ึงของการเร่ิมต้นของระบบสรรหาบุคลากร  หากระบบ
การสรรหายังใช้ระบบอุปถัมภ์แบบเดิม  อาจส่งผลต่อโครงสร้างองค์กร   ลักษณะงานและระบบการ
ควบคุม  เช่น  งานบางอย่างอาจต้องการความช านาญเฉพาะด้านมากขึ้น  เข้มงวดมากขึ้น  ได้แก่  
งานรักษาพยาบาลสัตว์ ซ่ึงเป็นภารกิจหลักขององค์การสวนสัตว์  ในระยะยาวอาจส่งผลต่อความไม่
มั่นคงในอาชีพได้ในที่สุด  และสิ่งที่เป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านที่ เห็นได้ ชัดคือ  การเข้ามาใช้
บริการของประชาชนที่อาจเกิดความไม่พึงพอใจในการได้รับบริการได้   ซ่ึงสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์
ของ  อภิเดช  สิงหเสนี  และกาญจน์ชัย  แสนวงศ์  ที่ระบุว่า  “ระบบการสรรหาที่ดีที่ ต้องมีการ
วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการก าหนดอัตราก าลังและการบรรจุแต่งต้ังต้องเน้นที่ระบบคุณธรรม 
(Merit System) และการมีระบบ HRM ที่ ดี มีการก าหนดเคร่ืองมือในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มีการก าหนดค่านิยมร่วมภายในองค์กร รับคนให้ตรงกับความ รู้
ความสามารถย่อมส่งผลให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพท าให้องค์การสวนสัตว์  มีความเจริญก้าวหน้า
เพราะหากได้คนที่ไม่ตรงตามสายงานและคนที่ไม่มีความรู้ความสารถตรงตามสายงานแล้ว  อาจส่งผล
ให้การเติบโตของหน่วยงานช้า ขาดการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละวันอย่าง
รวดเร็ว” 

- ด้านงบประมาณ ที่รวมทั้ งงบประมาณที่ ไ ด้รับการจัดสรรจากรัฐบาลและ
งบประมาณที่องค์การสวนสัตว์ได้จัดสรรให้  ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาในรายข้ออยู่ในระดับมาก  ที่เป็น
เช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  องค์การสวนสัตว์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  การด าเนินงานส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้
งบประมาณจากรัฐบาลมาบริหารจัดการ  ด้านเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน  ด้านการก่อสร้างกรง
คอกสัตว์  การก่อสร้างอาคารส านักงาน  โครงการพัฒนาด้านการบริหาร  โครงการพัฒนาฝึกอบรม
พนักงาน  โครงการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เป็นต้น  การได้รับงบประมาณ
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานจะน าไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ  เช่น  พัฒนา
คน  พัฒนาระบบงาน  และพัฒนาพื้นที่  นอกจากน้ีแล้วงบประมาณยังเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จใน
การด าเนินงานในภาพรวมของปีที่ผ่านมา  เพราะปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณให้กับภาครัฐ  รัฐบาล
จะน าผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาเป็นตัวก าหนดในการจัดสรรงบประมาณของปีถัดไป  ดังน้ัน  
งบประมาณจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านเพราะหากงบประมาณมี
จ ากัดหรือการจัดสรรไม่ทั่วถึงแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อการท างาน  ท าให้เกิดความไม่คล่องตัว  ทั้ง
ทางด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างานท าให้ประสิทธิภาพในการท างานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  ซ่ึงสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ จงกลนี  แก้วสด  ที่ระบุว่า  “งบประมาณย่อมเป็นตัว
บ่งช้ีอีกตัวหน่ึง  เพราะหากงบประมาณมีจ ากัด  หรือการจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึงแล้ว  ย่อมส่งผล
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กระทบต่อการท างาน  ท าให้เกิความไม่คล่องตัว  ทั้งทางด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”  และสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ  บุญนาค  
พงษ์ภมร  ที่ระบุว่า  “งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่มีอยู่ยังไม่เท่าเทียมทั่วถึง  โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เน่ืองจากงาน  2 ด้านน้ีจะเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้องค์กรไปสู่เป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้รวดเร็วขึ้น” 

-  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานในที่น้ีหมายความถึง  ความสะอาดและความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ของอาคารสถานที่  ความเหมาะสมในขนาดของสถานที่ท างาน  โครงสร้าง
องค์กร  ระบบการท างาน  และกฎระเบียบ  มาตรฐานในการท างาน  ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาในราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท างาน  เพราะการที่หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  
มีระบบการท างานที่มั่นคง  โครงสร้างองค์กรมีความยืดหยุ่น  กฏระเบียบการท างานมีความเป็นธรรม
ไม่เอาเปรียบพนักงาน  สิ่งเหล่าน้ีท าให้บุคลากรมีความรู้สึกรักและหวงแหนหน่วยงาน  รู้สึกว่าสถานที่
ท างานอบอุ่นเหมือนบ้าน  รู้สึกรักในหน้าที่การงานและจงรักภักดีต่อหน่วยงาน  มีความมั่นคงใน
หน้าที่การงาน  ซ่ึงส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ด้านอัตราการเข้า – ออก 
ของบุคลากรลดลง  ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น  นับได้ว่าสภาพแวดล้อมในการท างานเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
 

2.  ปัจจัยภายนอก  ได้แก่ 
-  ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า  

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ระเบียบข้อบังคับพนักงาน
องค์การสวนสัตว์  ด้านการสรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง  ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ที่เป็นเช่นน้ี
น่าจะเกิดจาก  การสรรหาบุคลากรขององค์การสวนสัตว์ในอดีตที่ผ่านมา  การสรรหายังไม่มีแบบแผน
รองรับการบรรจุแต่งต้ังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นส่วนใหญ่  การปฏิบัติงานเป็นแบบระบบครอบครัว  แบบ
พี่น้อง  การได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  มีความไม่เป็นธรรมและไม่ทั่วถึง  มุ่งการ
ให้ประโยชน์ไปในกลุ่มของพวกตน  ท าให้เกิดความขัดแย้งในหมู่พนักงานโดยเฉพาะด้านสิทธิต่าง ๆ  
ท าให้พนักงานบางคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากหน่วยงาน  มีความรู้สึกไม่รักงาน  ปฏิบัติหน้าที่แบบเช้า
ชามเย็นชาม  ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  ในอนาคตจะส่งผลผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นสันนิษฐานได้ว่า  เป็นผลมาจากองค์การสวนสัตว์ยังไม่มี
แบบแผนหรือแนวทางในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามความรู้ความสามารถและตรงตามต าแหน่งที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  การใช้ระบบอุปถัมภ์ยังคงมีอยู่  อีกทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
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ตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับขององค์การสวนสัตว์รวมถึงการก าหนดบทลงโทษ ยังไม่เคร่งครัด  เพราะ
หากองค์การสวนสัตว์ด าเนินการอย่างจริงจังอาจส่งผลกระทบกับพวกของตนได้ 

-  ด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญหน่ึงที่ส่งผล
กระทบต่อรายได้ขององค์การสวนสัตว์ที่ได้มาจากการจ าหน่ายบัตรเข้าชมและส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในภาพรวม  องค์การสวนสัตว์ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการในการท างานซ่ึงเป็น
หน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องปรับกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการ  ด้านคน  ด้านระบบ
การท างาน  โดยการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการจ าหน่ายบัตรเข้าชม 
โดยการใช้ระบบ  e-ticket  มาช่วยสนับสนุนให้การท างานรวดเร็วขึ้น  และพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบควบคู่ไปด้วย   

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่หลายคนต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและใช้
จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงขีพ  องค์การสวนสัตว์ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์  โดย
ท าการประชาสัมพันธ์  และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดกระตุ้นให้ประชาชนมาเที่ยวชมสวนสัตว์มากขึ้น 

-  ด้านนโยบายของรัฐ  ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า  ประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการ
ท างานของบุคลากรของรัฐให้เป็นไปตามตวช้ีวัด  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก  รัฐบาลได้ออกนโยบาย
หลายด้านเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

สวนสัตว์ผลการศึกษาวิจัยโดยจัดเรียงตามผลคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  มีข้อค้นพบว่า   
 

5.2.1 ด้านการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรง
ตามต าแหน่งงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากในอดีตที่ผ่านมาการสรรหา  บรรจุแต่งต้ัง
บุคลากรขององค์การสวนสัตว์  สรรหาโดยใช้ระบบอุปถัมภ์แบบครอบครัวแบบพี่น้อง  คัดเลือกตาม
ความจ าเป็นในภาระของงานหรือปริมาณงานของแต่ละส านัก  จ านวนบุคลากรที่ต้องการยังไม่มีแผน
รองรับที่ชัดเจน  ยังไม่มีการวิเคราะห์และประเมินค่างานตามหลักวิชาการท าให้บุคลากรที่เข้ามา
ท างานในองค์การสวนสัตว์ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงต่อภารกิจหรือต าแหน่ง
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งานที่ต้องการการปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน  หรือผู้ที่อาวุโสกว่า
เป็นคร้ังคราวไป  อีกทั้ งเมื่อปฏิบั ติงานแล้วระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ ช้ี ชัดถึง
ความสามารถของบุคลากรอย่างแท้จริง ท าให้บุคลากรขาดการกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในการที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ จากเหตุผลข้างต้นส่งผลให้
องค์การสวนสัตว์เจริญเติบโตช้าไม่ทันและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์ก็มิได้น่ิงนอนใจ  ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  มาจัดท าแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับให้การ
บริหารจัดการขององค์การสวนสัตว์เท่าเทียมกับหน่วยงานภายนอก  และจากผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บริษัทที่ปรึกษาได้ค้นพบคือ “ระบบการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน  ไม่มีแผนที่ชัดเจน  และยังใช้ระบบอุปถัมภ์  บาง
ต าแหน่งท าให้ได้บุคลากรที่ไม่ตรงสายงาน  และไม่ได้มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะทาง
สายอาชีพที่ชัดเจน  ท าให้ระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการวางแผนทดแทนต าแหน่งไม่มี
ความชัดเจนไปด้วย  ส่งผลให้บุคลากรขาดความกระตือรือร้น”อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารที่กล่าวว่า  “ระบบการสรรหาที่ ดีที่ ต้องมีการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการก าหนด
อัตราก าลังและการบรรจุแต่งต้ังต้องเน้นที่ระบบคุณธรรม (Merit System) และการมีระบบ HRM ที่ดี 
มีการก าหนดเคร่ืองมือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มีการก าหนดค่านิยมร่วม
ภายในองค์กร” ซ่ึงระบบการสรรหาที่กล่าวมาน้ันไม่เพียงแต่จะเป็นการสรรหา  บรรจุแต่งต้ัง  
บุคลากรใหม่  แต่รวมไปถึง  ระบบการสรรหาและพัฒนา  และแต่งต้ังบุคลากรในหน่วยงานให้ไปด ารง
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถด้วย 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนช้ันน า  ได้หันมาให้ความส าคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นถึงระบบการประเมินผลการท างาน  (Performance  
Based)  มาเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จ  มีการประเมินสมรรถนะให้กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ  มี
วัตถุประสงค์ในการประเมินอย่างชัดเจน  มีกระบวนการที่สามารถวัดได้ มีเคร่ืองมือวัดที่มีความเที่ยง
ธรรมและเช่ือถือไ ด้  การประเมินสมรรถนะในที่ น้ีหมายความรวมไปถึงการประเมินทางด้าน
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ทักษะ  ความรู้ความสามารถ  หรือแม้กระทั่งแรงจูงใจ  และเครื่องมือที่ใช้วัด
หรือประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่หน่วยงานภาครัฐ (ส านักงาน ก.พ)  น ามาใช้กับข้าราชการ
ไทยในปัจจุบัน  คือเครืองมือที่ชื่อว่า“Assessment  Center  Method  (ACM)”  เป็นระบบที่
ใช้ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร  โดยใช้ระบบการประเมินแบบบูรณาการ  โดยการประเมินหลาย
วิธีการ  เช่น  การสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา  สถานการณ์
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จ าลอง  (ที่ถูกออกแบบมาใกล้เคียงกับบริบทของงานในต าแหน่งที่จะแต่งต้ังเพื่อให้โอกาสผู้เข้า
ประเมินได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บ่งช้ีถึงสมรรถนะ)   

โดยสรุปเคร่ืองมือที่ ช่ือว่า“Assessment  Center  Method  (ACM)”  เป็น
วิธีการประเมินสมรรถนะในลักษณะบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ  การประเมินที่หลากหลายวิธี   
และมีการให้คะแนนโดยผู้ประเมินหลายคน  ผลการประเมินเที่ยงตรงและเช่ือถือได้  แต่วิธี น้ีมี
ข้อจ ากัด  คือ  มี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง  และใช้เวลามาก  แต่หากหน่วยงาน
ด าเนินงานได้ส าเร็จนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการที่จะได้คนเก่งและคนดีมาอยู่กับหน่วยงาน
จนกระทั่งเกษียณอายุ   

จากการสรุปแบบสอบถาม  จะเห็นได้ว่า  ด้านระบบการสรรหา  บรรจุแต่งต้ัง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  น่ันคือ  ด้านระบบ
การสรรหา  บรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงานเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  เพราะหากหน่วยงานมี
ระบบการสรรหาบรรจุแต่งต้ังบุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงานที่ดีแล้ว  
บุคลากรที่หน่วยงานรับและแต่งต้ังเข้ามาน้ันจะท างานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดที่
มีอยู่  ย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในงานที่ท ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีความรักผูกพันกับ
หน่วยงานเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้ไปสู่เป้าหมายและยังส่งผล
ให้หน่วยงานได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังน้ัน  ผู้ศึกษาวิจัย  จึงขอเสนอแนะว่า  “เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีระบบสรรหา
และบรรจุแต่งต้ังพนักงานที่ดีเพื่อตอบสนองและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงองค์การสวนสัตว์ควร
ก าหนดแผนและแนวทางในการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาย
งานให้ชัดเจน  โดยใช้หลักการประเมินสมรรถนะ  (Competency  Assessment)  ในการท างาน
และก าหนดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์สามารถท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การได้  โดยใช้เคร่ืองมือในการประเมินสมรรถนะที่ช่ือว่า  “Assessment  Center  
Method  (ACM)” ซ่ึงเป็นระบบที่ภาครัฐก าลังด าเนินการอยู่  แต่การใช้เคร่ืองมือดังกล่าวมีข้อจ ากัด
คือ  ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซ่ึงหากน ามาใช้แล้วส าเร็จก็นับว่าเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่ากับการที่หน่วยงานจะได้คนเก่งและคนดีเข้ามาท างานและพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า
ตลอดจนเกษียณอายุราชการ” 
 

5.2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลจากผลการศึกษา
พบว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานจะท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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มากขึ้น  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่และตอบสนองต่อความต้องการเพียงใด  ซ่ึงผล
การศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่และตอบสนองต่อความ
ต้องการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ  ระบบการประชุมทางไกล  VDO  Conference  และยัง
สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านหน่ึงที่ระบุว่า  “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีส่วนใน
การสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จได้  และการที่หน่วยงานน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังช่วย
ลดขั้นตอนในการท างาน  ประหยัดงบประมาณอีกด้วย”  จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการท างานนอกจากจะท าให้งานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้นแล้วยังช่วยลดขั้นตอนในการท างานและประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย  ดัง
เห็นได้จาก  องค์การสวนสัตว์น าระบบการประชุมทางไกล  VDO  Conference มาใช้  ซ่ึงเป็นระบบ
ที่ถูกน ามาใช้มากที่สุด และถือว่าเป็นจุดแข็งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์  
เพราะนอกจากจะท าให้การประชุมในแต่ละคร้ังรวดเร็วขึ้น  ประหยัดงบประมาณในการ เดินทาง
ส าหรับบุคลากรที่อยู่สวนสัตว์ภูมิภาคต่าง ๆ เข้ามาประชุมในส่วนกลางแล้ว  ยังจะท าให้ลดขั้นตอนใน
การท างาน  อีกทั้งการเข้าถึงในการใช้ก็สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  และท าให้ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานที่จะต้องเดินทางไกลอีกด้วย  แต่ในทางตรงกันข้าม  ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สถิติต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้เที่ยวชมสวนสัตว์  จ านวนรายได้  จ านวนสัตว์  จากผลการศึกษาพบว่า  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากการที่ระบบดังกล่าวมีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบไม่เป็นปัจจุบัน  ท าให้การน าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ต่อยอดในการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  ไม่ครอบคลุม
เท่าที่ควร  และในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศก าลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล  ระบบรัฐบาลดิจิทัล  การ
จัดเก็บข้อมูล  การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นเร่ืองส าคัญ  การ
ไหลบ่าของข้อมูลมีมากขึ้นทุกวัน  ซ่ึงในอนาคตรัฐบาลจะน าข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบมาเป็น
ตัวก าหนดในการจัดล าดับรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจมีและจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบและพร้อมที่จะน ามาใช้ในการบริหารประเทศหรือไม่  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น   
ผู้ศึกษาวิจัย  จึงขอเสนอแนะ  ดังน้ี 

5.2.2.1  เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีและใช้อยู่
ตอบสนองและส่งผลต่อความส าเร็จในการการบริหารทรัพยากรบุคคล  องค์การสวนสัตว์ ควรน า
ระบบการประชุมทางไกล  VDO  Conference  ที่เป็นจุดแข็งทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้อย่างต่อเน่ือง  และควรปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย  สะดวกและตอบสนองต่อการใช้งาน  โดย
สามารถใช้ระบบการประชุมทางไกล VDO  Conference  ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในระดับ
กระทรวงได้   
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5.2.2.2  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล  การจัดเก็บข้อมูล  
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานจึงเป็นเร่ืองส าคัญ  เพราะการไหลบ่าของข้อมูลนับวัน
แต่จะมีเพิ่มมากขึ้น  (Big  Data)  การจัดเก็บสถิติด้านต่าง ๆ  การโอนถ่ายข้อมูล  ที่เป็นภารกิจหลัก
ของหน่วยงานจึงเป็นเร่ืองส าคัญ หากองค์การสวนสัตว์ยังมีการจัดเก็บที่ดีไม่พออาจส่งผลกระทบต่อ
การจัดล าดับ  (Ranking)  รัฐวิสาหกิจต่อไปในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกได้  จึงขอเสนอให้องค์การสวนสัตว์ควร จ้างผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล  สถิติต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสามารถบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันได้  เพื่อตอบสนองและรองรับรัฐบาลดิจิทัล  พร้อมทั้งต้องพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากร
ให้สามารถใช้ระบบได้อย่างเข้าใจควบคู่ไปด้วย  ซ่ึงผลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบนอกจาก
จะตอบสนองและรองรับรัฐบาลดิจิทัลแล้ว  ในอนาคตยังเป็นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้ 
  

5.2.3   ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ในที่น้ีหมายความรวมถึง  ความสะอาด  
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย  ความเหมาะสมในขนาดของสถานที่ท างาน  ลักษณะแหล่งที่ต้ัง  ระบบ
การท างาน  โครงสร้างองค์กร  กฏระเบียบ  และมาตรฐานในการท างาน  เป็นต้น  ผลการศึกษวิจัย
พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านลักษณะที่ ต้ัง  โครงสร้างองค์กร  ระบบการท างาน  
ฏกระเบียบ  มาตรฐานในการท างาน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากในอดีตที่
ผ่านมาองค์การสวนสัตว์  ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยใช้ปริมาณงานเป็นหลัก  ไม่ได้มีการ
วิเคราะห์ค่างาน  และความต้องการอัตราก าลังที่สอดคล้องและเพียงพอต่อปริมาณงาน ท าให้บาง
ส านักมีบุคลากรไม่เพียงพอในขณะที่บางส านักมีบุคลากรมากเกินความจ าเป็น  องค์การสวนสัตว์จึงได้
ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการเกลี่ยอัตราก าลังให้กับส านักที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ  และจ้างลูกจ้าง เป็น
การช่ัวคราวในปีงบประมาณน้ัน ๆ  ซ่ึงการแก้ปัญหาเช่นน้ีย่อมส่งผลให้กับองค์การสวนสัตว์ในระยะ
ยาว  คือ  1)  ได้บุคลากรไม่ตรงกับสายงานหรือความรู้ความสามารถ  2)  ขาดแรงจูงใจในการท างาน
และไม่สร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน  เน่ืองจากลูกจ้างที่จ้างเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับในแต่
ละปี  อีกทั้งยังส่งผลต่อการจัดท าค าของบประมาณในแต่ละปี  3)  ผู้บริหารไม่สามารถประเมิน
สถานการณ์ทางด้านอัตราก าลังในแต่ละปีได้เน่ืองจากตัวเลขในการก าหนดอัตราก าลังคลาดเคลื่อนไม่
ชัดเจนเป็นผลมาจากหน่วยงานขาดการวิเคราะห์ค่างาน  และ  4)   บุคลากรขาดความรู้สึกรักและ
ผูกพันหรือการเป็นเจ้าของร่วม  ซ่ึงเหตุผลน้ียังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านหน่ึงที่ระบุ
ว่า  “วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติกันมาช้านานต้ังแต่อดีตที่ส่งผลต่อความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร
และการสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานที่จะส่งผลให้เกิดการท างานเป็นทีม”จากปัญหาดังกล่าว
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ข้างต้น  ผู้ศึกษาวิจัยจึงขอเสนอแนะ  ให้องค์การสวนสัตว์ควรมีแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
และอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน  โดยพิจารณาถึง
ปริมาณงาน  ลักษณะและขนาดของพื้นที่  อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับเป็นหลักส าคัญ  และ ต้องท าการ
วิเคราะห์ค่างานในแต่ละต าแหน่ง  อีกทั้งควรมีการทบทวนทุก ๆ  3 – 5 ปี  เพื่อให้โครงสร้างองค์กรมี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการและเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประเมินสถานการณ์ในการ
ก าหนดอัตราก าลังในการจ้างในแต่ละปี 
 

5.2.4 ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า  กฎหมาย
ที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  ได้แก่  ระเบียบ  ข้อบังคับพนักงาน
องค์การสวนสัตว์ด้านการสรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง  ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ซ่ึงผลการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากในอดีตที่ผ่านมาองค์การสวนสัตว์ไม่มีระบบการ
สรรหา  บรรจุแต่งต้ัง  และแนวทางการสรรหาที่ดีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีมาตรฐานหรือระบบที่
เช่ือถือได้  ในที่น้ีคือ  การสรรหาบุคคลโดยใช้หลักความรู้ความสามารถมาเป็นแนวทางจึงส่งผลให้
บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ยึดถือระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  บุคลากร
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับซ่ึงจะเห็นได้จากผลการ
ศึกษาวิจัยที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านหน่ึงที่ระบุว่า  
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล   ได้แก่    สภาพแวดล้อมในการท างาน
เช่น  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยในการท างาน  ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  โครงสร้างองค์กร
และอัตราก าลัง  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท างานเคร่ืองมือประกอบในการท างานที่เพียงพอต่อ
ความต้องการค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย”  ดังน้ัน  ผู้ศึกษาวิจัยจึง
ขอเสนอแนะให้  องค์การสวนสัตว์ปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรขององค์การสวนสัตว์  ด้วยวิธีการพัฒนาและฝึกอบรม ให้กับบุคลากรทุกระดับเห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย  และรู้เท่าทันในกฎหมาย  กฏระเบียบ  ข้อบังคับทางด้าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนไป  เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน  ก าหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการผลักดันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยเฉพาะด้านการสรรหา  
บรรจุแต่งต้ัง  ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  และ ให้จัดต้ังเป็นในรูปแบบของคณะท างาน  
คณะกรรมการพิจารณาและทบทวนกฎระเบียบในทุก ๆ  ปี  ทั้งน้ี  เพื่อให้ระเบียบที่ใช้บังคับทันสมัย
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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5.3  ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  พบว่า  ข้อจ ากัดในการท าวิจัยที่พบ   
1. การศึกษาวิจัยยังไม่สามารถลงลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การสวนสัตว์ได้ เน่ืองจาก
เป็นการศึกษาในภาพรวม  ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาต่าง ๆ  ที่ผู้ใช้งานได้พบในขณะที่มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 

2.  การเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์น้ัน  ผู้ให้การสัมภาษณ์บางท่าน
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  และการให้ข้อมูลบางท่านมักจะถามถึงค าตอบของท่านก่อนหน้าเพื่อจะ
ได้ตอบให้คล้ายกัน  ซ่ึงข้อมูลที่ได้เหล่าน้ีจึงไม่ตรงกับความต้องการที่ผู้วิจัยต้องการและไม่ได้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง 

3.  การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสวนสัตว์  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะพยายามเลี่ยงในการตอบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  
แต่จะระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม ๆ  ท าให้ไม่สามารถทราบถึงปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในเชิงลึกได้ 

4.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากหลายส านัก  ท าให้ไม่สามารถทราบถึงปัญหา
เชิงลึก  และไม่สามารถทราบถึงความต้องการ  การเข้าถึง  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละส านักในมุมที่แตกต่างกันได้ 
 
5.4   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. หน่วยงานควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับต่อภายนอก 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้าง
บุคลากรทดแทนในสายอาชีพ  (Succession  Plan) 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเชิงลึกของแต่ละหน่วยงาน  เพื่อทราบถึงความ
ต้องการ  การเข้าถึง  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วิวัฒน์ คลังวิจิตร. “การศึกษาประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ ในสถาน 
ประกอบการภาคกลางของประเทศไทย.” วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10, ฉ. 2 (2558): 195. 

 
เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
วิชัย ทองแตง. “ความผันเปลี่ยนของโลกกับการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชนไทย.” การบรรยายพิเศษ

ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะส าหรับนักบริหาร 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18 มีนาคม 2559. 
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วทิยานพินธ ์
 
เขมนิจ ปรีเปรม. “สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร

สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

ชนิตา  เมืองเผือก. “ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานกศน.” การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญา 
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2555. 

 
สื่ออิเลก็ทรอนกิส ์
 
สราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์. “แนวคิด ทฤษฎี ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์.” หลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต . 
http://www.medsec.dusit.ac.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเกีย่วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารทรพัยากรบคุคล 

กรณศีกึษา  :  องคก์ารสวนสตัว ์
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยและค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์  โดยจัดท าขึ้นเพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิเคราะห์ในการหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ ๒   สอบถามด้านปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์ 

ส่วนที่ ๓   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

☐ปริญญาโท                                  ☐  ปริญญาเอก / อื่น ๆ......................... 

 

 

 

ส่วนท่ี ๑ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ 

☐เพศชาย             ☐  เพศหญิง 
 

๒. สถานะปัจจุบัน 

☐พนักงานระดับ...................   ต าแหน่ง................................................ 

 

๓. คณุวุฒิการศึกษา 

☐  อนุปริญญา / ปวส.                      ☐  ปริญญาตรี 
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๔. สังกัด  ส านัก / สวนสัตว์ 

☐ ส านักตรวจสอบ      ☐  ส านักบริหารกลาง           ☐  ส านักการเงินและทรัพย์สิน 

☐ ส านักกฎหมาย       ☐  ส านักยุทธศาสตร์และแผน  ☐  ส านักอนุรักษ์และวิจัย 

☐ ส านักพัฒนาธุรกิจ   ☐  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  

☐ สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์                             ☐  สวนสัตว์ดุสิต   

 

๕. ท่านด ารงต าแหน่งในปัจจุบันเป็นเวลา 

☐  ๑ – ๕  ป ี                ☐  ๖ – ๑๐  ป ี              ☐  ๑๑ – ๑๕  ป ี

☐  ๑๖– ๒๐  ปี             ☐  มากกว่า  ๒๐  ป ี

 

ส่วนท่ี ๒โปรดเติมเคร่ืองหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 

การจัดระดับ 

5  =  มากท่ีสุด      4  =  มาก     3  =  ปานกลาง       2  =  น้อย      1  =  น้อยท่ีสุด 

 

           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

๑. ด้านปัจจัยภายใน 

๑.๑ ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวน
สัตว์ 

      ๑.๑.๑  ด้านงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากรัฐบาล 

      ๑.๑.๒  ด้านงบประมาณที่องค์การ
สวนสัตว์จัดสรร 
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

        ๑.๑.๓ ด้านความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 

        ๑.๑.๔ ด้านการสรรหา  บรรจุ
แต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามต าแหน่ง 

        ๑.๑.๕ ด้านการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากร  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน 

        ๑.๑.๖ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  ได้แก่  ความสะอาดและความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ของอาคาร
สถานที่  ความเหมาะสมในขนาดของ
สถานที่ท างาน  เป็นต้น     

         ๑.๑.๗ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  ได้แก่ลักษณะแหล่งที่ต้ัง  
โครงสร้างองค์กร  ระบบการท างาน  กฎ  
ระเบียบ  มาตรฐานในการท างาน  เป็นต้น 

          ๑.๑.๘ วัฒนธรรมองค์กร  เช่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ความ
พร้อมเพรียงในการให้ความร่วมมือ  เป็น
ต้น 

           ๑.๑.๙  อัตราค่าจ้าง  เงินเดือน  
หรือค่าตอบแทน 
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

           ๑.๑.๑๐ สวัสดิการ  
ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ

ไม่ใช่ตัวเงิน  

            ๑.๑.๑๑  ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อการพิจารณาปรับขึ้น
เงินเดือน 

            ๑.๑.๑๒ ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการท างาน 

            ๑.๑.๑๓ ความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 

            ๑.๑.๑๔  การได้รับการเอาใจใส่
ดูแลจากหน่วยงานที่เหมาะสม  เท่าเทียม
และทั่วถึง 

๑.๒ ท่านคิดว่าปัจจุบันองค์การสวนสัตว์
เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพียงใด 

     

๑.๓ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า  ความรู้
ความสามารถของพนักงานเป็นตัวบ่งช้ีถึง
ความส าเร็จและการไปถึงจุดหมายของ
หน่วยงานในยุคปัจจุบัน 

     

๑.๔ ท่านคิดว่าการปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็น
ส่วนหน่ึงของการปรับกระบวนทัศน์หรือ
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

ความคิดให้กับพนักงานในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงเพียงใด 

๒. ดา้นปจัจยัภายนอก 

๒.๑  ท่านคิดว่านโยบายของรัฐต่อไปน้ี  
ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคลขององค์การสวนสัตว์เพียงใด 

       ๒.๑.๑   ด้านการจัดสรร
งบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ขนาดและจ านวน
บุคลากรขององค์กรเป็นหลัก 

       ๒.๑.๒   ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในประเมินผลการท างานของบุคลากรของ
รัฐให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

       ๒.๑.๓   ด้านการควบคุมปริมาณ
บุคลากรของหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

       ๒.๑.๔  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่มุ่งเน้นในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  และผู้มีส่วนได้
เสียทั้งภายในและภายนอกและให้มีความ
ทันสมัย 
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

๒.๒ ท่านคิดว่ากฎหมายต่อไปน้ี  ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์การสวนสัตว์เพียงใด 

         ๒.๒.๑  พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ 

         ๒.๒.๒   พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

         ๒.๒.๓   พรบ.ความปลอดภัยอาชี
วอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

          ๒.๒.๔   พรบ.ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

          ๒.๒.๕   พรบ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า 

          ๒.๒.๖   มติคณะรัฐมนตรี 

          ๒.๒.๗   ระเบียบ  ข้อบังคับ
พนักงานองค์การสวนสัตว์  ด้านการสรร
หาบรรจุ  แต่งต้ัง  ด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 

     

๒.๓   สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็น
ตัวช้ีวัดในการเพิ่มหรือลดรายได้ของ
องค์การสวนสัตว์  ท่านเห็นด้วยเพียงใด 
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

๒.๔  นอกจากสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่กล่าวข้างต้น  ท่านคิดว่า
สภาพแวดล้อมภายนอก  เช่น  
สถานการณ์การเมือง  การปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารประเทศ  ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ของประชาชน   ปัญหาทางสภาพ
ภูมิอากาศ  ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์
เพียงใด 

     

๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑ ท่านคิดว่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่องค์การสวนสัตว์มีและใช้อยู่
ในปัจจุบันตอบสนองต่อความต้องการ
เพียงใด 

(ท่านเลือกตอบเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานของท่าน) 

       ๓.๑.๑   ระบบบัญชี 

       ๓.๑.๒   ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

       ๓.๑.๓   ระบบทะเบียนสัตว์ 

       ๓.๑.๔   ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สถิติต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้เที่ยวชมสวน
สัตว์  จ านวนรายได้  จ านวนสัตว์  
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

        ๓.๑.๕   ระบบการประชุมทางไกล
VDO Conference 

        ๓.๑.๖   ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป
พื้นฐาน 

 

๓.๒ การเข้าถึงในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวน
สัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความง่ายเพียงใด 

(ท่านเลือกตอบเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานของท่าน) 

         ๓.๒.๑   ระบบบัญชี 

         ๓.๒.๒   ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

         ๓.๒.๓   ระบบทะเบียนสัตว์ 

         ๓.๒.๔   ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สถิติต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้เที่ยวชมสวน
สัตว์  จ านวนรายได้  จ านวนสัตว์  

          ๓.๒.๕   ระบบการประชุม
ทางไกล VDO Conference 

          ๓.๒.๖   ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป
พื้นฐาน  
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

๓.๓  ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงใด  
(ตอบได้มากกว่า  ๑  ระบบ) 

           ๓.๓.๑  ระบบบัญชี 

           ๓.๓.๒  ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

          ๓.๓.๓  ระบบทะเบียนสัตว์ 

          ๓.๓.๔  ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สถิติต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้เที่ยวชมสวน
สัตว์  จ านวนรายได้  จ านวนสัตว์ 

          ๓.๓.๕  ระบบการประชุมทางไกล  
VDO Conference 

          ๓.๓.๖  ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป
พื้นฐาน 

     

๓.๔  ท่านคิดว่าระดับความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การสวนสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ส่งผล
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสวนสัตว์เพียงใด 

(ตอบได้มากกว่า  ๑  ระบบ) 

          ๓.๔.๑   ระบบบัญชี 
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

            ๓.๔.๒   ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

            ๓.๔.๓   ระบบทะเบียนสัตว์ 

            ๓.๔.๔   ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สถิติต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้เที่ยวชมสวน
สัตว์  จ านวนรายได้  จ านวนสัตว์  

            ๓.๔.๕   ระบบการประชุม
ทางไกล VDO Conference  

            ๓.๔.๖   ระบบโปรแกรม
ส าเร็จรูปพื้นฐาน 

๓.๕ ท่านคิดว่าหากองค์การสวนสัตว์มีการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจะ
ท าให้ลดขั้นตอนในการท างาน  และงานมี
ความรวดเร็วขึ้น 

     

๓.๖ ท่านคิดว่าการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการท างานจะท าให้งาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

     

๓.๗ องค์การสวนสัตว์ควรน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยมาใช้และพัฒนา  
ทั้งน้ีเพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในแถวต้น ๆ  ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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           รายละเอียด 

              ระดับ 

ม
มากท่ีสุด 

    (5) 

ม
มาก 

    (4) 

ป
ปานกลาง 

     (3) 

น้
น้อย 

     (2) 

น้
น้อยท่ีสุด 

   (1) 

๓.๘ ปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสวน
สัตว์ที่มีอยู่เพียงใด 

     

 

ค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ๓  ต าแหน่ง  ได้แก่   

๑.  CEO    

๒.  รองผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ 

๓.  ผู้อ านวยการส านัก 

 

ค าถามท่ี  ๑ 

ท่านคิดว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 

 

ค าถามท่ี  ๒ 

ท่านคิดว่าระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของพนักงานเป็น
เร่ืองส าคัญและเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การหรือไม่ 

 

ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................................

...................................………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ....................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ค าถามท่ี  ๓ 

ท่านมีนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์
อย่างไร  หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารท่านจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาท่ีพบอย่างไร 

 

ค าถามท่ี  ๔ 

ปัจจุบันรัฐได้ออกนโยบายด้านต่าง ๆ  มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ  ท่านคิดว่านโยบายใดท่ีท่านจะ
น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์การสวนสัตว์ 

 

ประเด็นค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ 

 

ค าถามท่ี  ๑ 

ท่านคิดว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์ 

 

ค าถามท่ี  ๒ 

ท่านคิดว่าระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของพนักงานเป็น
เร่ืองส าคัญและเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การหรือไม่ 

 

ค าถามท่ี  ๓ 

ท่านมีนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนสัตว์
อย่างไร  หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารท่านจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาท่ีพบอย่างไร 

 

ค าถามท่ี  ๔ 

ปัจจุบันรัฐได้ออกนโยบายด้านต่าง ๆ  มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บริหารท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ  ท่านคิดว่ านโยบายใดท่ีท่านจะ
น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์การสวนสัตว์ 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ นางศิริรวี ราศรี 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

1 ตุลาคม 2506 
ปีการศึกษา 2529: บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา
บริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ต าแหน่ง นักบริหาร  8  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประสบการณ์ท างาน 2555-ปัจจุบัน: นักบริหาร  8  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การสวนสัตว์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2552: นักบริหาร 8  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก 
บริหารกลาง  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 


