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บทคดัย่อ 

 
         จากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเรือ่ง “กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของกรุงเทพมหานคร ” ใน
กระบวนการศกึษาเบือ้งตน้เพือ่คน้หาปญัหาพบวา่  การบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณ
ไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉริยะนัน้ขาดประสทิธภิาพ เน่ืองจากมอีตัราการรอ้งทุกขแ์ละอตัราการ
แกไ้ขความขดัขอ้งของ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ สงู ท าใหส้ญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะไมส่ามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จงึสง่ผลกระทบต่อความปลอดภยั ของ
ผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนและผูส้ญัจรในบรเิวณเหล่านัน้  
        วตัถุประสงคข์องการศกึษา กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการก ากบั
ดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของกรุงเทพมหานคร  ทัง้น้ีเพือ่ศกึษาระบบ
การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะพรอ้มทัง้วเิคราะหส์าเหตุของปญัหา
และแนวทางการก ากั บดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหส้ามารถใชง้านได้
ตลอด 24 ชัว่โมง และเพือ่ก าหนดกลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการก ากบั
ดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 
         จากการศกึษาพบวา่  สาเหตุการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะ ของกรุงเทพมหานคร ขาดประสทิธภิาพ มาจากระบบการบรหิารบุคลากร
ภายใน อาท ิการขาดภาวะผูน้ า (Leadership) ไมม่กีารวางแผนการพฒันาความรูแ้ละทกัษะของ
เจา้หน้าที่ (Knowledge & Skill) ระบบการประเมนิผลหรอืการตรวจสอบการปฏบิตังิานทีไ่มม่ี
ประสทิธภิาพ ท าใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐั ระดบัปฏบิตักิารเกดิความเบื่อหน่ายและลดระดบัความ



 จ 

ผกูพนัทีม่ตี่อองคก์รลง นอกจากประเดน็ดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อองคก์รแลว้ ยงัพบวา่สาเหตุที่
ส าคญัทีท่ าให้การบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาด
ประสทิธภิาพเกดิจากการท างานทีไ่มม่มีาตรฐาน เดยีวกนัในการด าเนินงาน และการขาดความ
เอาใส่หรอืการละเลยของเจา้หน้าที่ ของรฐับางคน ดงันัน้จงึตอ้งก าหนดวธิกีารแกป้ญัหาเชงิกล
ยทุธ ์โดยทางผูศ้กึษาไดก้ าหนดกลยทุธ์เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขไว ้3 ระดบั คอื กลยทุธ์เตบิโต
โดยใช้พนัธมติรเชงิกลยทุธ์ (Strategic Alliance) เป็นกลยทุธร์ะดับองคก์ร ทีมุ่ง่สูก่ารประสาน
ความรว่มกบัหน่วยงานต่างๆ เพือ่ให้ เกดิการสนบัสนุนต่อการด าเนินงานทัง้กระบวนการและตวั
บุคคล สว่นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิไดเ้สนอกลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง  (Focus Differentiation 
Strategy) เพือ่เกดิความตระหนกัของความแตกต่างของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มอจัฉรยิะ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั การขา้มถนนโดยวธิอีื่นๆ  ซึง่จะก่อเกดิประโยชน์ต่อความปลอดภยัของ
ประชาชนทีข่า้มถนนไดส้งูกวา่ และยงัท าเกดิการสนบัสนุนจากหน่วยงานและภาคประชาชนมาก
ขึน้และยงัท าใหเ้กดิ การพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ทัง้ด้านการบรหิาร
จดัการ เทคโนโลยีทีท่นัสมยัและอื่นๆต่อไป สว่นเชงิกลยทุธร์ะดบัหน้าที่ จะเป็นกลยทุธใ์นระดบั
หน้าทีค่วบคูก่นั (Mix Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource 
Strategy) กลยทุธด์า้นการปฏบิตักิาร  (Operational Strategy) และกลยทุธก์ารตลาด  
(Marketing Strategy) ซึง่เป็นกลยทุธ์ทีช่ว่ยสนบัสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานและชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของ
กรงุเทพมหานครอกีดว้ย 
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1.1 ช่ือองคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
กลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ กองพฒันาระบบจราจร กรงุเทพมหานคร 

 
ประวติัความเป็นมาขององคก์ร 
 
กรงุเทพมหานคร  ไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงของประเทศ   เมือ่วนัที ่21 

เมษายน พ .ศ. 2325 ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พร ะพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ดว้ยทรงมี
พระราชด ารวิา่ กรุงธนบุร ีเมอืงหลวงเดมิ ตัง้อยูใ่นทีค่บัแคบ ไมต่อ้งดว้ยหลกัพชิยัสงคราม ทัง้น้ี  
ไดท้รงโปรดเกล้ าใหอ้ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบของ  กรมเวยีง  ครัน้ล่วงมาถงึรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงใหท้ดลองน าเอาระบบค ณะกรรมการมาใชก้บั
รปูแบบการปกครองเมอืงหลวงอยูช่ ัว่ขณะหน่ึง   แต่ประชาชนยงัไมม่คีวามพรอ้มและไมป่ระสบ
ผลส าเรจ็  จงึไดโ้ปรดเกลา้ใหย้กเลกิ   และกไ็ดเ้ปลีย่นฐานะกรมเวยีงมาเป็นกระทรวงเมอืง  และ
ต่อมากเ็ปลีย่นจากกระทรวงเมอืงมาเป็นกระทรวงนครบาลตามล าดบั 

รปูแบบการปกครองของกระทรวงนครบาล  มเีสนาบดเีป็นผูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการ
ปกครองกรงุเทพมหานครและธนบุรี   รวมทัง้หวัเมอืงใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ นนทบุร ีปทุมธานี นคร
เขือ่นขนัธ ์สมุทรปราการ  ธญับุร ี และมนีบุร ี ซึง่รวมเรยีกทัง้หมดวา่ มณฑลกรงุเทพมหานคร 
ทัง้น้ี การปกครองมณฑลกรงุเทพมหานคร เป็นไปตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่
พ.ศ. 2457 และขอ้บงัคบัการปกครองหวัเมอืงโดยอนุโลม 

ในปี พ .ศ. 2440 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดม้กีารจดัตัง้ 
สขุาภบิาลกรงุเทพ  ขึน้เป็นครัง้แรก  ดว้ยทรงด ารทิีจ่ะใหม้กีาร "ทดลอง " การปกครองในรปู 
"สขุาภบิาล" เพือ่เป็นพืน้ฐานของการปกครองตนเองของประชาชนในอนาคต 

ต่อมาในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดท้รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหก้ระทรวงนครบาลมารวมกบักระทรวงมหาดไทย  และมกีารแต่งตัง้ต าแหน่ง สมุหพระ-
นครบาล ท าหน้าทีป่กครอง ดแูลรบัผดิชอบมณฑลกรงุเทพโดยเฉพาะ  ซึง่ขณะนัน้ประกอบดว้ย
จงัหวดัพระนครธนบุร ีนนทบุร ีและสมทุรปราการ 

ครัน้ในปี พ .ศ. 2476 ได้มปีระกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 
พ.ศ. 2476 มสีาระส าคญัใหม้กีารจดัระบบการปกครองประเทศ แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล และหมูบ่า้น  และนบัตัง้แต่นัน้มามณฑลกรงุเทพมหานครเดมิ  กก็ลาย
สภาพมาเป็นจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุร ีมฐีานะเป็นหน่วยปกครองสว่นภมูภิาค   

การจดัรปูแบบการปกครองภายในจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี   กจ็ดัขึน้ตามความ
ในพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ .ศ. 2476 กล่าวคอื มอี าเภอเป็นหน่วยการ
ปกครองยอ่ยของจงัหวดั  ในสว่นของการจดัรปูการปกครองภายในอ าเภอของจงัหวดัพระนคร 
เป็นทีน่่าสงัเกตวา่  ไดม้กีารจดัออกเป็นอ าเภอชัน้ในและอ าเภอชัน้นอก  โดยอ าเภอชัน้ใน ไมม่ี
การจดัแบ่งหน่วยการปกครองยอ่ยออกเป็นต าบลและหมูบ่า้น  เหมอืนทีจ่ดัแบ่งในอ าเภอชัน้นอก 
ซึง่มเีจา้หน้าทีป่กครองต าบลและหมูบ่า้น  ท าการแต่งตัง้ก านนัและผูใ้หญ่บา้นใหเ้ป็นผูด้แูล
รบัผดิชอบ โดยก าหนดอ านาจหน้าทีใ่หไ้ปปฏบิตั ิ

การปกครองของจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรใีนครัง้นัน้  มฐีานะเป็นหน่วยการ
ปกครองสว่นภมูภิาค  มผีูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูม้หีน้าทีร่ ั บผดิชอบในการบรหิารงานของ
จงัหวัดรว่มกบัผูแ้ทนสว่นราชการกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทีส่ง่มาประจ าท า งาน ณ ทีต่ัง้
จงัหวดันัน้  และการปกครองอ าเภอซึง่เป็นหน่วยยอ่ยของจงัหวดั   มนีายอ าเภอเป็นผูม้หีน้าที่
รบัผดิชอบในการบรหิารงานของอ าเภอ   รว่มกบัผูแ้ทนสว่นราชการกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ทีส่ง่มาประจ าท างาน ณ ทีต่ัง้อ าเภอนัน้  และในเขตพืน้ทีข่องจงัหวดัทัง้สอง โดยเฉพาะบรเิวณที่
มชีุมชนหนาแน่นกไ็ดม้กีารจดัตัง้หน่วยการปกครองทอ้งถิน่ในรปูเทศบาล   โดยในปี พ.ศ. 2480 
การปกครองของจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรกีไ็ดม้กีารจดัตัง้หน่วยการปกครองทอ้งถิน่
ขึน้  ทัง้น้ีเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลและตาม พ .ร.บ. เทศบาล พ .ศ. 2476 โดยผลแหง่ 
พ.ร.บ. ฉบบันี้ ท าใหม้กีารจดัตัง้ เทศบาลนครกรงุเทพ ขึน้ในวนัที ่1 เมษายน  พ.ศ. 2480 
เชน่เดยีวกบัจงัหวดัธนบุรกีม็กีารจดัตัง้ เทศบาลนครธนบุรีเชน่เดยีวกนั  เป็นการปกครองระบบ
เทศบาลทีจ่ดัตัง้ขึน้เป็นหน่วยการปกครองในเขตชุมชนเมอืง นัน่เอง   นอกจากน้ี ยงัมหีน่วยการ
ปกครองทอ้งถิน่อื่นๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในโอกาสต่อมา คอื องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและสขุาภบิาล 

ต่อมาเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2514 ในระหวา่งทีค่ณะปฏวิตัทิ าหน้าทีบ่รหิาร
ประเทศ ไดม้ปีระกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที ่24 และ 25 ใหป้รบัปรงุระบบการปกครองจงัหวดัพระ
นครและจงัหวดัธนบุรี  โดยสาระส าคญัของประกาศคณะปฏวิตัดิงักล่าว  ใหร้วมเอาจงัหวดัพระ
นครและจงัหวดัธนบุรเีขา้ดว้ยกนั เป็นจงัหวดันครหลวงกรงุเทพธนบุรี  โดยยงัคงรปูการปกครอง
และการบรหิารราชการสว่นภมูภิาคไว ้มผีูว้า่ราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรเีป็นผูร้บัผดิชอบใน
การบรหิารงาน 

ผลของประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่24 และ 25 ในสว่นเกีย่วกบัการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  เทศบาลและสขุาภบิาลนัน้  ยงัคงอยูเ่ชน่เดมิในเขตนครหลวง
กรงุเทพธนบุรี  แต่ส าหรบัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพระนครและองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ธนบุรใีหร้วมกนั เรยีกวา่ องคก์ารบรหิารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี     ทัง้น้ี  ใหผู้ว้า่ราชการนคร
หลวงกรงุเทพธนบุรดี ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรเีทศบาลกรงุเทพธนบุรดีว้ยในคราวเดยีว โดย

http://203.155.220.230/History/history_cityofbangkokandthonburi.htm
http://203.155.220.230/History/history_cityofbangkokandthonburi.htm#เทศบาลนครธนบุรี
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มเีทศมนตรอีื่น  ไมเ่กนิ 8 คน และมสีภาเทศบาลนครหลวง ประกอบดว้ย สมาชกิ จ านวนไมเ่กนิ 
36 คน (เทศมนตรแีละสมาชกิสภาเทศบาลมาจากการแต่งตัง้ของรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย) 

ต่อมา เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 คณะปฏวิตัไิดม้ีประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่
335 ใหเ้ปลีย่นแปลงรปูแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรใีหมอ่กีครัง้ สาระส าคญั คอื 

1.ใหร้วมกจิการปกครองนครหลวงกรงุเทพธนบุรี    องค์การบรหิารนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุร ี  เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  ตลอดจนสุขาภบิาลต่างๆ ในเขตนครหลวงกรงุเทพ
ธนบุร ีเป็นหน่วยการปกครองเดยีวกนั คอื "กรงุเทพมหานคร" 

2.ใหจ้ดัระเบยีบบรหิารรา ชการกรุงเทพมหานครเสยีใหม่  โดยรวมลกัษณะการปกครอง
และการบรหิารราชการสว่นภมูภิาคและราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่เขา้ดว้ยกนั  แต่ยงัคงให้
กรงุเทพมหานครมฐีานะเป็นจงัหวดั  

3.ใหม้ผีูว้า่ราชการและรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นขา้ราชการการเมอืง แต่งตัง้
และถอดถอนโดยคณะรฐัมนตร ีและใหม้สีภากรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ยสมาชกิซึง่ราษฎร
เลอืกตัง้ เขตละหน่ึงคน  และผูท้รงคุณวุฒิ  ซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้  มี
จ านวนเทา่กบัจ านวนเขตในกรงุเทพมหานคร 

ต่อมา เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ .ศ. 2518 ไดม้ปีระกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึง่มผีลให ้กรงุเทพมหานครมฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่น
ทอ้งถิน่นครหลวง   และใหแ้บ่งเขตพืน้ทีป่กครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวง
ตามล าดบั  มผีูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน และรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร อกี 4 
คน ทัง้หมดมาจากการเลอืกตัง้   และใหม้สีมาชกิสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลอืกตัง้ของ
ประชาชนในเขตปกครอง   เขตละ 1 คน  ถา้เขตใดมปีระชาชนเกนิ 150,000 คน สามารถเลอืก
จ านวนสมาชกิสภากรุงเทพมหานครเพิม่ ไดอ้กี 1 คน 

ครัน้ต่อมา ในวนัที ่20 สงิหาคม 2528 ไดม้ปีระกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ก าหนดการบรหิาร กรงุเทพมหานคร   ใหเ้ลอืกผูว้า่ราชการ
กรงุเทพมหานครเพยีงคนเดยีว   สว่นรองผูว้า่ราชการกรุ งเทพมหานคร อกี 4 คน ใหผู้ว้า่
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตัง้  นอกจากน้ีพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ยงัไดม้บีทบญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งสภาเขต  ประชาชนเลอืกตัง้เขา้มา
เป็นตวัแทนสอดสอ่งดแูลการด าเนินงานของเขต   เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนอ ยา่งน้อย 
เขตละ 7 คน 

กรงุเทพมหานครในฐานะราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่   เป็นหน่วยราชการทีไ่ดร้บัการ
กระจายอ านาจมาจากรฐับาล ท าหน้าทีบ่รหิารและบรกิารประชาชนภายในเขตพืน้ทีก่าร
ปกครองของกรุงเทพมหานครภายใตอ้ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด มกีารจดัระเบยีบบรหิาร
ราชการเหมอืนหน่วยราชการทัว่ไป 

http://203.155.220.230/History/history_bmaunder335.htm
http://203.155.220.230/History/history_bmaunder335.htm
http://203.155.220.230/History/history_krungthepmahanakorn.htm
http://203.155.220.230/History/history_bmain2518.htm
http://203.155.220.230/History/history_bmain2528.htm
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ในชว่งระยะ 60 ปี นบัแต่การจดัตัง้เทศบาลนครกรงุเทพขึน้ เมือ่วนัที ่ 1 เมษายน   
พ.ศ. 2480 จนถงึกรงุเทพมหานครปจัจุบนั มวีวิฒันาการของการจดัสว่นราชการของ
กรงุเทพมหานครมาเป็นล าดบั ดงัน้ี  

- สว่นราชการชว่งของเทศบาลนครกรงุเทพ (พ.ศ.2480 – 2500)  
- สว่นราชการกรงุเทพมหานครชว่งประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่335  
-สว่นราชการของกรุงเทพมหานครช่วงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2518  
-สว่นราชการของกรุงเทพมหานครช่วงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
-สว่นราชการของกรงุเทพมหานครปจัจุบนั  

 

 
 
สถานทีต่ัง้ 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 
 ทีอ่ยู:่ 173 ถนนดนิสอ แขวงเสาชงิชา้ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200  

โทรศพัทก์ลาง 0 2221 2141-69 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2  

ทีอ่ยู:่ ถ.มติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 
โทรศพัทก์ลาง 0 2246 0301-2 
 
โครงสร้างองคก์รกรงุเทพมหานคร 
 
หน่วยงานกรงุเทพมหานครจะแบ่งลกัษณะโครงสรา้งดงัภาพที ่1 

http://203.155.220.230/History/history_link3_cityofbangkok.htm
http://203.155.220.230/History/history_bmaunder335.htm
http://203.155.220.230/History/link_bmain2518_4.htm
http://203.155.220.230/History/link_bmain2518_4.htm
http://203.155.220.230/History/govDep.htm
http://203.155.220.230/History/govDep.htm
http://203.155.220.230/Department/Frame.asp
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ภาพที ่1: แสดงลกัษณะโครงสรา้งองคก์รกรุงเทพมหานคร 
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ประวติัส านักการจราจรและขนส่ง 
          

กรงุเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย และเป็นศนูย์ รวมความเจรญิทุกดา้น
ของประเทศ  ไมว่า่จะเป็นดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน การศกึษา การเมอืง การปกครอง  
รวมไปถงึศลิปวฒันธรรมอนัหลากหลาย การเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาของทุกดา้น  ท าใหม้หา
นครแหง่น้ีเจรญิรดุหน้าอยา่งรวดเรว็  กลายเป็นแมเ่หลก็ขนาดใหญ่ทีด่งึดดูผูค้นจากทัว่ภู มภิาค
ของประเทศและจากนานาชาตใิหเ้ขา้มาท าการคา้  การลงทุน และประกอบอาชพี ท าให้
ประชากรเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็  และเนื่องจากการตัง้ถิน่ฐานแบบกระจายตวัเป็นพืน้ทีก่วา้ง ไม่
เป็นระบบผงัเมอืงทีด่ ีท าใหเ้กดิปญัหาหลากหลายดา้น โดยเฉพาะปญัหาดา้นการจราจร  จ านวน
รถยนตเ์พิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง แต่พืน้ผวิจราจรมอียูจ่ ากดั  ประกอบกบัระบบขนสง่มวลชนทีม่อียู่
ไมเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิาร  และคนบางสว่นขาดวนิยัในการใชร้ถใชถ้นน จงึท าใหก้ารจราจร
ตดิขดัมากขึน้ ก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม สุขภาพชวีติ  และ
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

การจดัการจราจรและขนสง่ในเขตกรงุเทพมหานครไดเ้ริม่ด าเนินการอยา่งมแีผนและ
เป็นระบบ ใน พ.ศ. 2514 เมือ่รฐับาลเยอรมนัไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืรฐับาลไทยภายใตโ้ครงการ
ความรว่มมอืระหวา่งรฐับาลทัง้สอง  โดยไดส้ง่ผูเ้ชีย่วชาญในนามบรษิทั F.H.Kocks Consulting 
Engineering Rhein Ruhring, GMBH, มาท างานรว่มกบัเจา้หน้าทีฝ่า่ยไทยในการส ารวจ
พจิารณาความเหมาะสมและวางแผนการจราจรในเขตกรงุเทพมหานคร  ซึง่ในพ .ศ.2516 
คณะรฐัมนตรมีมีตใิหจ้ดัตัง้หน่วยงานพเิศษตามขอ้เสนอของผูเ้ชีย่วชาญคอื  “ส านักงาน
วิศวกรรมจราจร กรงุเทพมหานคร” ขึน้ เมือ่วนัที ่12 มถุินายน พ.ศ. 2516 ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของกรุงเทพมหานคร  เพือ่ท าหน้าทีด่า้นการออกแบบวางผงัเฉพาะเพือ่แกไ้ขปญัหาจราจร  
รวมทัง้วางระบบขนสง่มวลชนในอนาคต  ต่อมาไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2518 จงึไดก้ าหนดใหเ้ป็นสว่นราชการระดบักอง ภายใต้
ชื่อ “กองวิศวกรรมจราจร” สงักดัส านกัปลดักรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่ 14 กุมภาพนัธ ์2518 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 จงึไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็น  “ส านักการจราจรและขนส่ง” หรอื สจส. 
ตามประกาศกรงุเทพมหานคร ณ  วนัที ่29 ธนัวาคม 2536 โดยมภีารกจิเกีย่วกบัการ ศกึษา 
ส ารวจ รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์วางแผน ออกแบบ พฒันาระบบโครงขา่ยถนน ระบบการจราจร
และขนสง่สนิคา้และมวลชน  พรอ้มทัง้สง่เสรมิความปลอดภยัดา้นการจราจรและขนสง่ในเขต
กรงุเทพมหานคร 
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(1) วิสยัทศัน์ (Vision) 
กรงุเทพมหานครมรีะบบการจราจรและขนสง่มวลชนทีไ่ดม้าตรฐานระดั บสากล ของ

เมอืงหลวงขนาดใหญ่ดว้ยระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมปีระสทิธภิาพ  รกัษาสิง่แวดลอ้มและ
ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 
 

(2) พนัธกิจ (Mission) 
1.ก าหนดมาตรการเพือ่ควบคุมปรมิาณการจราจร 
2.พฒันาระบบการจราจรและขนสง่ใหต้่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 
3.จดัระเบยีบการจราจรเพือ่ความสะดวก รวดเรว็ ประหยดั ปลอดภยัไรม้ลพษิ 
4.จดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกต่อการคมนาคมขนสง่ทัง้ทางบก ทางน ้า 
5.เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 
6.เสรมิสรา้งวนิยัจราจร 
7.พฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การวางแผนและการเผยแพรด่า้นการจราจรและขนสง่ 
 
(3) ยทุธศาสตร ์(Strategy) 
1.ควบคุมปรมิาณการจราจรใหเ้หมาะสมในแต่ละพืน้ที ่
2.พฒันาประสทิธภิาพของระบบการจราจรและการขนสง่ 
3.สง่เสรมิความปลอดภยัในการสญัจรและลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
4.เพิม่โอกาสการใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะของกรงุเทพมหานครใหก้บัประชาชนทุกกลุ่ม 
5.ปรบัปรงุการบรหิารจั ดการดา้นการจราจรและขนสง่ใหม้ปีระสทิธภิาพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยสีมยัใหมก่บัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
6.เสรมิสรา้งวฒันธรรมจราจรและเพิม่การมสีว่นรว่มของประชาชน  ในการพฒันาระบบ
การจราจรและขนสง่ 
7.พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการจราจรและขนสง่ 

 
โครงสร้างองคก์รส านักการจราจรและขนส่ง 
 
ส านกัการจราจรและขนสง่จะประกอบไปดว้ย  5 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่  ส านกังาน

เลขานุการ กองนโยบายและแผนงาน  ส านกังานวศิวกรรมจราจร  กองพฒันาระบบจราจร  และ
กองการขนสง่ ดงัรายละเอยีดดงัภาพที ่2  
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ภาพที ่2: โครงสรา้งองคก์รของส านกัการจราจรและขนสง่ 
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บทบาทหน้าท่ีตามโครงสร้างอ งคก์ร ของกลุ่มงานระบบจราจรอจัฉริยะกอง
พฒันาระบบจราจร ส านักการจราจรและขนส่ง 
 

กองพฒันาระบบจราจร 
มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการศกึษา ส ารวจ ออกแบบ ตดิตัง้ ตรวจสอบ บ ารุงรกัษา 

บรหิารจดัการและพฒันาระบบการจราจรและขนสง่อจัฉรยิะ (Intelligent Transport System 
(ITS)) ควบคุม ก ากบั ดแูล และประเมนิผล  โครงการระบบจราจรอจัฉรยิะใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ดา้นการจราจรและขนสง่ การส ารวจ ออกแบบ  ตดิตัง้ ดแูลบ ารุงรกัษาและพฒันาระบบควบคุม
การจราจรและระบบเครอืขา่ยสือ่สารของกรุงเทพมหานคร  เป็นศนูยก์ลางควบคุมการจราจรและ
ประสานงานเชื่อมโยงขอ้มลูการจราจรกบัหน่วยงานอื่น และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่ง
งานภายในสว่นราชการ ดงัน้ี 

กลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ 
มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั  การศกึษา ส ารวจ ออกแบบ ตดิตัง้ ตรวจสอบ บ ารุงรกัษา  

บรหิารจดัการและพฒันาระบบการจราจรและขนสง่อจัฉรยิะ (Intelligent Transport System 
(ITS)) ต่างๆ ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพดา้นการจราจรและขนสง่อยา่ง
สงูสุด รวมทัง้วเิคราะหผ์ลกระทบการจราจรและขนสง่โดยสบืเนื่องจากการใชเ้ทคโนโลยอีจัฉรยิะ  
ก ากบั ควบคุมโครงการป้ายจราจรอจัฉรยิะ ทีจ่อดรถแทก็ซีอ่จัฉรยิะ ทีจ่อดรถอจัฉริ ยะ ป้าย
รถเมลอ์จัฉรยิะ และระบบการจราจรขนสง่อจัฉรยิะต่างๆ  พรอ้มทัง้ประสานงานดา้นการจราจร
กบัหน่วยงานอื่น และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  
1.2 ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 

 
กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงทีม่ปีระชากรเกนิกวา่ 10 ลา้นคน  และมจี านวนยวดยาน

พาหนะทีค่บัคัง่มาก  ในขณะทีพ่ืน้ทีผ่วิจราจรมจี ากดั  แต่ปรมิาณยวดยานพาหนะและประชาชน
คนเดนิเทา้มเีพิม่ขึน้ตลอดเวลา  การขา้มถนนจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัของประชากร
ในกรงุเทพมหานคร  ท าใหม้กีารรอ้งเรยีนถงึความปลอดภยัในการขา้มถนน  เป็นสาเหตุใหม้ี
การสรา้งสะพานคนเดนิขา้มถนนจ านวนมากจนกลายเป็นเมอืงหลวงทีม่สีะพานคนเดนิขา้มมาก
ทีส่ดุในโลก  แต่กย็งัมกีารรอ้งเรยีนถงึความไมป่ลอดภยัในการขา้มถนนในถนนสายต่าง ๆ  ซึง่
ส านกัการจราจรและขนสง่ไดด้ าเนินการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนชนิดกดปุม่ทดแทน
การสรา้งสะพานคนเดนิขา้ม  แต่กย็งัมปีญัหาอุปสรรคจ านวนมาก  เชน่  ผูข้บัรถยนตไ์มห่ยุดรถ
ใหค้นขา้มถนนเพราะหยุดรถไมท่นั  หรอืประชาชนคนขา้มถนนไมข่า้มถนนตามจงัหวะสญัญาณ
ไฟจราจร  คนพกิารไมไ่ดร้บัความสะดวกในการขา้มถนนตามจุดทีก่ าหนด  เชน่  ไมไ่ดล้ดระดบั
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ทางเทา้ส าหรบัรถเขน็คนพกิาร  ไมม่สีญัญาณหรอืเสยีงใหค้น ตาบอดไดท้ราบจุดทีจ่ะขา้มถนน
ได ้เป็นตน้   

ส านกัการจราจรและขนสง่ไดต้ระหนกัถงึปญัหาความไมป่ลอดภยัในการขา้มถนน  จงึได้
ประชุมเจ้ าหน้าทีเ่พือ่หาแนวทางในการแกไ้ข  โดยด าเนินการตามนโยบายของผูบ้รหิาร
กรงุเทพมหานคร  ในการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั คอืระบบอจัฉรยิะมาใชก้บัสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนน  มรีะบบแสดงตวัเลขนบัถอยหลงัใหผู้ข้บัรถยนตไ์ดร้บัรูแ้ละหยดุรถไดท้นั  มรีะบบแสดง
ตวัเลขนบัถอยหลงัเพือ่ใหค้นขา้มถนนไดร้บัรูว้า่จะไดจ้งัหวะขา้มถนนเมือ่ไรเพือ่ลดการฝา่ฝืน
สญัญาณไฟจราจร  มรีะบบเสยีงเตอืนและแป้นกดอกัษรเบลล ์  พรอ้มท าทางลาดลดระดบัทาง
เทา้  อ านวยความสะดวกแก่คนพกิาร  โดยไดเ้ริม่ทดลองปรบัปรงุสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
ชนิดกดปุม่ในปี 2548  บรเิวณหน้าศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 1  ถนนดนิสอ  ใหเ้ป็นสญัญาณ
ไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะซึง่ไดร้บัการตอบสนองอยา่งดจีากประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร  และสถานี
ต ารวจนครบาลทอ้งทีใ่หค้วามรว่มมอืในการเปิดใชง้านตลอดเวลา  ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครจงึ
ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหส้ านกัการจราจรและขนสง่ด าเนินการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร คนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะ จ านวน 32 จุด เมือ่ปี 2548  หลงัจากเปิดใชง้านแลว้ ส านกัการจราจรและขนสง่
ไดป้ระเมนิผลการใชง้าน พบวา่ในบางชว่งเวลาทีส่ภาพการจราจรเบาบาง ประชาชนทีข่า้มถนนจะ
ฝา่ฝืนขา้มถนนโดยไมร่อสญัญาณไฟจราจร   เมือ่ผูข้บัรถยนตห์ยุดรถตามจงัหวะสญัญาณไฟ
จราจรแต่ไมม่คีนขา้มถนน  ท าใหผู้ข้บัรถเกดิความไมพ่อใจ  อนัจะเป็นเหตุใหผู้ข้บัรถฝา่ฝืน
สญัญาณไฟจราจรได ้ส านกัการจราจรและขนสง่จงึไดพ้ฒันาการใชง้านใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
โดยตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจการใชง้าน  หากประชาชนขา้มถนนไปก่อนจงัหวะสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนน  อุปกรณ์ตรวจการใชง้านจะปรบัสญัญาณ ไฟจราจรส าหรบัรถยนตใ์หไ้ดส้ญัญาณไฟ
เขยีวโดยอตัโนมตั ิ ผูข้บัรถยนตจ์ะไมต่อ้งหยดุรถในกรณีทีไ่มม่คีนรอขา้มถนน 

 
ส านกัการจราจรและขนสง่ ทางกรงุเทพมหานคร ไดด้ าเนินการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร

คนเดนิขา้มถนนอจัฉรยิะระบบจราจรอจัฉรยิะ(สามารถดรูายละเอยีดระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะดงัแสดงในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ) และมกีารพฒันาระบบสญัญาณไฟ
จราจรคนเดนิขา้มถนนอยา่งต่อเน่ื อง เพือ่สนองนโยบายเพือ่บรรเทาปญัหาการจราจร และเพิม่
ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารการขา้มถนนในเขตกรงุเทพมหานคร  

 
การบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของกลุ่มงาน

ระบบจราจรอจัฉรยิะ กองพฒันาระบบจราจร ส านกัการจราจรและขนสง่ ก รงุเทพมหานคร นัน้ 
จากการสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการกองพฒันาระบบจาจร และหวัหน้ากลุ่มงานระบบจราจรอจั ฉรยิะ
(อา้งองิจากภาคผนวก ก) น ามาวเิคราะหส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะหลกั ไดแ้ก่ 

 



 

 

11 

11 

(1) การพจิารณาความเหมาะสมการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  
 การพจิารณาและส ารวจความเหมาะสมของการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้ม

ถนนอจัฉรยิะตามทีห่น่วยงาน ไดด้ าเนิน โครงการซึง่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณประจ าปีและ
โครงการจากการรอ้งเรยีนหรอืจากการรอ้งขอจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐัอื่นๆ
และเอกชน 

 
(2) การก ากบัดแูลใหส้ญัญาณไฟจราจรสามารถใชก้ารได้ ตามสญัญาจา้ง  ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 
- การก ากบัดแูลภายใตใ้นระยะเวลารบัประกนัหลงัจากการติ ดตัง้สญัญาณไฟ

จราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
การก ากบัดแูลกา รใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉ ริยะ

หลงัจากไดม้กีารท าสญัญาจา้งกบัผูร้บัจา้งซึง่อยูใ่นระยะเวลารบัประกนั โดยมี
การออกส ารวจและตรวจสอ บเมือ่ตรวจสอบพบขอ้บกพรอ่งหรอืไดร้บัแจง้จาก
ประชาชนหรอื ได้รบัเรือ่งรอ้งเรยีน ท าการ ตรวจสอบและแจง้ไปยงัผูร้บัจา้งให้
ด าเนินการแกไ้ขตามทีไ่ด้ ตรวจสอบ และผูร้บัจา้งจะสง่รายงานผล กลบัมายงัผู้
วา่จา้ง(หน่วยงานของรฐั ) ตามระยะเวลาทีร่ะบุในระยะเวลาของสญัญา  ถา้การ
ด าเนินการเกดิล่าชา้กวา่ทีก่ าหนดจะมกีาร สงวนสทิธิปรบัตามในสญัญาจา้ง ซึง่
จะมผีูค้วบคุมงานทีไ่ดร้บัหมายแต่งตัง้จากผูว้า่จา้งเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ ก ากบั
ดแูล 

 
- การก ากบัดแูลภายใตใ้นระยะเวลาสญัญาการบ ารุงรกัษาสญัญาณไฟจราจรคน

ขา้มถนนอจัฉรยิะภายหลงัจากหมดระยะเวลารบัประกนั 
การก า กบัดแูลการใช้ งานสญัญาณ ไฟจราจรคนขา้มถนน อจัฉรยิะ

หลงัจากหมดระยะเวลารบัประกนั และไดม้กีารท าสญัญาการบ ารุงดแูลรกัษา
จา้งกบัผูร้บัจา้ง เป็นระยะเวลาทีก่ าหนดตามในสญัญา โดย เจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบเมือ่ตรวจสอบพบขอ้บกพรอ่งหรอืไดร้บัแจง้จาก
ประชาชนรวมทัง้ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน ท าการตรวจสอบและแจง้ไปยงัผูร้บัจา้งให้
ด าเนินการแกไ้ขตามทีไ่ดต้รวจสอบ และผูร้บัจา้งจะสง่รายงานผลกลบัมายงัผู้
วา่จา้ง(หน่วยงานของรฐั) ตามระยะเวลาทีร่ะบุในสญัญา  ถา้เกดิ การด าเนินการ
ล่าชา้กวา่ทีก่ าหนดจะมกีารปรบัตามในสญัญาจา้ง ซึง่จะมผีูค้วบคุ มงานทีไ่ดร้บั
หมายแต่งตัง้จากผูว้า่จา้ง(หน่วยงานรฐั) เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบก ากบัดแูล 
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(3) การก ากบัดแูลใหส้ญัญาณไฟจราจรสามารถใชก้ารได้  24 ชัว่โมง ตามบรเิวณเขต
พืน้ทีท่ีค่วามรบัผดิชอบ 

การก ากบัดแูลการใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะโดยมกีารแบ่ง 
พืน้ทีก่ารดกู า กบัและตรวจสอบ ของเจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ควบคูก่บัการ
ก ากบัดแูลใหส้ญัญาณไฟจราจรสามารถใชก้ารไดต้ามสญัญาจา้งทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 
 

(4) การพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะอยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพปจัจุบนัการก ากบัดแูลการใชง้านสญัญาณไฟ 

จราจรคนขา้มถนนอจัฉ ริยะโดยพฒันาสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจั ฉรยิะใหม้คีวาม
เหมาะสมมากขึน้ เชน่ มกีารสรา้งอาณาเขตพืน้ทีร่อขา้ม การจดัท าตวัอกัษรบนถนนบอกรถยนต์
ระวงัมทีางขา้มขา้งหน้า ปรบัปรงุระบบใหเ้สถยีรขึน้ เป็นตน้ 

 
จากการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ นัน้ 

จ าเป็นตอ้ง มกีารก ากบัดแูลอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  เน่ืองจากสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะนัน้ได้เปิดใชง้านตลอด  24 ชัว้โมง  เพือ่อ านวยควา มสะดวกและความปลอดภยัแก่
ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารการขา้มถนน จากการสมัภาษณ์ (อา้งองิจากภาคผนวก ก แบบแนวทาง
สมัภาษณ์ ระยะที่1) พบวา่หลงัจากการใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไปแลว้นัน้ 
พบวา่มกีารรอ้งเรยีนจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ในเรือ่งความขดัขอ้งระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะซึง่บางครัง้ไมส่ามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ก่อใหเ้กดิความไมส่ะดวก
ต่อการใชบ้รกิารขา้มถนนและผูส้ญัจรบรเิวณเหล่านัน้  ซึง่ทางเจา้หน้าทีข่องรฐัที่มหีน้าทีก่ ากบั
ดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะกไ็มส่ามารถดแูลใหท้ัว่ถงึตลอดเวลา เน่ืองจาก
มปีจัจยัต่างๆมาเกีย่วขอ้ง อาทเิชน่ เจา้หน้าทีไ่ดร้บัมอบหมายบางคนท างานไมเ่ตม็ที ่การละเลย
หน้าทีท่ี่อยู่ในความไดร้บัผดิชอบ ของตน  เป็นตน้  ซึง่เป็นสาเหตุอยา่งหน่ึงที่ ท าใหก้ารบรหิาร
ก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ  

ส าหรบัการบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะนัน้ มเีรือ่งรอ้ง
ทุกขจ์ากประชาชน หรอืหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐัและเอกชน ดงัตวัอยา่งขอ้มลูในตาราที ่ 1 และ
สถติขิอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีเ่กดิจากการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ ดงัตารางที ่2 และแผนภาพที ่1 
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ตารางที ่1: ตวัอยา่งขอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีเ่กดิ จากการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ  

ล า 
ดบั  

 

หน่วยงาน
เจ้าของ
ทะเบียน 

เลขท่ีรบั
แจ้ง 

วนัท่ี
รายงานผล 

รายละเอียด 
 

1 ศนูย1์555 62299/51 02/05/2551 หน้ากระทรวงแรงงานถนนมติรไมตร ีเขต
ดนิแดงบรเิวณหน้ากระทรวงแรงงาน
ดงักลา่วพบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะดบัช ารุดประมาณ 1 อาทติยแ์ลว้
สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนทีใ่ช้
เสน้ทางสญัจรผา่นไปมาในบรเิวณดงักลา่ว
เป็นอยา่งมาก 

2 ศนูย ์1555 67215/51 14/05/2551 ปากซอยกรุงเทพ-นนท ์ถนนกรุงเทพ-นนท ์
เขตบางซื่อบรเิวณหน้าปากซอยดงักลา่วไม่
มสีญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ
เนื่องจากบรเิวณดงักลา่วมรีถวิง่สญัจรผา่น
ไปมาดว้ยความเรว็สรา้งความไมส่ะดวก
ใหก้บัประชาชนผูท้ีส่ญัจรขา้มถนนบรเิวณ
ดงักลา่วเป็นอยา่งมาก 

3 ส านกังาน 
เลขนุการผูว้า่
ราชการ
กรุงเทพ 
มหานคร 

120291/51 21/08/2551 ประชาชนขอใหต้ดิตัง้สญัญาณไฟจราจร
อจัฉรยิะบรเิวณทางมา้ลายใกลป้ากซอย4 
ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 เขตประเวศเพือ่
อ านวยความสะดวกในการขา้มถนน 

4. ศนูย ์1555 166775/51 17/11/2551 ซอยอ่อนนุช 57 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ
บรเิวณปากซอยดงักลา่ว พบสญัญาณไฟ
จราจรไฟเขยีว- แดง ช ารุดประมาณ 1 
สปัดาหแ์ลว้สรา้งความไมส่ะดวกใหก้บั
ประชาชนผูท้ีข่บัรถสญัจรผา่นไป มาภายใน
บรเิวณดงักลา่วเป็นอยา่งมากเกรงวา่อาจ
ก่อเกดิอนัตรายได ้
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ตารางที่ 1: ตวัอยา่งขอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีเ่กดิจากการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ (ต่อ) 

ล า 
ดบั 

 

หน่วยงาน
เจ้าของ
ทะเบียน 

เลขท่ีรบั
แจ้ง 

วนัท่ี
รายงานผล 

รายละเอียด 
 

5 ศนูย ์1555 182131/51 18/12/2551 หน้าโรงเรยีนวดัอนิ ทรารามถนนเทดิไท 
เขตธนบุร ีบรเิวณหน้าโรงเรยีนดงักลา่ว
พบวา่สญัญาณไฟจาจรคนขา้มถนน ช ารุด 
ดบั สรา้งความไมส่ะดวกใหก้บัประชาชนที่
สญัจรผา่นไปมาและดกรงวา่อาจเกดิ
อนัตรายกบัเดก็นกัเรยีนและประชานทีข่า้ม
ถนนไปมาในบรเิวณดงักลา่ว 

6 ศนูย1์555 2145/52 6/01/2552 วดัพระแกว้ถนนหน้าพระลานเขตพระนคร
บรเิวณถนนชว่งทางเขา้วดัพระแกว้ซือ้ปะตู
ศลิปกร (ลานน ้าพุ ) พบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนช ารุด มาเป็นเวลานานแลว้ 
สรา้งความไมส่ะดวกใหป้ระชาชนทีม่า
สญัจรผา่นไปมาและเกรงวา่เป็นอนัตรายได ้

7 ศนูย1์555 5694/52 
 

13/01/2552 
 

หา้งเซน็จรูีเ่ดอะมฟูวีซ่อยรางน ้าถนนพ ญา
ไทเขตราชเทว ีบรเิวณหน้าหา้งดงักลา่วพบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มขดัขอ้ง (ลกัษณะ
เป็นไฟสเีหลอืงกระพรบิตลอดเวลา ) ท าให้
ประชาชนผูท้ีส่ญัจรผา่นไปมาบรเิวณ
ดงักลา่วเดอืดรอ้นเป็นอยา่งมากเกรงวา่อาจ
ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

8 ศนูยร์บัแจง้ทุก
กองกลาง
ส านกัปลดั
กรุงเทพ 
มหานคร 

6648/52 15/01/2552 ขอใหพ้จิาณาซ่อมแซมระบบสญัญาณไฟ
จราจรขา้มถนน (ทางมา้ลาย)บรเิวณถนนศรี
อยธุยา แขวงดุสติ กรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้
รอ้งเดนิทางผา่นเสน้ทางดงักลา่วโดยกด
สญัญาณไฟเพือ่ขา้มถนนแต่ปรากฏวา่
สญัญาณไฟสีเขยีวไมส่ามารถใชง้านได ้ซึง่
อาจสง่ผลใหป้ระชาชนทีเ่ดนิผา่นเสน้ทาง
ดงักลา่วไมร่บัความสะดวกและอาจไดร้บั
อุบตัเิหตุจาการขา้มถนนได ้



 

 

15 

15 

ตารางที่ 1: ตวัอยา่งขอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีเ่กดิจากการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ (ต่อ) 

ล า 
ดบั 

 

หน่วยงาน
เจ้าของ
ทะเบียน 

เลขท่ีรบั
แจ้ง 

วนัท่ี
รายงานผล 

รายละเอียด 
 

8 ศนูยร์บัแจง้ทุก
กองกลาง
ส านกัปลดั

กรุงเทพมหาน
คร 

6648/52 15/01/2552 ขอใหพ้จิาณาซ่อมแซมระบบสญัญาณไฟ
จราจรขา้มถนน (ทางมา้ลาย)บรเิวณถนนศรี
อยธุยา แขวงดุสติ กรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้
รอ้งเดนิทางผา่นเสน้ทาง ดงักลา่วโดยกด
สญัญาณไฟเพือ่ขา้มถนนแต่ปรากฏวา่
สญัญาณไฟสเีขยีวไมส่ามารถใชง้านได ้ซึง่
อาจสง่ผลใหป้ระชาชนทีเ่ดนิผา่นเสน้ทาง
ดงักลา่วไมร่บัความสะดวกและอาจไดร้บั
อุบตัเิหตุจาการขา้มถนนได ้

9 ศนูย ์1555 79162/52 22/05/2552 ซอยโยธนิพฒันา ถนนประดษิฐป์ระนูธรรม
เขตลาดพร้าวบรเิวณหน้าปากซอยดงักลา่ว 
พบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ
ช ารุดประมาณ 1 สปัดาหแ์ลว้ สรา้งความไม่
สะดวกแก่ผูส้ญัจรผา่นบรเิวณดงักลา่วเป็น
อยา่งมากเกรงวา่จะเกดิอุบตัเิหตุได ้

10 ศนูยร์บัแจง้
ทุกขก์ลาง
ส านกัปลดั
กรุงเทพ 
มหานคร 

81294/52 25/05/2552 ขอความชว่ยเหลอืให้ ตดิตัง้สญัญาณไฟคน
ขา้มถนน บรเิวณซอย 6 และ 8 ถนน
ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขต
ลาดกระบงั  เน่ืองจากปจัจุบนับรเิวณ
ดงักลา่วไมม่สีญัญาณไฟคนขา้มถนนซึง่มี
การจราจรคบัคัง่ รถยนตป์ระเภทต่างๆ
สญัจรดว้ยความรวดเรว็และเกดิอุบตัเิหตุ
บอ่ยครัง้ 
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ตารางที่ 1: ตวัอยา่งขอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีเ่กดิจากการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ (ต่อ) 

ล า 
ดบั  

 

หน่วยงาน
เจ้าของ
ทะเบียน 

เลขท่ีรบั
แจ้ง 

วนัท่ี
รายงานผล 

รายละเอียด 
 

11 ศนูยร์บัแจง้
ทุกขก์ลาง 
ส านกัปลดั
กรุงเทพมหาน
คร 

202583/52 08/12/2552 ท าไมไฟจราจรหน้าโรง เรยีนเทคนิควมิล
บรหิารธุรกจิในชว่งเชา้ทีป่ระชาชนไป
ท างานหรอืนกัเรยีนไปโรงเรยีนตอ้งเดนิขา้ม
ถนนตรงป้ายรถเมลห์น้าโรงเรยีนเทคนิค
วมิลบรหิารธุรกจิซึง่มไีฟจราจรแบบมอืกด
เองแต่ท าใชว่งเชา้ถงึไมเ่ปิดสญัญาณไฟ
จราจรให้(ไปท างานชว่ง เวลา 7.00-7.30)ที่
ตอ้งวิง่ขา้มถนนโดยไมเ่ปิ ดสญัญาณไฟแดง
ใหก้ด ซึง่อนัตรายมากในการข้ ามถนนและ
ตอ้งใชเ้วลานานนานมากกว่ าจะมผีูม้นี ้าใจ
จอดรถใหข้า้มถนนบางครัง้ไฟแดงรถบาง
คนักไ็มจ่อด ซึง่อนัตารายมาก 

12 ศนูย ์1555 5133/53 15/01/2553 โรงเรยีนวดัแกว้แจม่ฟ้า ถนนสีพ่ระยา เขต
บางรกั พบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มดบั 
ช ารุดมาประมาณ2 เดอืน ท าใหผู้ส้ญัจรผา่น
บรเิวณดงักลา่วไมไ่ดร้บัความสะดวกสรา้ง
ความความเดอืดรอ้นเป็นอยา่งมาก 

ทีม่า: ผลการด าเนินงานระหวา่งปี 2550 ถงึปี 2551 ส านกัการจราจรและขนสง่ 
 
ตารางที่ 2: สถติขิอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีเ่กดิการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพระหวา่งปี 2551 ถงึปี 2553 (สิน้สดุวนัที ่20 มกราคม 2553) 

ล าดบั เดือน 
จ านวนการร้องทุกข ์

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
1 มกราคม 0 3 7 
2 กุมภาพนัธ ์ 2 1 - 
3 มนีาคม 0 4 - 
4 เมษายน 0 5 - 

5 พฤษภาคม 3 11 - 



 

 

17 

17 

ตารางที่ 2: สถติขิอ้มลูเรือ่งราว รอ้งทุกขท์ีเ่กดิการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพระหวา่งปี 2551 ถงึปี2553 (สิน้สดุวนัที ่20 มกราคม 2553)(ต่อ) 

ล าดบั เดือน 
จ านวนการร้องทุกข ์

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

6 มถุินายน 0 11 - 
7 กรกฎาคม 1 10 - 

8 สงิหาคม 1 16 - 

9 กนัยายน 0 8 - 

10 ตุลาคม 0 9 - 

11 พฤศจกิายน 6 14 - 

12 ธนัวาคม 5 13 - 

 รวม 18 105 7 
ทีม่า: ผลการด าเนินงานระหวา่งปี 2550 ถงึปี 2551 ส านกัการจราจรและขนสง่ 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 
แผนภาพที ่1: สถติขิอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขท์ีเ่กดิการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม

ถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพอจัฉรยิะระหวา่งปี 2551 ถงึปี 2553 
(สิน้สดุวนัที ่20 มกราคม 2553) 

 
จากตวัอยา่งขอ้มลูและสถติเิรือ่งรอ้งทุกขพ์บวา่มลีกัษณะการรอ้งทุกขแ์บ่งออกเป็นสอง 

ลกัษณะได้แก่ รอ้งทุกขเ์รือ่งความขดัขอ้งของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและ
เรือ่งขอความชว่ย อนุเครา ะห์ตดิตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะในบรเิวณที่
จ าเป็นต่อการใชบ้รกิารขา้มถนนของประชาชน  
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ส าหรบัปญัหาของความขดัขอ้งหลงัจากการใชง้านระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะทีเ่กดิขึน้นัน้ ซึง่มาจากการรอ้งทุกขด์งัในตารางที ่1 และตารางที ่2 ขา้งตน้นัน้เพยีงอยา่ง
เดยีว แต่ยงัสามารถทราบจากหลายชอ่งทางต่างๆ ไดแ้ก่  

 การส ารวจของเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไปส ารวจและตรวจสอบ 
 การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากประชานทีม่าใชบ้รกิาร  ผา่นทางโทรศพัทม์ายงัที่

หน่วยงานกองพฒันาระบบจราจร ส านกัการจราจรและขนสง่  และศนูยค์วบคุม
จราจรซึง่มเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานตลอด 24 ชัว่โมง 

 การรอ้งเรยีนผา่นศนูย ์Hotline 1555  กรงุเทพมหานคร 
 การรอ้งเรยีนผา่นเวบ็ไซตส์ านกัการจราจรและขนสง่ 
 เจา้หน้าทีต่ ารวจจราจร  
 หนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

ซึง่ความขดัขอ้งหลงัจากการใชง้านระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีเ่กดิขึน้ 
อาทเิชน่  

 สญัญาณไฟจราจรคา้ง 
 ตวัเลขนบัเวลาถอยหลงัของคนขา้มหรอืรถยนตด์บั 
 ตวัเลขนบัเวลาถอยหลงัของคนขา้มหรอืรถยนตค์า้ง 
 ตูค้วบคุมสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใชก้ารไมไ่ด ้
 กดปุม่เพือ่ขา้มถนนแคส่ญัญาณไฟจราจรไมท่ างาน  
 กดปุม่เพือ่ใหไ้ดส้ญัญาณไฟจราจรใหเ้ป็นสเีขยีวเพือ่ในกาน ขา้มถนนแต่

สญัญาณไฟจราจรส าหรบัรถยนตห์ยุดไมเ่ปลีย่นเป็นสญัญาไฟจราจรจรจากสี
เขยีวเป็นสแีดง 

 ตวัจบัความเคลื่อนไหวท างานผดิปกต ิท าใหส้ญัญาณไฟจราจรคนขา้มและ
สญัญาณไฟจราจรส าหรบัรถยนตไ์มท่ างาน 

 ระบบเสยีงเตอืนไมท่ างาน 
 เจา้หน้าทีต่ ารวจปิดการใชง้าน หรอืเปิดสญัญาณไฟจราจรกร ะพรบิแทน 

เน่ืองจากมหีลายสาเหตุ เชน่ จุดตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ
ไมม่คีวามเหมาะสมเป็นตน้ ท าใหเ้กดิการจราจรตดิขดัอยา่งมาก 

 
จากความขดัขอ้งเหล่านัน้ซึง่ไดม้กีารด าเนินการแกไ้ขความขดัขอ้งของระบบสญัญาณ

ไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีซ่ึง่ไดร้วบรวมดงัขอ้มลูสถติใิน ตารางที ่3 และแผนภาพที ่2 
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ตารางที่  3: สถติิการด าเนินการแกไ้ข ความขดัขอ้ง ของระบบ สญัญาณไฟจราจร คนขา้มถนน
อจัฉรยิะซึง่ไดจ้ากการตรวจสอบและจากการรอ้งเรยีนโดยภาพรวม ประจ าปี 2549 ถงึปี 2552 

ล าดบั เดือน 
จ านวนครัง้ท่ีได้มีการแจ้งด าเนินการแก้ไข 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
1 มกราคม - 17 15 11 
2 กุมภาพนัธ ์ - 13 9 16 
3 มนีาคม 16 7 0 44 
4 เมษายน 22 12 8 47 
5 พฤษภาคม 12 14 6 59 
6 มถุินายน 18 22 2 38 
7 กรกฎาคม 15 15 0 54 
8 สงิหาคม 10 27 5 50 
9 กนัยายน 21 9 5 45 
10 ตุลาคม 18 18 3 46 
11 พฤศจกิายน 14 13 4 49 
12 ธนัวาคม 11 16 3 51 
 รวม 157 183 60 269 

 ทีม่า: รายงานผลการด าเนินงานการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะ กองพฒันาระบบจาจร ส านกัการจราจรและขนสง่ 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552

 
แผนภาพที ่2: แสดงสถติกิารด าเนินการแกไ้ขความขดัขอ้งของระบบสญัญาณไฟจราจร 

คนขา้มถนนอจัฉรยิะโดยภาพรวมประจ าปี 2549 ถงึปี2552 
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จากขอ้มลูการการแจง้การด าเนินการแกไ้ขความขดัขอ้งของระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะ ทีซ่ึง่ไดจ้ากการตรวจสอบจากเจา้หน้าทีจ่ากการรอ้งเรยีน นัน้ ไดท้ าการ
สมัภาษณ์  จากเจา้หน้าทีข่องรฐัทีก่ ากบัดแูลเกีย่วกบัสญัญาณไฟจราจรคนข้ ามถนนเบือ้งตน้  
(อา้งองิจากภาคผนวก ก ) น ามาวเิคราะห์ พบวา่ การด าเนินการแกไ้ขความขดัขอ้งของระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะนัน้ พบวา่  

 การแกไ้ขใหใ้ชง้านตามปกตแิลว้เสรจ็นัน้ด าเนินการล่าชา้  
 การด าเนินการแกไ้ขความขดัขอ้งไปแลว้แต่กย็งัมกีารรอ้งเรยีนจากผูใ้ชม้าอกี

หลายครัง้ 
 ปิดการใชง้านชัว่คราวจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
 การปรบัเปลีย่นเป็นสญัญาไฟจราจรกระพรบิสเีหลอืงแทนสญัญาณไฟจราจร

อจัฉรยิะเน่ืองจากพืน้นัน้ไมส่ามารถใหใ้ชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะทีเ่หมาะสมได ้

 
จากทีก่ล่าวไปนัน้ ท าให้สง่ผลกระทบต่อการใชบ้รกิารขา้มถนนแล ะความปลอดภยัของ

ผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนน และผูส้ญัจร  เน่ืองจากสภาพทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว จะเหน็วา่ การก ากบั ดแูล
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจั ฉรยิะในปจัจุบนั  ยงัไมต่อบสนองกบัวตัถุประสงคข์องกอง
พฒันาระบบจราจรและสนองนโยบายของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครเทา่ทีค่วร และสง่ผลต่อความ
ปลอดภยัของการจราจรในการใชบ้รกิารขา้มถนนทีล่ดลง   

 

1.3 ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้  
 
จากสถติเิรือ่งรอ้งทุกขแ์ละความขดัขอ้ง จะพบวา่การทีเ่กดิความขดัขอ้งสง่ผลกระทบต่อ

ความปลอดภยัการใชบ้รกิารขา้มถนนถนนของประชาชน และความปลอดภยัของการจราจรบน
ทอ้งถนน  ซึง่ทราบไดจ้ากประชาชนทีไ่ดร้อ้งเรยีนความเดอืดรอ้น และจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ
จราจร ทีไ่ดก้ล่าวฝากมายงัเจา้หน้าทีข่องหน่วยงาน แต่ทางหน่วยงานไมไ่ดก้ารรวบรวมสถติกิาร
รอ้งเรยีนดา้นความปลอดภยัและอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม เพยีงแต่ไดท้ าการจดัเกบ็
และรวบรวม ความขดัข้ องของสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและผลการซ่อมแซม
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะแลว้เทา่นัน้ 

ดงันัน้การบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ทีย่งั
ขาดประสทิธภิาพนัน้ ท าให้ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ บางตวัไมส่ามารถใชง้านได ้
24 ชัว่โมงซึง่ท าใหเ้กดิขอ้รอ้งเรยีนจากประชาชนและจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ อาทเิชน่ 
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 ผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนไมส่ามารถใช้ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ใน
การขา้มได ้

 ผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนมโีอกาสโดนรถเฉี่ยวชนในชว่งการเดนิขา้มถนนl^’ 
 รถยนตไ์มส่ามารถมองเหน็สญัญาณไฟจราจรรถยนตบ์อกใหร้ถหยดุในกรณีเมือ่

สญัญาณไฟจราจรคนใหส้ญัญาณคนขา้มถนนท างาน 
 การจราจรตดิขดัหนกัเน่ืองจากการตดิตัง้ สญัญาณไฟจราจรใกลท้างแยกมาก

เกนิหรอืตดิตัง้ใกลส้ญัญาณไฟจราจรชนิดเดยีวกนัหรอืชนิดอื่น 
 การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะบงัหน้ารา้น ท าใหก้ารคา้ขาย

ล าบาก 
 การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขวางทางเดนิบนทางเขา้มาก

เกนิไป สญัจรทางเทา้ล าบาก เป็นตน้ 
ดงันัน้ก าร บรหิาร ก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ทีม่ี

ประสทิธภิาพจงึมคีวามส าคญัเน่ืองจาก การพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  
และการใชง้านระบบ สญัญาณไฟจราจรคนข้ ามถนนอจัฉรยิะ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง  และท าการแกไ้ขซ่อมแซมความขดัขอ้งไดอ้ยา่งทนัททีนัใด เพือ่สนองนโยบายเพือ่
บรรเทาปญัหาการจราจร และเพิม่ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารการขา้มถนนในเขต
กรงุเทพมหานครไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
 
1.4 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพือ่ศกึษาระบบการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
2. เพือ่วเิคราะหส์าเหตุของปญัหาและแนวทางการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจร 

คนขา้มถนนอจัฉรยิะใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
3. เพือ่ก าหนด กลยทุธเ์พือ่พฒันา ประสทิธภิาพ ในการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ

สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การศกึษา กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของกรุงเทพมหานคร  ซึง่จะศกึษาเกีย่วกบัระบบการ
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ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ภายใตช้่ วงการรบัประกนัและชว่งการ
บ ารุงรกัษา 
 ส าหรบัการไดม้าขอ้มลู ซึง่ไดม้าจาก 2 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 

1.การศกึษาและรวบรวบขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.การสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

- เจา้หน้าทีค่วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
- เจา้หน้าทีค่วบคุม งานการบ ารุงรักษาสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม ถนน

อจัฉรยิะ 
- เจา้หน้าทีก่ าหนดรา่งขอบเขตงาน และขอ้ก าหนดรายละเอยีดของ 
  สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
- หวัหน้ากลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ 
- ผูอ้ านวยการกองพฒันาระบบจาจราจร 

 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
ระยะสัน้ 
 

1.ท าใหท้ราบถงึสาเหตุของปญัหาการก ากบัคุมดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะ 

2.ท าใหท้ราบแนวทางและกลยทุธพ์ฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการก ากบัดแูล
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 

 
ระยะกลาง 
 
 สรา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนใหเ้พิม่มากขึน้ 
 
ระยะยาว 
 

การพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานครใหม้ี
ประสทิธภิาพและต่อเน่ือง 
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1.7 นิยามค าศพัท ์
 

ระบบขนสง่อจัฉรยิะ (Intelligent transportation systems: ITS) หมายถงึการสือ่สาร
เชื่อมโยงระหวา่งคน รถยนต ์และถนนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นปจัจุบนั 

สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ หมายถงึ ระบบ สญัญาณไฟจราจรทีม่ี
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัซึง่ใหส้ญัญาณไฟจราจรใหร้ถหยดุเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารขา้มถนน บรเิวณทาง
ขา้มมา้ลายไดโ้ดยปลอดภยั  

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษา กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ

สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของกรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวถงึแนวคดิ  และทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา  และประกอบการวเิคราะหโ์ดยมทีฤษฎทีีเ่ กีย่วขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

2.2 ทฤษฎแีผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
2.3 ทฤษฏกีารวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) 
2.4 ทฤษฎกีารวเิคราะห ์TOWS matrix (TOWS matrix analysis) 
2.5 ทฤษฎกีารประเมนิปจัจยัภายใน-การประเมนิปจัจยัภายนอก (Internal Eternal - IE 

Matrix) 
2.6 ทฤษฎกีารบรหิารกระบวนการอยา่งมคีุณภาพ (Total Quality Management) 
2.7 หลกัการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค ์(Management by Objectives (MBO)) 
2.8 ทฤษฎกีารจงูใจ / ทฤษฎเีสรมิแรง 
2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยในแต่ละแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัมรีายละเอยีดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 
 
 ปจัจุบนัการด าเนินธุรกจิมกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ที่
ผูบ้รหิารจะตอ้งอาศยัชัน้เชงิในการบรหิารทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ หรอือาศยัความวอ่งไวในการปรบัตวั
ใหท้นัต่อภาวการณ์แขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 การจดัการเชงิกลยทุธ ์จงึเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยใหน้กับรหิารก าหนดทศิทางของ
ธุรกจิวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์ารช่ วยก าหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสมกบั
องคก์ารเพือ่ทีจ่ะน ากลยทุธเ์หล่านัน้ไปประยกุตป์ฏบิตัแิละควบคุมประเมนิผลการด าเนินงานของ
องคก์ารไดท้ัง้น้ีไมจ่ ากดัเฉพาะแต่องคก์ารภาครฐัหรอืภาคเอกชนแต่อยา่งใด 
 กลยทุธข์ององคก์ารจะเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะก าหนดความส าเรจ็ หรอืความลม้เหลวของ
องค์การได ้ การท าความเขา้ใจและการพยายามศกึษาองคก์ารทีป่ระสบผลส าเรจ็ในการใชก้ล
ยทุธเ์พือ่การจดัการ  จะท าใหน้กับรหิารไดท้ราบถงึคุณประโยชน์ของกลยทุธ ์ทีจ่ะชว่ยสนบัสนุน
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องคก์ารใหป้ระสบความส าเรจ็และจะตอ้งมกีารพจิารณาเลอืกกลยุทธแ์ละประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม
กบัองคก์าร 
 การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการบรหิารอยา่งมรีะบบ ทีต่อ้งอาศยัวสิยัทศัน์ของผูน้ า
องคก์ารเป็นสว่นประกอบ  และอาศยัการวางแผนอยา่งมขี ัน้ตอน  เน่ืองจากการบรหิารกลยทุธ์
เป็นการบรหิารองคร์วม  ผูน้ าทีม่คีวามสามารถจะตอ้งอาศยักลยทุธใ์นการจดัการองคก์ารทีม่ี
ประสทิธภิาพเหมาะสมกั บองคก์าร  และสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิไมล่ม้เหลว  เน่ืองจากกล
ยทุธท์ีด่แีต่ลม้เหลวจะไมส่ามารถน าความส าเรจ็มาสูอ่งคก์ารได ้ ดงันัน้ทัง้กลยทุธแ์ละนกับรหิาร
ทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกใชก้ลยทุธแ์ละน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัจิงึมคีวามส าคญัเทา่เทยีมกนั  
  ลกัษณะทีส่ าคญัของการจดัการเชงิกลยทุธ ์ คอื การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นเครือ่งมอืของ
นกับรหิารในการบรหิารงาน  เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้  
การบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะเน้นและใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์ (Strategic decision 
making) ทีไ่มเ่หมอืนกบัการตดัสนิใจในลกัษณะอื่น ๆ เพราะการบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะเกีย่วขอ้ง
กบัอนาคตในระยะยาวขององคก์ารทัง้หมดซึง่มลีกัษณะดงัน้ีคอื  

1.เป็นกระบวนการของการบรหิารองคก์ารโดยรวม 
2.เป็นการบรหิารทีเ่น้นการสรา้งกลยทุธเ์พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว  
3.เป็นการตดัสนิใจทีอ่าศยัชัน้เชงิไมม่วีธิกีารทีส่ าเรจ็รปู 
4.ตอ้งอาศยัความรว่มมอืพนัธะผกูพนั (Commitment) และทรพัยากรในองคก์าร  
5.มทีศิทางทีช่ดัเจนต่อทางเลอืกต่างๆและแสดงใหทุ้กคนในองคก์ารเขา้ใจตรงกนั 
 
ความหมายเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์

 การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นศาสตรท์ีม่ ี มานานโดยค าวา่ กลยทุธ ์หรอื  Strategic มทีีม่า
จากค าวา่ Strategia ในภาษากรกีซึง่หมายความวา่ Generalship โดยค าวา่ยทุธศาสตรม์กัจะถูก
น ามาใชใ้นดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และการทหาร และไดเ้ขา้สูแ่วดวงการศกึษาในเวลาต่อมา 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาถึ งปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในธุรกจิ และตอ้งการ
ใหเ้กดิการน าไปสูก่ารจดัท านโยบายทางธุรกจิทีน่ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานไดใ้น
อนาคต  
  การจดัการเชงิกลยทุธ ์ (Strategic Management) โดยทัว่ไป หมายถงึการก าหนด
วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององคก์าร
ในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้จงึวางแผนท ากจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถ
ด าเนินงานตามพนัธกจิอนัน าไปสูก่ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว้   
 นอกจากน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซึง่อาจ
ก่อใหเ้กดิโอกาส  หรอือุปสรรคแก่องคก์ารได ้ องคก์ารจงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาสภาพแวดลอ้ม
ภายในขององคก์าร  เพือ่หาจุดแขง็หรอืจุดอ่อนในการทีจ่ะสามารถหลกีเลีย่งจากอุปสรรคหรอืใช้
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ประโยชน์จากโอกาสทีม่อียูน่ัน้ได ้ ดงันัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นการบรหิารโดยค านึงถงึ   
 1.ลกัษณะการด าเนินงานขององคก์าร  

2.ลกัษณะธุรกจิในอนาคต 
3.สภาพแวดลอ้ม  
4.การจดัสรรทรพัยากร  
5. การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์ 

 
แนวคิดท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ ์

 แนวคดิพืน้ฐานทีส่ าคญัของการจดัการเชงิกลยทุธ ์คอืการก าหนดภารกจิ  วตัถุประสงค์
และเป้าหม ายของกจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  โดยการจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการ
ตดัสนิใจเชงิกลยทุธจ์ะมผีลต่อการด าเนินงานในระยะยาว  
 ดงันัน้องคก์ารจงึตอ้งมกีารวางแผนการท ากจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานตาม
ภารกจิบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้น้ีเพือ่ใหต้อบสนองต่อกระแสกา รเปลีย่นแปลง  ซึง่อาจจะเป็น
อุปสรรคและบดบงัโอกาสในการกา้วหน้าขององคก์ารได ้ 
 ฉะนัน้องคก์ารจงึตอ้งพจิารณาถงึจุดแขง็ทีม่อียูแ่ลว้น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  และ
พจิารณาถงึจุดอ่อนขององคก์ารเพือ่หาแนวทางขจดัจุดอ่อนเหล่านัน้เสยีในแนวคดิดา้นการ
จดัการเชงิกลยทุธน์ัน้ จะมคีวามแตกต่างไปจากการจดัการโดยทัว่ไป ซึง่มกัจะศกึษาถงึบทบาท
หน้าทีข่องผูบ้รหิาร  ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนต่าง ๆและเน้นหนกัไปทีก่ารจดัการและการ
บรหิารภายในองคก์าร  แต่การจดัการเชงิกลยทุธจ์ะใหค้วามส าคญักบัปจัจยัต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ปจัจยัภายนอกองคก์าร  หรอืสภาวะแวดล้ อมภายนอกดา้นต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการ
แขง่ขนั  ค านึงถงึการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว  และสภาวะการ
เปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม   
 การจดัการเชงิกลยทุธจ์ะน าไปสูก่ารเพิม่โอกาสของความส าเรจ็ และความลม้เหลวของ
องคก์ารไดอ้ยา่งไรนัน้มหีลกัส าคญัดงัน้ี 
 1. การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง ภารกจิ และวตัถุประสงค์
ขององคก์ารธุรกจิอยา่งเป็นระบบ ดงันัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นสิง่ทีก่ าหนดทศิทางของ
องคก์าร และชว่ยใหน้กับรหิารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม การตระหนกัถงึ
ความเปลีย่นแปลงนั ้น ท าใหน้กับรหิารสามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละทศิทางการด าเนินงาน
อยา่งเป็นรปูธรรมสอดคลอ้งกบัสภาวะความเปลีย่นแปลงได ้
 2. การจดัการเชงิกลยทุธย์งัน าไปสูก่ารจดัการความเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ เน่ืองจากมกีาร
เตรยีมรบักบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงไวแ้ลว้ ท าใหอ้งคก์ารคน้หาแนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ต่อองคก์าร ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของปจัจยัต่าง  ๆ ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง ทัง้น้ีเน่ืองจากการ
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จดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการก าหนดวธิกีารหรอืแนวทางในการด าเนินงานและกจิกรรมต่าง  ๆ ของ
องคก์ารเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีต่ ัง้ไว ้
 3.การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการน าแนวทางในการด าเนินองคก์ารทีค่ดิคน้สรา้งสรรคข์ึน้ 
และน ามาประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงันัน้ความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกั
บรหิาร 
 4. การวางแผนกลยทุธเ์ป็นหน้าทีห่ลกัของนกับรหิาร เน่ืองจากตอ้งวางแผนประยกุตใ์ช ้
และก าหนดทศิทางในการด าเนินงานขององคก์าร การจดัท าและปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามแผนกล
ยทุธจ์งึมคีวามส าคญัโดยเฉพาะในระยะยาว ดงันัน้ความสามารถในการก าหนดกลยทุธข์องนกั
บรหิาร และความสามารถในการควบคุมใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามกลยทุธท์ีว่างไวไ้ด ้จะเป็นสิง่
สะทอ้นศกัยภาพและและสะทอ้นของผูบ้รหิารไดเ้ป็นอยา่งด ี
 5.การจดัการเชงิกลยทุธท์ าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั จะช่วยสรา้ง
ประสทิธภิาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ  และเสรมิสรา้งการพฒันาขดีความสามารถ
ทางการบรหิารของนกับรหิาร  รวมทัง้ชว่ยเตรยีมความพรอ้มและพฒันาบุคลากรทีอ่ยูภ่ ายใน
องคก์าร  เน่ืองจากการพฒันาเชงิกลยทุธจ์ะตอ้งมกีารสรา้งความเขา้ใจและแนวทางในการ
เตรยีมพรอ้ม  เพือ่รบักบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ของสภาพแวดลอ้มและคูแ่ขง่  นอกจากน้ี
แลว้การจดัการเชงิกลยทุธย์งัชว่ยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในองคก์ารเขา้ใจในภาพรวม  โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการด าเนินงานท าใหส้ามารถจดัล าดบัการด าเนินงานตามล าดบัความส าคญัเรง่ด่วน
ได ้
 6.การจดัการเชงิกลยทุธ ์ ชว่ยใหก้ารท างานเกดิความสอดคลอ้งในการปฏบิตัหิน้าที ่
เน่ืองจากมกีารก าหนดกลยทุธ ์การประยุกตใ์ชแ้ละการตรวจสอบควบคุมไวอ้ยา่งชดัเจน ท าให้
เกดิความเขา้ใจตรงกนัและเกดิความรว่มมอื โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
อกีทัง้จะชว่ยใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัการบรหิาร
องคก์ารในสว่นต่าง ๆ 
 

องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
  การจดัการเชงิกลยทุธ ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยพืน้ฐาน 5 ประการ คอื 
  1. การก าหนดทศิทาง (Direction Setting) 
  2. การประเมนิองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning)  
  3. การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation)  
  4. การด าเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation)  
  5. การประเมนิผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  
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1.ก าหนดทิศทาง 
 ในการก าหนดทศิทางขององคก์ารจะประกอบดว้ย  การก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision ) และ
การก าหนดภารกจิ ( Mission ) หรอื กรอบในการด าเนินงานทีช่ดัเจนจะชว่ยใหอ้งคก์ารสามารถ
ก าหนดทศิทางในระยะยาว  อกีทัง้ยงัแสดงถงึความตัง้ใจในการด าเนินธุรกจิอกีดว้ย  
 ภารกจิ (Mission) ในกระบวนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธน์ัน้  ขัน้แรกองคก์ารจะตอ้ง
ระบุภารกจิและเป้าหมายหลกัทีส่ าคญัของบรษิทั  ซึง่ภารกจิ หมายถงึ ประกาศหรอืขอ้ความของ
บรษิทัทีพ่ยายามก าหนดวา่จะท าอะไรในปจัจุบนั  และก าลงัจะท าอะไรในอนาคตและองคก์าร
เป็นองคก์ารแบบใด  และจะกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแบบใดทัง้น้ีเพือ่บรรลุสูค่วามเป็นเลศิเหนือ
คูแ่ขง่  ซึง่โดยสว่นใหญ่แลว้ขอ้ความเรือ่งภารกจิขององคก์ารจะประกอบไปดว้ย  ขอ้ความทีบ่่ง
บอกถงึคุณค่าทางปรชัญาส าคญัทีผู่บ้รหิารตดัสนิใจกระท า  ซึง่แสดงถงึพนัธะของบรษิทัทีม่ตี่อ
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบัคุณคา่ของผูบ้รหิาร  นอกจากน้ีแลว้ภารกจิยงัจะสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ในการก าหนดกลยทุธอ์กีดว้ย 

เป้าหมาย (Goal) คอืการบอกถงึสิง่ทีอ่งคก์ารปรารถนาใหเ้กดิขึน้ในอนาคต และพยาม 
บรรลุ   โดยมกีารก าหนดใหช้ดัเจน  กระชบั  ตรงจุด  และสามารรถวดัได ้ ทัง้น้ีการก าหนด
เป้าหมายจะมกีารก าหนดใหช้ดัเจนขึน้กวา่การก าหนดภารกจิวา่จะตอ้งท าสิง่ใด 
  

2.การประเมินองคก์ารและสภาพแวดล้อม 
 ในการประเมนิสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนัน้จะประกอบไปดว้ย การประเมนิ
สภาพแวดลอ้มภายนอก  และการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายใน  โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ให้
ทราบถงึ  จุดแขง็  จุดออ่น  โอกาส  และอุปสรรค  หรอื SWOT Analysis ไดแ้ก่การวเิคราะหจ์ุด
แขง็ (Strength–S), การวเิคราะหจ์ุดออ่น (Weakness–W), การวเิคราะหโ์อกาส (Opportunity–
O) การวเิคราะหภ์าวะคุกคาม (Threat-T) 
   

- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในขององคก์าร (Internal Analysis) 
 การวเิคราะหภ์ายในขอ งองคก์ารนัน้ จะท าใหท้ราบถงึจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์าร 
ชว่ยใหป้ระเมนิอดตีและแนวโน้มในปจัจุบนั การวเิคราะหภ์ายในสามารถท าไดโ้ดยการวเิคราะห์
ปจัจยัทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเรจ็  (Critical success factor) การวเิคราะห ์(Value chain) และ
วเิคราะหก์ระบวนการหลกั (Core business process) ซึง่จะท าใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถหลกัที่
โดดเด่น (Core competency) 

การวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเรจ็ (Critical success factor)  
สามารถท าไดโ้ดยการวเิคราะหล์กัษณะของกจิการ ต าแหน่งทางการแขง่ขนั 

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และการพฒันาองคก์าร 
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การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ค่านิยม  (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยง
กจิกรรมหลกั และกจิกรรมยอ่ยขององคก์าร  โดยการพยายามจดักจิกรรมยอ่ยให้
สนบัสนุนกจิกรรมหลกั  เพือ่จะสรา้งคุณค่าทีส่นองตอบกบัคา่นิยมของลูกคา้  โดยสาย
งานหลกัจะท าหน้าทีใ่นการผลติกจิกรรมพืน้ฐาน ประกอบไปดว้ย  การน าเ ขา้วตัถุดบิ  
การผลติสนิคา้และบรกิาร  การตลาด  และการใหบ้รกิารลกูคา้  สว่นสายงานสนบัสนุน
จะท าหน้าทีใ่นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ การพฒันาเทคโนโลย ี การการจดัซือ้
วตัถุดบิ  เน่ืองจากการวเิคราะหห์ว่งโซ่คา่นิยม  จะท าใหอ้งคก์ารไดร้บัรูถ้งึคา่นิยมของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งชั ดเจน    ท าใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงค่านิยมของลูกคา้เขา้สู่
กจิกรรมทุกกจิกรรมขององคก์าร 

การวิเคราะหก์ระบวนการหลกั  (Core business process) และระบบการ
ด าเนินงาน เป็นกระบวนการสรา้งคุณค่าทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดบิ องคก์าร 
และลกูคา้เขา้ดว้ยกนั โดยมกี ระบวนการหลกัขององคก์าร เพือ่พฒันาสนิคา้และบรกิาร 
และเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

   
- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองคก์าร (External Analysis)  
สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มในการ

ด าเนินงาน สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามส าคญั 
แต่อาจจะไมใ่ชส่ิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป  
มตีวัแบบในการพจิารณาคอืPEST Environmentไดแ้ก่ 

สภาพแวดลอ้มดา้นการเมอืง(Political Environment–P) 
สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ(Economic Environment–E)  
สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม(Sociological Environment–S)  
สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย(ีTechnology Environment–T) 

  สภาพแวดลอ้มทัว่ไปสามารถสง่ผลกระทบต่อองคก์ารได ้ยกตวัอยา่งเชน่ หากรฐัออก
กฎหมายทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิ กจ็ะสง่ผลดตี่อโอกาสในการด าเนินงานขององคก์าร หรอืการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็อาจสง่ผลใหส้นิคา้มคีวามลา้สมยัอยา่งรวดเรว็ เป็นตน้  
          สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน (Task Environment) ไมเคลิ อ ีพอรต์เตอร์(Michael 
E.Poter ) ไดเ้สนอตวัแบบการวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนั  โดยใชต้วัแบบทีช่ื่อ The Five 
Competitive Force  ซึง่จะท าใหเ้ราทราบถงึสมรรถภาพคูแ่ขง่ทีเ่ขา้มาใหม ่ทราบความตอ้งการ
ของลกูคา้  สามารถสรา้งความรว่มมอืกบัผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ  การระมดัระวงัไมใ่หล้กูคา้หนัไปให้
ความสนใจสนิคา้ทดแทน  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นตวัแบบทีช่ว่ยในการวเิคราะหค์ูแ่ขง่ไดเ้ป็น
อยา่งด ี
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  การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ทีเ่ขา้มาใหม่  (New Entrance) ผูท้ีเ่ขา้มาใหมม่คีวามมุง่หวงัทีจ่ะเขา้
มามสีว่นรว่ม หรอืมสีว่นแบ่งทางการตลาด ดงันัน้จงึเป็นภาวะทีคุ่กคาม ซึง่จะมมีากหรอืน้อย
ขึน้อยูก่บัอุปสรรคทีเ่ขา้มาและภาวะการตอบโตข้ององคก์าร โดยสิง่ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อผูท้ีเ่ขา้มา
ใหมไ่ดแ้ก่  
 Ecomies of Scale ความประหยดัทีเ่กดิจากการผลติจ านวนมาก (Economies of 
Scale) ท าใหคู้แ่ขง่ตอ้งมกีารผลติทีม่ขีนาดใหญ่พอ จงึจะสามารถต่อสูก้บักจิการเดมิได้  
 ความแตกต่างของสนิคา้ Differentiation หรอื ขนาดของทุน Capital Requirement 
เน่ืองจากผูท้ีเ่ขา้มาใหมจ่ะตอ้งแบกภาระตน้ทุนทีส่งูมากในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็น
ตวัอยา่งของอุปสรรคส าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาใหม ่ซึง่นกับรหิารจะตอ้งสรา้งภาวการณ์ตอบโต ้โดย
อาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นอุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหมใ่นดา้นต่างๆ 
  การวเิคราะหผ์ูซ้ือ้ (Buyer) ผูบ้รหิารในองคก์ารภาครฐั และภาคเอกชน  จะตอ้งให้
ความส าคญักบัลกูคา้ เน่ืองจากองคก์ารจะตอ้งเผชญิกบัอ านาจการต่อรองของลกูคา้ ในเรือ่งของ
ปรมิาณคุณภาพและราคา 
  การวเิคราะหผ์ูจ้ดัสง่วตัถุดบิ (Supplier) ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิจะมคีวามส าคญัเน่ืองจาก
องคก์ารจะตอ้งเผชญิกบัพลงัการต่อรองของผูจ้ดัสง่วตัถุดบิเชน่เดยีวกบัลกูคา้ ดงันัน้ผูบ้รหิารทัง้
องคก์ารภาครฐัและองคก์ารภาคเอกชน จะตอ้งปรบักลยทุธเ์พือ่รบักบัพลงัการต่อรองนัน้  
  การวเิคราะหส์นิคา้ทดแทน  (Substitute) การมสีนิคา้หรอืบรกิารทดแทนท าใหอ้งคก์าร
ต่าง ๆ จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัคุ ณภาพของสนิคา้ ราคา และบรกิารทีน่ าเสนอใหก้บัลกูคา้ 
เน่ืองจากการละเลยความส าคญัดงักล่าวจะท าใหอ้งคก์ารเสยีเปรยีบต่อคูแ่ขง่ได ้
   การวเิคราะหค์ูแ่ขง่  (Rival) คูแ่ขง่มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ทีน่กับรหิารจะตอ้งค านึงถงึ   
เน่ืองจากนกับรหิารจะตอ้งใชก้ลยทุธเ์พือ่สรา้งคว ามไดเ้ปรยีบเหนือคูแ่ขง่ การละเลยหรอืไมใ่ห้
ความส าคญักบัคูแ่ขง่จะหมายถงึความพา่ยแพ ้
 

3. การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 
 การก าหนดกลยทุธ ์เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค  ที่
ไดจ้า กการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก และการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุ ดออ่นทีไ่ดจ้าการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  โดยองคก์ารจะตอ้งก าหนดและเลอืกกลยุทธท์ีด่ทีีส่ดุทีเ่หมาะสม
กบัองคก์ารทีส่ดุ  ผูบ้รหิารตอ้งพยายามตอบค าถามวา่ท าอยา่งไรองคก์ารจงึจะไปถงึเป้าหมายที่
ไดก้ าหนดไวไ้ด ้ โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ารก าหนดเป็นกลยทุ ธ ์ทัง้น้ี
จะตอ้งค านึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนัของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั คอื 

3.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์าร (Corporate Strategy) 
เป็นกลยทุธท์ีค่ร อบคลุมและบ่งบอกถงึกลยทุธโ์ดยรวม และทศิทางในการแขง่ขนัของ

องคก์ารวา่  องคก์ารจะมกีารพฒันาไปสูท่ศิทางใดจะด าเนินงานอยา่งไร และจะจดัสรรทรพัยากร
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ไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอยา่งไร เชน่ การด าเนินธุรกจิแบบครบวงจร  การขยายตวัไปใน
ธุรกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเลย เป็นตน้ ตวัอยา่งเครือ่งมอื (Tools) ทีช่ว่ยในการก าหนดกลยทุธใ์น
ระดบัองคก์าร เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นตน้  

กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 
มุง่สรา้งอตัราการเตบิโตทีม่ากกวา่เมือ่เทยีบกบัตลาด  มกัใชก้ารพฒันาตลาดใหม่  

Market Development-ตลาดใหม่ สนิคา้ใหม่) พฒันาสนิคา้ (Product Development) วธิกีาร
ใหม่ (New Process) หรอืเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration-ตลาดใหม่ สนิคา้เก่า) กลยทุธ์
การเตบิโตเป็นกลยทุธท์ีนิ่ยมมากทีส่ดุ  เน่ืองจากการเตบิโตหมายถงึรายไดท้ีม่ากขึน้  ราคาหุน้ที่
สงูขึน้  และประสทิธภิาพของผูน้ า  แต่การเตบิโตทีเ่รว็เกนิไปอาจจะน าไปสูค่วามไมม่ี
ประสทิธภิาพ 

Concentration on a Single Product or Services: เป็นการสรา้งการเตบิโต
ดว้ยสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอยา่งเดยีว  เชน่ McDonald ทีม่สีนิคา้หลกัเพยีงอยา่งเดยีว  
คอืแฮมเบอรเ์กอร์ และใชก้ารเจาะตลาดเพิม่ไปยงัพืน้ทีใ่หม่ๆ  ดว้ยการรกัษามาตรฐาน /
คุณภาพ/ความสะอาด สาเหตุทีบ่รษิทัเลอืกกลยุทธน้ี์มกัจะมาจากการทีม่ี ทรพัยากรไม่
เพยีงพอ ทีอ่าจน ามาซึง่ความเสีย่งหากมกีารตกต ่าของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

Concentric Diversification: เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอื
บรกิารใหมท่ีส่อดคลอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียูแ่ลว้  ซึง่อาจสอดคลอ้งในเรือ่ง
เทคโนโลยKีnow-how สายผลติภณัฑ ์ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย หรอืฐานลกูคา้ กลยทุธน้ี์
จะสรา้งต าแหน่งการแขง่ขนัทีแ่ขง่แกรง่ได ้

Vertical Integration : เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการขยายธุรกจิทีม่อียู่
สองทศิทาง คอื 1)การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration) เป็นการขยายการ
ลงทุนไปยงัชอ่งทางการจดัจ าห น่ายของสนิคา้หรอืบรกิารปจัจุบนั  ท าใหข้ยายตลาดได้
งา่ยขึน้ และสามารถควบคุมตน้ทุนขายได้  2) การรวมตวัไปขา้งหลงั  (Backward 
Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิทีข่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารกบัธุรกจิใน
ปจัจุบนั ท าใหบ้รษิทัสามารถควบคุมตน้ทุน  และคุณภาพของปจัจยัน าเขา้ นอกจากน้ี
การใช้ Vertical Integration ยงัท าให้Market Power และ Barrier to Entry แต่จะมี
ความเสีย่งจากการทีธุ่รกจิมคีวามเกีย่วเน่ืองกนัใกลช้ดิ 

Horizontal Diversification : เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอื
บรกิารใหมท่ีไ่มส่อดคลอ้งกบัสนิคา้หรอืบริการทีม่อียูแ่ลว้ ส าหรบัลกูคา้เดมิ โดยกลยุทธ์
จะใชใ้นกรณีต่อไปน้ี คอื เมือ่รายไดท้ีไ่ดร้บัจากสนิคา้ในปจัจุบนัสามารถเพิม่ขึน้ได้  โดย
เพิม่ผลติภณัฑใ์หมท่ีไ่มส่มัพนัธก์บัสนิคา้เดมิ  , เมือ่องคก์รแขง่ขนัอยูใ่นอุตสาหกรรมที่
ไมม่คีวามเจรญิเตบิโต  หรอือยูใ่นอุตสาหกรรมทีม่กีารแขง่ขนัสงู  ซึง่ชีถ้งึผลก าไรและ
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ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัต ่า  , เมือ่ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายในปจัจุบนั
ขององคก์รการสามารถใชใ้นการสรา้งตลาดสนิคา้ใหมจ่ากลกูคา้ในปจัจุบนัได้ ,เมือ่สนิคา้
ใหมม่รีปูแบบยอดขายเขา้สูว่งจรชวีติผลติภณัฑใ์หมท่ีส่ามารถเพิม่ยอดขา ยไดด้กีวา่
ผลติภณัฑเ์ดมิ 

Conglomerate Diversification: เป็นการสรา้งการเตบิโตจากการมสีนิคา้หรอื
บรกิารใหมท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียูเ่ลย  ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบใน
ลกัษณะของกลุ่มบรษิทัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์นั 
นอกจากกลยทุธ์เหล่าน้ี ส าหรบั H.J. Heinz Company ถอืไดว้า่ ไดเ้น้นกลยทุธก์าร
เจรญิเตบิโตโดยวธิทีางลดั เพือ่ตดัลดค่าใชจ้่ายทัง้ทางดา้นการเงนิและการบรหิาร
จดัการ กลยทุธท์ีส่ าคญัขององคก์ร คอื 

กลยทุธก์ารควบกิจการ (Merger)  
ด าเนินกลยทุธก์ารขยายธุรกจิเพือ่ลดตน้ทุนทางดา้นเทคโนโลย ีตน้ทุนการผลติ 

เทคนิคและความช านาญ ดว้ยการควบรวมกจิการทีม่จีุดแขง็ในการด าเนินธุรกจิ เช่น 
กรณีการควบรวมกจิการสายผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัไมช่ านาญ กบั บรษิทั Del Monte เป็น
ตน้     

กลยทุธก์ารซ้ือกิจการ  
ด าเนินการการซือ้กจิการทีส่ามารถสรา้งผลก าไรทีด่ ีเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่

รวดเรว็ ลดขัน้ ตอนการด าเนินงาน เชน่ กรณกีารเขา้ซือ้กจิการของ Born Food 
Corporation เป็นตน้  

กลยทุธก์ารร่วมเป็นพนัธมิตรธรุกิจ  
ด าเนินการหาพนัธมติรทางธุรกจิใหเ้กดิขึน้เพือ่ลดช่องวา่งทางการคา้ 

โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ลดตน้ทุนดา้นการจดัการและการบรหิาร
การเงนิ เชน่ กรณกีารรว่มเป็นพนัธมติรกบั Hain Food Group เป็นตน้  

กลยทุธก์ารเติบโตในตลาดต่างประเทศ International strategic  
 บรษิทัไดด้ าเนินการขยายธุรกจิออกต่างประเทศหลงัจากทีป่ระสบความส าเรจ็
ภายในประเทศสหรฐัอเมรกิา การท าตลาดและสรา้งตราสนิคา้ใหเ้กดิขึน้ในหลาย
ประเทศ เริม่ตน้จากการสรา้งช่องทางการจดัจ าหน่ายในล าดบัแรกและน าไปสูก่ารสรา้ง
โรงงานผลติในแต่ละภูมภิาค ดงัน้ี กลุ่มยุโรป คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 39%  ของ
ยอดขายและ 42.60%  ของก าไร ในปี 2547 กลุ่มประเทศแถยเอเซยีและแปซฟิิค ไดแ้ก่ 
นิวซแีลนด ์ออสเตรเลยี ญีปุ่น่ จนี เกาหล ีอินโดนีเซยี สงิหโ์ปร ์และไทย คดิเป็นสดัสว่น
ประมาณ 15%  ของยอดขายและ 9.7%  ของก าไร  ในปี 2547   กลุ่มลาตนิอเมรกิา 
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กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง และสว่นภมูภิาคอื่น คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 4.50%  ของ
ยอดขายและ 2%  ของก าไร  ในปี 2547   

   กลยทุธก์ารพฒันาตลาด   
เป็นกลยทุธท์ีน่ ามาใชเ้พือ่เพิม่ยอดขายและขยายการเตบิโตโดยใชผ้ลติภณัฑใ์น

ปจัจุบนัออกจ าหน่ายในตลาดใหม ่กลุ่มลกูคา้ในพืน้ทีแ่หง่ใหม ่เพือ่ใหส้ามารถครอบคลุม
ใหค้รบทุกพืน้ที ่ทัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก   

 กลยทุธก์ารพฒันาผลิตภณัฑ ์  
เน้นการปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑ ์เ พือ่ใหด้งึดดูใจลกูคา้ในตลาดปจัจุบนั

และตลาดในอนาคตเพือ่ใหเ้กดิความตอ้งการและจดจ าในผลติภณัฑ ์ดว้ยรปูแบบใหม ่ๆ 
คุณภาพผลติภณัฑท์ีด่ขี ึน้  
กลยทุธค์งตวั (Stability Strategies) 
กลยทุธท์ีมุ่ง่รกัษาอตัราการเตบิโต สว่นแบ่งการตลาด หรอืต าแหน่งทางการแขง่ขนัของ

บรษิทัไว้ เน่ืองจากสภาพของอุตสาหกรรมทีเ่ริม่ตกต ่า  หรอืมคีูแ่ขง่รายใหมท่ีเ่ขม้แขง็เขา้มาใน
ตลาด หรอืสภาวการณ์ผนัผวน 

Leadership: กลยทุธก์ารมุง่เป็นผูน้ าตลาดดว้ยการดงึดดูลกูคา้จากคูแ่ขง่ที่
อ่อนแอเน่ืองจากในสภาวะการตกต ่าของอุตสาหกรรมจะท าใหเ้ฉพาะบรษิทัทีเ่ป็นผูน้ า
ตลาดเท่านัน้ทีส่ามารถท าก าไรและอยูร่อดได ้

Niche: กลยทุธก์ารมุง่สรา้งความแขง่แกรง่ในบางตลาดทีม่คีวามช านาญและมี
ต าแหน่งการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ 

Harvest: กลยทุธก์ารมุง่ท าก าไรระยะสัน้  ไมล่งทุนเพิม่ ลดคา่ใชจ้่ายต่างๆ ลง 
จะชว่ยลดปญัหาการมยีอดขายทีล่ดลง และในอนาคตอาจตอ้งขายธุรกจิหรอืออกจาก 
อุตสาหกรรมน้ี 

Quick Divest: กลยทุธก์ารขายธุรกจิทิง้อยา่งรวดเรว็ในชว่งตน้เริม่ตกต ่าของ 
อุตสาหกรรม 
กลยทุธป์รบัเปล่ียน (Renewal Strategies) 
กลยทุธก์ารปรบัตวั ดว้ยการเปลีย่นแปลงขนาดองคก์ร  ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้งขาย

ธุรกจิ หรอืลม้ละลาย เป็นกลยทุธ์ทีใ่ชใ้นสถานการณ์ทีไ่มด่ี เชน่การไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย
เชงิกลยทุธ ์เศรษฐกจิตกต ่า และบรษิทักม็ฐีานะทางการเงนิไมด่ ี

Retrenchment: กลยทุธเ์พือ่ปรบัเปลีย่นเน่ืองจากไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย
เชงิกลยทุธ์ หรอืประสทิธภิาพ/คุณภาพตกต ่า เป็นการปรบัเปลีย่นเพือ่เตรยีมตวัแข่ งขนั
อกีครัง้หน่ึง เชน่ การท า รเีอน็จเินียริง่  (Re-engineering) องคก์ร หรอืการเพิม่
ประสทิธภิาพการท างาน 
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Turnaround: กลยทุธเ์พือ่พลกิสถานการณ์เลวรา้ยของบรษิทั  โดยเฉพาะ
ทางดา้นการเงนิ จงึเป็นการปรบัเปลีย่นจ านวนมาก  มคีวามรนุแรง ดว้ยการควบรวม
กจิการปรบัโครงสรา้งหน้ี ขายสนิทรพัย ์ลดขนาดองคก์ร หรอืเปลีย่นผูน้ าองคก์ร 

Divest: กลยทุธก์ารขายบางสว่นของบรษิทั  กรณีทีก่ลยทุธ์ Harvest หรอื
Turnaround ไมป่ระสบความส าเรจ็ 

Liquidation: กลยทุธก์ารเลกิกจิการดว้ยการขายสนิทรพัยท์ัง้หมด  หรอืหยุด
การด าเนินงานทัง้หมด เพือ่หยุดการขาดทุนกอ่นทีจ่ะลม้ละลาย 
 
3.2 กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)  
เป็นการก าหนดกลยทุธใ์นระดบัทีย่อ่ยลงไป จะมุง่ปรบัปรงุฐานะการแขง่ขนัขององคก์าร

กบัคูแ่ขง่  และระบุถงึวธิกีารทีอ่งคก์ารจะใชใ้นการแขง่ขนั  มุง่ปรบัปรงุฐานะการแขง่ขนัของ
ผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกล
ยทุธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั กลยทุธร์ะดบัธุรกจิของ  SBU น้ีจะมุง่การเพิม่
ก าไร (Improving Profitability) และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้ากขึน้ บางครัง้จงึเรยีกกล
ยทุธใ์นระดบันี้วา่กลยทุธ์การแขง่ขนั (Competitive Strategy) ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู ่3 กลยทุธ ์
คอื การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า  (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 
และ การจ ากดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศนูย ์(Focus Strategy)  
 เป็นกลยทุธท์ีบ่รษิทัใชเ้พือ่สรา้งคว ามไดเ้ปรยีบ หรอืเป็นต่อในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ใน
ตลาดหรอือุตสาหกรรมทีห่น่วยธุรกจิของบรษิทัด าเนินธุรกจิอยูโ่ดยตรง จากการน าทรพัยากร
และความสามารถพเิศษของบรษิทัมาท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั เพือ่ใหธุ้รกจิ
ประสบความส าเรจ็ 

กลยทุธใ์นการสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑแ์ละตราสินค้า 
บรษิทัมรีปูแบบของผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย เพือ่ใหล้กูคา้สามารถเลอืกสรรได้

มากมาย บรษิทั จงึมกีารสรา้งตราสนิคา้ใหเ้หมาะกบัชนิด ประเภทของผลติภณัฑ ์
เพือ่ใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายสามารถจดจ าไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ มนัฝรัง่ ยีห่อ้ Ore-Ida ,  
Meal  ยีห่อ้ Boston Market Home-Style,Weight Watcher ขนมหวาน ยีห่อ้ Smart 
Ones ผลภิณัฑป์ระเภท Snacks ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในอเมรกิาทีรู่จ้กักนัด ีคอื Bagel 
Bites,TGI Friday’s เป็นตน้ ทัง้น้ีบรษิทัไดส้รา้งตราสนิคา้ขึน้ใหมก่บัตลาดต่างประเทศ 
เชน่ ตราสนิคา้ยีห่อ้ Wattle ซึง่เป็นตราสนิคา้ (Brand) ทีแ่ขง็แกรง่มากในนิวซแีลนด ์  
ตราสนิคา้ยีห่อ้ Honing และ HAK ทีย่อมรบัของชาวดชัท ์ ตราสนิคา้ยีห่อ้ John West  
,Petit Navire และ Greenseas ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ในอนาคตการมสีนิคา้ทีม่ี
ลกัษณะ สนิคา้ชาตนิิยม ก าลงัมเีพิม่ขึน้ในตรายีห่อ้ของผลติภณัฑ ์ 
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กลยทุธก์ารเน้นเป็นผูน้ าทางด้านต้นทุน  
 บรษิทัมแีนวคดิในการทีจ่ะน าเครือ่งจกัรและนวตักรรมการผลติทีท่นัสมยัเขา้มา
ใชเ้พือ่ใหเ้กดิกระบวนการผลติทีร่วดเรว็และไดคุ้ณภาพทีส่ม ่าเสมอ รวมถงึการลดตน้ทุน
โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายคงที ่การเพิม่ประสทิธภิาพดา้น Supply Chain ปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการสนิทรพัยแ์ละสภาพคล่อง และการควบคุมคา่ใชจ้่าย อนัจกัเป็นหนทางทีท่ าให้
บรษิทัสามารถท าก าไรไดเ้พิม่ขึน้ และสามารถขยายตลาดใหก้วา้งขวาง ครอบคลุม 
พืน้ทีไ่ด ้อนัจะท าใหบ้รษิทัสามารถทีจ่ะรกัษาความเป็นผูน้ าตลาดเครือ่งปรุงรสและ
อาหารขบเคีย้วต่อไปอยา่งยัง่ยนื  

กลยทุธก์ารตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็  
จากการเพิม่ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลายรปูแบบ ไม่

วา่จะเป็นการขายตรงโดยพนกังานของบรษิทั การขายผา่นตวัแทนอสิระ ผูค้า้ปลกี ผูค้า้
สง่ รา้นคา้สหกรณ์ กลุ่มรา้นคา้อสิระ (รา้นช า) รวมถงึรา้นขายยา รา้นคา้สโมสร ผูจ้ดั
จ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารและสถาบนัต่าง ๆ รวมทัง้โรงเรยีน และหน่วยงานราชการ 
เป็นตน้   

กลยทุธก์ารเป็นผูน้ าในด้านนวตักรรมด้านบรรจภุณัฑ์  
บรษิทัไดน้ าความเปลีย่นแปลงในดา้นรปูแบบของบรรจุภณัฑ ์ทีม่คีวาม

เหมาะสมกบัการใชง้าน อนั ถอืไดว้า่เป็นนวตักรรมใหม ่ๆ ของบรรจุภณัฑ ์เชน่ E-Z 
แบบหวัฉีด อนัเป็นรปูแบบใหมข่องขวดทีใ่ชบ้รรจุเครือ่งปรุงรสชนิดของเหลว ซึง่เป็น
สว่นชว่ยใหบ้รษิทัสามารถมสีว่นแบ่งตลาดเพิม่ขึน้ในโลก ไดถ้งึ 15% - 60% (Hienz มี
สว่นแบบตลาดในประเทศองักฤษถงึ 75% ซึง่เป็นผลโดยตรงกบัรปูแบบของขวดรุน่ใหม ่
โดยเฉพาะในรา้นอาหารฟาสฟู้ดของชาวอเมรกินัทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก รวมถงึ
การสรา้งบรรจุภณัฑอ์าหารแชแ่ขง็และอาหารส าเรจ็รปู ทีม่คีวามโดดเด่นอย่ างต่อเน่ือง 
Hienz มคีวามหวงัวา่ จะเป็นกลยทุธท์ีท่ าใหบ้รษิทัเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงจากการเป็นผูน้ า
ในดา้นนวตักรรม 

 
  3.3 กลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) 
 เป็นการก าหนดกลยทุธท์ีค่รอบคลุมวธิกีาร  ในการแขง่ขนัแก่ผูเ้กีย่วขอ้งในหน่วยงาน 
(Function) ต่างๆ มุง่เน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าทีพ่ฒันากลยุทธข์ึน้มา โดยอยูภ่ายใตก้รอบของ
กลยทุธร์ะดบัองคก์ารและกลยุ ทธร์ะดบัธุรกจิ เชน่ แผนการผลติ แผนการตลาด  แผนการ
ด าเนินงานทัว่ไป แผนการดา้นทรพัยากรบุคคล แผนการเงนิ เป็นตน้  

เพือ่เป็นการสนบัสนุนใหก้ลยทุธร์ะดบัธุรกจิประสบความส าเรจ็ กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่เป็น
การก าหนดเพือ่ใหแ้นวคดิเกดิออกมาเป็นรปูธรรม ทีส่ าคญัของ H. J. Heinz Company ไดแ้ก่ 
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กลยทุธด้์านการตลาด  
- การมุง่เน้นการสรา้งผลติภณัฑ ์เพือ่ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม้คีวาม

ชดัเจน คอื การจ าแนกกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย แลว้สรา้งผลติภณัฑต์อบสนองเฉพาะกลุ่ม
เพิม่ขึน้ เชน่ เจด็แดเนียนสกริน้ซอส , มารนิาดของโยชดิะ และคลาสซคิโกลา้ตา้ซอส ที่
ใชก้บัอาหารป้ิงยา่งและในครวั เป็นตน้  

- การสรา้งตรายีห่อ้สนิคา้และการประกาศใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายเกดิการจดจ า 
เมือ่เกดิความตอ้งการในสนิคา้ กจ็ะเลอืกตรายีห่อ้สนิคา้เป็นส าคญั  

- การขยายตลาดและการเพิม่ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายทัง้ภายในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและต่างประเ ทศ ใหม้คีวามครอบคลุม ใหล้กูคา้สามารถซือ้หาได ้ดว้ย
ความสะดวก รวดเรว็ ทีส่ดุ  

- ดา้นราคา จากการทีบ่รษิทัมกีารประกาศนโยบายตามกลยทุธก์ารเตบิโต และ
จากการกลยทุธก์ารเน้นเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุนจะท าใหบ้รษิทัสามารถขายสนิคา้ไดใ้น
ราคาทีต่ ่ากวา่คูแ่ขง่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั   

กลยทุธด้์านการเงินและการลงทุน  
- การหาแหล่งเงนิทุนมตีน้ทุนต ่าเพือ่ใชใ้นการสนบัสนุนกลยทุธก์ารเตบิโตของ

บรษิทั ดว้ยวธิ ีMergers strategyและ Acquisitions Strategy ใหเ้กดิตน้ทุนทางการเงนิ
ต ่าทีส่ดุ  

- การปรบัปรงุโครงสรา้งทางการเงนิใหม้อีตัราสว่นทางการเ งนิ (Ratios) ที่
เอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกจิ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

- วเิคราะหโ์ครงการลงทุนแต่ละธุรกจิ เพือ่สนบัสนุนแผนการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกลยทุธก์ารเตบิโตของบรษิทั โดยเน้นการลงทุนในธุรกจิทีส่ามารถสรา้ง
ผลตอบแทนทีด่แีละขายทิง้ส าหรบัธุรกจิทีป่ระสบผลขาดทุน  

- ด าเนินการวางแผนการจดัการดา้นภาษอีากร เชน่ การโอนบญัชทีรพัยส์นิ
ออกจากบรษิทัก่อนการควบรวมกจิการเพือ่ประหยดัภาษ ีอ าทเิชน่ กรณกีารโอนบญัชี
ทรพัยส์นิไปยงั SKF แลว้โอนควบรวมกจิการกบั Del Monte ในแนวทางของ Reverse 
Morris Trust เป็นตน้  

กลยทุธด้์านการปรบัโครงสร้างการบริหารองคก์ร  
- การจดัสายความรบัผดิชอบการบรหิารงาน แยกออกเป็นภูมภิาค (Zone) 

เพือ่ใหส้ามารถประเมนิผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ อนัจะน าไปสูก่าร
ก าหนดลู่ทางการลดหรอืขยายเป้าหมายในอนาคตต่อไป  

- การก าหนดกลุ่มของอุตสาหกรรม โดยจ าแนกกลุ่มสนิคา้ใ หเ้กดิความชดัเจน
ในการบรหิารงานและตน้ทุน เพือ่การวดัผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิ  
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  -   ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม ่(Stream line) เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  
 -   การลดขนาดธุรกจิ เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัและยดืหยุน่ไดเ้พือ่การเตบิโต
อยา่งรวดเรว็  

  -   การด าเนินกจิกรรม การสรา้งศนูยก์ลางการผลติ (Operation Excel) 
กลยทุธด้์านทรพัยากรมนุษย ์(Human resource strategy)  
เป็นหน้าทีข่องฝา่ยบุคคลโดยด าเนินกจิกรรมศกึษาปจัจยัภายนอกและปจัจยั

ภายในทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยทีป่จัจยัภายนอก  เน้นเรือ่งการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและ
ระเบยีบต่างๆ ของรฐัในดา้นแรงงาน และภาวะตลาดแรงงาน และปจัจยัภายในเน้นใน
เรือ่งประสทิธภิาพของบุคลากร 

 
Michael Robert ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการสรา้งกลยทุธไ์วใ้นหนงัสอื e-Strategy ทีอ่าจ

แตกต่างไปจากทัว่ ๆ ไปวา่ ขัน้ตอนในการสรา้งกลยทุธจ์ะอยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีเ่ราท าไดด้ทีีส่ดุ
What you do best แต่ไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีคู่แ่ขง่ขนัของเราท าอยู่  (Not what the 
others do) ซึง่แนวคดิน้ีใชไ้ดด้ทีัง้ธุรกจิการผลติและธุรกจิการบรกิาร โดยมขีัน้ตอน 4 ขัน้ตอน 

1. ระบแุรงขบัดนั (Driving Force) ขององคก์าร ทีส่ามารถช่วยใหม้คีวามไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัจุดแขง็ทีอ่งคก์ารมอียู่ เชน่ การทีอ่งคก์ารมเีทคโนโลยทีีแ่ตกต่าง 
องคก์ารสามารถใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัน าส าคญัในการด าเนินงานได ้เป็นตน้ 

2. สร้างกรอบแนวคิดทางธรุกิจ (Business Concept) อยา่งสัน้ ๆ เพือ่แสดงวา่จะใช้
แรงขบัดนันัน้อยา่งไร เช่น จะใชเ้ทคโนโลยนีัน้ผลติสนิคา้อะไร จะเจาะจงขายยงัภูมภิาคใด  

3. ระบคุวามเช่ียวชาญขององคก์าร (Area of Excellence) ทีเ่ราตอ้งการ เพือ่
น ามาใชส้นบัสนุนกลยทุธ ์เชน่ อาจจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุคุณภาพของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  หรอืการ
สรา้งความช านาญในการขายและบรกิารแก่พนกังานขาย เป็นตน้ 

4. ระบปุระเดน็ส าคญั (Critical Issues) หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามส าคญั ที่
อาจจะตอ้งถูกปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลง  เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการน ากลยทุธไ์ปด าเนินการ เช่น 
โครงสรา้ง (Structure) กระบวนการหรอืระบบ (Process/System) ทกัษะและความสามารถ
Skills/Competencies) ระบบการใหผ้ลตอบแทน (Compensation) เป็นตน้  
   

4. การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation)  
          การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิคอืกระบวนการที่ ผูบ้รหิารแปลงกลยทุธแ์ละนโยบาย ไปสู่
แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอยีดดา้นต่างๆ  เชน่ ดา้นงบประมาณ หรอืวธิีการด าเนินงาน  
ซึง่กระบวนการน้ีอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภายในดา้นวฒันธรรม  โครงสรา้ง หรอื
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ระบบการบรหิาร เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดยทัว่ไปจะ
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 

1. ขัน้ตอนของการก าหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 
2. ขัน้ตอนของการปรบัโครงสรา้งองคก์าร  เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของการใชก้ลยทุธ์ 
3. ขัน้ตอนของการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในสว่นของระบบและการพฒันาทรพัยากร 

บุคคล เชน่ เรือ่งระบบขอ้มลูขา่วสาร  ระบบบรหิารบุคคล (การใหก้ารศกึษา  การใหก้ารอบรม  
การกระตุน้  สง่เสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ )เป็นตน้  
 4. การกระจายกลยทุธ ์(Strategic Deployment) หากองคก์ารมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้ง
พนัธกจิขึน้มาแลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารด าเนินการกจ็ะท าใหเ้กดิการสญูเปล่า (Waste) ได ้เพราะแมว้า่
แผนเหล่านัน้จะ เป็นแผนงานทีถู่กจดัท ามาอยา่งด ีผา่นการระดมความคดิมาอยา่งเขม้ขน้
เพยีงใดกต็ามหากไมล่งมอืปฏบิตักิย็อ่มไมเ่กดิผลเป็นรปูธรรมขึน้  
 ดงันัน้เพือ่ท าใหเ้กดิผลจงึจ าเป็นตอ้งมกีารกระจายแผนไปยงัทุก ๆ สว่นทัว่ทัง้องคก์าร  
โดยตอ้งสอดประสานกบับทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  และเขา้ใจได ้ ซึง่จาก
เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์(Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยอ่ย (Sub-goals) ก าหนด
เป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
โครงการ 
 เพือ่ใหท้ราบวา่ เป้าหมายของตนเองทีช่ดัเจนนัน้คอือะ ไร  และควรจะด าเนินการทีเ่รือ่ง
ใดก่อน  ซึง่นอกจากจะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานในระดบัล่างสดุเขา้ใจเป้าหมายทีไ่มค่ลาดเคลื่อนแลว้  
ยงัมปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลทีเ่หมาะสมดว้ย  ทัง้ยงัชว่ยใหม้กีารจดัสรรทรพัยากร
อยา่งเหมาะสมพอดเีพยีงเพือ่ใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรอืแ ต่ละโครงการนัน่เอง  
 ความส าเรจ็ขององคก์ารนัน้เกีย่วขอ้งกบั ประสทิธภิาพในการน ากลยทุธไ์ปประยกุต์
ปฏบิตั ิ ทัง้น้ีผูบ้รหิารควรมกีารมอบหมาย  และก าหนดแนวทางหรอืวธิกีารในการปฏบิตังิาน  
สิง่ทีส่ าคญัในการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัใิหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้  ผูป้ฏบิตัจิะตอ้งมคีวาม รู ้ ความ
เขา้ใจและทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท ้

 
5. การประเมินผลและการควบคมุ (Evaluation and Control) 

 การควบคุมกลยทุธ ์เป็นหน้าทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผล
กลยทุธท์ีน่ าไปปฏบิตั ิทัง้น้ีในการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพล าดทีต่อ้งการการ
ปรบัปรงุ  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่กลยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว้   
  การตรวจสอบกลยทุธ ์ (Strategic Control) จะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ  มกีารก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน โดยมาตรวดัการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ
องคก์าร  ซึง่ในแต่ละองคก์ารจะมาตรฐานและเกณฑก์ารด าเนินงานของตนเอง ทัง้น้ีการก าหนด
มาตรฐานควรมคีวามระมดัระวงัเพือ่ใหส้ามารถสะทอ้นผลการท างานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  
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 ในการตดิตาม ควบคุม และประเมนิผลนัน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มา
ดแูลแผนกลยทุธโ์ดยเฉพาะ ซึง่จะตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามรบัผดิชอบเตม็เวลาทีส่ามารถทุ่มเท
ใหก้บัการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ยา่งเตม็ที ่หน่วยงานน้ีควรอยูก่บัฝา่ยวางแผนทีม่ผีูบ้รหิาร
ในฝา่ยอยูใ่นระดบัผูบ้รหิารชัน้สงู อยา่ งไรกต็ามในการด าเนินกลยทุธน์ัน้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัความ
รว่มมอืทีด่จีากทุกฝา่ยตลอดเวลา 
   
2.2 ทฤษฎีแผนผงัแสดงเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram) 
 

แผนผงัแสดงเหตุและผล  หรอื แผนผงัอชิกิาวา่ (Ishikawa Diagram) เป็นแผนผงัที่
แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งปญัหา  (Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดทีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหานัน้  
(All Causes) ส านกัมาตรฐานอุตสาหกรรมแหง่ญีปุ่น่ (Japanese Industrial Standard: JIS) ได้
นิยามความหมายของผงักา้งปลา  คอื แผนผงัทีใ่ชแ้สดงความสมัพนัธอ์ยา่งเป็นระบบระหวา่ง
สาเหตุหลายๆ  สาเหตุทีเ่ป็นไปไดท้ีส่ง่ผลกระทบใหเ้กดิปญัหาหน่ึงปญัหา  (วนัรตัน์จนัทกจิ , 
2548) 

แผนผงัแสดงเหตุและผล  เป็นแผนภ าพทีม่ปีระโยชน์อยา่งมากในการน าเสนอ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตุและผล  ส าหรบัปญัหาทีพ่จิารณา  ไดร้บัการพฒันาครัง้แรกเมือ่ปี
ค.ศ.1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อชิกิาวา่ (Kaoru Ishikawa) แหง่มหาวทิยาลยัโตเกยีว
แผนผงักา้งปลาจะประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนปัญหา หรอืผลลพัธ ์(Problem or Effect) ซึง่จะแสดงอยูท่ีห่วัปลา 
ส่วนสาเหต ุ(Causes) จะสามารถแบ่งยอ่ยออกไดอ้กีเป็น ปจัจยั (Factors) หรอืสาเหตุ

หลกัทีส่ง่ผลกระทบต่อปญัหา (หวัปลา) 
 สาเหตุรอง 
 สาเหตุยอ่ย 

ซึง่สาเหตุของปญัหา จะแสดงไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง  กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของก้างรอง 
และกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั สว่นการสรา้งความสมัพนัธข์องปญัหากบัสาเหตุจะใชล้กูศร  
หรอืกา้งปลาเป็นตวัเชื่อม  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปญัหากบัสาเหตุ  โดยทีห่างลูกศรหมายถงึ
สาเหตุ และหวัลกูศร หมายถงึผล 

การก าหนดส่วนปัญหา หรือผลลพัธ ์(หวัข้อปัญหาท่ีหวัปลา) 
การก าหนดหวัขอ้ปญัหาควรทีจ่ะก าหนดแบบชดัเจนและเป็นไปได้  หากการก าหนด

ประโยคปญัหาน้ีไมช่ดัเจนตัง้แต่แรก จะท าใหใ้ชเ้วลามากในการคน้หาสาเหตุ และจะใชเ้วลานาน
ในการท าผงักา้งปลา 
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การก าหนดส่วนสาเหต ุ(ปัจจยับนก้างปลา) 
เมือ่ก าหนดปญัหาทีห่วัปลาแลว้  ขัน้ตอนถดัไปคอืการก าหนดหาสา เหตุหลกัสาเหตุรอง 

สาเหตุยอ่ย ซึง่จะระบุไวบ้นกา้งหลกั  กา้งรอง กา้งยอ่ยตามล าดบั ซึง่การก าหนดกลุ่มปจัจยัของ
กา้งหลกัจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัปญัหาทีห่วัปลา และเป็นเหตุเป็นผลซึง่กนัและกนั 

โดยสว่นมากจะใชห้ลกัการ  4M 1E เป็นกา้งหลกั เน่ืองจากกลุ่มปจัจยัเหล่าน้ีถอืเป็ น
ปจัจยัน าเขา้ (Input) ของกระบวนการ ซึง่ 4M 1E ไดแ้ก่ 

 
M: Man   คนงาน หรอืพนกังานปฏบิตักิาร 
M: Machine   เครือ่งจกัร หรอือุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M: Material   วตัถุดบิหรอือะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆทีใ่ชใ้นกระบวนการ 
M: Method  กระบวนการท างาน 
E: Environment  อากาศ สถานที ่ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 
 
การเลือกสาเหตจุากก้างปลาออกมาท าการแก้ไข 
1. เลือกตามดลุพินิจ คอื การพจิารณาปจัจยั (สาเหตุ) ใดทีส่ามารถควบคุมไดก้า้งใด

ไมส่ามารถควบคุมได ้และกา้งใดเป็นปจัจยัรบกวน ดงัน้ี 
ปจัจยัทีส่ามารถควบคุมได้  (Controllable) หมายถงึ สามารถด าเนินการแกไ้ขเองได้  

เชน่ รถยนตเ์บรกเสยี คนัเรง่คา้ง 
ปจัจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ (Uncontrollable) หมายถงึ ไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ข

ไดด้ว้ยตนเอง ปจัจยัน้ีขึน้อยูก่บัคนอื่น หากตอ้งแกไ้ขจะตอ้งไปประสานงานรว่มกบั 
บุคคลอื่นๆ เชน่ การเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน 

ปจัจยัทีเ่ป็นปจัจยัรบกวน (Noise) หมายถงึ ปจัจยัทีไ่มม่ใีครสามารถควบคุมไดเ้ลย 
จะมารบกวนบา้งเป็นบางครัง้ เชน่ ฝนตก 

2. เลือกโดยใช้เกณฑ์  คอื หากกา้งปลาทีม่สีาเหตุจ านวนมาก  จะตอ้งมาจดัล าดบั
ความส าคญัของแต่ละกา้งวา่จะเลอืกกา้งใดขึน้มาแกไ้ขก่อน  เกณฑใ์นการเลอืก  คอื การ
พจิารณาถงึ ผลกระทบ กบัความสามารถในการด าเนินการ ดงันัน้จงึควรเลอืกใหค้วามส าคญักบั
กา้งปลาหรอืสาเหตุทีม่ผีลกระทบกบัหวัปลามากๆ  และงา่ยในการด าเนินการ  หรอืใชเ้วลาสัน้ๆ
ในการแกไ้ข หากกา้งใดมผีลกระทบน้อย  แกไ้ขยาก กย็งัไมค่วรจะด าเนินการในตอนน้ีเน่ืองจาก
มคีวามเสีย่งต่อความไมส่ าเรจ็และยงัไมส่ง่ผลใดๆกบัปญัหาทีต่ ัง้ไว ้

3. เลือกตามหลกัการของพาเรโต  คอื 80-20, 20-80 กล่าวคอื จากหลกัการเลอืกใน
ขอ้ 1 และขอ้ 2 เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไมเ่ป็นการแกป้ญัหาแบบหวา่นแห  ใหเ้ลอืกกา้งปลามาเพยีง 
20% ทีค่าดวา่จะสง่ผลกระทบกบัหวัปลา 80% 
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ภาพที ่3: แสดงโครงสรา้งของแผนผงัแสดงเหตุและผล 

 
โครงสร้างของแผนผงัแสดงเหตแุละผลหรือผงัก้างปลา ประกอบดว้ยสว่นต่างๆ 

ดงัน้ี 
1. ส่วนตวัปลา ตวัปลาจะเป็นสว่นของปจัจยัต่างๆทีอ่าจเป็นสาเหตุทีส่ง่ผลกระทบต่อ

ปญัหาในหวัปลา  โดยการน าสาเหตุหลกัและสาเหตุรองมาใสใ่นตวัปลา  ซึง่จะต้องแยกสาเหตุ
ออกเป็นระดบั เพือ่ทีจ่ะตดิตามดปูญัหาทีร่องลงไป จนกระทัง่ถงึตน้เหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา 

2. สาเหตหุลกั สาเหตุหลกัมาจากสิง่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัในการท างานทีค่าดวา่จะ
เป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปญัหา  เชน่ คน เครือ่งมอื วสัดุ สิง่แวดลอ้ม และวธิกีาร เป็นตน้ โดย
สาเหตุหลกัทีนิ่ยมใชค้อืหลกัการ  4M คอื คน (Man) เครือ่งมอืเครือ่งจกัร  (Machine) วสัดุ
อุปกรณ์ (Materials) และวธิกีารท างาน (Method) หรอืบางทอีาจจะเพิม่ 1E (Environment) อกี
สาเหตุหน่ึงกไ็ด ้

3. สาเหตรุอง เป็นสาเหตุทีท่ าใหส้าเหตุหลกัมคีวามผดิปกติ  จะสง่ผลใหเ้กิดปญัหา
ตามมา นอกจากน้ีในบางครัง้ปญัหาอาจจะมคีวามซบัซอ้น  จ าเป็นตอ้งหาสาเหตุยอ่ยรองจาก
สาเหตุรองลงไปอกีกเ็ป็นได ้

4. สาเหตยุ่อยแรก เป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปญัหาในสาเหตุรอง  สาเหตุยอ่ยอาจมสีาเหตุ
ยอ่ยอื่นๆอกี 

5. สาเหตยุ่อยต่อๆไป สาเหตุยอ่ยมไีดห้ลายสาเหตุยอ่ยขึน้เรื่ อยๆ จนกระทัง่ไดส้าเหตุ
ทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

6. ส่วนท่ีเป็นหวัปลา คอื ประเดน็ปญัหา โดยทัว่ไปในการแกไ้ขปญัหาคุณภาพ 
ดว้ยเครือ่งมอืคุณภาพ จะเลอืกปญัหามาจากปญัหาทีเ่รยีงล าดบัในผงัพาเรโต ้
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2.3 ทฤษฏีการวิเคราะหปั์จจยัสภาพแวดล้อมภายนอก  และภายใน  (SWOT 
Analysis) 
 

การวเิคราะห์  SWOT เป็นการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดกลยทุธข์ององคก์รโดยก าหนด
ระยะเวลาหรอืช่วงเวลาในการด าเนินการ  เพือ่น ามาวเิคราะหส์ถานการณ์  เน่ืองจากจะท าให้
องคก์รเขา้ใจถงึ จุดแขง็ทีจ่ะชว่ยใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบเหนือคูแ่ขง่  จุดออ่นทีจ่ะตอ้งแกไ้ข
โอกาสทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของฐานลกูคา้และยอดขายได้  และอุปสรรคทีอ่งคก์รจะตอ้ง
หาทางลดอุปสรรคหรอืหลกีเลีย่ง  หรอืตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไรเพือ่ใหส้ามารถลดความรุนแรง  และ
ท าใหภ้าพรวมขององคก์รยงัคงมคีวามสามารถเหนือคูแ่ขง่ขนัหากพจิารณาจากการวเิคราะห์
แบบ SWOT แลว้จะสามารถจ าแนกเป็นการวเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอก ไดด้งัน้ี 

จดุแขง็ (Strengths) 
จุดแขง็ ถอืเป็นการวเิคราะหอ์งคก์รจากปจัจยัภายในเป็นการคน้หาความไดเ้ปรยีบจาก

ทรพัยากรและทกัษะขององคก์ร เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ในการเสนอคุณคา่ทีม่ตี่อลกูคา้ 
จดุอ่อน (Weaknesses) 
จุดออ่น ถอืเป็นการวเิคราะหอ์งคก์รจากปจัจยัภายในเป็นการคน้หาจุดออ่นขององคก์ร 

ขอ้จ ากดัหรอืจุดดอ้ยของทรพัยากรและทกัษะ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัในการน าเสนอ
คุณคา่ทีม่ตี่อลกูคา้ 

โอกาส (Opportunities) 
โอกาส เป็นการวเิคราะหอ์งคก์รจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบแก่ธุรกจิอนัเกดิ

จากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีธุ่รกจิสามารถสรา้งโอกาสใหแ้ก่ตนเอง ท าใหม้ศีกัยภาพเหนือกวา่
คูแ่ขง่ขนั 

อปุสรรค (Threats) 
อุปสรรค เป็นการวเิคราะหอ์งคก์รจากปจัจยัภายนอก  โดยคน้หาจากสถานการณ์

ภายนอกหรอืความเสีย่งทีส่ง่ผลเสยีต่อการด าเนินงานขององคก์รบางครัง้ การจ าแนกโอกาสและ
อุปสรรคเป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก  เพราะทัง้สองสิง่น้ีสามารถเปลีย่นแปลงไป  ซึง่การเปลีย่นแปลงอาจ
ท าใหส้ถานการณ์ทีเ่คยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได้  และในทางกลบักนั อุปสรรคอาจ
กลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ชน่กนั  ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ จะตอ้งปรบัเปลีย่นกล
ยทุธข์องตนใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
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2.4 ทฤษฎีการวิเคราะห ์TOWS matrix (TOWS matrix analysis) 
 

การน าปจัจยัจากภายในองคก์รและสภาวะแวดลอ้มภายนอก หรอื SWOT ซึง่แสดง
ความสมัพนัธข์องจุดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค มาใชด้ าเนินกลยุทธ ์โดยประยุกตใ์ห้
สามารถผสมผสานกนัเพือ่ประโยชน์สงูสุดนัน้ อาจด าเนินการไดด้งัแผนภาพที ่4 

 
ปจัจยัภายใน 
ปจัจยัภายนอก 

S 
จุดแขง็ภายในองคก์ร 

W 
จุดออ่นภายในองคก์ร 

O 
โอกาสภายนอก 

SO 
การน าขอ้ไดเ้ปรยีบของจุด 
แขง็ ภายในและโอกาส 

ภายนอกมาใช ้

WO 
การแกไ้ขจุดออ่นภายในโดย 
พจิารณาจากโอกาสภายนอก 

ทีเ่ป็นผลดตี่อองคก์ร 
T 

อุปสรรค 
ภายนอก 

ST 
การแกไ้ขหรอืลดอุปสรรค 
ภายนอกโดยน าจุดแขง็ 

ภายในมาใช ้

WT 
การแกไ้ขหรอืลดความเสยีหาย 
ของธุรกจิอนัเกดิจากจุดอ่อน 
ภายในองคก์รและ อุปสรรค 

ภายนอก 
แผนภาพที ่4: การก าหนดแนวทางเลอืกเชงิกลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์ SO เป็นการน าจุดแขง็และโอกาสภายนอกทีอ่งคก์รพงึมหีรอืพงึจะหาไดม้าใช้

ประโยชน์ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เชน่ การน า Technology ใหม ่ๆ Know-How และความเชีย่วชาญ
ประสบการณ์ของบุคลากรมาใชค้น้ควา้ศกึษาการบรหิารรปูแบบใหม ่ๆ กลยทุธ ์SO จงึหมายถงึ 
การใชจุ้ดแขง็ชว่งชงิโอกาส (เป็นสถานการณ์ท่ีดีท่ีสดุ คือ ตวัเองเข้มแขง็ภายนอกเป็น 
โอกาส) 

กลยทุธ์ WO เป็นการหาวธิแีกไ้ขจุดออ่นหรอืจุดดอ้ยภายในองคก์รโดยพจิารณาน า
โอกาสภายนอกทีจ่ะเอือ้อ านวยผลดี  หรอืผลประโยชน์ต่อองคก์รมาใชใ้หม้ากทีส่ดุเชน่  มกีาร
แลกเปลีย่นหรอืขอความรว่มมอืดา้น  Technology จากบรษิทั หรอืองคก์รทีม่ีTechnology ทีเ่รา
ตอ้งการ กลยทุธ์ WO จงึหมายถงึ การใชโ้อกาสลดจุดอ่อน (เป็นสถานการณ์ท่ีตวัเองอ่อนแอ  
ภายนอกเป็นโอกาส) 

กลยทุธ์ ST เป็นการน าจุดแขง็ภายในขององคก์รมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีส่ดุ  และแกไ้ข
หรอืท าใหอุ้ปสรรค ภายนอก ลดน้อยลงทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นได้ แมว้า่ในบางครัง้จุดแขง็ขององคก์ร
อาจไมส่ามารถลบลา้งอุปสรรคใหห้มดไปได้  แต่กเ็ป็นการลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ใหเ้หลอื
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น้อยทีส่ดุ กลยทุธ์ ST จงึหมายถงึ การใชจุ้ดแขง็หลกีภยัคุกคาม  (เป็นสถานการณ์ท่ีตวัเอง
เข้มแขง็ ภายนอกเป็นภยั) 

กลยทุธ์ WT เป็นการพยายามแกไ้ขหรอืลดความเสยีหายของธุรกจิอนัเกดิจากจุดอ่อน
ภายในขององคก์รและอุปสรรค  จากผลกระทบภายนอก  ซึง่อาจมผีลรนุแรงต่อการด าเนินการ
ขององคก์ร องคก์รจ าเป็นตอ้งหาทางหลกีเลีย่ง  จากความเสยีหายเหล่านัน้  และประคองตวัเพือ่
ความอยูร่อด อาจตอ้งมกีารคดิกลยทุธใ์หม่ เชน่ มกีารปรบัปรงุพฒันายาใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้  
มกีารปรบัปรงุดา้นการสง่เสรมิการจดัจ าหน่ายหรอืมกีาร  ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  
เงนิตราต่างประเทศ  ฯลฯ กลยทุธ์ WT จงึหมายถงึ การลดจุดอ่อนเสรมิจุดแขง็เพือ่หลกีภยั
คุกคาม สะสมก าลงัเพือ่รอคอยโอกาส  (เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ คือ ภายในอ่อนแอ 
ภายนอกเป็นภยัคกุคาม) 
 

2.5 ทฤษฎีการประเมินปัจจยัภายใน -การประเมินปัจจยัภายนอก  (Internal 
Eternal - IE Matrix) 
 
2.5.1 แมททริกซก์ารประเมินปัจจยัภายใน (Internal Factor Evaluation - IFEMatrix) 

เป็นแมททรกิซท์ีป่ระเมนิและใหน้ ้าหนกัปจัจยัภายในองคก์ร มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
 
2.5.1.1 ปัจจยัภายในท่ีส าคญั (Critical Success Factor) ทีเ่ป็นจุดแขง็ (Strengths) 

เชน่คุณภาพการจดัการและกลยทุธใ์นการบรหิาร ความสามารถในการหารายไดแ้ละการท าก าไร 
สว่นจุดอ่อน (Weaknesses) เชน่ การขาดสภาพคล่องทางการเงนิ  การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

2.5.1.2 น ้าหนัก (Weight) เป็นการก าหนดชว่งน ้าหนกัของแต่ละปจัจยัจาก  0.0 –1.0 
นัน่คอื 0.0 ไมม่คีวามส าคญัเลย สว่น 1.0 มคีวามส าคญัมากทีส่ดุ การก าหนดน ้าหนกัของแต่ละ
ปจัจยัชีถ้งึความส าคญัของปจัจยัเหล่านัน้  วา่เป็นปจัจยัทีท่ าใหธุ้รกจิประสบคว ามส าเรจ็หรอื
ประสบความลม้เหลว คะแนนน ้าหนกัรวมของทุกปจัจยัมคีา่เทา่กบั 1 

 
2.5.1.3 การประเมิน (Rating) ใชเ้กณฑด์งัน้ีก าหนด 

1 = จุดออ่นหลกั 
2 = จุดออ่นรอง 
3 = จุดแขง็รอง 
4 = จุดแขง็หลกั 
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2.5.1.4 คะแนนถ่วงน ้าหนัก (Weighted Score) เป็นของแต่ละปจัจยัขึน้กบัตวัแปร 
 
2.5.1.5 ค่าคะแนนรวม เป็นคะแนนรวมจากคะแนนถ่วงน ้าหนกัทัง้หมดของทุกตวั 

แปร ซึง่อยูใ่นชว่ง 1.0 ถงึ 4.0 นัน่คอื 
ถา้เทา่กบั  2.5  แสดงว่าอยูร่ะหวา่งค่าเฉลีย่ (Average Score) 
ถา้น้อยกวา่  2.5  แสดงว่าองคก์รนัน้อยูใ่นต าแหน่งจุดอ่อน 
ถา้มากกวา่  2.5  แสดงว่าอยูใ่นต าแหน่งทีเ่ป็นจุดแขง็ 

 
2.5.2 แมททริกซก์ารประเมินปัจจยัภายนอก (External Factor Evaluation –EFE Matrix) 
 

การประเมนิภายนอกเป็นการวเิคราะหถ์งึโอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค  
(Threats) ของปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ  เชน่
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลยแีละกฎหมาย มขีัน้ตอนดงัน้ี 

 
2.5.2.1 ปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั (Critical External Factor) ประกอบดว้ย 
- ปจัจยัทีเ่ป็นโอกาส เชน่ ขอ้จ ากดัในการพฒันาโทรศพัทพ์ืน้ฐานท าให้

โทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ดร้บัความนิยม 
- ปจัจยัทีเ่ป็นอุปสรรค เชน่ สภาพวะทางเศรษฐกจิทีต่กต ่าท าใหค้นใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่

น้อย 
 
2.5.2.2 น ้าหนัก (Weight) เป็นการก าหนดชว่งน ้าหนกัของแต่ละปจัจยัจาก  0.0 ถงึ 1.0 

นัน่คอื 0.0 ไมม่คีวามส าคญัเลย สว่น 1.0 มคีวามส าคญัมากทีส่ดุ การก าหนดน ้าหนกัของแต่ 
ละปจัจยัชีถ้งึความส าคญัของปจัจยัเหล่านัน้วา่เป็นปจั จยัทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็หรอื
ประสบความลม้เหลว คะแนนน ้าหนกัรวมของทุกปจัจยัมคีา่เทา่กบั 1 

 
2.5.2.3 การประเมิน (Rating) ใชเ้กณฑด์งัน้ีก าหนด 
1 = การมโีอกาสน้อยหรอือุปสรรคมาก 
2 = โอกาสเทา่กบัคา่เฉลีย่ 
3 = โอกาสดกีวา่คา่เฉลีย่ 
4 = โอกาสด ี
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2.5.2.4 คะแนนถ่วงน ้าหนัก (Weighted Score) เป็นของแต่ละปจัจยัขึน้กบัตวัแปร 
 
2.5.2.5 ค่าคะแนนรวม เป็นคะแนนรวมจากคะแนนถ่วงน ้าหนกัทัง้หมดของทุกตวัแปร 

ซึง่อยูใ่นชว่ง 1.0 ถงึ 4.0 นัน่คอื 
 
ถา้เทา่กบั 2.5 แสดงว่าอยูร่ะหวา่งค่าเฉลีย่ (Average Score) 
ถา้น้อยกวา่ 2.5 แสดงว่าโอกาสในอุตสาหกรรมน้อยกวา่คา่เฉลีย่ 
ถา้มากกวา่ 2.5 แสดงว่าโอกาสในอุตสาหกรรมมากกวา่คา่เฉลีย่ 

 
2.5.3 แมททริกซก์ารประเมินปัจจยัภายใน-การประเมินปัจจยัภายนอก (Internal Eternal 
- IE Matrix) 
 

เป็นการวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบัองคก์รทีถู่กพฒันาขึน้มาเพือ่ลบลา้งจุดอ่อนหรอืขอ้ด้ อย
บางประการของ BCG Matrix คดิคน้ขึน้มาโดยบรษิทั General Electrics ดว้ยความรว่มมอืของ
บรษิทัทีป่รกึษาดา้นกลยทุธ์  McKinsey เป็นการประเมนิความสมัพนัธร์ะหวา่งแมททรกิซก์าร
ประเมนิปจัจยัภายใน (IFE) และแมททรกิซก์ารประเมนิปจัจยัภายนอก  (EFE)ดงันัน้แกนนอน
แทนคา่คะแนนถ่วงน ้าหนกัรวมของปจัจยัภายใน  (IFE) 3 ระดบั คอื เขม้แขง็3.0-4.0 ปานกลาง 
2.0-2.99 และออ่นแอ 1.0-1.99 สว่นแกนตัง้แทนคะแนนถ่วงน ้าหนกัรวมของปจัจยัภายนอก  
(EFE) 3 ระดบั คอื ต ่า 1.0-1.99 ปานกลาง 2.0-2.99 และสงู 3.0-4.0แมททรกิซก์ารประเมนิ
ปจัจยัภายใน-การประเมนิปจัจยัภายนอก (IE) คลา้ยกบัแมททรกิซ์BCG นัน่คอืจะมกีารแบ่งช่อง
ออกเป็น 9 ชอ่ง โดยเน้นวธิใีชก้บัองคก์รทีม่หีลายหน่วยธุรกจิขนาดของวงกลมแต่ละวง  
หมายถงึรอ้ยละของยอกขายแต่ละหน่วยธุรกจิ  และเสีย้วของวงกลมทีร่ะบายหมายถงึ  รอ้ยละ
ก าไรของหน่วยธุรกจินัน้  ๆ แมททรกิซก์ารประเมนิปจัจยัภายใน-ปจัจยัภายนอก (IE) จะแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ดงัแผนภาพที ่5 
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แผนภาพที ่5: แมททรกิซก์ารประเมนิปจัจยัภายใน-ภายนอก (Internal - External Matrix) 

 
สว่นที่ 1 ประกอบดว้ยชอ่งที่ 1, 2 และ 4 องคก์รจะใชก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth) 

และการสรา้งสว่นครองตลาด  (Build) โดยใชก้ลยทุธก์ารขยายตวัใหม้ากขึน้  (Intensive Growth 
Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารเจาะตลาด (Market Penetration Strategy)กลยทุธพ์ฒันาตลาด 
(Market Development Strategy) กลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development 
Strategy) หรอืใชก้ลยทุธก์ารขยายตวัแบบรวมตวั  (Integrative Growth Strategy) ไดแ้ก่ กล
ยทุธก์ารรวมตวัไปขา้งหน้า  (Forward Integration Strategy) กลยทุธก์ารรวมตวัไปขา้งหลงั  
(Backward Integration Strategy) และกลยทุธก์ารรวมตวัในระดบัเดยีวกนั  (Horizontal 
Integration Strategy) 

สว่นที่ 2 ประกอบดว้ยชอ่งที่ 3, 5 และ 7 ใชก้ลยทุธท์ีเ่รยีกวา่ประคบัประคองและรกัษา  
(Hold and Maintain) ใชก้ลยทุธเ์จาะตลาด (Market Penetration Strategy) และกลยทุธก์าร
พฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development Strategy) 

สว่นที่ 3 ประกอบดว้ยชอ่งที่ 6, 8 และ 9 ใชก้ลยทุธท์ีเ่รยีกวา่การเกบ็เกีย่วผลประโย ชน์ 
(Harvest) การเลอืกหรอืการถอน (Divestiture) ประโยชน์ของ GE Matrix เป็นขอ้มลูส าหรบัการ
ตดัสนิใจการลงทุน  คอื ธุรกจิทีอ่ยูใ่นต าแหน่งทีม่คีวามน่าสนใจ  มสีถานะเขม้แขง็จะมี
ความส าคญัล าดบัแรก  ๆ ในการตดัสนิใจลงทุน  ซึง่มกัจะเลอืกกลยุทธ์  Grow and Build 
รองลงมาไดแ้ก ่ธุรกจิทีต่กอยูใ่นชว่งทแยงมมุซา้ยล่างไปยงัมุมขวาบน ขณะทีธุ่รกจิใน 
อุตสาหกรรมทไีมน่่าสนใจและสถานการณ์แขง่ขนัไมด่ ีกค็วรเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ใหไ้ดม้าก 
ทีส่ดุจากนัน้จงึขายกจิการ 
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2.6 ทฤษฎีการบริหารกระบวนการอย่างมีคณุภาพ (Total Quality Management) 
 
2.6.1 ความหมายของ “การบริหารกระบวนการอย่างมีคณุภาพ” 
 

“การบรหิาร” หมายถงึ การด าเนินงานใดๆ ตามวฎัจกัร P-D-C-A อนัไดแ้ก่ วางแผน 
(Plan) ปฏบิตั ิ(Do) ตรวจสอบ (Check) แกไ้ขปรบัปรงุหรอืสรา้งมาตรฐาน (Action) ซึง่กค็อืการ 
ปรบัปรงุงานในความรบัผดิชอบใหด้ขีึน้อยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุนัน่เอง 

“กระบวนการ” หมายถงึ ความสมัพนัธห์รอืความเชื่อมโยงอนัมรีปูแบบทีแ่น่นอนรปูแบบ 
หน่ึง ระหวา่งกจิกรรมการท างานหลายๆ กจิกรรม ทีม่จีุดมุง่หมายรว่มกนั ซึง่ไดร้บัการออกแบบ 
เอาไวล้่วงหน้า เพือ่แปรเปลีย่นวตัถุดบิหรอืบรกิารทีจ่ดัหามา  ใหเ้ป็นผลติผลหรอืเป็นสนิคา้หรอื
บรกิารทีม่มีลูคา่สงูขึน้ 

“คุณภาพ” หมายถงึ ความพงึพอใจของลกูคา้ หรอื คุณประโยชน์หรอืคุณค่าทีก่่อใหเ้กดิ 
แก่ผูใ้ช ้

ดงันัน้ “การบรหิารกระบวนการอยา่งมคีุณภาพ ” ในระบบบรหิารแบบทคีวิเอม็จงึ
หมายความวา่ การออกแบบ (การวางผงั หรอื การวางแผน หรอื การสรา้งมาตรฐาน) และการ
ปรบัปรงุอยา่งไมห่ยุดยัง้หรอือยา่งต่อเน่ือง  เพือ่ท าใหร้ปูแบบแหง่ความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรม
การท างานทัง้หลายในองคก์รธุรกจิ  ตลอดจนวธิกีารด าเนินกจิกรรมทัง้หลายเหล่านัน้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูขึน้เรือ่ยๆ  โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ใหล้กูคา้ภายใน  อนัไดแ้ก่
ข ัน้ตอนงานถดัๆ ไป และลกูคา้ภายนอก หรอืผูซ้ือ้สนิคา้และบรกิารอนัเป็นผลติผลของกจิกรรม
การท างานทัง้กระบวนการนัน้ไดร้บัประโยชน์หรอืความพงึพอใจสงูสุด 
 
2.6.2 คณุภาพของกระบวนการธรุกิจ 
 

ในขณะที่ การบรหิารกระบวนการธุรกจิ  มจีุดมุง่หมายเพือ่ท าใหไ้ดผ้ลติผลทีม่คีุณภาพ
ออกมา ในขณะเดยีวกนั  เรากย็งัจ าเป็นตอ้งวดัคุณภาพของตวักระบวนการธุรกจิเองดว้ย
คุณภาพของกระบวนการธุรกจิ สามารถแสดงออกไดท้ัง้ในดา้นคุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมและใน
ดา้นดชันีวดัทีเ่ป็นรปูธรรม ดงัน้ี 

(ก) คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมของกระบวนการธุรกจิทีด่ ี
กระบวนการธุรกจิ และ กระบวนการปฏบิตังิานทีด่ ีควรมลีกัษณะเชงิพฤตริม 4 ประการ 

ต่อไปน้ี 
1. ไมท่ างานซ ้าซอ้น 
2. สนองตอบลกูคา้ไดร้วดเรว็ 
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3. มกีารใชข้อ้มลูรว่มกนั 
4. มคีวามเรยีบงา่ย 
(ข) ดชันีวดัคุณภาพของกระบวนการธุรกจิ 
คุณภาพของกระบวนการธุรกจิ และ คุณภาพของกระบวนการปฏบิตังิาน สามารถวดัคา่ 

ออกมาเป็นตวัเลขไดโ้ดยผา่น  “ดชันีวดัคุณภาพของกระบวนการธุรกจิ ” และ “ดชันีวดัคุณภาพ
ของกระบวนการปฏบิตังิาน” ตามล าดบั 

ตวัอยา่งของ “ดชันีวดัคุณภาพของกระบวนการธุรกจิ ” ทัง้กระบวน ไดแ้ก่ รอบเวลาของ
กระบวนการทีส่ ัน้ลงเรือ่ยๆ  (Short cycle time) อตัราสว่นจ านวนของเสีย (Defectives) หรอืขอ้
รอ้งเรยีน (Complaints) หรอืสนิคา้ทีส่ง่คนืกลบัมา  (Returned / Claimed) ต่อจ านวนสนิคา้ที่
ผลติตน้ทุนเฉลีย่ต่อสนิคา้หน่ึงชิน้ จ านวนครัง้หรอืเวลาสญูเสยีรวมจากอุบตัเิหตุต่อปี จ านวนครัง้
หรอืเวลารวมทีเ่ครือ่งจกัรช ารุดหรอืหยุดชะงกั เป็นตน้ 

“ดชันีวดัคุณภาพของกระบวนการปฏบิตังิาน” นอกจากวดัไดด้ว้ย “ดชันีวดัคุณภาพของ 
กระบวนการธุรกจิ” ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงันิยมวดัความผนัแปร (หรอืการกระจายออกจาก 
คา่เฉลีย่ ) ของคุณลกัษณะดา้นคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ป็นผลติผลอนัเกดิจาก
กระบวนการปฏบิตังิานนัน้ดว้ย 
 
2.6.3 การบริหารคณุภาพทัง้องคก์ร (TQM)  
 

Dr. Edward Deming กล่าวไวว้า่ บรษิทัควรใช้ TQM ซึง่เป็นยทุธศาสตรท์ีช่ว่ยใหก้าร
บรหิารจดัการใหม้ขีดีความสามารถเชงิแขง่ขนั สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้และท าใหผ้ลก าไร
ของบรษิทัดขีึน้ เน่ืองจากเป็นการช่วยใหเ้กดิการปรบัปรงุแ ละพฒันาในทุก ๆ ดา้นขององคก์ร 
ซึง่ระบบบรหิารคุณภาพน้ีใหค้วามส าคญัทีเ่รือ่งคุณภาพสงูสุดทัง้คุณภาพสนิคา้  ตน้ทุน การ
น าสง่มอบสนิคา้เป็นการควบคุมคุณภาพทัง้ระบบทุกกระบวนการ  และทุก ๆ งานเกีย่วขอ้ง และ
เกีย่วขอ้งกบัทุกคนและทุกระดบัในองคก์ร  นบัตัง้แต่ผูบ้รหิารสงูสุด ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูจ้ดัการ
ระดบักลาง หวัหน้างาน และพนกังานระดบัปฏบิตัิ รวมไปจนถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกทีส่ง่ผล
กระทบองคก์ร เชน่ คูค่า้ พนัธมติร ลกูคา้และตลาด นอกจากนัน้ยงัหมายรวมถงึการเน้นภาวะ
ผูน้ า และพฤตกิรรมการปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูสุ ดทีจ่ะน าองคก์รให้
ประสบความส าเรจ็ในการน าระบบ TQM และมาลงมอืปฏบิตัใินชวีติจรงิการควบคุมเน้นที ่

การควบคุมกระบวนการ (Process control) ในระบบและองคป์ระกอบของ  TQM ตอ้ง
ก าหนดและระบุกระบวนการต่างๆ  ทีส่ าคญั แลว้ท าการควบคุม  และปรบัปรงุคุณภาพอยู่
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพือ่ทีจ่ะใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตลอดจนไดร้บัผลงานทีด่ขี ึน้ไป
เรือ่ยๆ บทบาทของผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและหวัหน้าในระบบ  TQM คอืการวางแผนยทุธศาสตร์ 
การตรวจสอบ  ตดิตามและประเมนิผลกระบวนการ  เปรยีบเทยีบกบัผลงานเพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุ  
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กระบวนการ TQM จะครอบคลุมกจิกรรมต่าง ๆ มากมาย เชน่ การกระจายนโยบายลงสูก่าร
ปฏบิตั ิ การสรา้งระบบประกนัคุณภาพ  การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน  การศกึษาและฝึกอบรม  การ
บรหิารตน้ทุนและกจิกรรมคุณภาพ เป็นตน้ 

ซึง่การปรบัปรงุจะเกดิขึน้ไดต้่อเมือ่ทุกคนมสีว่นรว่ม  มุง่มัน่และทุม่เททีจ่ะแกป้ญัหาและ
ปรบัปรงุใหด้ขีึน้ตลอดเวลา 

Richard Schonberger ผูรู้ท้างดา้นคุณภาพ (Quality Guru) ไดก้ล่าวไวว้า่ บรษิทัทีใ่ช้
หลกั TQM จะไดร้บัประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

- ท าใหด้ขีึน้ ดงึดดูใจลกูคา้มากขึน้ สนิคา้หรอืบรกิารมคีุณภาพทีค่งทีข่ ึน้ 
- รวดเรว็ขึน้ มกีารตอบสนองทีร่วดเรว็ขึน้  ตัง้แต่ การออกแบบ และการพฒันา ไป

จนกระทัง่ผูจ้ดัสง่สนิคา้  และชอ่งทางการขาย (Sales Channels) งานส านกังานและโรงงาน  ไป
จนถงึมอืผูใ้ช ้

- มคีวามฉบัไวในการปรบัตวัเขา้หาความตอ้งการของลกูคา้  ทัง้การเปลีย่นแปลงจ านวน
การสัง่สนิคา้ และการผสมผสานความตอ้งการสนิคา้หรอืบรกิาร 

- ตน้ทุนลดลงในขณะทีม่กีารปรบัปรงุคุณภาพดขีึน้  ลดการท างานซ ้าซอ้น และขจดัสิง่
สิน้เปลอืงต่างๆ 
 

2.7 หลกัการบริหารท่ียึดวตัถปุระสงค ์(Management by Objectives (MBO)) 
 
การจงูใจเป็นสิง่ส าคญั ซึง่ผูบ้รหิารควรจะรูจ้กัใชก้ารจงูใจกบัคนแต่ละระดบัใหถู้กตอ้งไม่

มกีารเลอืกทีร่กัมกัที่ชงั ซึง่จะเป็นเครือ่งช่วยใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี
การจงูใจเพือ่ปรบัพฤตกิรรมบุคคลใชใ้นการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค์  และการใหพ้นกังานมสีว่น
รว่ม 

หลกัการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค์  (Management by Objectives (MBO)) หมายถงึ
วธิกีารวางแผน และควบคุมซึง่มอีงคป์ระกอบดงัน้ี (1) ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกีาร 
ประชุมเพือ่ชว่ยกนัก าหนดเป้าหมายของการปฏบิตังิานทีส่ามารถบรรลุเป้าหมายของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้  (2) ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกีารประชุมกนัอกีครัง้เพือ่
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใ้ ตบ้งัคบับญัชาตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้  (3) เป็นการวางแผน
ทัว่ทัง้องคก์รซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดและการตดิต่อสือ่สารวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยระบุ 
วตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคลใหส้มัพนัธก์บัองคก์ร  และตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานให้
สมัพนัธก์บัวตัถุประสงคน์ัน้  โดยให้บุคคลในองคก์รไดม้สีว่นรว่มในการก าหนดเป้าหมาย  ซึง่
สามารถวดั ตรวจสอบ และประเมนิได้ เป็นหลกัการบรหิารทีนิ่ยมใชม้ากวา่  40 ปีแลว้ โดย 
PeterF Drucker 
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ตามหลกัการบรหิารตาม MBO โดยทัว่ไปจะมกีารก าหนดช่วงเวลาของการปฏบิตังิาน
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งแน่นอน  และจะตอ้งมขีอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) เพือ่เป็น
การจงูใจใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึภาคภูมใิจในกรณีทีม่ผีลงานส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์  หรอืมี
ความยนิด ีเตม็ใจทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ในกรณีทีผ่ลงานยงัไมบ่รรลุวตัถุประสงค ์

 

2.8 ทฤษฎีการจงูใจ / ทฤษฎีเสริมแรง 
 

แรงจงูใจ หมายถงึ ภาวะทีถู่กกระตุน้ดว้ยดว้ยปจัจยัต่าง ๆ ทัง้ปจัจยัภายนอกและปจัจยั 
ภายใน เพือ่บุคคลแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมา ทัง้ทีโ่ดยตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ เพือ่ใหบ้รรลุ 

วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีว่างไว ้
แรงจงูใจในการท างาน  หมายถงึ ภาวะทีบุ่คคลถูกกระตุน้ดว้ยปจัจยัต่าง  ๆ ทัง้ปจัจยั

ภายนอกและปจัจยัภายในเพือ่ใหบุ้คคลสามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุเป้าหมายดว้ยความตัง้ใจลอว์
เลอร ์(Lawler, 1973, p. 64 อา้งถงึใน ภราด ีบุตรศกัดิศ์ร ,ี 2540, น. 13) ความพงึพอใจในงาน
สามารถใชต้ดัสนิความแตกต่างระหวา่งปจัจยัทีม่อียูแ่ละปจัจยัทีบุ่คคลรูส้กึวา่ควร 
จะม ีดงันัน้ ความพงึพอใจในงานคอืความแตกต่างระหวา่งสิง่ทีบุ่คคลคาดวา่จะไดร้บัจากงานกบั 
สิง่ทีเ่ขาไดร้บัจากงานจรงิๆ สามารถแบ่งความหมายของความพงึพอใจในงานไดเ้ป็น 2 ดา้น คอื 

1. ความพงึพอใจในงานโดยรวม (Overall Job Satisfaction) เป็นความรูส้กึชอบพอ 
และพอใจของบุคคลทีม่ตี่องานโดยรวม 

2. ความพงึพอใจในงานเฉพาะดา้น (Facet Job Satisfaction) เป็นความรูส้กึชอบพอ 
และพอใจของบุคคลทีม่ตี่องานเฉพาะดา้น 

ลธูานส์ (Luthans, 2002, p. 230) ไดก้ล่าววา่ ความพงึพอใจในงานเป็นผลจากการรบัรู้
ทีม่ตี่องาน โดยไดแ้บ่งมติคิวามพงึพอใจในงานแบ่งออกได้ เป็น 3 มติ ิคอื มติทิี ่1 ความพงึพอใจ
เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลต่องานทีท่ า  มติทิี ่2 ความพงึพอใจในงานหรอืทศันคติ
เชงิบวกต่องานเกดิเมือ่พนกังานไดร้บัผลตอบแทนทีย่ตุธิรรมเมือ่เทยีบกบังานทีท่ า  และมติทิี่ 3
ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตใินเรือ่งงา น คา่ตอบแทน โอกาสความกา้วหน้า
การบงัคบับญัชา และเพือ่นรว่มงาน 

สรปุแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน  คณะผูว้จิยัเหน็วา่มองไดใ้น  2 มุมมอง
มุมมองที่ 1 คอื ทศันคตหิรอืความชอบ /ไมช่อบของพนกังานทีม่ตี่องาน  ซึง่เกดิจากความ
สอดคลอ้งระหวา่งความคาดหวงัและสิง่ทีบุ่คคล ไดร้บัจากงาน  อกีดา้นเป็นเรือ่งของแรงจงูใจ
เพราะเชื่อวา่ในการท างานนัน้ หากพนกังานไดร้บัการตอบสนองในสิง่ทีต่อ้งการ ยอ่มท าใหเ้กดิ 
ความพงึพอใจในการท างาน 
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2.8.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างาน 
 

โดยทีแ่รงจงูใจเป็นแงมุ่มหน่ึง  ทีจ่ะอธบิายถงึปจัจยัทีจ่ะชว่ ยใหพ้นกังานเกดิความพงึ
พอใจ และเป็นแนวคดิทีช่ว่ยใหเ้ราเขา้ใจธรรมชาตคิวามพอใจของมนุษยไ์ด้  ในการศกึษา
เกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน  จงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจแนวคดิ  ทฤษฎแีละสมมตฐิานดา้น
แรงจงูใจในการท างานดว้ย 

ความหมายของแรงจงูใจในการท างาน 
แกรีย่ ์ (Gary ,  1992,  p .  165 -166) กล่าวถงึ คุณลกัษณะพืน้ฐานของแรงจงูใจใน  

3องคป์ระกอบคอื 
1. ความมานะพยายาม (Effort) ไดแ้ก่ ความอุทศิทุม่เทของพนกังานทีม่ตี่องาน  ซึง่

ลกัษณะของความอุทศิทุม่เทยอ่มจะแตกต่างกนัไป ในแต่ละงาน 
2. ความเพยีร (Persistence) ไดแ้ก่ การทีพ่นกังานแสดงความอุทศิทุม่เทในงานของ 

ตนอยา่งไมล่ดละ 
3. มทีศิทาง (Direction) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการท างานตอ้งมทีศิทาง คอื ตอ้งท าให ้

บรรลุผลส าเรจ็ของงานทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพดว้ย 
รอบบิน้ส ์(Robbins, 2003, p. 155-156) กล่าววา่ แรงจงูใจ หมายถงึ กระบวนการของ 

ความพยามยามอยา่งแรงกลา้  ความมุง่มัน่อยา่งไมล่ดละ และการมแีนวทางทีช่ดัเจน  ในการ
กระท าสิง่ต่างๆ เพือ่ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 

ยงยทุธ เกษสาคร (2541, น.63) กล่าววา่ แรงจงูใจ หมายถงึ ภาวะอนิทรยีภ์ายใน
รา่งกายของบุคคลถูกกระตุน้จากสิง่เรา้เรยีกวา่  “สิง่จงูใจ” (Motive) ก่อใหเ้กดิความตอ้งการอนั
น าไปสูแ่รงขบัภายใน (Internal Drive) ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการท างานทีม่คีุณคา่ในทศิทางที่
ถูกตอ้งตรงตามเป้าหมายขององคก์ร ดงันัน้ การจงูใจจงึเป็นการกระท าทุกวถิทีางทีจ่ะกระตุน้ให้
พนกังานในองคก์ารประพฤตปิฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามเป้าประสงคข์ององคก์ร ซึง่พืน้ฐานส าคญั
ในการกระตุน้ใหพ้นกังานดงักล่าวแสดงพฤตกิรรมทีอ่งคก์ารคาดหวงัไวก้ด็ว้ยการสรา้งอนิทรยี์
ของพนกังานเหล่านัน้ใหเ้กดิความตอ้งการ  (Desire) ขึน้เป็นอนัดบัแรก จากนัน้บุคคลกจ็ะเกดิ
ความพยายามสบืเสาะแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการนัน่กค็อื  การเกดิแรงขบัขึน้ภายใน  (Drives) หากมี
สิง่จงูใจทีเ่หมา ะสมบุคคลกจ็ะสนองตอบดว้ยการกระท าหรอืแสดงพฤตกิรรมทุกอยา่ง  
(Behavior)ใหไ้ดม้าซึง่ความส าเรจ็อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุ 

เสนาะ ตเิยาว ์(2544, น. 208-209) กล่าววา่ แรงจงูใจหมายถงึ ความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เท 
ความพยายามอยา่งเตม็ทีจ่นงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย  การวดัการจงูใจเ กดิจาก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถ  สภาพการท างานหรอืการสนบัสนุนจากองคก์าร  และความ
พยายามทีทุ่ม่เทใหแ้ก่งาน 
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2.8.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจในการท างาน 
 

แมททสินั และไอวานซว์ทิช ์(Matteson and Ivancevich, 2002, p. 151) ทฤษฎ ี
แรงจงูใจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎใีนกลุ่มเนื้อหา (Content Theory) เป็นทฤษฎทีีอ่ธบิายถงึปจัจยัภายในของ
บุคคล ทีเ่ป็นตวัก่อใหเ้กดิพลงัทีจ่ะท า  ก าหนดทศิทาง การคงอยู่ หรอืหยุดพฤตกิรรม กล่าวคอื
บอกถงึปจัจยัทีจ่ะจงูใจใหม้นุษยอ์ยากท างาน  ทฤษฎใีนกลุ่มน้ีจงึเกีย่วขอ้งกบัการระบุถงึสิง่จงูใจ
ในการท างานของมนุษย ์และเป็นทฤษฎทีีศ่กึษาถงึล าดบัความตอ้งการสิง่จงูใจของมนุษย ์

2. ทฤษฎใีนกลุ่มกระบวนการ  (Process Theory) เป็นทฤษฎทีีอ่ธบิาย วเิคราะหถ์งึ
กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิพลงั  ก าหนดทศิทาง การคงอยู่ และการหยดุพฤตกิรรม โดยมพีืน้ฐาน
อยูบ่นแนวคดิในเรือ่งความชอบ  ความคาดหวงั หรอืรางวลั ความมานะพยายาม ผลงานและ
ความส าเรจ็ 
 
2.8.3 ทฤษฎีการจงูใจท่ีเน้นด้านความต้องการ (Need Theory) 
 

ทฤษฎลี าดบัความตอ้งการของมาสโลว์  มคีวามเชื่อวา่ มนุษยม์คีวามตอ้งการ 5 ระดบัที่
เป็นแรงจงูใจกระตุน้พฤตกิรรม เริม่ข ัน้ต ่าสดุคอืความตอ้งการทางรา่ง กายขึน้ไปตามล าดบัสงูสุด 
จุดคอื ความตอ้งการไดท้ าในสิง่ทีใ่จปรารถนา  ทฤษฎน้ีีแมม้จีุดออ่นบางประการแต่ยงัมี
ประโยชน์ทีเ่สนอแนวทางตอบสนองความตอ้งการในการปฏบิตังิานของพนกังานไดด้ี  สว่น
ทฤษฎคีวามตอ้งการของแอลเดอเฟอรห์รอืทฤษฎอีอีารจ์ี  สรปุยอ่ความตอ้งการพืน้ฐานของ
มนุษยเ์พยีง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการเพือ่คงอยู่  ความตอ้งการดา้นความสมัพนัธแ์ละ
ความสมัพนัธด์า้นความงอกงาม  และทฤษฎคีวามตอ้งการของแมคเคลล็แลนด์  ทีแ่บ่งความ
ตอ้งการออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการความส าเรจ็  ความตอ้งการความรกัใครผ่กูพนัและ
ความตอ้งการมอี านาจ ทฤษฎีปจัจยัคูข่องเฮอรซ์เบอรก์  ไดแ้ก่ ปจัจยัแรกคอื ปจัจยัสขุอนามยั 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทีอ่ยูน่อกเน้ืองานซึง่ถา้ขาด  จะน ามาสูค่วามไมพ่งึพอใจในงานกบัปจัจยัจงู
ใจ ซึง่เป็นประเดน็ทีเ่กีย่วกบัตวัเน้ืองานทีเ่ป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจในงานสว่นทฤษฎี  
X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ ซึง่มคีวามเชื่อเกีย่วกบัธรรมชาตมินุษยส์ดุโต่งคนละขัว้  โดย
ทฤษฎ ีX มองมนุษยแ์งล่บเกนิไป ขณะทีท่ฤษฎ ีY มองมนุษยใ์นแงบ่วกเกนิไปเชน่กนั 

แนวคดิจากทฤษฎเีหล่าน้ี  หน่วยงานสามารถน าไปใชเ้พือ่จงูใจพนกังาน  เชน่ จดั
สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ี  จดัหาสวสัดกิารดา้นการเงนิ จดักจิกรรมใหไ้ดพ้บปะทางสงัคม
และการแสดง การยอมรบัต่อผลส าเรจ็ของพนกังาน เป็นตน้ 
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2.8.4 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) 
 

เป็นทฤษฎทีีเ่น้นกระบวนการ  โดยยอมรบัวา่ แรงจงูใจเป็นผลทีเ่กดิจากความเชื่อของ
บุคคลเกีย่วกบัความคาดหวงั ความเป็นเสมอืนเครือ่งมือ และการมคีุณคา่ทีเ่หมาะสม  รวมทัง้ผล
จากปจัจยัอื่น เชน่ ทกัษะและความสามารถของพนกังาน  การรบัรูแ้ละเขา้ใจต่อบทบาทของ
พนกังานและการ ไดร้บัโอกาสท างาน เป็นตน้ การจงูใจสง่เสรมิการท างาน ทฤษฎคีวามคาดหวงั
ชีว้า่ แรงจงูใจจะ เพิม่ขึน้ดว้ยการเชื่อมโยงโดยตรงระหวา่งผลงานกั บการไดร้บัรางวลั  และ
หลกัการใหร้างวลัตอ้งมี ความหมายเชงิมลูคา่ราคาหรอืคุณค่าสอดคลอ้งตามความตอ้งการของ
แต่ละคนจงึจะสง่ผลต่อแรงจงูใจ 
 
2.8.5 ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal-setting Theory) 
 

ทฤษฎน้ีีกล่าววา่  เป้าหมายทีก่ าหนดมอีทิธพิลต่อความเชื่อของบุคคลวา่  ตนมี
ความสามารถ ทีจ่ะท างานนัน้ไดส้ าเรจ็  (เรยีกวา่ Self efficacy หรอืความเชื่อต่อความสามารถ
ตนเอง) รวมทัง้เกดิความส าเรจ็สว่นตนดว้ย  ความเชื่อดงักล่าวมผีลโดยตรงต่อการท างานจาก
งานวจิยัพบวา่ ผลงานของ คนจะสงูขึน้ถา้ก าหนดเป้าหมายของงานใหม้ลีกัษณะเฉพาะชดัเจนม ี
ความยากทีพ่อจะรบัไดพ้รอ้มทัง้มรีะบบขอ้มลูป้อนกลบัระหวา่งท างาน ทฤษฎเีสนอวา่ การเลอืก 
เป้าหมายทีด่ขีองงานควรมาจากการใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในกระบวนการก าหนดเป้าหมายของ 
งานดว้ยตนเอง 
 
2.8.6 การจดัรปูแบบงาน (Job design) 
 

เทคนิคในระดบัองคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลต่อการจงูใจพนกังาน  ไดแ้ก่ การจดัรปูแบบงาน
(Job design) หรอืการปรบัรปูแบบงาน  (Job redesign) ซึง่ประกอบดว้ยเทคนิคทีเ่รยีกวา่การ
ขยายงาน (Job enlargement) โดยใหข้ยายความรบัผดิชอบงานทีเ่พิม่ปรมิาณชิน้ตามแนวนอน
มากขึน้กบัเทคนิคการเพิม่ความส าคญัของงาน  (Job enrichment) ซึง่ใหร้บัผดิชอบงานเดมิ แต่
เพิม่ความส าคญัและเพิม่ปรมิาณงานตามแนวตัง้ใหส้งูขึน้พรอ้มทัง้ใหอ้ านาจควบคุมดแูลงานเอง  
นอกจากน้ีเทคนิคซึง่เป็นทีนิ่ยมมากในปจัจุบนัไดแ้ก่  รปูแบบคุณสมบตัขิองงาน  (Job 
characteristics model) ทีเ่น้นการเพิม่ความส าคญัของงาน  โดยการระบุปจัจยัทีเ่ป็นแกนของ
งานที่ควรเพิม่ความส าคญั  ไดแ้ก่ ความหลากหลายดา้นทกัษะ  ลกัษณะเฉพาะของงาน  
ความส าคญัของงาน ความมอีสิระ และขอ้มลูป้อนกลบั ปจัจยัเหล่าน้ีก่อใหเ้กดิภาวะกระตุน้ทาง
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จติวทิยาในลกัษณะต่างๆ  ซึง่สง่ผลดตี่อผลงานและบุคคล  เชน่ ไดผ้ลงานทีม่คีุณภาพสงูขึน้  เพิม่
แรงจงูใจของพนกังานเกดิความพงึพอใจต่องานท าใหอ้ตัราการขาดและลาออกจากงานลดลง 

 
2.8.7 การประยกุตท์ฤษฎีของการจงูใจท่ีเก่ียวกบัความต้องการใช้ในงานบริหาร
(Managerial Applications of Need Theories) 
 

อาจกล่าวไดว้า่ ทฤษฎกีารจงูใจทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการเป็นประโยชน์มากเมือ่น าไปใช ้
กบัการบรหิารองคก์าร  โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะของทฤษฏเีหล่าน้ีแก่ผูบ้รหิารใน
การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้กดิความตอ้งการในระดบัสงู คอืความตอ้งการความส าเรจ็ทีไ่ดท้ า 
ดงัใจปรารถนา (Self-actualization) ทัง้น้ีเพราะถา้พนกังานเกดิแรงจงูใจในระดบันี้ จะสามารถ 
ท างานดว้ยศกัยภาพเชงิสรา้งสรรคไ์ดส้งูสุด  ในการสง่เสรมิแรงจงูใจพนกังานถงึขัน้สงูสุด กล่าว
ทฤษฎเีสนอแนะแนวปฏบิตัสิ าหรบัผูบ้รหิาร ดงัน้ี 
 

1) สง่เสรมิความสมบูรณ์ทัง้ก าลงักายก าลงัใจของพนกังาน  (Promote a healthy 
Workforce) หน่วยงานบางแหง่จดักจิกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการ ทางรา่งกายแก่พนกังาน
เพือ่จงูใจใหด้แูลสขุภาพใหส้มบรูณ์ เชน่ จ่ายเบีย้ประกนัใหแ้ก่พนกังานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นผู้
มสีขุภาพดขีองบรษิทั  ขณะเดยีวกนักเ็พิม่อตัราเบีย้ประกนัส าหรบัพนกังานทีม่กีจินิสยับัน่ทอน
ต่อสขุภาพ เชน่ สบูบุหรีใ่หส้งูขึน้ เป็นตน้ ปจัจุบนับรษิัทจ านวนมากใชก้จิกรรมหลากหลาย
รปูแบบ 

2) สรา้งความมัน่คงดา้นการเงนิแก่พนกังาน  (Providing financial security) ความ
มัน่คงดา้นการเงนิเป็นตวัอยา่งหน่ึงของความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั  (Safety need) 
เชน่จดัตัง้กองทุนชว่ยเหลอืพนกังานในภาวะฉุกเฉิน  การจดัสรรทุนการศกึษาแก่บุตรพนกังาน  
การจดัใหม้สีหกรณ์ออมทรพัยต์ลอดจนใหค้วามชว่ยเหลอืการเงนิในรปูสวสัดกิารต่างๆ เป็นตน้ 

3) เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้บปะสมาคม  (Provide opportunities to socialize) ใน
การตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมของพนกังาน  องคก์ารควรสง่เสรมิการจดักจิกรรมต่าง  ๆ
เพื่อใหค้น เหล่าน้ีไดม้โีอกาสคบหาสมาคม  ก่อใหเ้กดิความสามคัคกีลมเกลยีวเป็นน ้าหน่ึงน ้าใจ
เดยีวกนัขึน้ในทีท่ างาน ตวัอยา่งกจิกรรมทีค่วรสง่เสรมิ  เชน่ จดัวนัครอบครวั (Family day) ให้
พนกังานจดักจิกรรม ไปปิคนิค (Picnic) นอกสถานทีร่ว่มกนั กจิกรรมแขง่กฬีาภายในงานเลีย้ง
สงัสรรคใ์นโอกาสส าคญัต่างๆ เป็นตน้ 

4) การใหก้ารยอมรบัต่อความส าเรจ็ของพนกังาน  (Recognize employees’ 
accomplishment) การใหก้ารยอมรบัต่อความส าเรจ็ของพนกังาน  นบัเป็นมาตรการส าคญัใน
การตอบสนอง ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งนบัถอื  (Esteem needs) โดยองคก์ารอาจ
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เลอืกใชก้จิกรรมต่างๆ  เชน่ การใหร้างวลัยกยอ่งแก่พนกังานทีม่วีธิที าใหล้กูคา้พงึพอใจต่อ
ผลติภณัฑแ์ละองคก์ารดว้ยเงนิ  รางวลัพเิศษใหไ้ปพกัผอ่นต่างประเทศและประกาศยกยอ่งใน
วารสารของหน่วยงาน เป็นตน้ การใหร้างวลัตอ้งระมดัระวงัเทา่ทีจ่ าเป็น อาจไมต่อ้งมมีลูคา่ราคา 
มาก แต่สงูในแงข่องคุณค่า และความหมายเชงิเกยีรตยิศชื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัทัว่ไป  รวมทัง้
จะตอ้งสอดคลอ้งและคูค่วรต่อผลงานหรอืพฤตกิรรมของผูร้บัอกีดว้ย  นอกจากนัน้การกล่าว
ชมเชยลกูน้องทีม่ผีลงานด ียิง่มคีุณคา่มากถา้กล่าวกบัคนอื่นอยา่งจรงิใจ การกล่าวขอบคุณ การ 
กระท าเลก็ๆ น้อยๆ ทีแ่สดงถงึการใหเ้กยีรต ิการเคารพในคุณค่า ของลกูน้อง ลว้นเป็นแรงจงูใจ 
อนัทรงพลงัทัง้สิน้ 
 
2.8.8 ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
 

เป้าหมายของทฤษฎเีสรมิแรง คอื ตอ้งการจะเสรมิแรงหรอืเพิม่พลงัใหก้บัพนกังานทีม่ ี
พฤตกิรรมการท างานตามทีอ่งคก์ารปรารถนา และไมส่ง่เสรมิผูท้ีพ่ฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมกบั 
ปฏบิตังิาน 

กลยทุธข์องการเสรมิแรงหรอืเพิม่พลงัประกอบดว้ย 
1. การเสรมิแรงในทางบวก  (Positive reinforcement) หมายถงึ การท างานนัน้มคีุณคา่

ขึน้โดยทีพ่นกังานจะแสดงพฤตกิรรมซ ้าๆ หากไดร้บัการตอบแทนในทางทีด่ี มคีวามพงึพอใจใน
งานมกีารประเมนิผลการท างานเป็นทีน่่าพอใจ  ท าใหไ้ดรบัคา่ตอบแทนเพิม่ขึน้  การเสรมิแรง
ทางบวกหรอืการท าใหเ้น้ืองานเพิม่ขึน้  (Enriched jobs) ใชใ้นการจงูใจพนกังานได้  ท าให้
พนกังานแสดงพฤตกิรรมทีไ่มใ่ชเ่พยีงแคเ่ป็นการท างานธรรมดา เชน่ 

1. องคก์ารตอ้งก าหนดพฤตกิรรมท างานใหช้ดัเจน 
2. ตัง้รางวลัจงูใจทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ 
3. บอกใหทุ้กคนทราบถงึเป้าหมายการท างานและการไดร้บัรางวลัตอบแทน 
4. การใหร้างวลัตอ้งอยูใ่นความยุตธิรรมเสมอภาค 
5. ปฏบิตัติามกฎหมายและเงือ่นไขของการใหร้างวลั 

2. การเสรมิแรงในทางลบ (Negative reinforcement) หมายถึง การลงโทษพนกังาน
เพือ่ไมใ่หพ้นกังานแสดงพฤตกิรรมทีไ่มด่อีกี  เพือ่ไมใ่หพ้นกังานแสดงพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึ
ปรารถนาการลงโทษ  (Punishment) หมายถงึ การลงโทษเมือ่พนกังานท าผดิกฎระเบยีบ  
ขอ้บงัคบัพนกังานจะมคีวามรูส้กึอารมณ์ไมด่ี  และท าใหเ้กดิการรบัรูถ้งึความไมย่ตุธิรรมและข าด
ขวญัก าลงัใจในการท างานการไมเ่สรมิแรง  (Extinction) หมายถงึ การไมม่กีารเสรมิแรงใดๆ  
ทัง้สิน้ เชน่ เมือ่พนกังานท างานไดด้กีไ็มม่กีารยกยอ่งชมเชยหรอืแสดงความพอใจ  ท าให้
พนกังานขาดความรูส้กึทีด่กีารเสรมิแรงทางบวกและทางลงมขีอ้สรุปไดว้า่  พนกังานมคีวาม
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ตอ้งการเสรมิแรงทางบวก เพราะท าใหพ้นกังานแสดงพฤตกิรรมซ ้าอกี  หลกีเลีย่งการเสรมิแรง
ทางลบ ท าใหไ้มเ่กดิพฤตกิรรมซ ้าอกีขอ้สงัเกตในเรือ่งของการเสรมิแรง  คอื บางครัง้พนกังานมี
ความคาดหวงัผลในระยะสัน้เมือ่ไดร้บัการเสรมิแรงแลว้กจ็ะไมแ่สดงพฤตกิรรมนัน้อกี  ผูบ้รหิาร
อาจใหก้ารเสรมิแรงไดห้ลายอยา่ง เชน่ การใหร้างวลัตอบแทนทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ  เชน่ การแสดง
ความคดิเหน็ ความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  การใหม้คีวามรบัผดิชอบมากขึน้  การใหอ้สิระในการท างาน  
การไดร้บัการยอมรบั การใหผ้ลประโยชน์ในหลายรปูแบบ  และการใหม้สีว่นในการตดัสนิใจ  สิง่
เหล่าน้ีคอืรางวลัทีท่ าใหพ้นกังานมผีลการท างานทีด่ ี

 
2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
บทความระบบการขนสง่และจราจรอจัฉรยิะ (รตอ.ไวพจน์ กุลาชยั) สรปุระบบขนสง่และ

จราจรเป็นระบบทีม่กีรใชเ้ทคโนโลยดีา้นการค านวณเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้
กบัการจดัการจราจรและขาสง่ทีส่อดคลอ้งกบัเวลาจรงิ (Real Time) มากทีส่ดุ ทัง้น้ีเพือ่เพิม่
ความปลอดภยัในการเดนิทาง การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการจราจร มคีวามสะดวกในการ
เดนิทางละก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทสีดุ 

โครงการปรบัปรงุระบบควบคุมการจราจรอจัฉรยิะเป็นพืน้ทีแ่ละระบบฐานขอ้มลูจราจร  
Real-Time (รศ.ดร.ครรชติ ผวินวล ก.ย. 2549 – ม.ีค. 2551) มวีตัถุประสงคห์ลกั 3 ขอ้ ไดแ้ก่  

(1) เพือ่พฒันาระบบควบคุมการจราจรเป็นพืน้ที่  (Area Traffic Control: ATC) 
โดยเฉพาะสว่นทีเ่ป็นซอฟทแ์วรท์ีจ่ าเป็นเพือ่การควบคุมสญัญาณไฟจราจรแบบ 
อจัฉรยิะ  

(2) เพือ่พฒันาวธิกีารควบคุมการจราจรใหส้ามารถใช้ งานได้ รวมถงึระบบอุปกรณ์และ
เครือ่งมอือื่น ๆ เพือ่ช่วยประสานการท างานของเจา้หน้าทีต่ ารวจจราจรทัง้ทีท่างแยก  และทีศ่นูย์
ควบคุม และ  

(3) เพือ่พฒันาวธิกีารน าขอ้มลูดบิของการจราจรทีเ่กบ็รวบรวมจากภาคสนามไป
ประมวลใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป 

การศกึษาไดค้รอบคลุมประเดน็หลกัต่าง ๆ ในดา้นวศิวกรรมจราจร วศิวกรรมระบบและ 
โทรคมนาคม ตลอดจนการศกึษาเชงิสงัคมศาสตรเ์พือ่วเิคราะหป์ระสบการณ์เกีย่วกบัการใชง้าน
ระบบซึง่กลยทุธก์ารควบคุมการจราจรใน 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

(1) แบบ pretimed ใชค้า่จงัหวะเวลาสญัญาณไฟซึง่กรงุเทพมหานครเป็นผูต้ ัง้
คา่ไวอ้ยูก่่อนแลว้ 

(2) แบบ actuated ใชค้า่จงัหวะเวลาสญัญาณไฟซึง่กรงุเทพมหานครเป็นผูต้ ัง้
คา่ไวอ้ยูก่่อนแลว้ รว่มกบักลยทุธก์ารปรบัสญัญาณไฟจราจรแบบ Actuated ทีแ่ต่ละทาง
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แยกควบคุมการจราจรเป็นพืน้ทีใ่นอดตีของกรงุเทพมหานครและเจา้หน้าทีต่ ารวจทัง้น้ี 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นส าหรบัการปรบัปรงุระบบควบคุมการจราจรอจัฉรยิะเป็นพืน้ที ่
และระบบฐานขอ้มลูจราจรแบบ real-time ทีจ่ะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป 
(3) แบบ actuated + heuristic ใชค้า่จงัหวะเวลาสญัญาณไฟจราจรทีค่ านวณจากขอ้มลู

สถติปิรมิาณยวดยานทีค่าดวา่จะผา่นทางแยกโดยปรบัคา่ใหเ้ป็นสดัสว่นกบัระยะเวลาสญัญาณ
ไฟเขยีวทีแ่ต่ละทศิทางจะไดร้บั และใชร้ว่มกบักลยทุธก์ารปรบัสญัญาณไฟจราจรแบบ actuated 
ทีแ่ต่ละทางแยก 

(4) แบบ optimal ใชค้า่จงัหวะเวลาสญัญาณไฟจราจรซึง่ค านวณจากคอมพวิเตอรท์ีศ่นูย์
สัง่การควบคุมโดยใชอ้ลักอรทิมึการค านวณแบบ genetic ในการหาค่ารอบเวลา (cycle time) 
การแบ่งช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบเวลา (split) และระยะเหลื่อมเวลา (offset) ระหวา่งแต่ละทาง
แยก เพือ่ท าใหไ้ดค้า่ความล่าชา้โดยรวมของทัง้โครงขา่ยต ่าทีส่ดุ  ทัง้น้ีโดยใชจ้งัหวะเวลา  
(phasing) เดมิทีต่ ัง้คา่ไว ้

โดย กรงุเทพมหานคร และใชร้ว่มกนักบักลยทุธก์ารปรบัสญัญาณไฟจราจรแบบ  
Actuated ทีแ่ต่ละทางแยกรปูที่ 7 แสดงค่าทีไ่ดจ้ากการทดสอบดว้ย  MITSIMLab โดยพจิารณา
เมือ่ปรมิาณจราจรเหมอืนกบัคา่ทีเ่กบ็ขอ้มลูไดจ้ากระบบจรงิในชว่งเวลาเรง่ด่วนตอนเชา้ตัง้แต่
เวลาประมาณ 7.00-9.00 น. (default traffic load) รวมถงึเมือ่สมมตใิหท้ราฟฟิกลดลงไปรอ้ยละ  
20 (light traffic load) และเมือ่สมมตใิหท้ราฟฟิกเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 (heavy traffic load) 

ซึง่สรปุผลของการทดสอบแสดงใหเ้หน็วา่กลยทุธแ์บบ  Optimal มปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุ
โดยจะชว่ยใหส้ามารถลดความล่าชา้ในการเดนิทางรวมขอ งยวดยานทุกคนัไดถ้งึรอ้ย  20-30 
เทยีบกบัการตัง้คา่สญัญาณไฟแบบเดมิของกรงุเทพมหานคร ทัง้น้ีโดยขึน้กบัปรมิาณการจราจร
ทีเ่ขา้มาในระบบเป็นส าคญั 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
การศกึษา กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ

สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานครไดท้ าการศกึษาขอ้มลูทัง้สว่นทีเ่ป็น
ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มลูทุตยิภมูิ (Secondary Data) จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้า
วเิคราะหแ์ละประมวลผล 
 
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
1. รวบรวมขอ้มลูขอ้มลูปฐมภูมแิละขอ้มลูทุตยิภมู ิ 
2. การประมวลผลความคดิเหน็จากการเชงิสมัภาษณ์ 
3. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชแ้ผนผงัแสดงสาเหตุและผลหรอืแผนผงักา้งปลา (Cause  
   And Effect Diagram)  

 4. การประมวลผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลม้ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 5. การวเิคราะหI์ IE Matrix (Internal-External Matrix) 

6. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Factor Evaluation- IFE) 
 7. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External Factor Evaluation - EFE) 
 8. การวเิคราะห ์Tows Matrix 

9. แนวทางในการแกป้ญัหา 
10. การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกป้ญัหา 

 

3.2 แนวทางการศึกษาและวิธีการศึกษา 
 
- ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยการสมัภาษณ์จากเจา้หน้าทีข่องรฐั

ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบั การบรหิารจดัการก ากบัดแูลร ะบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะรวมทัง้หวัหน้ากลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะและผูอ้ านวยการกองพฒันาระบบจราจร 

- ขอ้มลูทุตยิภมูิ (Secondary Data) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสาร  
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน 
 
 



 

 

60 

60 60 
60 60 

60 60 

3.3 การวิเคราะหข้์อมลู 
 

3.3.1 การประมวลผลความคิดเหน็จากการเชิงสมัภาษณ์ 
 
สาเหตุทีท่ าใหก้ารบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ

ของกรุงเทพมหานครขาดประสทิธภิาพ แนวทางแกไ้ข รวมไปถงึขอ้เสนอแนะ โดยวธิกีารเชงิ
สมัภาษณ์เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะ   

 
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงัน้ี 
 
ผูอ้ านวยการกองพฒันาระบบจราจร จ านวน   1  คน 
หวัหน้ากลุ่มงานระบบอจัฉรยิะ  จ านวน   1  คน 
วศิวกรไฟฟ้า 6 ว    จ านวน   1 คน 

วศิวกรโยธา 3    จ านวน   1 คน   
นายชา่งไฟฟ้า 6     จ านวน   2 คน   
นายชา่งไฟฟ้า 4    จ านวน   1  คน   
นายชา่งโยธา 6    จ านวน   1  คน   
ชา่งไฟฟ้า 6    จ านวน   1  คน   
ชา่งโยธา 6    จ านวน   1 คน   
นายชา่งโยธา 3    จ านวน   1 คน   
 

ดงันัน้การรวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารเชงิสมัภาษณ์จากเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเป็น  
จ านวน 10 คน ยกเวน้วศิวกรโยธา 3 เน่ืองจากเป็นผูท้ าการศกึษาในโครงการการศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองครัง้น้ี (อา้งองิจากภาคผนวก ง) จาการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ในการดแูล ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ สามารถประมวลผล ไดว้า่
สาเหตุทีท่ าใหก้ารบรหิารจดัการก ากบัดู แลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ยงัไม่
บรรลุวตัถุประสงคเ์ทา่ทีค่วร สามารถแบ่งเป็นสาเหตุส าคญัดงัน้ี 
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(1) กระบวนการท างาน 
 

การท างานทีไ่มเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
การท างานทีไ่มเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเน่ืองจากความรูค้วามสามารถของแต่ละ

บุคคลมลีกัษณะต่างกัน พืน้ฐานความรูข้องแต่บุคลมลีกัษณะไมเ่หมอืนกนั และความรบัผดิของ
แต่ละคน มคีวามแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัมกีระบวนการ การท างานทีซ่ ้าซอ้น ซึง่ เป็นการ
เสยีเวลา ต่อการด าเนินงาน ซึง่ ผลต่อใหก้ารด าเนินการแก้ ไขระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะล่าชา้ อาท ิ เจา้หน้าทีบ่างคนออกส ารวจต รวจตรวจนอกพืน้ทีร่บัผดิชอบหรอื
นอกเหนือหน้าทีท่ี่ ไดร้บัความมอบหมายพบเหน็แต่ไมย่อมแจง้ใหเ้จา้หน้ าทีท่ีด่แูลรบัทราบ 
จนกวา่เจา้หน้าทีค่นนัน้ทีร่บัผดิชอบพืน้ทีเ่หล่านัน้มาตรวจพบดว้ยตนเอง การตดัสนิใจบนขอ้มลู
ทีม่ไีมเ่หมอืนกนัเน่ืองจากขอ้มลูแต่ละคนไดม้า ซึง่ไมเ่หมอืนกนัและยงัไมม่ตีวัวดัไดว้า่ขอ้มลูทีไ่ด้
เป็นเป็นตามทีต่อ้งการมากน้อยเพยีงไร จงึท าใหก้ารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะ
ขาดประสทิธภิาพ 
 

การตดิต่อประสานงานทัง้ภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน 
การตดิต่อประสานงานทัง้ภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงานเกีย่วกบัการ

บรหิารการก ากบัดแูล ระบบจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ อาท ิ สถานีต ารวจนครบาลในพื้ นทีร่บั
ชอบต่างๆ ส านกังานเขต ประชาชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หากหน่วยงานหรอืบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ไมไ่ด้ ให้ความรว่มมอื หรอื ไมเ่หน็ดว้ย หรอืปฏบิตังิานผดิพลาด แลว้ตอ้งมกีารจดั
เชญิประชุมหาขอ้ยตุ ิจงึท าใหส้ง่ผลใหเ้กดิความชา้หรอื ตอ้งกลบัมาแกไ้ขอกีครัง้ 
 

การด าเนินการตรวจตราสภาพใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนถนนอจัฉรยิะไม่
ทัว่ถงึ 

การด าเนินการตรวจตราสภาพใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนถนนอจัฉ รยิะไม่
ทัว่ถึงเน่ืองจากจ านวนสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน อจัฉรยิะมจี านวนมากกวา่ก าลงัเจา้หน้าที ่
และงานทีร่บัผดิชอบปจัจุบนักม็จี านวนมาก  และยานพาหานะมเีพยีงคนัเดยีว ไมเ่พยีงพอต่อการ
ใชง้าน 
 

ขาดการออกตรวจตราสภาพใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนอจัฉรยิะอยา่ง 
สม ่าเสมอ 
 การออกตรวจตราสภาพใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนอจัฉรยิะ ของเจา้หน้าที่
ไมไ่ดด้ าเนินการตรวจตรวจตราทุกวนัและไมท่ัว่ถงึบรเิวณจุดทีม่กีารตดิตัง้ สญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มคนถนนอจัฉรยิะ 
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 ขาดการตรวจสอบผลทีไ่ดด้ าเนินแกไ้ขของผูร้บัจา้ง 
 ขาดการตรวจสอบผลทีไ่ดด้ าเนินงานแจง้ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินแกไ้ขวา่ด าเนินการแกไ้ข
แลว้เสรจ็ตามสญัญาหรอืไม่ และขาดการตรวจสอบผลทีไ่ดด้ าเนินแจง้ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินแกไ้ขวา่
ด าเนินการแลว้เสรจ็ตามตามทีผู่ร้บัจา้งจดัสง่รายผลน าเนินการการ แกไ้ข ใหใ้ชง้านตามปกติ
หรอืไม ่ 
 

กระบวนการแจง้ผูร้บัจา้งจา้งด าเนินการแกไ้ขไมด่เีพยีงพอ 
กระบวนการแจง้ผูร้บัจา้งด าเนินการแกไ้ขใหร้ะบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน  

อจัฉรยิะยงัไมด่พีอ เชน่ แบบฟอรม์การแจง้ การบนัทกึ การตดิตาม เป็นตน้  ท าใหก้ารตดิตาม
งานไมม่คีุณภาพ 
 

(2) บุคคล 
 

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน 
เจา้หน้าทีข่องรฐั ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ความ เชีย่วชาญในดา้นการ 

ตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถ นนอจัฉรยิะ อาท ิบุคคลดา้นโยธาไมรู่ค้วามรูด้า้น
ระบบไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิคส ์สว่นบุคคลดา้นไฟฟ้าไมม่คีวามรูด้า้นการส ารวจดา้นโครงสรา้งต่างๆ 
และบุคคลทัง้สองดา้นยงัขาดความรูด้า้นระบ บสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะอยา่งถ่อง
แท ้
 

การขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้งัคบับญัชาขาดการเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่มปีญัหาเกดิอะไรขึน้บา้งตอ้งการ

ค าปรกึษาในการแกไ้ขหรอืไม่ ท าใหเ้กดิความเบื่อหน่ายของผูใ้ตบ้งัคบบญัชา และขาดก าลงัใจ
และแรงจงูในการท างาน 

 
การมอบหมายงานไมเ่หมาะสม 
การมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาบางครัง้บ่างไมเ่หมาะสม เช่น งานทีอ่ยูภ่ายใต ้

ดแูลของผูค้วบคุมงานอกีคนหน่ึงกย็งัพอก าลงัทีจ่ะรบัหน้าที่นัน้โดยไมจ่ าเป็นแต่มาใหด้ าเนินการ
แทนอกีคนหน่ึง ในเมือ่งานของตนมมีากอยูแ่ลว้ ท าใหง้านของตนล่าชา้ 
 

ขาดการศกึษารายละเอยีดของสญัญาอยา่งถีถ่ว้น 
การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัขาดการศกึษารายละเอยีดของสญัญาอยา่งถีถ่ว้น จงึไมท่ราบ 
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รายละเอยีดของรายการทีร่ะบุในรายการทีจ่ าเป็นตอ้งก ากบัดอูยา่งแทจ้รงิ  จงึไมส่ามารถเรง่รดั
ใหด้ าเนินการแกต้ามสญัญาไดท้นัท ีเน่ืองจาก อาศยัท าตามประสบการณ์หรอืสิง่สิง่ทีเ่คยท ามา
แต่ก่อน 
 

การละเลยและขาดความเอาใจใสง่านจากเจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัมอบงานทีไ่ด ้
รบัผดิชอบ 

การละเลยความเอาใจใสข่องงานเน่ืองจากมองเหน็วา่เป็นเรือ่งเลก็ไมส่ง่ผลกระทบ 
กบัหน้าทีก่ารงาน จงึไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัของงานเทา่ทีค่วร และยงัขาดการตรวจสอบการท างาน
ของเจา้หน้าทีข่องวธิกีารปฏบิตังิานและผลทีเ่กดิขึน้ 
 

การแจง้ด าเนินการแกไ้ขสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะล่าชา้ 
การแจง้ด าเนินการ แกไ้ข สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีไ่ด้ รบัการ

รอ้งเรยีนจากประชนล่าชา้ ท าใหไ้มส่ามารถใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ตลอด 
24 ชัว่โมง  จงึควรตอ้งรบีด าเนินการใหร้วดเรว็และผูท้ีไ่ปอยูป่ฏบิตัหิน้ าทีท่ีศ่นูยค์วบคุมจราจร
ในชว่งนอกเวลาท าการ  ควรจะบนัทกึและแจง้ซ่อม ณ เวลานัน้เลย ไมค่วรแจง้ตอนเชา้อกีวนั
หรอืลมืแจง้ไปยงัผูร้บัจา้งด าเนินการ 

 
(3) วสัดุอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ส านกังานกส็ง่ผลใหก้ารปฏบิตักิารล่าชา้ไดเ้ชน่กนั เน่ืองจากมสีภาพทีเ่ก่า 
และไมม่ปีระสิ ทธิภาพ และจ านวนไมเ่พยีงพอ  เชน่เครือ่งสง่โทรสาร โทรศพัทก์ารโทรออก
นอกจากโทรศพัทพ์ืน้ฐาน เป็นตน้ และยงัขาดยานพาหนะทีเ่พยีงพอต่อการท างาน 

 
(4) อื่นๆ 

ขอ้จ ากดัของโครงสรา้งบุคลากร 
โครงสรา้งองคก์รของหน่วยงานมจี านวน คนจ ากดัไมเ่พยีงพอ กบัปรมิาณงานที่

ภายใตก้ารดแูลและรบัผดิชอบ  ซึง่การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งบุคคลา กรนัน้กระท าไดโ้ดยยาก
และล่าชา้ 

 
ขาดเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
ขาดการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาช่วยบรหิารขอ้มลูและการตดิตามการก ากบัดแูล

ระบบสญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะ เพือ่ช่วยลดภาระหน้าทีเ่วลาการด าเนินการ 
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เกดิการแทรกแซง 
การแทรกแซงของผูบ้รหิารระดบัสงู ท าใหอ้ านาจการตดัสนิใจของอ านาจหน้าทีท่ี ่

ไดร้บัมอบหมายลดลงสง่ผลกระทบต่อการด าเนินพอสมควร 
 

ส าหรบัสว่นของวธิกีารทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟ
จราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหด้ขีึน้นัน้ จากสมัภาษณ์ (อา้งองิจากภาคผนวก ข ) เจา้หน้าของรฐั
จ านวน 9 คน ประมวลผลไดว้า่ ควรเริม่จากผูบ้รหิารขององคก์ร ลงมาเอาใจใสก่บัปญัหาต่างๆที่
เกดิขึน้และพรอ้มจะสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา ซึง่จะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะได้มกี าลงัใจในการแกไ้ข
ปญัหาต่อไป นอกจาก น้ีผูบ้รหิาร ควรมกีารประชุม เพือ่รบัทราบถงึวธิปีฏบิตังิานใหไ้ปในทาง
เดียวกนัและ ควรจดัท ามาตรฐานการท างานและจดัท าคูม่อืการท างานเพือ่ ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐั
ด าเนินงานทีม่มีาตรฐาน แบบเดยีวกนั  ควรจดัอบรมระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะและท าความเขา้ใจของสญัญาจา้ง ขอบเขตของงาน เพือ่มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจที่
ถูกตอ้ง เมือ่บุคคลกรมศีกัยภาพแ ลว้จงึคอ่ยปรบัปรงุดา้นอุปกรณ์  เพิม่รถยนตใ์นการออกตรวจ
ตราและส ารวจหรอืการน าเทคโนโลยมีา พฒันาประยกุตใ์ชแ้ต่ตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหก้บัเจา้หน้าที่
ของรฐัควบคูก่นัไป จงึจะสง่ผลใหง้านมคีวามถูกตอ้งและรวดเรว็มากยิง่ขึน้  
 นอกจากน้ีควรมีการจดัการแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ที่ ควรพจิารณาและความเหมาะสม
ใหม้ากขึน้เพือ่ลดความซ ้าซอ้นของงานและควรมกีารปรบัปรงุสญัญาและขอ้ก าหนดขอบเขตของ
งานใหม้คีวามทนัสมยั และรดักุมมากยิง่ขึน้และควรน าระบบการควบคุมจราจรหรอื ATC (Area 
Traffic Control) กลบัมาใชป้ระยกุตก์บัสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะเพื่อเป็นโครงการ
น ารอ่ง เพือ่ช่วยในการตรวจสอบและตดิตามรวมถงึชว่ยลดเวลาตรวจสอบดว้ย และควรปรบัปรงุ
แบบฟอรม์แจง้ซ่อมไปยงัผูร้บัจา้งเพือ่ใหเ้จา้หน้าสามารถเรง่รดัตามสญัญาได้ ผูใ้หญ่ควรเขม้งวด
ในการปรบัตามสญัญาเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งตัง้ใจให้ ปฏบิตัิมากขึน้ และผูใ้ตบ้ังคบับญัชามสีว่นรว่มใน
การตดัสนิใจในการด าเนินงาน 

จากการประมวลจากขอ้มลูทีไ่ดร้วบร วมมา สามารถน าไปวเิคราะห์ เขยีนแผนผงัแสดง
สาเหตุและผลหรอืแผนผงักา้งปลาขัน้ตอนต่อไป 
 

3.3.2 การวิเคราะหข้์อมลูโดยใช้แผนผงัแสดงสาเหตแุละผลหรือแผนผงัก้างปลา 
 

เพือ่หาสาเหตุทีท่ าใหก้ารบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะไมบ่รรลุวตัถุประสงคเ์ทา่ทีค่วรหรอืขาดประสทิธภิาพ จงึน าขอ้มลูทีป่ระมวลผลขัน้ตน้ 
และน าแผนผงัแสดงเหตุผลและผลทีท่ าใหก้ารบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ มาวเิคราะหไ์ด ้ดงัแผนภาพที ่5 
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แผนภาพที ่6: แผนผงัแสดงเหตุผลและผลทีท่ าใหก้ารบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ 
 

 
  

การบรหิาร
จดัการ
ก ากบั

สญัญาณ
ไฟจราจรฯ

ขาด 
ประสทิธ ิ
ภาพ 

กระบวนการท างาน บุคลากร 

อื่นๆ 
วสัดุ, อุปกรณ์ 

ขาดทกัษะและประสบการณ์ 

ขาดการพฒันาความคดิ 

ขาดแรงจงูใจ 

ขาดความรูใ้น 
การปฏบิตังิาน 

ท างานผดิพลาด 

ขาดความเอาใจใสง่าน 

ขาดความระมดัระวงั 

ไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
รปูแบบการตดิตามงาน

ขาดคุณภาพ 

ขาดเทคโนโลยทีีท่นัสมยั อุปกรณ์ส านกังาน 

ไมม่คีุณภาพ 

ไมเ่พยีงพอ 

ไมม่กีารตรวจสอบ 
การท างานของเจา้หน้าที ่

ไมม่คีูม่อืในการท างาน 

ขาดการสนบัสนุน 
ของผูบ้รหิาร 

งบประมาณจ ากดั 

ขาดสง่เสรมิการวจิยั 
และพฒันา 

ยานพาหนะไมเ่พยีงพอ 

การแบง่หน้าทีไ่มช่ดัเจน 
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จากแผนผงัแสดงสาเหตุและผลหรอืแผนผงักา้งปลาขา้งตน้ วเิคราะหส์าเหตุไดด้งัน้ี 
 
1.ดา้นบุคลากร มสีาเหตุรอง ไดแ้ก่ 
 

 ท างานผดิพลาด  
o ขาดความเอาใจใสง่าน   เจา้หน้าทีข่องรฐัไมไ่ด้ เอาใจใสง่าน เช่นขาดการศกึษา

รายละเอยีดของสญัญาจา้งทัง้สญัญาจา้งตดิตัง้ใหมห่รอืสญัญาบ ารุงรกัษาเป็น
ตน้ รวมถงึการละเลยการปฏบิตังิาน 

o ขาดความระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน เช่น ส ารวจรวบรวมขอ้มลูไมค่รบถว้น
หรอืเกบ็ขอ้มลูมาอยา่งไมม่คีุณภาพ 

 
 ขาดการพฒันาความคดิ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัยงัยดึ ตดิความคดิเก่าๆ มกัจะ ยดึตดิท าไรแบบเดมิไมย่อมรบั
ความคดิสิง่ใหม่ หรอืสง่ผลกกระทบผลประโยชน์ต่อตวัเอง  จงึสง่ใหก้ารปฏบิตังิานที่
ตอ้งการพฒันาไมส่ามารถลุล่วงไปดว้ยด ี

 
 ขาดทกัษะและประสบการณ์ 

เจา้หน้าทีข่าดทกัษะและประสบการณ์ในการท างานในการปฏบิตังิานเน่ืองจาก 
กลุ่มงาน ระบบจราจร อจัฉรยิะ เพิ่งก่อตัง้ไดป้ระมาณ 3-4 ปี จงึท าใหเ้จา้ห น้าทีย่งัไม่
ช านาญ หรอืเชีย่วชาญ จงึ จ าเป็นตอ้ง มีเรยีนรูจ้ากการด าเนินงาน และพฒันาการ
ด าเนินงานต่อไป 
 

 ขาดแรงจงูใจ 
เจา้หน้าทีข่องรฐัอาจเกดิความเบื่อหน่ายกบังานเน่ืองจากเป็นการท างานที ่

ซ ้าซากรวมไปถงึในเรือ่งผลตอบแทนทีไ่ดไ้มไ่ดเ้พิม่ในสว่นของเงนิเดอืนหรอืบสั สง่ผล
ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐับางคนไมต่ัง้ใจปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ลุล่วง และทุม่เทใหก้บังาน
เทา่ทีค่วร 
 

 ขาดความรูใ้นการปฏบิตังิาน 
ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ความช านาญในการตรวจสอบระบบ

สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  อาท ิบุคคลดา้นโยธาไมรู่ค้วามรูด้า้นระบบ
ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิคส ์สว่นบุคคลดา้นไฟฟ้าไมม่คีวามรูด้า้นการส ารวจดา้นโครงสรา้ง
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ต่างๆ รวมทัง้บุคคลทัง้สองดา้นยงัขาดความรูด้า้นระบบสั ญญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะ ซึง่ยงัตอ้งอาศยัสอบถามเจา้หน้าของบรษิทัทีเ่ป็นผูร้บัจา้งเป็นบางเรือ่ง  เพือ่ใช้
ในการปฏบิตังิาน 

 
(2) ดา้นกระบวนการท างาน 

 
 ไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

การท างานทีไ่มเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเน่ืองจากความรูค้วามสามารถของแต่ละ
บุคคลมลีกัษณะต่าง การ พืน้ฐานความรูข้องแต่บุคลมลีกัษณะไมเ่หมอืนกนั และความ
รบัผดิของแต่ละคนต่างกนั นอกจากน้ียงัมกีระบวนการท างานทีซ่ ้าซอ้นเป็นการเสยีเวลา 
ซึง่ผลต่อใหก้ารด าเนินการแกใ้ชง้านระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉริ ยะล่าชา้ 
เพราะเจา้หน้าทีบ่างคนด าเนินการส ารวจตรวจตรวจนอกพื้นทีร่บัผดิชอบหรอืนอกไดร้บั
ความมอบหมายพบเหน็แต่ไมย่อมแจง้ใหเ้จา้หนาทีท่ีด่แูลรบัทราบ จนกวา่เจา้ทีค่นนัน้ที่
รบัผดิชอบพืน้ทีเ่หล่านัน้มาตรวจพบดว้ยตนเอง  และการตดัสนใจบนขอ้มลูทีม่ไีม่
เหมอืนกนัเน่ืองจากขอ้มลูแต่ละคนไดม้าไมเ่หมอืนกนัและยงัไมม่ตีวัวดัไดว้า่ขอ้มลู ทีไ่ด้
เป็นเป็นตามทีต่อ้งการมากน้อยเพยีงไร จงึท า ใหก้ารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจร
อจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ 

 
 ไมม่กีารตรวจสอบการท างานของเจา้หน้าที ่

ขาดการตรวจสอบผลทีไ่ดด้ าเนินแจง้ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินแกไ้ขวา่ด าเนินการ
แกไ้ขแลว้เสรจ็ตามสญัญาหรอืไม่  และขาดการตรวจสอบผลทีไ่ดด้ าเนินแจง้ใหผู้ร้บัจา้ง
ด าเนินแกไ้ขวา่ด าเนินการแลว้เสรจ็ตามตามทีผู่ร้บัจา้งจดัสง่รายผลน าเนินการ การแกไ้ข
ใหใ้ชง้านตามปกตไิดจ้รงิหรอืไม ่หรอืไดด้ าเนินการแกจ้รงิหรอืไม ่ จงึท าใหก้ารก ากบั
ดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ 

 
 การแบ่งหน้าทีไ่มจ่ดัเจน 

เน่ืองจากการแบ่งงานจากผูบ้งัคบับญัชาบางครัง้บ่างไมเ่หมาะสม เชน่ งานทีอ่ยู่
ภายใตด้แูลของผูค้วบคุมงานอกีคนหน่ึงกย็งัพอก าลงัทีจ่ะรบัหน้าทีไ่ดซ้ึง่งานยงัไมล่น้มอื
แต่ให้มาใหด้ าเนินการ แทนในเมือ่งานของตนมมีากอยูแ่ลว้จงึ ท าใหง้านของตนล่าชา้  
และบางกรณกีารแบ่ งงานกแ็บ่งงานซ ้าซอ้น เชน่ พืน้ทีก่ารดแูลรบัผดิชอบโดยรวมกบั
พืน้ทีก่ารดแูลรบัผดิชอบของผูค้วบคุมงาน มกีารซ ้าซอ้นหรอืไมม่คีวามเหมาะสม  จงึท า
ใหก้ารก าก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ 
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 ไมม่คีูม่อืในการท างาน 
การท างานของเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนมกัจะมคีวามแตกต่างกนั เน่ืองจากขาดคูม่อืที่

ได้ก าหนด หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตั ิจงึท าใหผ้ลงานทีอ่อกมาไมเ่ป็นรปูแบบในทาง
เดยีวกนั ซึง่ท าใหข้อ้มลูหรอืผลทีไ่ดม้าไมม่คีุณภาพทีเ่ทา่กนั  จงึท าใหก้ารก าก ากบัดแูล
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ 

 รปูแบบการตดิตามงานขาดคุณภาพ 
การตดิ ตามงานการทีใ่หร้ะบบสญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะสามารถใชง่านได้

ตลอดเวลานัน้ บางครัง้แบบฟอร์ มแจง้ใหผู้้ รบัจา้งด าเนินการแก้ ไข นัน้ไมไ่ดส้รา้ง
แรงจงูใจใหร้บีด าเนินการ เชน่ ขาดการบอกถงึรายการทีจ่ าเป็นตอ้งรบีด าเนินแกไ้ขก่อน
หรอืหลงั ระยะเวลาทีจ่ า กดั และถ้ าล่าชา้จะมกีารสงวนสทิธิ ์ การปรบัเนื่อ งจากด าเนิน
แกไ้ขล่าชา้ไมเ่ป็นไปตามสญัญาจา้งตดิตัง้หรอืสญัญาจา้งบ ารุงดแูลรกัษา 

 
(3) ดา้นวสัด,ุ อุปกรณ์ 

 
 อุปกรณ์ส านกังาน 

o อุปกรณ์ส านกังานไมม่คีุณภาพ  
ในแต่ละวนัมกีารจดัเอกสารสญัญา ตอบขอ้รอ้งเรยีน หนงัสอื เป็น

จ านวนมาก การใช้ เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ์ (Printer) รวมไปถงึเครือ่ง
แฟกซจ์ะถูกใชง้านหนกัมากเกดิการช ารุด หรอืใชก้ ารไมไ่ดบ้่อย เมือ่เป็นเชน่น้ี 
จงึสง่ผลใหก้ารก า กบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไมม่ี
ประสทิธภิาพ 

o อุปกรณ์ส านกังานมไีมเ่พยีงพอ 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพ(์Printer) และเครือ่งแฟกซ ์เป็นสิง่ที่

จ าเป็นต่อการปฏบิตังิานมาก เมือ่มจี านวนไมเ่พยีงพอกบัเจา้หน้าทีแ่ลว้ จงึ
สง่ผลใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานไดท้นัเวลาหรอืในการด าเนินงาน 

 
 ขาดเทคโนโลยทีทีนัสมยั 

ท าใหใ้ชเ้วลานานในการบนัทกึขอ้มลูและคน้หาขอ้มลูหรอืการตดิตาม เน่ือง 
ปจัจุบนั ทีท่ าอยู่ บนัทกึลงในสมดุซึง่เมือ่จะตดิตามงานกระท าไดช้า้หรื อคน้หาไดย้าก
เน่ืองจากสญัญาญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมเีป็นจ านวนมาก 
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 ยานพาหนะไมเ่พยีงพอ 
ในการส ารวจและตรวจสอบพืน้ทีบ่รเิว ณทีจ่ะตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร

คนขา้มถนนอจัฉรยิะ และการตรวจสอบสภาพการใชง้านของสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะ จ าเป็นตอ้งใชย้านพาหนะหรอืรถยนต ์แต่ปจัจุบนัมี
รถยนตเ์พยีง 1 คนั จงึไมเ่พยีงพอต่อบุคคลกรทีจ่ าเป็นตอ้งใชด้ าเนินการ
ดงักล่าว เมือ่เป็นเชน่น้ี  จงึสง่ผลใหก้ารก าดบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะไมม่ปีระสทิธภิาพ  จงึจ าเป็ นตอ้งเพิม่ ปรมิาณรถยนตใ์ห้
เพยีงพอต่อการใชง้าน 

 
(4) อื่นๆ 

 
 ขาดสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา 

ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาขึน้อกี
มาก เพือ่ใหต้อบสนองกบัความปลอดภยัของผูใ้ช้ บรกิาร ขา้มถนน เน่ืองจากปจัจุบนั
ระบบระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจั ฉรยิะยงัไมท่นัสมยัเพยีงพอ เน่ืองจ ากมี
การรอ้งเรยีนจา กประชาชน หรอืหน่วยงานอื่น ๆ และการบรหิารจดัการยงัดอ้ย
ประสทิธภิาพ เชน่ ระบบการตรวจสอบระบบอตัโนมตั ิการตรวจสอบการฝา่ฝืนของคน
ขา้มถนนหรอืรถยนต ์ รวมทัง้ระบบควบคุมทีเ่ป็นสว่นกลางเพือ่ใหก้ารด าเนินก ากบัดแูล
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 
 ขาดการสนบัสนุนของผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาเทา่ทีค่วร 

เน่ืองจากการพจิาณาการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  หรอื
การพฒันาการดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
สนบัสนุนจากผูบ้รหิา รอยา่งมาก ถา้ นโยบายของผูบ้รหิารไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัหรอื
ผูบ้รหิารไปใหส้ าคญักบัเรือ่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั การเมอืงมากกวา่ความปลอดภยัของ
ประชาชน จงึสง่ผลใหก้ารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดมี
ประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอกบัภาวะปจัจุบนั และยงัเกดิการแทรกแซงของผูบ้งัคบับญัชาท า
ใหผู้ค้วบคุมงานไมส่ามารถท างานไดเ้ตม็ที ่เน่ืองจากผูค้วบคุมงานไมส่ามารถมอี านาจ
การตดัสนิใจตามอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย ท าใหก้ ากบัดแูลผูร้บัจา้งไม่ ใหก้ระท าตามที่
ตอ้งการ  สง่ผลใหจ้งึสง่ผลใหก้ารก าดบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ 
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 งบประมาณจ ากดั 
นอกจากสาเหตุทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สุดทา้ยการทีม่งีบประมาณจ ากดั  กเ็กดิ
อุปสรรคต่อ 

การด าเนินงาน โครงการ ต่างๆเชน่ ระบบดแูล การตดิตัง้ และบ ารุงรกัษา ใหค้รอบคลุม
พืน้ที ่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ ส านกั งาน เป็นตน้  จงึสง่ผลใหก้ารก าดบัดแูลระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนข้ ามถนนอจัฉรยิะไมส่ามารถพฒันาให้ มีประสทิธภิาพตามที่
ตอ้งการได ้
 
3.3.3 การประมวลผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้มภายในและภายนอก (SWOT 

analysis) 
 
เป็นการวเิคราะหส์ถานการณ์เพือ่ก าหนดกลยทุธข์ององคก์ร สามารถจ าแนกเป็นการ

วเิคราะหป์จัจยัภายในคอืจุดแขง็ จุดออ่น และปจัจยัภายนอก คอืโอกาส และอุปสรรค 
 
การวิเคราะหส์ภาแวดล้อมภายใน( Internal Factor analysis summary: IFAS) 
จดุแขง็ (Strength) 

1) เป็นหน่วยงานภาครฐัสามารถก าหนดขอบเขตงาน เงือ่นไข สญัญา ดว้ยตนเอง เพือ่ให้
เกดิประโยชน์สงูสุดต่อรฐัเองได ้

2) การรว่มมอืประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ กระท า ได้ โดย งา่ย เชน่ สถานีต ารวจ 
หน่วยงานราชการต่างๆ  บรษิทัเอกชน เป็นตน้ 

3) มบีุคลกรมคีวามรูห้ลายดา้ นอยูใ่นองคก์รและทีม่คีวามมุง่มัน่ในการท างานและมคีวามรู้
ความสามารถในการพฒันางาน 

4) ไดร้บัการสนบัสนุนในการด าเนินโครงการต่างๆจากผูบ้รหิารระดบัสงู 
5) มรีะบบการด าเนินงานทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม (ปฏทินิการด าเนินงานประจ าปี) 
 

จดุอ่อน (Weakness) 
1) บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
2) จ านวนบุคลากรไมเ่พยีงพอต่อปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ 
3) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ไมเ่พยีงพอ  ส าหรบัจดัสรรอุปกรณ์ส านกังาน  รถยนต ์

หรอื สิง่ทีจ่ าเป็น 
4) การปฏบิตังิานยงัไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และไมม่คีูม่อืการด าเนินงาน 
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5) ระบบการจดัการบรหิารไมม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ท าใหก้ารท างานภายในหน่วยงานขาดการ
ประสานงานทีด่ ีขาดการแบ่งหน้าทีท่ีช่ดัเจน ขาดความรว่มมอืของบุคคลกรบางคน 

6) มกีารแทรกแซงอ านาจการตดัสนิของผูใ้ตบ้งัคั บบญัชา จากผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิารและ
การเมอืง 
 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis Summary: EFAS) 
 
โอกาส (Opportunity) 

1) แนวโน้มขยายระบบจราจรอจัฉรยิะสามารถขยายไดอ้กีมาก 
2) พฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารในปจัจุบนัมคีวามตอ้งการความสะดวกรวดเรว็และความปลอดภยั

ในการใชบ้รกิารสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  
3) ไดร้บัการสนบัสนุนจากประชาชนและเจา้หน้าต ารวจในดา้นความปลอดภยัของ

การจราจรทัง้การขา้มถนนและการสญัจร 
4) มเีทคโนโลยสีมยัใหมท่ีส่ามารถมาพฒันาในการก ากบัดแูลระบบจราจรคนขา้มถนน

อจัฉรยิะ 
 

อปุสรรค (Threats) 
1) โอกาสรบัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารสงูภาคการเมอืงมน้ีอย เน่ืองจากมสีภาวะการเมอืง

ทีเ่กีย่วขอ้งและความโดดเด่นของผลงานของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะคอ่นขา้งต ่าแต่ใหป้ระโยชน์ดา้นความปลอดภยัคอ่นขา้งสงู 

2) ประชาชนยงัไมค่อ่ยรกัษาวนิยัการจราจรเทา่ทีค่วร 
3) ขาดวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของระบบระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
4) งบประมาณทีม่จี ากดัไมเ่พยีงพอทีต่อ้งมาพฒันาการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจร

คนขา้มถนนอจัฉรยิะหลายๆดา้น เชน่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นอุปกรณ์ส านกังาน ระบบการ
สือ่สาร 
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3.3.4 การวิเคราะหI์ IE Matrix (Internal-External Matrix) 
3.3.4.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factor Evaluation- IFE) 
 

ตารางที ่4: แสดงความสามารถในการสนองตอบปจัจยัภายในองคก์ร IFE Matrix 
Internal Factor Matrix Weight Rating Weight 

Score 
จดุแขง็ (Strength) 

1. เป็นหน่วยงานภาครฐัสามารถก าหนดขอบเขต
งาน เงือ่นไข สญัญา ดว้ยตนเอง เพือ่ใหเ้กดิ
สงูสุดต่อรฐัเองได ้

0.11 4 0.44 

2. การรว่มมอืประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ
กระท าไดโ้ดยงา่ย เชน่ สถานีต ารวจ หน่วย
ราชการต่างๆ  บรษิทัเอกชน เป็นตน้ 

0.10 3 0.30 

3. มบีุคลกรมคีวามรูห้ลายดา้นอยูใ่นองคก์รและทีม่ี
ความมุง่มัน่ในการท างานและมคีวามรู้
ความสามารถในการพฒันางาน 

0.09 4 0.36 

4. ไดร้บัการสนบัสนุนในการด าเนินโครงการต่างๆ
จากผูบ้รหิารระดบัสงู 

0.08 4 0.32 

5. มรีะบบการด าเนินงานทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม 
(ปฏทินิการด าเนินงานประจ าปี) 

0.08 3 0.24 

    
จดุอ่อน (Weakness) 

1. บุคคลกรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

0.09 1 0.09 

2. จ านวนบุคลากรไมเ่พยีงพอต่อปรมิาณงานที่
เพิม่ขึน้ 

0.08 2 0.16 

3. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส าหรบั
อุปกรณ์ส านกังาน รถยนต ์หรอื สิง่ทีจ่ าเป็น 

0.08 2 0.16 

4. การปฏบิตังิานยงัไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และ
ไมม่คีูม่อืการด าเนินงาน 

0.10 1 0.10 
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ตารางที ่4: แสดงความสามารถในการสนองตอบปจัจยัภายในองคก์ร IFE Matrix (ต่อ) 
Internal Factor Matrix Weight Rating Weight 

Score 
5. ระบบการจดัการบรหิารไมม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ท า

ใหก้ารท างานภายในหน่วยงานขาดการ
ประสานงานทีด่ ีขาดการแบ่งหน้าทีท่ีช่ดัเจน ขาด
ความรว่มมอืของบุคคลกรบางคน 

0.10 1 010 

6. มกีารแทรกแซงอ านาจการตดัสนิของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จากผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิารและ
การเมอืง 

0.08 2 0.16 

คะแนนรวม 1.00  2.43 
 

หมายเหต ุคะแนนประเมิน 

1= จุดออ่นทีส่ าคญั 
2=จุดออ่นทีไ่มส่ าคญั 
3=จุดแขง็ทีไ่มส่ าคญั 
4=จุดแขง็ทีส่ าคญั 

 
3.3.4.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor Evaluation- EFE) 

 
ตารางที ่5: แสดงความสามารถในการสนองตอบปจัจยัภายนอกองคก์ร EFE Matrix 

Internal Factor Matrix Weight Rating Weight 
Score 

โอกาส (Strength) 
1. แนวโน้มขยายระบบจราจรอจัฉรยิะสามารถขยาย

ไดอ้กีมาก 

0.13 3 0.39 

2. พฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารในปจัจุบนัมคีวามตอ้งการ
ความสะดวดรวดเรว็และความปลอดภยัในการใช้
บรกิารสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  

0.13 4 0.52 

3. ไดร้บัการสนบัสนุนจากประชาชนและต ารวจใน
ดา้นความปลอดภยัของการจราจรทัง้คนและ
รถยนต ์

0.12 
 

3 0.36 
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ตารางที ่5: แสดงความสามารถในการสนองตอบปจัจยัภายนอกองคก์ร EFE Matrix (ต่อ) 
Internal Factor Matrix Weight Rating Weight 

Score 
4. มเีทคโนโลยสีมยัใหมท่ีส่ามารถมาพฒันาในการ

ก ากบัดแูลระบบจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
0.13 4 0.52 

อปุสรรค (Threats) 
1. โอกาสรบัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารสงูภาค

การเมอืงมน้ีอย เน่ืองจากมสีภาวะการเมอืงที่
เกีย่วขอ้งและความโดดเด่นของผลงานของระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะคอ่นขา้ง
ต ่าแต่ให ้

 ประโยชน์ดา้นความปลอดภยัคอ่นขา้งสงู 

0.12 
 

3 0.36 

2. ประชาชนยงัไมค่อ่ยรกัษาวนิยัการจราจร
เทา่ทีค่วร 

0.12 2 0.24 

3. ขาดวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของระบบระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

0.13 3 0.39 

4. งบประมาณทีม่จี ากดัไมเ่พยีงพอทีต่อ้งมา
พฒันาการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะหลายๆดา้น เชน่ ดา้น
เทคโนโลย ีดา้นอุปกรณ์ส านกังาน ระบบการ
สือ่สาร 

0.12 2 0.26 

คะแนนรวม 1.00  3.02 
 
หมายเหต ุคะแนนประเมิน 
1 = สามารถตอบสนองไดน้้อยมาก 2 = สามารถตอบสนองไดน้้อย 
3 = สามารถตอบสนองไดป้ลานกลาง 4 = สามารถตอบสนองไดด้มีาก 

 
จากตารางที่ 4 และตารางที่ 5 แสดงความสามารถในการสนองตอบปจัจยัภายในของ

องคก์ร (IFE Matrix) และ ความสามารถในการสนองตอบต่อปจัจยัภายนอกขององคก์ร (EFE 
Matrix) พบวา่ความสามารถในการตอบสนองต่อปจัจยัภายในและภายนอกขององคก์ร  เทา่กบั 
2.43 และ 3.02 ตามล าดบั หมายความวา่องคก์รมคีวามสามารถในการสนองตอบต่อปจัจยั
ภายใน และมคีวามสามารถในการสนองตอบต่อปจัจยัภายนอกไดใ้นระดบัปานกลาง 
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  คะแนนถ่วงน ้าหนักรวมของปัจจยัภายใน (IFE) 

  เขม้แขง็ ปานกลาง อ่อนแอ 

  3.00-4.00 2.00-2.99 1.00-1.99 

คะ
แน

นถ่
วง
น ้า

หนั
กข

อง
 

ปัจ
จยั

ภา
ยน

อก
 (E

FE
) 

สงู 
3.00-4.00 

Growth 
Strategy 

 

Growth 
Strategy 

(2.43,3.02) 

Stability 
Strategy 

ปานกลาง 
2.00-2.99 

Growth 
Strategy 

 

Stability 
Strategy 

 

Retrenchment 
Strategy 

อ่อนแอ 
1.00-1.99 

Stability 
Strategy 

 

Retrenchment 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy 

 
แผนภาพที ่7: Internal-External Factor Matrix หรอื IE Matrix 

 
จากแผนภาพที่  7 แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสนองตอบปจัจยัภายในและ

ปจัจยัภายนอกขององค์ กร พบวา่ความสามารถในการตอบสนองต่อปจัจยัภายใน  และปจัจยั
ภายนอกขององคก์ร มคีะแนนเทา่กบั 2.43 และ 3.02 ตามล าดบั ซึง่หมายความวา่องคก์รมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อปจัจยัทัง้สองในระดบัปานกลาง  และการก าหนดกลยทุธร์ะดบั
องคก์ร (Corporate Level Strategy) ทีเ่หมาะสมควรเป็น กลยทุธ์เติบโต (Growth Strategy) 
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ทางดา้นการเจรญิเติ บโต โดยเพิม่ระดบัการปฏบิตัิการของหน่วยงาน
และเป็นกลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัการขยายกจิกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน เพือ่การขยายตวัของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะ 

 
3.3.5 การวิเคราะห ์TOWS Matrix  
จากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค สามารถน ามาวเิคราะห ์Tows 

Matrix ไดด้งัตารางที ่6 
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ตารางที ่6: แสดงการวเิคราะห ์Tows Matrix  
ปัจจยัภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

Strengths (จดุแขง็) 
S1. เป็นหน่วยงานภาครฐัสามารถก าหนดขอบเขตงาน เงือ่นไข 

สญัญา ดว้ยตนเอง เพือ่ใหเ้กดิสงูสดุต่อรฐัเองได ้
S2. การรว่มมอืประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆกระท าไดโ้ดยงา่ย 

เชน่ สถานีต ารวจ หน่วยราชการต่างๆ  บรษิทัเอกชน เป็นตน้ 
S3. งบประมาณสามารถขอการสนบัสนบัได ้
S4. มบุีคลกรมคีวามรูห้ลายดา้ยอยูใ่นองคก์รและทีม่คีวามมุง่มัน่ใน

การท างานและมคีวามรูค้วามสามารถในการพฒันางาน 
S5. ไดร้บัการสนบัสนุนในการด าเนินโครงการต่างๆจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 
S6.    มรีะบบการด าเนินงานทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม (ปฏทินิการ

ด าเนินงานประจ าปี)  

Weakness (จดุอ่อน) 
W1. บุคคลกรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในระบบสญัญาณไฟจราจรคน

ขา้มถนนอจัฉรยิะ 
W2. จ านวนบุคลากรไมเ่พยีงพอต่อปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ 
W3. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส าหรบัอุปกรณ์ส านกังาน 

 รถยนต ์หรอื สิง่ทีจ่ าเป็น 
W4. การปฏบิตังิานยงัไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และไมม่คีูม่อืการ

 ด าเนินงาน 
W5. ระบบการจดัการบรหิารไมม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ท าใหก้ารท างาน

 ภายในหน่วยงานขาดการประสานงานทีด่ ีขาดการแบ่งหน้าทีท่ี่
 ชดัเจน ขาดความรว่มมอืของบุคคลกรบางคน 

W6.  มกีารแทรกแซงอ านาจการตดัสนิของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จาก
 ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิารและการเมอืง    

Opportunities (โอกาส) 
O1. แนวโน้มขยายระบบจราจรอจัฉรยิะสามารถขยายไดอ้กีมาก 
O2. พฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารในปจัจุบนัมคีวามตอ้งการความสะดวดรวดเรว็และความปลอดภยัใน

การใชบ้รกิารสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  
O3. ไดร้บัการสนบัสนุนจากประชาชนและเจา้หน้าต ารวจในดา้นความปลอดภยัของการจราจรทัง้

การขา้มถนนและการสญัจร 
O4. มเีทคโนโลยสีมยัใหมท่ีส่ามารถมาพฒันาในการก ากบัดแูลระบบจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ         

SO 
มุง่ขยายพืน้ทีบ่รเิวณการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะใหค้รอบคลุมกรุงเทพมหานคร 

(S1,S2,S3,S5,O1,O2) 
 

WO 
ปรบัปรุงระบบการบรหิารงานก ากบัดแูล ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะโดยจดัท ามาตรฐานของการด าเนินงาน พรอ้มจดัท าคูม่อืการ
ด าเนินงาน และเสรมิสรา้งความรูใ้หแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

(O2,O3,O4,W1,W2,W4,W5) 

Threats ( อปุสรรค) 
T1. โอกาสรบัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารสงูภาคการเมอืงมน้ีอย เน่ืองจากมสีภาวะการเมอืงที่

เกีย่วขอ้งและความโดดเดน่ของผลงานของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ
คอ่นขา้งต ่าแต่ใหป้ระโยชน์ดา้นความปลอดภยัคอ่นขา้งสงู 

T2. ประชาชนยงัไมค่อ่ยรกัษาวนิยัการจราจรเทา่ทีค่วร 
T3. ขาดวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของระบบระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
T4. งบประมาณทีม่จี ากดัไมเ่พยีงพอทีต่อ้งมาพฒันาการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน

ขา้มถนนอจัฉรยิะหลายๆดา้น เชน่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นอุปกรณ์ส านกังาน ระบบการสือ่สาร  

ST 
พฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะเพือ่รองรบัการ
เพิม่ความปลอดภยัและการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณ
ไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

(S1,S4,S5,T2,T3) 

WT 
สรา้งระบบการจดัการของเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามคดิการพฒันาและการทุม่เท
การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะเพือ่ความ
ปลอดภยัของประชาชนและเกดิการพฒันาองคก์รทีย่ ัง่ยนื 

(T1,T3,T4,W1,W4,W5) 
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จากการใช ้TOWS Matrix สามารถน ามาสรา้งเป็นกลยทุธไ์ด ้4 กลยทุธด์ว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 

SO Strategy 
มุง่ขยายพืน้ทีบ่รเิวณการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหค้รอบคลุม

กรงุเทพมหานคร 
 
WO Strategy 

ปรบัปรงุระบบการบรหิารงานก ากบัดแูล ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ
โดยจดัท ามาตรฐานของการด าเนินงาน พรอ้มจดัท าคูม่อืการด าเนินงาน และเสรมิสรา้งความรู้
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
 
ST Strategy 

พฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะเพือ่รองรบัการเพิม่ความปลอดภยั
และการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
 
WT Strategy 

สรา้งระบบการจดัการของเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามคดิการพฒันาและการทุ่มเทการก ากบั
ดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะเพือ่ความปลอดภยัของประชาชนและเกดิการ
พฒันาองคก์รทีย่ ัง่ยนื 

 
3.4 แนวทางในการแก้ปัญหา 
 

จากการประเมนิผลขอ้มลูทุตยิภมูแิละขอ้มลูปฐมภูมดิงักล่าวขา้งตน้แลว้ จงึน ามา
ประเมนิหาแนวทางเลอืกทีจ่ะน ามาก าหนดกลยทุธท์ัง้ในระดบั Corporate, Business และ
Functional ขององคก์รไดด้งัต่อไปน้ี 

การก าหนดกลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 

 
ก. ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategies)  

จากการศกึษาตามหลกัทฤษฎขีา้งตน้จะพบวา่  กลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ ขาดการ
สนบัสนุนจากผูบ้รหิารและหน่วยงานของรฐัอื่นๆ  ผูศ้กึษาจงึขอเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหา  ใน
ระดบัทางเลอืกกลยุทธร์ะดบับรษิทั ไว ้3 ทางเลอืก ดงัน้ี 
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กลยทุธเ์ติบโต (Growth Strategies) เป็นกลยทุธท์ีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้นความ
เจรญิเตบิโต  โดยการเพิม่ระดบัการปฏบิตักิารของหน่วยงาน เป็นกลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัการขยาย
พืน้ทีบ่รเิวณการตดิตัง้สญัญาณไฟจาจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ เพือ่การเพิม่ความปลอดภยัใน
การขา้มถนน 
 

(1) พนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์(Strategy Alliance)  
การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่สถานีต ารวจนครบาล ส านกังานเขต  

หรอืหน่วยงานภาครฐับาลต่างๆ เพือ่ไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน และสง่เสรมิการปฏิบตั ิ
งานของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ เพือ่ใหบ้รรลุ วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ และ
เป็นการเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั  เชน่ การขอประสานความรว่มมอืในการเหน็ชอบการตดิตัง้ หรอื
การบ ารุงดแูลรกัษา การสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ การขอสนบัสนุนงบประมาณ
จากภาครฐับาล การพั ฒนาระบบการควบคุมก ากบัดรูะบบสญัญาณไฟจราจร คนขา้มอจัฉรยิะ 
และความรว่มมอืการพฒันาวจิยัระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหค้ วามทนัสมยั
พรอ้มทัง้สง่เสรมิความรูแ้กบุคคลกรในหน่วยงาน และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนใหเ้กดิ
กระแสนิยมการขา้มถนนโดยใชส้ญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉรยิะเพือ่ความปลอดภยั และ
สง่เสรมิการสรา้งกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตามกฎหมายต่อไปได ้

ข้อดี 
1.ชว่ยใหส้ามารถการขยายพืน้ทีก่ารติ ดตัง้เป็นไปตามสะดวกเรยีบรอ้ยทัง้ดา้นความ

ปลอดภยัและจราจร 
2.ท าใหต้อบสนองความต้ องการดา้นความปลอดภยัของประชาชนทีใ่ชบ้รกิารขา้มถนน

มากยิง่ขึน้ 
3.ท าใหส้าธารณ ชนรูจ้กัระบบสญัญาณไฟจราจรคนขามถนนอจัฉรยิะมาก ยิง่ขึน้และ

สามารถสรา้งกฎระเบยีบการก ากบัดแูลกา รใชก้ารขา้มถนนระหวา่งผูข้า้มถนน กบัผูใ้ชร้ถอยา่ง
เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ 

4.สามารถสง่เสรมิการพฒันาระบบระบบสญัญาณไฟจราจรคนขามถนนอจัฉรยิะใหม้ี
ความทนัสมยัและเพิม่ความปลอดภยัในอนาคตได ้

ข้อเสีย 
1.ตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรในดา้นการะประสานงานความรว่มมอื 
2.กจิกรรมบางอยา่งตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัและงบประมาณทีจ่ าเป็นต่อวจิยั

และพฒันาระบบการบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขามถนนอจัฉรยิะบางกจิกรรม
ทีม่ตีน้ทุนเพิม่ขึน้ 
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(2) กลยทุธแ์บบหดตวั (Retrenchment strategies) 
โดยใชก้ลยทุธ์กลยทุธป์รบัเปลีย่น  (Renewal Strategies) ในเชงิกลยทุธแ์บบหดตวั

(Retrenchment strategies) เป็นการปรบัเปลีย่นเพือ่เตรยีมตวัแขง่ขนัอกีครัง้หน่ึง การปรบัตวั 
ดว้ยการเปลีย่นแปลงขนาดองคก์ร ปรบัโครงสรา้งองคก์รและระบบบรหิารงานเพือ่ใหก้ารบรกิาร
ก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมปีระสทิธภิาพสงูขึน้และสามารถจดัสรร
บุคคลกรซึง่มคีวามรูค้วามสามารถใหเ้หมาะสมกบังานไดท้ัว่ถงึ เชน่  การท ารเีอน็จเินียริง่ (Re-
engineering) องคก์ร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

ข้อดี 
ท าใหเ้กดิการวางระบบการบรหิารงานใหมส่ามารถวางแผน การปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ให ้

เกดิความเหมาะสมของการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจาจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไดม้ี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

ข้อเสีย 
1.การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งระบบของหน่วยงานราชการซึง่มคีวามยุง่ยากจะตอ้งผา่น

ขัน้ตอนหลายกระบวนการ 
2.ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการพฒันาการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจาจราจรคนขา้ม

ถนนอจัฉรยิะในการใชง้านตลอด 24 ชัว่โมงและล่าชา้ต่อการตอบสนองความปลอดภยัของ
ผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนและการจราจร 

 
(3) กลยทุธค์งตวั (Stability Strategies) 
กลยทุธ์คงตวัในเชงิผูน้ า (Leadership) ซึง่เป็นกลยทุธก์ารมุง่พยายามในการเพิม่พืน้ที่

การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ และปรบัปรงุสญัญาณไฟสญัญาณไฟจราจร
เตอืนกระพรบิทีเ่ก่าช ารุดประเปลีย่นเป็นสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะเพือ่ ตอบสนอง
กบัความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนใหท้ัว่ถงึมากขึน้ 

ข้อดี 
1.ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารขา้มถนนมคีวามปลอดภยัและรูจ้กัระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม

ถนนอจัฉรยิะมากขึน้  
2.การทีป่ระชาชนรูจ้กัระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมากขึน้ ท าใหใ้หม้ี

โอกาสไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพือ่ไปพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะต่อไป 

ข้อเสีย 
ตอ้งใชง้บประมาณทีส่งูและตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากนโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู

การเมอืง 
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ข. ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategies)  
 

(1) กลยทุธแ์บบการจ ากดัขอบเขต (Focus Strategy)  
ใชก้ลยุทธท์างดา้นความตอ้งการและความปลอดภยั เพือ่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนผูท้ีใ่ชบ้รกิารขา้มถนน  โดยใชป้รมิาณความตอ้งการของ การใชง้านสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะและปญัหาการรอ้งเรยีนจากประชาชนหรอืบุคคลหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพือ่ใหผู้บ้รหิารและ หน่วยภาครฐัตระหนกัความส าคญัของ ระบบสญัญาณไฟจาจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะ ทีม่ีประสิ ทธภิาพสู งสุดในพืน้ทีบ่รเิวณ กรงุเทพมหานคร  ซึง่จะก่อเกดิความ
ปลอดภยัของการใชบ้รกิารขา้มถนนและการจราจรของประชาชนได ้

ข้อดี 
เกดิการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการมาพฒันาปรบัปรงุระบบสญัญาณไฟจราจรคน

ขา้มถนนอจัฉรยิะทัง้ดา้นเทคโนโลยขีองระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉริ ยะ บรหิาร
ก ากบัดแูลของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ และขยายพืน้ทีบ่รเิวณตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

ข้อเสีย 
ใชร้ะยะเวลานานกวา่จะไดก้ารสนบัสนุนจากผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

งบประมาณทีม่จี ากดัไมไ่ดผ้ลทีต่อ้งการเทา่ทีค่วร 
 
(2) กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง (Focus Differentiation Strategy)  
จากการไดว้เิคราะหร์ะดบัธุรกจิ กลยุทธ์ ระดบันี้ใชส้ าหรบัเป็นแผ นการบรหิารจดัการ

เพือ่ใหห้น่วยงานประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานแกไ้ขการบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณ
ไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  โดยใชน้ าเทคโนโลยีทีม่คีวามทนัสมยัเขา้มาพฒันาคุณภาพของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั ใหม้ีเสถยีรภาพมากยิง่ขึน้ เพือ่
อ านวยต่อการควบคุมการท างานของสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ และเพือ่สามารถ
ตรวจสอบและแจง้ด าเนินการแกไ้ขใหส้ญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหส้ามารถ ใชง้าน
ไดท้นัทว่งท ีซึง่ท าใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยัสงูสุด และสามารถใชง้านได ้24 ชัว่โมง 

ข้อดี 
1.สามารถใหส้าธารณะชนเหน็ประโยชน์ของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน

อจัฉรยิะ 
2.สามารถตอบสนองความตอ้งการความปลอดภยัของประชานทีม่าใชบ้รกิารขา้มถนน 
3.ท าใหล้ดเวลาหรอืภาระหน้าทีก่ารตรวจสอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่ท าใหเ้จา้หน้าที่

ขอรฐัมเีวลาไปพฒันาหรอืด าเนินงานดา้นอื่นๆทีก่่อเกดิต่อประโยชน์ภาครฐัมากต่อไป 
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ข้อเสีย 
1.ใชง้บประมาณค่อนขา้งสงู 
2.การด าเนินงานทีใ่ชเ้วลานานกวา่จะไดส้ญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะสามารถ

ใชง้านไดแ้ต่ละจุด ซึง่ไมท่นัเทา่กบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปแลว้ 
3.การสรา้งความแตกต่างอาจไมส่ าคญัต่อประชาชนเนื่องจากสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม

ถนนอจัฉรยิะ ยงัเป็นสิง่ทีใ่หมต่่อการรูจ้กัโดยทัว่ไปของประชาชน 
 

ค. กลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ(Function Strategies)  
ส าหรบักลยทุธร์ะดบัหน้าที่  ซึ่งอยูใ่นสว่นของกลยทุธด์า้น ปฏบิตัิการ จะตอ้งมกีาร

ปรบัปรงุ ประสทิธภิาพ การบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  
นอกจากนัน้กลยทุธร์ะดบัหน้าทีจ่ะตอ้งสนบัสนุน  (Support) กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ  เพือ่ใหบ้รรลุ
ภารกจิและวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกน า Mixed Strategy มาใชเ้ป็นกลยทุธ์
ระดบัหน้าที ่ดงัน้ี 

 
(1) กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Strategy) 
จาการวเิคราะหแ์ผนผงักางปลาและจากประมวลผลการสมัภาษณ์(อา้งองิจากภาคผนวก 

ง) จะพบวา่เจา้หน้าทีข่องรฐัยงัขาดความรูใ้นดา้นระบบสญัญาณไฟจาจรคนขา้มถนนอจัฉรยิ ะ 
จงึจ าเป็นตอ้งใช้การอบรมรมและพฒันาความรู้ (Training and development) เพือ่พฒันาการ
ฝึกอบรมสง่บุคคลกรเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใน
หลกัการเรือ่งดา้น เทคนิค การตรวจสอบการดแูล การใชง้าน เป็น ตน้ เพือ่เป็นการเพิ่ ม
ประสทิธภิาพและเพิม่ศกัยภาพในการท างานของเจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงาน 
 จากสาเหตุการขาดเอาใจใสห่รอืการละเลยจากเจา้หน้าทีค่วรจ าเป็นตอ้งรบี ปรบั
พฤตกิรรมบุคลากรโดยน าหลกัการบรหิารทีย่ดึวตั ถุประสงค์ (Management By Objectives 
(MBO)) เพือ่ใหเ้กดิการจงูใจเป็นสิง่ส าคญั  ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาใชก้ารจงูใจกบัคนแต่ละระดบัได้
อยา่งถูกตอ้ง  โดยไมม่กีารเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั  ซึง่จะเป็นเครือ่งช่วยใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีการจงูใจเพือ่ปรบัพฤตกิรรมบุคคลใชใ้นการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค์  
และการให้ ผูใ้ตบ้งัคั บบญัชามสีว่นรว่มในการด าเนินงาน  และเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานใหม้ี
ประสทิธผิลมากขึน้จ าเป็นตอ้งน าเอาหลกัของการจงูใจ หลกัเสรมิแรงเพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาทีย่งั
ไมไ่ดม้กีารจงูใจ หรอื เสรมิแรง ในการท างานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐับาง
คน มคีวามรูส้กึเหมอืนวา่ แคไ่ดท้ างานไปวนัๆ ซึง่ความรูส้กึหรอืความคดิเหล่าน้ี  เป็นความคดิ
ในดา้นลบอาจท าให้ หน่วยงาน พฒันาหรอืปรบัปรงุองคก์รของตนเองไดล้่าชา้อาจสง่ผลใหม้ี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานต ่า  ดงันัน้ผูบ้งัคบับญัชา จงึควรน าทฤษฎกีารจงูใจทีเ่กีย่วกบั
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ความตอ้งการมาประยุกตใ์ชก้บั เจา้หน้าทีข่องรฐัในองคก์รของตนเอง เพราะเป็นประโยชน์มาก
เมือ่น าไปใชก้บัการบรหิารองคก์ร ทัง้น้ีเพราะถา้เจา้หน้าทีข่องรฐัเกดิแรงจงูใจในการท างาน  กจ็ะ
สามารถท างานดว้ยศกัยภาพเชงิสรา้งสรรคไ์ดส้งูสุด  ในการสง่เสรมิแรงจงูใจแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั
ถงึขัน้สงูสดุนัน้ควรน าเป้าหมายของทฤษฎเีสรมิแรงมาประยกุต์ ใช ้ เพือ่ตอ้งการจะเสรมิแรงหรอื
เพิม่พลงัใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่พีฤตกิรรมการท างานใหเ้ป็นไปตามทีอ่งคก์รปรารถนา และไม่
สง่เสรมิผูท้ีพ่ฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมในปฏบิตังิาน 

 
(2) กลยทุธด้์านการปฏิบติัการ (Operational Strategy) 
เป็นกลยทุธ์ การควบคุมการด าเนินงานใหเ้กิ ดประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลระบบ

สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ดว้ยสรา้งมาตรฐานการท างานพรอ้มจดัท าคูม่อืการ
ด าเนินงานต่างๆ  เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัมคีวามรูค้วามสารมารถในการบรหิารก ากบั ดูแลและ
สรา้งระบบการจดัการความรูแ้ละเรง่พฒันาบุคคลใหม้ศีกัยภาพทีส่งูขึน้ 

ซึง่น าเอาหลกัการของกลยทุธ์“ Total Quality Management (TQM) and Continuous 
Improvement (CI )” โดยในการน าระบบการบรหิารคุณภาพทัง้องคก์ร  (TQM) (Edward 
Deming) มาใชใ้นการบรหิารการปฏบิตักิาร  เน้นการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เป็นการค่อย ๆ
ปรบัตวัขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง  (Continuous Improvement) หน่วยงานน าระบบนี้มา
ประยกุตใ์ชเ้พือ่เป็นแนวทางในการวางระบบของ หน่วยงานจากการวเิคราะหผ์งักา้งปลา  และ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และวเิคราะห ์พบวา่สาเหตุหลกัของปญัหา มาจากระบบการท างาน
ทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ขาดการตรวจสอบและการควบคุม  ซึง่ทางหน่วยงานจงึมคีวามเหน็วา่ควรที่
จะท าการปรบัปรงุแกไ้ขระบบโดยด่วน  และเพิม่การตรวจสอบและควบคุมการท างานของ
เจา้หน้าที่ โดยมมีาตรฐานเป็นเกณฑว์ดัซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิแนวทางเลอืกน้ีขึน้  เพราะแนวทาง
เลอืกน้ีสามารถตรวจสอบ  ควบคุมการท างานของพนกังาน  และสามารถสรา้งมาตรฐานในกา ร
ท างานของเจา้หน้าทีเ่พือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานได ้

 
TQM เป็นวธิกีารบรหิารทีก่่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองของการพฒันาคุณภาพ ผลผลติ  

ความคล่องตวั การตรงต่อเวลา และการตอบสนองต่อความปลอดภยัของปะชาชนไดอ้ยา่ง 
รวดเรว็ขึน้ 

รายละเอยีดขัน้ตอน 
1. หลงัจากวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา และทราบถงึขัน้ตอนการท างานทีก่่อใหเ้กดิ 

ปญัหา 
2. จดัใหก้ารอบรมแก่พนกังานในเรือ่งของการจดัการระบบคุณภาพ ใหพ้นกังานไดร้บั 

ทราบถงึ ขอ้ด ีขอ้เสยี และมกีารรว่มแสดงความคดิเหน็ 
3. เริม่เขา้สูข่ ัน้ตอนการจดัการระบบคุณภาพ 
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ขัน้ตอนการจดัการระบบคุณภาพ มดีงัน้ี 
1.) การออกแบบระบบคุณภาพ 
การออกแบบระบบคุณภาพระบบ  Total Quality Management (TQM), Malcolm 

Baldrige Award มาจากการระดมและแลกเปลีย่นความคดิเหน็จาก เจา้หน้าที่ ปรากฏเป็น
ภาพรวมของระบบการบรหิารคุณภาพ และกลยทุธท์ีพ่งึปฏบิตัใิน 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี คอื 

1.1 ดา้นการเป็นผูน้ าทางดา้นคุณภาพ  – ใหร้ะบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะสามารถใชง้านได ้24 ชัว่โมง 

1.2 ดา้นผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนน - ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมคีุณภาพ
และเพิม่ความปลอดภยัแก่ประชาชน 

1.3 ดา้นกระบวนการ  (Process) -เน้นกระบวนการด าเนินงานทีม่รีะบบและมี
ประสทิธภิาพคอื 

- มกีารจดัท ามาตรฐานการท างาน เชน่จดัท าหลกัเกณฑก์ารส ารวจตรวจสอบ
พจิาณาการตดิตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ พฒันาแบบฟอรม์การแจง้
ผูร้บัจา้งด าเนินงาน  

- มกีาร ตรวจสอบและ ประเมนิผล ของเจา้หน้าทีท่ี่ ได้มาตรฐานทีส่ามารถ
ตอบสนองการเพิม่ประสทิธภิาพการก ากบัดแูล 

- มรีะบบฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
1.4 ดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโตขององคก์ร (Learning and Growth) มุง่เน้นการ 

พฒันาบุคลากรและองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนื คอื 
- มกีารเพิม่ขดีความสามารถของบุคลากร 
- ใหบุ้คลากรมขีวญัและก าลงัใจในการท างานและมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร 
- มกีารท างานเป็นทมีและสามารถท างานแทนกนัได ้
- ใหบุ้คลากรมคีุณสมบตัเิฉพาะคอืมคีวามสรา้งสรรค์  ทนัสมยั ใฝเ่รยีนใฝรู่แ้ละ

พฒันาตนเอง 
- สนบัสนุนใหม้กีารใชค้วามสามารถของบุคลากรไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

2) การสรา้งและพฒันาคูม่อืการท างานประกนัคุณภาพ จะมกีารพฒันาและปรบัปรงุคูม่อื
การปฏบิตังิานทุก ๆ 1 ปี 

3) การตรวจสอบคุณภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีบ่รษิทัตัง้ไว ้
4) การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน  มกีารตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ

ภายใน โดยแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน  และใหเ้ขา้การการอบรม ดา้นก ากบัดแูลและระ บบ
เทคโนโลยจีองระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนอจัฉรยิะ 
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(3) กลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategy)  
จากการวเิคราะหข์อ้มลูของ หน่วยงาน และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และ

เจา้หน้าที่ของรฐัพบวา่ปญัหาหลกัคอื  ไมส่ามารถก ากบัดแูลตามสญัญาไดอ้ยา่งเครง่ครดั  การ
สง่เสรมิการตดิตัง้และใชง้านยงัไม่กวา้งขวาง ดงันัน้หน่วยงานจะตอ้งท ากลยทุธก์ารตลาดควบคู่
ไปกบักลยทุธก์ารผลติ โดย 4P’s เน้นใหค้วามส าคญัไปทีก่ารพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะ พรอ้มทัง้ระบบดแูละเทคโนโลยรีะบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  
(Product) ใหม้รีปูแบบทีแ่ตกต่างจากระบบสญัญาณเตอืนกระพรบิการขา้มถนนหรอืทางขา้มมา้
ลายปกติ และมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ดา้นงบประมาณ (Price) การบรหิารก ากบัดแูลของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะตอ้งคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อภาครฐัและประชา
ชานสงูสุด  เพิม่พืน้ทีบ่รเิวณตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  (Place) เพือ่ผลกัดนั
รายการใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและกระจายสูก่ลุ่มเป้าหมายใหม้ากยิง่ขึน้ รวมทัง้การจดัการรนรงคก์ารขา้ม
ถนนโดยใชส้ญัญ าณไฟจราจรคนขา้มถนนอั จฉรยิะและรกัษาวนิยัการจราจรตลอดจนสง่เสรมิ
จดัท ากฎระเบยีบขอ้บงัคบัควบคุมใหม้ผีลตามกฎหมายต่อไป (Promotion) 

กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
1. การพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหม้คีวามทนัสมยัและเพิม่

ความปลอดภยัแก่ประชาชนผูใ้ชข้า้มถนนและการจราจร  พรอ้มพฒันารปูแบบการก ากบั
ควบคุมดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

2. มกีารพฒันารายละเอยีดของขอบเขตงาน เงือ่นไข รายการประกอบแบบ สญัญา ของ
แบบการตดิตัง้หรอืบ ารุงรกัษาสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหม้คีวามเหมา ะสมรมทัง้
สามารถก ากบัดแูลไดอ้ยา่งเขม้งวดมากขึน้ เพือ่ประโยชน์ของรฐัและประชาชนมากทีส่ดุ 

 
กลยทุธช์อ่งทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ 
1.เพิม่พืน้ทีก่ารตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอั จฉรยิะใหค้ รอบคลุม

กรงุเทพมหานครตามความเหมะสม 
2.ปรบัปรงุสญัญาณไฟจราจรกระพรบิเตอืนสเีหลอืงเดมิปรบัเปลีย่นเป็นสญัญาณไฟ

จราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะหลงัจากสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาของสญัญาณไฟจราจรกระพรบิเตอืนสี
เหลอืงสิน้สดุลง 

3.ประสานหน่วยงานของสถานีต า รวจเพือ่ขอความรว่มมอืใหเ้หน็ควรตดิตัง้สญัญาณไฟ
จราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

กลยทุธใ์นการท าการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ 
1. การสง่เสรมิ ประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่ า รวจจราจรและเทศกจิชว่ยกบักบัดแูลการใช้

บรกิาร ขา้มถนน  เพือ่ บงัคบัการรกัษาวนิยัการจราจร  ตลอดจดสง่เสรมิใหอ้อกกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัควบคุมใหม้ผีลตามกฎหมายต่อไป 
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2. การโฆษณา (Advertising) โดยการแลกเปลีย่นสือ่โฆษณารายการกบัเวบ็ไซตต์่าง  ๆ
หรอืหนงัสอืพมิพท์ีม่ชีื่อเสยีง  และโทรทศัน์เพือ่ใหป้ระชาชนรูจ้กักบั ระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะ พรอ้มรณรงคก์ารใชง้าน และรกัษาวนิยัการจราจร เพือ่สรา้งความปลอดภยัใน
การใชบ้รกิารขา้มถนน 

กลยทุธด์า้นงบประมาณ (Price Strategy)  
1.การพจิารณาพืน้ทีส่ าหรบัการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหม้คีวาม

เหมาะสมและจ าเป็นทีส่ดุเน่ืองจากมงีบประมาณมจี ากดัเพือ่ตอบสนองความเดอืนรอ้นของ
ประชาชนมากทีส่ดุก่อนตามล าดบั 

2.การตรวจสอบแ ละทบทวนการประเมนิราคาและ สบืคน้ราคาจากหลายๆแหล่งผลติ
เพิม่เติม เพือ่ใหไ้ดร้าคาทีถู่กทีส่ดุส า หรบัใชเ้ป็นราคาและงบประมาณส าหรบัการตดิตัง้และการ
บ ารุงรกัษาใหม้คีวามทนัสมยัและต ่าทีส่ดุเพือ่ประโยชน์ของรฐั และปรบัปรงุบนัทกึเป็นฐานขอ้มลู
เพือ่ใชใ้นการปรบัแกห้รอืเพิม่เตมิกบัเทคโนโลยทีีก่า้วล ้าต่อไป 

 
ตารางที ่7: สรปุผลการศกึษาตามกระบวนการก าหนดกลยทุธ ์(Strategic formulation) 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ีระดบัองคก์ร 

ประเภท 
กลยทุธ ์

ทางเลือกท่ี1 ทางเลือกท่ี2 ทางเลือกท่ี3 

1.กลยทุธ ์
ระดบัองคก์ร 

พนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์
(Strategy Alliance)  
 

กลยทุธแ์บบหดตวั 
(Retrenchment 
strategies) 

 กลยุทธก์ลยุทธ์
ปรบัเปลีย่น 
(Renewal 
Strategies) ในเชงิกล
ยทุธแ์บบหดตวั
(Retrenchment 
strategies)  

กลยทุธค์งตวั (Stability 
Strategies) 

 กลยุทธค์งตวัใน
เชงิผูน้ า
(Leadership)  

 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ีระดบัธรุกิจ 

ประเภท 
กลยทุธ ์

ทางเลือกท่ี1 ทางเลือกท่ี2 ทางเลือกท่ี3 

2.กลยทุธ ์
ระดบัธรุกิจ 

กลยทุธแ์บบการจ ากดั
ขอบเขต (Focus 
Strategy) 

กลยทุธก์ารสร้างความ
แตกต่าง (Focus Level 
Strategy) 

- 
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ตารางที ่7: สรปุผลการศกึษาตามกระบวนการก าหนดกลยทุธ ์(Strategic formulation) (ต่อ) 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี  

 กลยทุธ ์MIX Strategy  
ประกอบดว้ย 

3.กลยทุธ ์
ระดบัหน้าท่ี 

กลยทุธท์างทรพัยากร
มนุษย(์Human Resource 
Strategy) 

 การอบรมรมพฒันา
ความรู(้Training and 
develop) 

 หลกัการบรหิารทีย่ดึ
วตัถุประสงค ์
(Management By 
Objectives (MBO)) 

 ทฤษฎกีารจงูใจ / 
ทฤษฎเีสรมิแรง 

กลยทุธด้์านการปฏิบติัการ 
(Operational Strategy) 

กลยทุธก์ารตลาด 
(Marketing Strategy) 

 กลยุทธด์า้น
ผลติภณัฑ ์

 กลยุทธช์อ่งทางการ
จดัจ าหน่าย 

 กลยุทธใ์นการท า
การสง่เสรมิ
การตลาด 

 กลยุทธด์า้น
งบประมาณ  

 
3.6 การตดัสินใจแนวทางการแก้ปัญหา 
 

ส าหรบัการตดัสนิใจ แกไ้ขปญัหาเชงิกลยุ ทธท์ัง้ 2 ระดบั ไดแ้ก่ระดบัองคก์ร  และระดบั
ธุรกจิ ผูศ้กึษาไดก้ าหนดปจัจยัต่างๆ  เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาเลอืกแนวทางทีเ่หมา ะสม
โดยใหค้ะแนนปจัจยัทีส่ามารถเป็นไปไดม้ากทีส่ดุ คอื 10 คะแนน และลดล าดบัลงมาเรือ่ยๆ ดัง้น้ี 

 
A.คะแนนความเป็นไปไดท้ีจ่ะแกไ้ขปญัหาในแต่ละทางเลอืก 
B.คะแนนความเหมาะสมของแต่ละทางเลอืก 
C.คะแนนความสมบรูณ์ในการแกป้ญัหาของแต่ละทางเลอืก 
D.คะแนนความพงึพอใจผลทีค่าดวา่จะไดร้บัในแต่ละทางเลอืก 
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ตารางที ่8: ผลการเลอืกกลยุทธโ์ดยการใหค้ะแนน 
ประเภทกลยทุธ ์ A B C D Total 

1.กลยทุธร์ะดบับริษทั      
พนัธมติรเชงิกลยทุธ ์(Strategy Alliance)  8 9 8 8 33 
กลยทุธแ์บบหดตวั (Retrenchment 
strategies) 

6 7 8 7 28 

กลยทุธค์งตวั (Stability Strategies) 7 8 7 7 29 
2.กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ  
กลยทุธแ์บบการจ ากดัขอบเขต  (Focus 
Strategy) 

7 6 7 6 26 

กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง  (Focus 
Differentiation Strategy) 

8 7 9 8 32 

 
จากการสมัภาษณ์ความคดิเหน็และจากผูก้ารศกึษาท าการ วเิคราะห์ ดงัตารางที ่ 8 ผล

การเลอืกกลยุทธ์ โดยการใหค้ะแนน ส าหรบั การพจิารณาวางแผนกลุยทุธท์ีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหน่วยงาน พบวา่ 

กลยทุธร์ะดบัองคก์รทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุไดแ้ก่ กลยทุธพ์นัธมติร (Strategy Alliance) 
ซึง่มรีะดบัคะแนนสงูสุดมคีา่เทา่กบั 33 คะแนน  

สว่นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ ทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุไดแ้ก่ กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง  
(Focus Differentiation Strategy) ซึง่มรีะดบัคะแนนสงูสุดมคีา่เทา่กบั 32 คะแนน 

สว่นเชงิกลยทุธร์ะดั บหน้าที่ จะเลอืกใชทุ้กกลยทุธ์ ในระดบัหน้าทีค่วบคูก่นั  (Mix 
Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Strategy) กลยทุธด์า้นการ
ปฏบิตักิาร (Operational Strategy) และกลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategy) ซึง่สามารถ
สนบัสนุนกลยทุธร์ะดบัองคก์รและธุรกจิ รวมทัง้ชว่ยเพิม่การพฒันาประสทิธภิาพของหารบรหิาร
จดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
3.7 แผนการด าเนินงาน 
  

จากการตดัสนิใจทางเลอืกของกลยทุธร์ะดบัองคก์รทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุไดแ้ก่ พนัธมติร
เชงิกลยุทธ ์ (Strategic Alliance) สว่นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิทีม่คีวาม เหมาะสมทีส่ดุไดแ้ก่กลยทุธ์
การสรา้งความแตกต่าง  สว่นเชงิกลยทุธร์ะดบัหน้าทีจ่ะเลอืกใชทุ้กกลยทุธใ์นระดบัหน้าทีค่วบคู่
กนั (Mix Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Strategy) กลยทุธ์
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ดา้นการปฏบิตักิาร (Operational Strategy) และกลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategy) นัน้ 
สามารถจดัแผนการด าเนินการดงัตารางที ่9  
ตารางที ่9: แสดง Gantt chart แสดง Action Plan   
ล าดบั แผนงาน ระยะเวลา 

  กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

ระยะยาว 
(3-5 ปี) 

  กลยทุธพ์นัธมิตร (Strategy Alliance) 
1 ตดิต่อประสานหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
2 ด าเนินการ ผา่นกจิกรรมสนบัสนุนต่างๆ 
3 ทบทวนและปรบัปรุงแผนงาน 
4 ด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุง 
5 ประเมนิผลส าเรจ็ของงาน 
 กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 

ระยะปลานกลาง 
(1-2 ปี) 

 กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง 
1 ศกึษาเทคโนโลยสี าหรบัใชป้รบัปรุงระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม

ถนนอจัฉรยิะ 
2 ก าหนดรายละเอยีดและขอจดัสรรงบประมาณ 
3 ตดิตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
4 ด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุง 
5 ประเมนิผลส าเรจ็ของงาน 
 กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 

ระยะสัน้ 
(6 เดอืน- 1 ปี) 

 กลยทุธใ์นระดบัหน้าท่ีควบคู่กนั (Mix Strategy) 
1 จดัท าแผนฝึกอบรมพนกังานเพือ่พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าที ่

2 จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารใหเ้จา้หน้าทีม่สีว่นรว่มการพฒันา
กระบวนการท างานรว่มกนั 

3 จดัตัง้คระกรรมการบรหิารคุณภาพองคก์ร เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการ
ปฏบิตัทิัว่หน่วยงาน รวมทัง้การปรบัปรุงกระบวนการใหม้คีุณภาพ
สงูขึน้ 

4 ปรบัปรุงรปูแบบกระบวนการท างาน เทคโนโลย ีและประสานความรม่
มอืจากเจา้หน้าทัง้ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

5 ประชาสมัพนัธร์ะบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ เพือ่ให้
สาธารณะทราบถงึความส าคญัของการใชง้าน 

6 ประเมนิผลส าเรจ็ของงาน พรอ้มแกไ้ขป้รบัปรุง 
 



 
 

บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

4.1 สรปุผลการศึกษา 
 

จากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในหวัขอ้เรือ่ง  “กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของกรุงเทพมหานคร ” 
โดยไดศ้กึษาสาเหตุทีท่ าให้ การบรหิารจดัการ ก ากบัดูแลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ  โดยไดท้ าการศกึษาขอ้มลูปฐมภูมโิดยใชแ้บบสมัภาษณ์ (Interview) 
เป็นเครือ่งมอืในการศกึษา  และจากการสมัภาษณ์เจา้หน้าที่ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูล
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  การศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิ ากเอกสาร สญัญา ที่
เกีย่วขอ้ง ท าใหท้ราบวา่  สาเหตุส าคญัทีท่ าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้ม
ถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ เป็นเพราะการท างานทีไ่มม่มีาตรฐานเดี ยวกนั ขาดเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั งบประมาณมจี ากดั และวสัดุอุปกรณ์และยานพาหนะไมเ่พยีงพอต่อการด าเนินงาน 

นอกจากน้ีสาเหตุในดา้นบุคลากรทีย่งัขาดความรูค้วามเขา้ใจในระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะกส็ง่ผลใหง้านการก ากบัดแูลเกดิความผดิพลาด หรอืขาดคุณภาพจงึ ท าให้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไมส่ามารถใชง้านไดต้ลอด  24 ชัว่โมง สง่ผลใหเ้กดิของ
รอ้งเรยีนจากประชาชนต่างๆและ รวมทัง้ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนและผูส้ญัจร
พรอ้มทัง้ มสีาเหตุ มาจากระบบการบรหิารบุคลากรภายในทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ อาท ิการขาด
ภาวะผูน้ า (Leadership) ไมม่กีารวางแผนการพฒันาความรูแ้ละทกัษะของเจา้หน้าที ่
(Knowledge & Skill) ระบบการประเมนิผลหรอืการตรวจสอบการปฏบิตังิานทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 
ท าใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัระดบัปฏบิตักิารเกดิความเบื่อหน่ายและลดระดบัความผกูพนัทีม่ตี่อ
องคก์รลง นอกจากประเดน็ดงักล่ าวจะมผีลกระทบต่อองคก์ร ยงัพบวา่ สาเหตุท าใหก้ารบรหิาร
จดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะขาดประสทิธภิาพ เกดิจากการ
ท างานทีไ่มม่มีาตรฐานในการด าเนินงาน และการขาดความเอาใสแ่ละการละเลยของเจา้หน้าที่
บางคน 

 ดงันัน้ไดน้ าเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลู คอื เครือ่งมอืแผนผงัสาเหตุและ
ผล การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การประเมนิเพือ่หา
แนวทางการก าหนดกลยทุธ์ โดยการวเิคราะห์ IE Matrix (Internal-External Factor Matrix) 
และการวเิคราะห์ TOWS Matrix เพือ่ใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์  ซึง่พบวา่กลยทุธท์ีเ่หมาะสม  คอื
กลยทุธ์เตบิโต (Growth Strategy)  กลยทุธร์ะดบัองคก์รทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุไดแ้ก่ กลยุทธ์
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พนัธมติร (Strategy Alliance) สว่นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุไดแ้ก่กลยทุธก์าร
สรา้งความแตกต่าง (Focus Level Strategy) สว่นเชงิกลยทุธร์ะดบัหน้าที่จะเลอืกใชทุ้กกลยทุธ์
ในระดบัหน้าทีค่วบคูก่นั  (Mix Strategy) ไดแ้ก่  กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์ (Human 
Resource Strategy) กลยทุธด์า้นการปฏบิตักิาร  (Operational Strategy) และกลยทุธก์ารตลาด 
(Marketing Strategy) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 
 พนัธมติร เชงิกลยทุธ์  (Strategy Alliance) เป็นกลยทุธร์ะดบัอ งคก์ร ทีมุ่ง่สูก่าร
ประสานงานและความรว่มกบัหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนต่อการด าเนินงานทัง้
กระบวนการและบุคคล สว่นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิไดเ้สนอ กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง  (Focus 
Differentiation  Strategy) เพือ่ตระหนกัความแตกต่างของระบบสญัญาณไฟจราจรคนอจั ฉรยิะ
กบัการขา้มถนนโดยวธิอีื่นๆ ซึง่ก่อเกดิประโยชน์ต่อความปลอดภยัของประชาชนทีข่า้มถนนได้
สงูกวา่ และจะท าเกดิความสนบัสนุนจากหน่วยงานหรอืภาคประชานตามมา และมุง่ไปสูก่าร
พฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทัง้ดา้นระบรหิาร เทคโนโลยตี่อไป สว่น
เชงิกลยทุธร์ะดบัหน้าทีท่ี่จะเสนอกลยทุธใ์นระดบัหน้าทีค่วบคูก่นั (Mix Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธ์
ทางทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Strategy) กลยทุธด์า้นการปฏบิตักิาร  (Operational 
Strategy) และกลยทุธก์ารตลาด  (Marketing Strategy) ซึง่เป็นกลยทุธท์ีช่ว่ยสนบัสนุนและ
สง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ
ของกรุงเทพมหานคร 

 
4.2 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 

ระยะเวลาในการศกึษามจี ากดั  ท าใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูรวมถงึมุมมองในการแกไ้ข
ปญัหายงัไมค่รอบคลุมเพยีงพอ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัองคก์ร 

1. การทีผู่บ้รหิารจะน าแนวทางเลอืกใดไปปรบัใชก้บัองคก์ร  ตอ้งท าการศกึษาก่อนวา่
แนวทางเลอืกนัน้เหมาะกบัสถานการณ์ในตอนนัน้หรอืไม่  เชน่ ตอ้งศกึษาถงึโครงสรา้งของ
หน่วยงาน บุคลากร ตลอดจนวฒันธรรมขององคก์ร เพราะถา้ไมเ่หมาะสม การปฏบิตัอิาจไดผ้ล
น้อยกวา่ทีค่าดไวห้รอืน าไปสูผ่ลลบได ้
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2. ควรสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหบุ้คลากรเพือ่เป็นขวญัก าลงัใจใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่อง
รฐั เชน่ การเลื่อนต าแหน่ง การใหร้างวลัจากการท างาน ฯลฯ 

3. แผนกลยทุธร์ะดบัองคก์ร ธุรกจิ และหน้าทีท่ีแ่ต่ละองคก์รไดว้างไวค้วรน าไปปฏบิตัิ 
ทัง้น้ีทัง้นัน้บรษิทัจ าเป็นตอ้งมกีารจดัโครงสร้ างองคก์รทีด่กี่อน รวมทัง้ตอ้งมกีารตรวจสอบและ
ควบคุมใหป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั โดยตอ้งค านึงถงึระบบและระเบยีบของทางราชการดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

ศกึษาระบบการบรหิาร การจดัการ อจัฉรยิะอื่นๆ เชน่ จุดจอดรถแทก็ซีอ่จัฉรยิะ ป้าย
จราจรอจัฉรยิะ เพือ่พฒันาการสรา้งระบบบรกิารระบบจราจรอจัฉรยิะต่อไป 
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วรีพจน์ ลอืประสทิธส์กุล. 2544. การบริหารกระบวนการอย่างมีคณุภาพ ตอนท่ี 1 การ 

สถาปนาระบบ. พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพมหานคร: บรษิทั บพีอีาร ์แอนด ์ทคีวิเอม็ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั. 

ไวพจน์ กุลาชยั.2550.ระบบการขนสง่และจราจรอจัฉรยิะ.กรงุเทพมหานคร.กองบงัคบัการ 
ต ารวจจราจรใ 

สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์. 2543. การบริหารเชิงกลยทุธ.์ พมิพค์รัง้ที ่4. กรงุเทพมหานคร: 
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน). 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สหสัโรจน์ โรจน์เมธา และ ฉตัรชยั บุนนาค. 2544. การบริหารงานทัว่ไป การบริหาร 
ทรพัยากรมนุษย.์ กรงุเทพมหานคร: ทปิป้ิง พอยท.์ 

เอกชยั อภศิกัดิกุ์ล และ ทรรศนะ บุญขวญั ผูแ้ปล (2551) การจดัการเชิงกลยทุธ ์กรงุเทพฯ: 
โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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แบบแนวทางการสมัภาษณ์และสรปุผล ระยะท่ี1 
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แบบแนวทางในการสมัภาษณ์ ระยะท่ี 1 
การศกึษาคน้ควา้อสิระ “กลยทุธเ์พ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการก ากบัดแูล 

ระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะของกรงุเทพมหานคร” 
 

ค าช้ีแจง : ผูศ้กึษาเป็นนิสติโครงการปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ใครข่อความกรณุาจากทา่นในการตอบแบบสมัภาษณ์  ซึง่เป็น
การศกึษาเพือ่ประกอบโครางการศกึษาคน้ควา้อสิระเรือ่ง  กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพใน
การบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ประเดน็ใช้ในการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเก่ียวข้องจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณ
ไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะของกรงุเทพมหานคร  
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง………………………………………………………………………………… 
2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง…………………………………………………………. 

 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็การสมัภาษณ์ 
 

1 .การ บรหิาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของ
กรงุเทพมหานครในปจัจุบนัมกีารด าเนินการอยา่งไร  

2.การ บรหิาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของ
กรงุเทพมหานครในปจัจุบนัเป็นอยา่งไร มปีญัหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้ง 

3.ปจัจุบนั ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ มคีวามพรอ้มใชง้านมากน้อย
เพยีงไร 

4.การใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ในปจัจุบนัมปีญัหาหรอืขอ้บกพรอ่ง 
อยา่งไรบา้ง 

5.ผลกระทบจากการใชง้าน สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ทีม่ปีญัหาหรอื
ขอ้บกพรอ่ง มอียา่งไรบา้ง 

6. การ บรหิาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ของ
กรงุเทพมหานครควรมกีารพฒันาหรอืไม ่อยา่งไร 

#_______________________________________________# 
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สรปุข้อมูลท่ีได้มาจากแบบแนวทางในการสมัภาษณ์ ระยะท่ี 1 
การศกึษาคน้ควา้อสิระ “กลยทุธเ์พ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการก ากบัดแูล 

ระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะของกรงุเทพมหานคร” 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
สมัภาษณ์ ผูอ้ านวยการกองพฒันาระบบจราจร 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
ผูอ้ านวยการกองพฒันาระบบจราจร 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรหิารจดัการดแูลกลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ และศนูยค์วบคุมกลอ้งจราจร 
กรรมการรา่งของขอบเขตงาน กรรมการราคากลาง กรรมการการตรวจการจา้ง 

การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
 

ส่วนท่ี 2 ประเดน็การสมัภาษณ์ 
 

1.การ บริหาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริย ะของ
กรงุเทพมหานครในปัจจบุนัมีการด าเนินการอย่างไร  

ปจัจุบนัระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ไดม้กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่ก็
มขีอ้จดัในการพฒันา อยา่งเชน่ งบประมาณทีไ่ดร้บั การสนบัสนุกจากผูบ้รหิารระดบัสงูและฝา่ย
บรหิารการเมอืง เป็นตน้ การบรหิารการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ
ของกรุงเทพมหานคร  จะแบ่งออกเป็นสีส่ว่นหลกั เพือ่สนบัสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่  

 การพจิารณาความเหมาะสมของการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะจากการ
รบัรอ้งขอจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆและงบประมาณประจ าปี 

 การปรบัปรงุสญัญาณไฟจราจ รกระพรบิสเีหลอืชนิดมแีขนยืน่เดมิเปลีย่น
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนอจัฉรยิะ  

 การกบัดแูลผูร้บัจา้งทีไ่ดร้บัสทิธจิากภาพรฐัในสญัญาจา้งการตดิตัง้สญัญาณไฟ
จราจรอจัฉรยิะใหมแ่ละสญัญาจา้งการบ ารุงดแูลรกัษา  
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 การพฒันาระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหม้ี
ความเหมาสะสมกบัสภาพปจัจุบนั 

 
2.การ บริหาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ของ

กรงุเทพมหานครในปัจจบุนัเป็นอย่างไร มีปัญหาและอปุสรรคอย่างไรบา้ง 
การก ากบัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะในปจัจุบนักย็งัพบ

กบัปญัหาและอุปสรรคต่์างๆ เชน่ ระบบ ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ บาง
บรเิวณกไ็มส่ามารถใชง้านไดต้ลอด  24 ชัว่โมง มปีระชาชนรอ้งเรยีนในปญัหาการใชบ้รกิารขา้ม
ถนนเนื่องจากสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะช ารุดหรอืใชก้ารไมไ่ด ้และมกีาร
ด าเนินการแกล้่าชา้ การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะไมม่คีวามเหมาะส มท าใหส้ง่ผลกระทบ
ความปลอดภยักบัประชาชนผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนหรอืกระทบผลการจราจร 
 ส าหรบัการการขยายพืน้ทีบ่รเิวณทีจ่ะตดิตัง้สญัญาณไฟจรา จรคนขา้มถนนอจัฉรยิะให้
ทัง้กรุงเ ทพมหานครนัน้กระท าไดย้ากเน่ืองจากงบประมาณทีไ่ดร้บัไมเ่พยีงพอ จงึจ าเป็นตอ้ง
พจิาณาการตดิตัง้กบับรเิ วณทีจ่ าเป็นก่อน แต่บางครัง้กม็ปีญัหากบัเจา้หน้าทีต่ ารวจเน่ืองจาก
การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะนัน้ดกีบัความปลอดภยักบัประชาชนส าหรั บผู้
ขา้มถนน แต่จะเป็นเป็นปญัหากบัผูใ้ชร้ถยนตเ์น่ืองจากรถยนตจ์ าเป็นตอ้งเสยีเวลาหยดุในการรอ
คนขา้มถนนก่อน และท าใหเ้จา้หน้ าต ารวจจราจรจ าเป็นตอ้งระบายการจราจรเพือ่ลดความ
ตดิขดัการจราจรก่อน ซึง่ท าใหอ้าจตอ้งมกีารปิดสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใชง้าน
ชัว่คราวเป็นบางครัง้ 
 

3.ปัจจบุนัระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ มีความพร้อมใช้งานมาก
น้อยเพียงไร 

ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิ ะมคีวามพรอ้มคอ่นขา้งมาก และเป็นทีน่่า
พงึพอใจแก่ประชาชนทีม่าใชบ้รกิาร เน่ืองจากทางกองพฒันาระบบจราจรไดม้กีารส ารวจความ
พงึพอใจการใชส้ญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนไปยงัส านกังานเขตต่างๆส ารวจขอ้มลู ผลที่
ออกมาพบวา่เป็นทีน่่าพอใจในการใชบ้รกิารขา้มถนนในทีส่ญัญาณไฟจราจรคนอจั ฉรยิะทีม่กีาร
ตดิตัง้อยู ่และมคีวามตอ้งการใหข้ยายหรอืเพิม่การตดิตัง้ในบรเิวณต่างๆมากขึน้เพือ่ช่วยความ
ปลอดภยัของประชาชนทีต่อ้งการขา้มถนน 
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4.การใช้งาน สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ในปัจจบุนัมีปัญหาหรือ
ข้อบกพร่อง อย่างไรบา้ง 

ตามทีไ่ดร้บัรายงานจากกลุ่มงานระบบ จราจรอจัฉรยิะพอวา่มกีารแจง้ผูร้บัจา้งให้
ด าเนินงานการซ่อมแซมอยา่งต่อเน่ือง แต่กย็งัไมด่เีพยีงพอกบัการใชง้านระบบสญัญาณไฟ
จราจรอจัฉรยิะ เน่ืองจากมกีารซ่อมแซมบ่อย บางครัง้การด าเนินการซ่อมแซมแลว้และมรีายงาน
ผลการการเดนิการแลว้กย็งัมกีารไดร้บัรอ้งเรยีนจากประชนอยู่ บ่อยครัง้ และการตรวจสอบจาก
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัมอบหมายอาจตรวจสอบไมท่ัว่ถงึเน่ืองจากจ านวนบุคคลกรมจี ากดั 

 
5.ผลกระทบจากการใช้งาน สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ท่ีมีปัญหา

หรือข้อบกพร่อง มีอย่างไรบา้ง 
ส าหรบัผลกระทบจากการใชง้าน สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ทีม่ผีลกระทบ

หลกัๆไดแ้ก่ ความปลอดภยัในการขา้มถนน และปญัหาการจราจรทีเ่กดิการตดิขดั 
 
6. การ บริหาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ของ

กรงุเทพมหานครควรมีการพฒันาหรือไม่ อย่างไร 
การก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ยงัจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองเพือ่เพิม่ความปลอดภยักบัผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนและผูใ้ชร้ถใชถ้นน และเพิม่
ประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมากยิง่ขึน้ใหต้รงกบั
เป้าหมายและนโยบายของกรงุเทพมหานคร 
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สมัภาษณ์ หวัหน้ากลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
หวัหน้ากลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรหิารจดัการดแูลกลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ  
หวัหน้าควบคุมงาน กรรมการรา่งของขอบเขตงาน กรรมการราคากลาง 
กรรมการการตรวจการจา้งการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 

 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็การสมัภาษณ์ 
 

1.การ บริหาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ของ
กรงุเทพมหานครในปัจจบุนัมีการด าเนินการอย่างไร  

การบรหิารการก ากบัดแูล ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ โดยเรมิแรกจะ
แบบ่งออกเป็นสองสว่น สว่นแรกคอืก ารไดร้บัจดัสรรงบประมาณประจ าปี และสว่นทีส่องคอืการ
ขอจดัสรรจากเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานต่างๆและจากประชาชน ซึง่ทัง้สองสว่นนี้จะ
ไดม้กีารส ารวจและพจิารณาความเหมาะสมในการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
และมปีระสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งใน การรว่มการพจิารณาความเหมาะสมเป็น
บางครัง้ ไดแ้ก่ สถานีต ารวจคนบาลในเขตต่างๆ ส านกังานเขต  การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงาน
ทีร่อ้งขอ เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมกีารพจิารณาความเหมาะสมการปรบัปรงุสญัญาณไฟจราจรกระพรบิสี
เหลอืชนิดมแีขนยืน่เดมิเปลีย่นสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ พรอ้มทัง้การกบัดแูลผูร้บั
จา้งทีไ่ดร้บัสทิธจิากภาครฐัในสญัญาจา้งการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะใหมแ่ละสญัญาจา้ง
การบ ารุงดแูลรกัษา และการพฒันาระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ อยา่งต่อเน่ือง
เพือ่ใหม้คีวามเหมาสะสมกบัสภาพปจัจุบนัถา้ไดร้บัการสนบัสนุนและงบประมาณ 

และทีส่ าคญัการบรหิารงานในกลุ่มงานระบบจราจรอจัฉรยิะ จ าเป็นตอ้งบรหิารบุค ลากร
เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมในการดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะซึง่มอียูจ่ านวน
มากและจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ต่อไปในอนาคตอกีดว้ย 
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2.การ บริหาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ของ
กรงุเทพมหานครในปัจจบุนัเป็นอย่างไร มีปัญหาและอปุสรรคอย่างไรบา้ง 

การก ากบัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะในปจัจุบนักย็งัพบ
กบัปญัหาและอุปสรรคต่์างๆ เชน่ ระบบ ระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ บาง
บรเิวณกไ็มส่ามารถใชง้านไดต้ลอด  24 ชัว่โมง มปีระชาชนรอ้งเรยีนในปญัหาการใชบ้รกิารขา้ม
ถนนเนื่องจากสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะช ารุดหรอืใชก้ารไมไ่ด ้การตดิตัง้สญัญาณ
ไฟจราจรอจัฉรยิะไมม่คีวามเหมาะสมท าใหส้ง่ผลกระทบความปลอดภยักบัประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร
ขา้มถนนหรอืกระทบผลจราจร 
 ส าหรบัพืน้ทีบ่รเิวณทีจ่ะมโีครงการตดิตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหท้ัง้
กรงุเทพมหานครนัน้มปีญัหาและอุปสรรค อาทเิชน่เจา้หน้าทีต่ ารวจเน่ืองจากเจา้หน้าทีต่ ารวจไม่
เหน็ดว้ยในการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะนัน้เพราะจะท าใหก้ารจราจรตดิขดั 
หรอืเกดิการรอ้งเรยีนจากบา้นเรอืนทีไ่มพ่อใจจงึจ าเป็นตอ้งมกีารเชญิผูเ้กีย่วขอ้งรว่มประชุมเพือ่
หาขอ้ยุต ิซึง่ผลการประชุมนัน้บางครัง้กส็ าเสรจ็ไปดว้ยด ีบางครัง้ตอ้งมกีารจดัประชุมอกีหลาย
จนกวา่จะไดข้อ้ยุตแิละมคีวามเหมาะสมทีส่ดุเพือ่ความปลอดภยักบัประชาชนส าหรบผูข้า้มถนน
และผูใ้ชร้ถยนตใ์นการจราจร  

การก ากบัดแูลระบบสญั ญาณไฟจราจรราจรคนขา้มถนนยงัไมบ่รรลุวตัถุหรอืเป้าหมาย
เน่ืองจากยงัไดร้บัการรอ้งเรยีนจากสว่นต่างๆ อาทเิชน่ เจา้หน้าทีต่ ารวจ ประชาชน เป็นตน้  และ
มขีอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณ จ านวนบุคลากร และการเมอืงอกีดว้ย 
 เจา้หน้าทีไ่ดร้บัหมายบางครัง้กท็ างานไมเ่ตม็ประสทิธิ ภาพ บุคล ากรบางคนขาดการ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัละกนั เปรยีบเสมอืนวา่ท าแต่งานของตนเองงานขอบุคคลอื่นไมส่นใจไม่
ชว่ยเหลอื ซึง่ท าใหง้านบางครัง้เกดิความล่าชา้หรอืขาดประสทิธภิาพทีส่มควรจะเป็น  

จากทีก่ล่าวไปขา้งตน้เป็นสว่นหน่ึงทีท่ าใหก้ารบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะยงัไมป่ระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร เน่ืองจากมปีจัจยัหลายๆมาเกีย่วขอ้ง อาทเิชน่ 
การขาดการสนบัสนุน งบประมาณ ศกัยภาพของบุคคลกรของแต่ละบุคคนไมเ่ทา่กนั เป็นตน้ 
 

3.ปัจจบุนัระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะมีความพร้อมใช้งานมาก
น้อยเพียงไร 

ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมคีวามพรอ้มคอ่นขา้งมาก และเป็นทีน่่า
พงึพอใจแก่ประชาชนทีม่าใชบ้รกิาร เน่ืองจากทางกองพฒันาระบบจราจรไดม้กีารส ารวจความ
พงึพอใจการใชส้ญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนไปยงัส านกังานเขตต่างๆส ารวจขอ้มลู ผลที่
ออกมาพบวา่เป็นทีน่่าพอใจในการใชบ้รกิารขา้มถนนในทีส่ญัญาณไฟจราจรคนอจัฉรยิะทีม่กีาร
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ตดิตัง้อยู ่และมคีวามตอ้งการใหข้ยายหรอืเพิม่การตดิตัง้ในบรเิวณต่างๆมากขึน้เพือ่ช่วยความ
ปลอดภยัของประชาชนทีต่อ้งการขา้มถนน 

 
4. การใช้งาน สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ปัจจบุนั มีปัญหาหรือ

ข้อบกพร่อง อย่างไรบา้ง 
ตามทีไ่ดร้บัรายงานจากกลุ่มงา นระบบจราจรอจัฉรยิะพอวา่มกีารแจง้ผูร้บัจา้งให้

ด าเนินงานการซ่อมแซมอยา่งต่อเน่ือง แต่กย็งัไมด่เีพยีงพอกบัการใชง้านระบบสญัญาณไฟ
จราจรอจัฉรยิะ เน่ืองจากมกีารซ่อมแซมบ่อย บางครัง้การด าเนินการซ่อมแซมแลว้และมรีายงาน
ผลการการเดนิการแลว้กย็งัมกีารไดร้บัรอ้งเรยีนจากประช นอยูบ่่อยครัง้ และการตรวจสอบจาก
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัมอบหมายอาจตรวจสอบไมท่ัว่ถงึเน่ืองจากจ านวนบุคคลกรมจี ากดั 

 
5. ผลกระทบจากการใช้งาน สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ท่ีมีปัญหา

หรือข้อบกพร่อง มีอย่างไรบา้ง 
ส าหรบัผลกระทบจากการใชง้าน สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉ รยิะทีม่ผีลกระทบ

หลกัๆ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในการขา้มถนน เช่นไดร้บัการอ้งเรยีนจา้งประชาชนวา่สญัญาณไฟ
จราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใชก้ารไมไ่ดท้ าใหข้า้มถนน ได้ยาก และเวลาขา้มถนน มโีอกาสถูก
เฉี่ยวชนจากรถยนต์ สงู และปญัหาการจราจรทีเ่กดิการตดิขดัท าใหจ้ าเป็นตอ้งปิดการใชง้าน
ชัว่คราวเชน่ปรบัระบบใหเ้ป็นสญัญาณไฟจราจรกระรบิสเีหลอืง หรอืปิดการใชง้านชัว่คราว 

 
6. การ บริหาร ก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ของ

กรงุเทพมหานครควรมีการพฒันาหรือไม่ อย่างไร 
การก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ยงัจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันา

เพือ่ใหส้ ามารถพฒันางานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีไ่ดร้บัมอบหมาย และจะไดป้รบัปรงุการ
ท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้แต่กข็ึน้กบัปจัจยัหลายอยา่งเชน่ งบประมาณ ระเบยีบราชการ 
การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู แลความรว่มมอืรว่มใจในการท างานและพฒันางานของ
บุคลากร 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ 
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ระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ 
 
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ เป็นระบบสญัญาณไฟจราจรทีใ่ชบ้อกสญัญาณ

เตอืนการขา้มถนนและการบอกเตอืนรถยนตห์ยุดเพือ่รอใหค้นขา้มถนน พรอ้มระบบตรวจสอบผู้
รอขา้มถนนบรเิวณพืน้ทีร่อขา้มถนนอตัโนมตั ิดงัภาพที ่1 ดงัภาพที ่2 และดงัภาพที ่3 

 

 
ภาพที ่1: สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

 
ภาพที ่2: สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
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ภาพที ่3: ตวัอยา่งแผนผงัจุดการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

 
 

ลกัษณะการท างานของสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ 
 

• มปีุม่กดทีเ่สาสญัญาณไฟเพือ่รอจงัหวะสญัญาณไฟคนขา้มถนน โดยทีปุ่ม่กดแบบใหม่
จะมกีารสัน่สะเทอืนเพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้พ้กิารทางสายตา ดงัภาพที ่4 

 

 
ภาพที ่4: ปุม่กดทีเ่สาสญัญาณไฟชนิดมกีารสัน่สะเทอืน 

 
• เมือ่กดปุม่เรยีกจงัหวะสญัญาณไฟคนขา้มถนนแลว้  จะมตีวัเลขสแีดงนบัถอยหลงัแสดง

ระยะเวลาทีต่อ้งจงัหวะสญัญาณไฟคนขา้มถนน  ขณะเดยีวกนัจะมตีวัเลขสเีขยีวนบัถอย
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หลงัใหผู้ข้บัรถทราบเพือ่จะไดห้ยุดรถตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ ดงัภาพที ่ 5 และดงั
ภาพที ่6 

 

 
ภาพที ่5: ตวัเลขสแีดงนบัถอยหลงัแสดงระยะเวลาทีต่อ้งจงัหวะสญัญาณไฟคนขา้มถนน 

 

 
ภาพที ่6: ตวัเลขสเีขยีวนบัถอยหลงัใหผู้ข้บัรถทราบ 

เพือ่จะไดห้ยุดรถตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
 
• เมือ่ไดจ้งัหวะสญัญาณไฟคนขา้มถ นนจะมตีวัเลขสเีขยีวนบัถอยหลงั พรอ้มกบั

สญัญาณเสยีงและตุ๊กตาคนขา้มสเีขยีว  เพือ่ใหค้นขา้มถนนตามจงัหวะสญัญาณไฟ  ดงั
ภาพที ่7 
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ภาพที ่7: สญัญาณไฟคนขา้มถนนจะมตีวัเลขสเีขยีวนบัถอยหลงั  

พรอ้มกบัสญัญาณเสยีงและตุ๊กตาคนขา้มสเีขยีว 
 

• กรณีทีม่ี การกดปุม่เรยีกจงัหวะสญัญาณไฟคนขา้มถนนตามขอ้ 1  แต่ไมม่คีนรอขา้ม
ถนนระบบจะตดัอตัโนมตัเิพือ่ยกเลกิจงัหวะคนขา้มถนนเพือ่ใหผู้ข้บัรถยนตไ์ดส้ญัญาณ
ไฟเขยีวตามปกตดิงัภาพที ่8 

 
ภาพที ่8: แสดงSensorและDetector ตรวจสอบบุคคลในบรเิวณพืน้ทีร่อขา้ม 

 
• ระบบสามารถก าหนดเวลาในการรอขา้มถนนไดต้ัง้แต่ 0-99 วนิาท ีและก าหนดเวลาใน

การขา้มถนนไดต้ัง้แต่ 0-99 วนิาท ี
• การก าหนดเวลา จงัหวะของสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน สามารถก าหนดไดแ้ตกต่าง

กนัทัง้หมด 8 โปรแกรม 

Sensor/Detector 
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• ทางลาดส าหรบัผูพ้กิารทีไ่มส่ะดวกในการเดนิ (รถเขน็ส าหรบัผูพ้กิาร) ดงัภาพที ่9 
 

 
ภาพที1่0: ทางลาดส าหรบัผูพ้กิารในการขา้มถนน 

 
รายการบญัชีรายช่ือสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะทัง้หมดประจ าปี 2552 

 
ปจัจุบนัสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีไ่ดต้ดิตัง้และพรอ้มการใชง้าน ซึง่อยูใ๋น

การก ากบัดแูละของกลุ่มงานระบบอจัฉรยิะ กองพฒันาระบบจราจร กรงุเทพมหานคร ประดว้ย 
10 พืน้ทีไ่ดแ้ก่  

 กรงุเทพกลาง 1  
 กลุ่มกรุงเทพกลาง 2  
 กลุ่มกรุงเทพใต ้1   
 กลุ่มกรุงเทพใต ้2 
 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 1 
 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2 
 กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 1 
 กลุ่มกรุงธนเหนือ 1 
 กลุ่มกรุงธนใต ้1 
 กลุ่มกรงุธนใต ้2 

 
ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
(1) กลุ่มกรงุเทพกลาง 1 
 
เขตพระนคร 
1. บรเิวณหน้าโรงเรยีนวดับวรนิเวศ  ถนนพระสเุมร ุ
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2. บรเิวณทางขา้มแยกตน้โพธิ ์(กทม.1)  ถนนดนิสอ 
3. บรเิวณทางขา้มหน้ากองบงัคบัการต ารวจจราจร  ถนนตรเีพชร 
4. บรเิวณหน้าสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม  ถนนจกัรเพชร 
5. บรเิวณหน้ากระทรวงยตุธิรรม  ถนนราชด าเนินใน 
เขตดสิุต 
1. บรเิวณทางเขา้โรงฝึกศลิปะชพีจติรลดา  ถนนศรอียุธยา 
2. บรเิวณหน้าโรงพมิพก์องทพับก  ถนนพระราม 5 
3. บรเิวณหน้ากรมทหารสือ่สาร  ถนนพระราม 5 
4. บรเิวณหน้าวดัน้อยนพคุณ  ถนนพระราม 5 
5. บรเิวณหน้าโรงเรยีนกนัตะบุตร  ถนนอ านวยสงคราม 
6. บรเิวณหน้าโรงเรยีนนาฏศลิป์สมัพนัธ ์ ถนนอ านวยสงคราม 
7. บรเิวณหน้ากองพนัทหารมา้ที ่3 รกัษาพระองค ์ ถนนทหาร 
8. บรเิวณหน้าโรงเรยีนสาธติอนุบาลละอออุทศิ  ถนนราชสมีา   
9. บรเิวณหน้าโรงเรยีนราชวนิิต  ถนนราชสมีา 
10. บรเิวณหน้าโรงเรยีนโยธนิบรูณะ  ถนนสามเสน 
11. บรเิวณหน้ากรมชลประทาน  ถนนสามเสน 
12. บรเิวณหน้าคุรสุภา  ถนนประชาธปิไตย 
13. บรเิวณหน้าพระต าหนกัสวนจติรลดา  ถนนราชวถิ ี
เขตป้อมปราบศตัรพู่าย 
1. บรเิวณทางขา้มใกลว้ดัมงักรกมลาวาส  ถนนจกัรวรรดิ ์
เขตสมัพนัธวงศ ์
1. บรเิวณปากซอยวาณิช 1  ถนนจกัรวรรดิ ์
2. บรเิวณทางขา้มถนนขา้มหลาม  ถนนขา้วหลาม 
 
(2) กลุ่มกรงุเทพกลาง 2 
 
เขตดินแดง 
1. บรเิวณหน้าส านกังานเขตดนิแดง  ถนนมติรไมตร ี
2. บรเิวณหน้ากระทรวงแรงงาน  ถนนมติรไมตร ี
เขตห้วยขวาง 
1. บรเิวณหน้าโรงเรยีนอนุบาลบุญยรกัษ์  ถนนรชัดานิเวศน์ แยก 6 
เขตพญาไท 
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1. บรเิวณหน้าส านกังานเลขาสภาผูแ้ทนราษฎร  ถนนประดพิทัธ ์
เขตราชเทวี 
1. บรเิวณหน้าหา้งเซนจรูี ่ ถนนรางน ้า 
2. บรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติศนูยร์างน ้า  ถนนรางน ้า 
3. บรเิวณหน้าโรงพยาบาลเดก็ ถนนราชวถิ ี
เขตวงัทองหลาง 
1. บรเิวณหน้าสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ  ถนนเทพลลีา 
2. บรเิวณหน้าโรงแรมทาวน์อนิทาวน์  ถนนศรวีรา 
3. บรเิวณหน้าไปรษณยีล์าดพรา้ว  ถนนลาดพรา้ว 
4. บรเิวณปากซอยโยธนิพฒันา (ขาเขา้)  ถนนประดษิฐม์นูธรรม 
5. บรเิวณปากซอยโยธนิพฒันา (ขาออก)  ถนนประดษิฐม์นูธรรม 

 
(3) กลุ่มกรงุเทพใต้ 1 
 
เขตปทุมวนั 
1. บรเิวณทางขา้มโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ถนนราชด าร ิ
เขตบางรกั 
1. บรเิวณปากซอยสลีม 5  ถนนสลีม 
2. บรเิวณหน้าวดัมว่งแค  ถนนเจรญิกรุง 
3. บรเิวณหน้าวดัแกว้แจม่ฟ้า  ถนนสีพ่ระยา 
4. บรเิวณปากซอยประชุม  ถนนสรุวงศ ์
5. บรเิวณปากซอยปราโมทย ์ ถนนสุรวงศ ์
เขตสาทร 
1. บรเิวณหน้าโรงเรยีนยานาเวศวทิยาคม  ถนนสาธุประดษิฐ ์
เขตบางคอแหลม 
1. บรเิวณโรงเรยีนวดัยานนาวา  ถนนเจรญิกรุง 
2. บรเิวณโรงเรยีนวดัลาดบวัขาว  ถนนเจรญิกรุง 
3. บรเิวณโรงเรยีนเฉลมิศรวีทิยาอนุบาล  ถนนเจรญิกรุง 
4. บรเิวณโรงเรยีนมลูนิธสิตรไีทยมสุลมิ  ถนนเจรญิกรุง 
เขตยานนาวา 
1. บรเิวณหน้าตลาดรุง่เจรญิ  ถนนสาธุประดษิฐ ์
2. บรเิวณโรงเรยีนสารสาสน์พทิยา  ถนนสาธุประดษิฐ ์
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เขตคลองเตย 
1. บรเิวณโรงเรยีนเกษมพทิยา  ถนนสุขมุวทิ 71 
2. บรเิวณโรงพยาบาลคามลิเลยีน  ถนนสุขมุวทิ 55 
 
(4) กลุ่มกรงุเทพใต้ 2 
 
เขตวฒันา 
1. บรเิวณโรงเรยีนรกัษาราชวติร  ถนนเจรญิกรุง 
2. บรเิวณทางเขา้มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร  ถนนอโศก-มนตร ี
3. บรเิวณหน้ากองบงัคบัการต ารวจทอ่งเทีย่ว  ถนนอโศก-มนตร ี
4. บรเิวณหน้าธนาคารนครหลวงไทย  ถนนอโศก-มนตร ี
เขตสวนหลวง 
1. บรเิวณโรงเรยีนอนุบาลสายทพิย ์ ถนนพฒันาการ 
เขตประเวศ 
1. บรเิวณโรงเรยีนสเุหรา่จรเขข้บ  ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 
2. บรเิวณโรงเรยีนคชเผอืกอนุสรณ์  ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 
3. บรเิวณปากซอยออ่นนุช 57  ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบงั 
 
(5) กลุ่มกรงุเทพเหนือ 1 
 
เขตจตจุกัร 
1. บรเิวณโรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์ 3 ผงั 1  ถนนเทศบาลนิมติรเหนือ 
2. บรเิวณโรงเรยีนเพชรรตัน์  ถนนประชาชื่น 
เขตบางซ่ือ 
1. บรเิวณโรงเรยีนวราธปิบรหิารธุรกจิ  ถนนประชาชื่น 
2. บรเิวณหน้าเทคนิควมิลบรหิารธุรกจิ  ถนนประชาชื่น 
3. บรเิวณสะพานเฉลมิสุข  ถนนประชาชื่น 
 
เขตลาดพร้าว 
1. บรเิวณโรงเรยีนปิยพงษ์วทิยา  ถนนลาดปลาเคา้ 
2. บรเิวณปากซอยลาดปลาเคา้ 42, 57  ถนนลาดปลาเคา้ 
3. บรเิวณโรงเรยีนฤทธไิกรศกึษา  ถนนโชคชยั 4 
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4. บรเิวณโรงเรยีนอนุบาลดวงปญัญา  ถนนนาคนิวาส 
5. บรเิวณปากซอยนกแกว้ 1  ถนนนาคนิวาส 
6. บรเิวณหน้าบรษิทั โลโกด้ไีซน์ จ ากดั  ถนนนาคนิวาส 
7. บรเิวณปากซอยลาดปลาเคา้ 22  ถนนลาดปลาเคา้ 
8. บรเิวณโรงเรยีนกลัยวทิย ์ ถนนลาดปลาเคา้ 14 
9. บรเิวณโรงเรยีนอนุบาลเฉลมิขวญั  ถนนลาดพรา้ววงัหนิ 
10. บรเิวณหน้าวดัสริกิมลาวาส  ถนนลาดพรา้ววงัหนิ 
11. บรเิวณหน้าพลาซ่าลากูน  ถนนลาดพรา้ววงัหนิ 
12. บรเิวณหน้าหมูบ่า้นอมรพนัธ ์9  ถนนลาดพรา้ววงัหนิ 
13. บรเิวณหน้าหมูบ่า้นแกว้วลิล่า 2  ถนนลาดพรา้ววงัหนิ 
14. บรเิวณหน้ากองปราบปราม  ถนนโชคชยั 4 
15. บรเิวณหน้าทางเขา้ศาลเจา้แมก่วนอมิ  ถนนโชคชยั 4 
16. บรเิวณโรงเรยีนทองฤทยั  ถนนสงัคมสงเคราะห ์

 
(6) กลุ่มกรงุเทพเหนือ 2 
 
เขตสายไหม 
1. บรเิวณซอยสายไหม 31, 42  ถนนสายไหม 
2. บรเิวณหน้ามฟูวพีลสั  ถนนสายไหม 
3. บรเิวณซอยสายไหม 13, 20  ถนนสายไหม 
4. บรเิวณซอยสายไหม 45  ถนนสายไหม 
5. บรเิวณชุมชนวดัหนองใหญ่  ถนนสุขาภบิาล 5 
6. บรเิวณโรงเรยีนบวัมล  ถนนสขุาภบิาล 5 
7. บรเิวณหน้าไปรษณยีอ์อเงนิ  ถนนสุขาภบิาล 5 
8. บรเิวณโรงเรยีนวรนาถวทิยา  ถนนสายไหม 
9. บรเิวณโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา  ถนนวชัรพล 
เขตบางเขน 
1. บรเิวณโรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชน์ (บางเขน)  ถนนรตันโกสนิทรส์มโภชน์ 
2. บรเิวณหน้ารา้นสงวนเคหะภณัฑ ์ ถนนวชัรพล 
3. บรเิวณหน้าตลาดวชัรพล  ถนนวชัรพล 
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(7) กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก 1 
 
เขตบางกะปิ 
1. บรเิวณโรงเรยีนอนุบาลราชพงษ์  ถนนลาดพรา้ว 101 
2. บรเิวณหน้าวทิยาลยัศลิปหตัถกรรมกรงุเทพ  ถนนลาดพรา้ว 101 
เขตบงึกุ่ม 
1. บรเิวณซอยนวลจนัทร ์36  ถนนนวลจนัทร ์
2. บรเิวณหน้าสถานทดสอบฝีมอืวนิซ ์ ถนนนวลจนัทร ์
3. บรเิวณหน้าตลาดโพธิส์วุรรณ  ถนนนวลจนัทร ์
4. บรเิวณหน้าหมูบ่า้นรนิรดา  ถนนนวลจนัทร ์24 
5. บรเิวณหน้าหมูบ่า้นศุภาลยัวลิล ์ ถนนรามอนิทรา 40 แยก 8 
6. บรเิวณโรงเรยีนวดันวลจนัทร ์ ถนนรามอนิทรา 40 แยก 37 
7. บรเิวณหน้าหมูบ่า้นรม่ไทรวลิล่า  ถนนคลองล าเจยีก 
8. บรเิวณปากซอยคลองล าเจยีก 1  ถนนคลองล าเจยีก 
เขตคนันายาว 
1. บรเิวณปากซอยคูบ้อน 6  ถนนคูบ้อน 
 
(8) กลุ่มกรงุธนเหนือ 1 
 
เขตธนบรีุ 
1. บรเิวณโรงเรยีนอ านวยศลิป์ศกึษา  ถนนวุฒากาศ 
2. บรเิวณโรงเรยีนมนตรวีทิยา  ถนนวุฒากาศ 
3. บรเิวณโรงเรยีนอนุบาลพชัรนิทรพ์ร  ถนนอรณุอมรนิทรต์ดัใหม่ 
4. บรเิวณโรงเรยีนวดัอนิทราราม  ถนนเทดิไท 
เขตคลองสาน 
1. บรเิวณหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ถนนอสิรภาพ 
2. บรเิวณโรงเรยีนจนัทรวทิยา  ถนนสมเดจ็เจา้พระยา 
3. บรเิวณโรงเรยีนศริธินศกึษา  ถนนสมเดจ็เจา้พระยา 
4. บรเิวณโรงเรยีนสตรวีุฒศิกึษา  ถนนพรานนก 
เขตจอมทอง 
1. บรเิวณศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 29 (ชว่งนุชเนตร)  ถนนวุฒากาศ 
2. บรเิวณโรงเรยีนวดัมงคลวราราม  ถนนจอมทอง 
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3. บรเิวณหน้าส านกังานอยัการสงูสุด  ถนนเอกชยั 
เขตบางกอกใหญ่ 
1. บรเิวณหน้าวดัราชสทิธาราม  ถนนอสิรภาพ 
2. บรเิวณโรงเรยีนสโุรจน์วทิยา  ถนนอสิรภาพ 
3. บรเิวณหน้ามสัยดิตน้สน  ถนนอสิรภาพ 
เขตบางกอกน้อย 
1. บรเิวณหน้ารา้นส าราญออโตแ้อร ์ ถนนบางขนุนนท ์
2. บรเิวณโรงเรยีนสรุวทิยา  ถนนพรานนก 

 
(9) กลุ่มกรงุธนใต้ 1 
 
เขตหนองแขม 
1. บรเิวณชุมชนหรรษามาเจรญิ  ถนนมาเจรญิ 

 
(10) กลุ่มกรงุธนใต้ 2 
 
เขตบางขนุเทียน 
1. บรเิวณโรงเรยีนสมทิธพิงษ์  ถนนทา่ขา้ม 
2. บรเิวณโรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภช บางขนุเทยีน  ถนนพระรามที ่2 ซอย 69 
เขตบางบอน 
1. บรเิวณโรงเรยีนสบิสองวทิยา  ถนนบางบอน 1 
2. บรเิวณโรงเรยีนพชิญนก  ถนนบางบอน 1 
เขตราษฎรบ์รูณะ 
1. บรเิวณโรงเรยีนโรจนนิมติวทิยา  ถนนวุฒากาศ 
เขตทุ่งคร ุ
1. บรเิวณหน้าโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร  ถนนพุทธบชูา 
2. บรเิวณหน้าโรงเรยีนสารสาสน์ประชาอุทศิพทิยาคาร  ถนนประชาอุทศิ 90 
3. บรเิวณโรงเรยีนสามคัคบี ารุง  ถนนประชาอุทศิ 

 
นอกเหนือ จาก บญัชรีายชื่อสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน อจัฉรยิะ ขา้งตน้ นัน้ มี

โครงการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ จ านวน  25 จุด 
ซึง่จะสามารถใชง้านไดต้น้ปี2553 และยงัมกีารโครงการเพิม่เตมิประจ าปีงบประมาณ  2553 (ซึง่
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อยูก่ารจดัสรรงบประมาณปี  2553) ซึง่แบ่งออกเป็นสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะสอง
รปูแบบ ไดแ้ก่ 

 
- สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะชนิดแบบ 4 ชอ่งจราจร จ านวน 10 จุด 
- สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะชนิดแบบ 6 ชอ่งจราจร จ านวน 7 จุด 

 
และยงัมกีารตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะตามทีป่ระชาชนหน่วยงาน

ต่างๆ ท าการรอ้งขอแจง้มายงัหน่วยงาน ซึง่ทางหน่วยงานจะด าเนินการพจิารณาความเหมาะ- 
สมแต่ละรายต่อไป 
 



 
 

ภาคผนวก ค 
วิธีการใช้งานสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ 
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วิธีการใช้งานสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ 
 
(1) กดปุม่เพือ่ขา้มถนน อุปกรณ์นบัเวลาคนขา้มจะเปลีย่นจากขดีสแีดง 2 ขดี เป็น

ตวัเลขสแีดงแสดงเวลาเป็นวนิาททีีใ่หร้อเพือ่ขา้มถนน พรอ้มนบัเวลาถอยหลงัจนถงึเลข 0 ดงั
ภาพที ่1 

 
ภาพที ่1 

 
(2) เมือ่ครบเวลารอขา้มถนน ตุ๊กตารปูคนเดนิสเีขยีวจะสวา่งขึน้ พรอ้มปรากฏตวัเลขสี

เขยีวแสดงเวลาเป็นวนิาททีีใ่หข้า้มถนนและนบัเวลาถอยหลงั ในชว่งนี้สญัญาณเสยีงจะดงัขึน้
เพือ่ใหค้นพกิารทางสายตาทราบ โดยมจีงัหวะถีข่ ึน้เมือ่ใกลห้มดเวลาขา้ม ดงัภาพที ่2 

 
ภาพที ่2 
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(3) เมือ่หมดเวลาขา้มถนน ตุ๊กตารปูคนยนืสแีดงจะสวา่งขึน้พรอ้มอุปกรณ์นบัเวลาคน
ขา้มจะแสดงขดีสแีดง 2 ขดี ดงัภาพที ่3 

 
ภาพที ่3 

 



 
 

ภาคผนวก ง 
แบบแนวทางการสมัภาษณ์และสรปุผล ระยะท่ี 2 
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แบบแนวทางในการสมัภาษณ์ ระยะท่ี 2 
กลยทุธเ์พ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการก ากบัดแูล 

ระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะของกรงุเทพมหานคร 
 

ค าช้ีแจง : ผูศ้กึษาเป็นนิสติโครงการป รญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ใครข่อความกรณุาจากทา่นในการตอบแบบสมัภาษณ์  ซึง่เป็น
การศกึษาเพือ่ประกอบโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระเรือ่ง  กลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะของกรงุเทพมหานคร 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ประเดน็ใช้ในการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเก่ียวข้องจดัการก ากบัดแูลระบบสญัญาณ
ไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะของกรงุเทพมหานคร  

 
การบรหิารจดัการก ากบัดแูลระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ

กรงุเทพมหานครนัน้ จ าเป็นตอ้งการก ากบัดแูลอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาเพือ่ใหร้ะบบสญัญาณไฟ
จราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะสามารถตอบสนองความตอ้งการและควา มปลอดภยัแก่ประชานทีม่า
ใชบ้รกิารข้ามถนนและการจราจร แต่จาก แต่หลงัจากการเปิดใชง้านระบบสญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะแลว้นัน้ พบวา่มี การรอ้งเรยีนเรือ่งๆจากประชาชน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อาทเิชน่  สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใชก้ารไมไ่ด ้ท าใหเ้กดิความเสยีงเกอืบถูกเฉี่ยว
ชนหรอืการขา้มถนนนัน้ยากล าบ าก  เปิดใชง้านมผีลกระทบต่อการจราจรตดิขดัอยา่งมาก 
ต าแหน่งตดิตัง้ไมม่คีวามเหมาะสม เป็นตน้ ซึง่ความขดัขอ้งระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะอยูห่ลายครัง้ซึง่บางครัง้ไมส่ามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซึง่บางครัง้การก ากบัดแูลก็
ไมส่ามารถดแูลระบบสญัญาไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหท้ัว่ถงึตลอดพืน้ที ่เน่ืองจากมปีจัจยั
หลายๆปจัจยัมาเกีย่วขอ้ง อาทเิชน่ เจา้หน้าทีไ่ดร้บัหมายบางครัง้กท็ างานไมเ่ตม็ประสิ ทธ ิการ
ปล่อยละเลยหน้าทีท่ีอ่ยู่ ในความไดร้บัผดิชอบ ไมม่มีาตรฐานการท างานใหเ้ทา่เทยีมกนั เป็นตน้ 
ซึง่ท าใหก้ารด า เนินงานบางครัง้เ กดิความล่าชา้หรอืขาดประสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ประชาชน  

การบรหิารก ากบัดแูลระบบสญัญ าณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะที่ ขาดประสทิธภิาพ
นัน้ จงึเป็นเหตุผลทีน่ าศกึษาเพือ่มาศกึษากลยทุธเ์พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
ก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉริ ยะของกรุงเทพมหานครในโครงการศกึษา
คน้ควา้อสิระครัง้น้ี 
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ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง………………………………………………………………………………… 
2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง…………………………………………………………. 

 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็การสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตุทีท่ าใหก้ารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีท่ าใหผ้ล
การด าเนินไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายหรอืประสบกบัปญัหาเหล่าน้ีมจีากสาเหตุอะไรบา้ง 

1.1 ปญัหาดา้นการพจิารณาความเหมาะสมการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะยงัไมด่เีพยีงพอ ซึง่ท าใหเ้กดิการปิดใชง้านชัว่คราวหรอืไดร้บัรอ้งเรยีน
จากเจา้หน้าทีต่ ารวจใน เรือ่งปญัหาการจราจร หรอืเรือ่งรอ้งเรยีนอื่นๆ  หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีนอื่นๆ 

1.2 สาเหตุ ปญัหาการก ากบัดแูลการใหผู้ว้า่รบัจา้งด าเนินงานตามสญัญาทัง้
สญัญาการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ ใหมแ่ละสญัญาการบ ารุงรกัษา
ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ  เชน่ การด าเนินงานแกไ้ข ล่าชา้ การก ากบัดกูารใชง้าน
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไมส่ามารถใชง้านตลอด  24 ชัว่โมง เรือ่ง
รอ้งเรยีนต่างๆทีส่ง่ผลกระทบต่อประชาชนทัง้ผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนและการจราจร 

1.3. สาเหตุปญัหาดา้นอื่นๆ 
2.จากสาเหตุในปญัหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแกไ้ขไดห้รอืไม ่มวีธิกีารการแกไ้ข

อยา่งไร 
3.ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิส าหรบัการปรบัปรงุแกไ้ข 
 
 
 

#_______________________________________________# 
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สรปุข้อมูลท่ีได้มาจากแบบแนวทางในการสมัภาษณ์ ระยะท่ี 2 
กลยทุธเ์พ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการก ากบัดแูล 

ระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะของกรงุเทพมหานคร 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
สมัภาษณ์ วศิวกรไฟฟ้า 6ว 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
วศิวกรไฟฟ้า 6 ว 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หวัหน้าควบคุมงาน  ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร คนขา้มถนน

อจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
กรรมการรา่งของขอบเขตงาน กรรมการราคากลาง กรรมการการตรวจการจา้ง 

การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
  และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

เกดิจากขาดความรอบคอบในเวลาส ารวจพืน้ที ่เน่ืองจากไมไ่ด้ สงัเกตปจัจยั
สภาพแวดลอ้มในบริ เวณเหล่านั ้นครบเพยีงพอและบางครัง้ กข็าดการประสานงานกบั
เจา้หน้าทีต่ ารวจจราจรในพืน้ทีใ่นการพจิารณาความเหมาะสมจงึท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีน
จากเจา้หน้าทีต่ ารวจภายภายหลงั 
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การท างานทีไ่มเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  เน่ืองจากแต่ละบุคคลมคีวามคดิและ
พืน้ฐานการพจิารณาทีต่่างกนั ซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารสรา้งมาตรฐานหรอืคูม่อืด าเนินงาน 

1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา
ทัง้สญัญาติดตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

เกดิจากการด าเนินการ เจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่ทีร่บัรบัการแต่ง ตัง้ ในการเป็นผู้
ควบคุมงาน ไมไ่ดศ้กึษารายละเอยีด ของสญัญา ซึง่อาจไมท่ราบขอ้มลูทีจ่ะน าไปใช้
ก ากบัดแูลผูร้บัจา้งไดอ้ยา่งเตม็ที ่

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตัิ งาน ความช านาญในการตรวจสอบระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

การออกตรวจตราสภาพใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนอจัฉรยิะไมท่ัว่ถงึ 
เน่ืองจากจ านวนสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมจี านวนมากกวา่ก าลงั
เจา้หน้าที ่และงานทีร่บัผดิชอบปจัจุบนักม็จี านวนมาก 

ขาดการตรวจสอบผลที่ ไดด้ าเนินแจง้ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินแกไ้ขวา่ด าเนินการ
แกไ้ขแลว้เสรจ็ตามสญัญาหรอืไม ่

ขาดการตรวจสอบผลทีไ่ดด้ าเนินแจง้ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินแกไ้ขวา่ด าเนินการแลว้
เสรจ็ตามตามทีผู่ร้บัจา้งจดัสง่รายผลด าเนินการการแกไ้ขใหใ้ชง้านตามปกตหิรอืไม ่

การท างานทีไ่มเ่ป็นมาตรฐา นเดยีวกนัเน่ืองจากความรูค้วามสา มารถของแต่ละ
บุคคลมลีกัษณะต่างกนั พืน้ฐานของแต่บุคลมลีกัษณะไมเ่หมอืนกนั และความรบัผดิของ
แต่ละคนต่างกนั นอกจากน้ียงัมกีระบวนการท างานทีซ่ ้าซอ้นเป็นการเสยีเวล า ซึง่ผลต่อ
ใหก้ารด าเนินการแกไ้ข ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะล่าชา้ เพราะ
เจา้หน้าที่ บางคน ออกส ารวจตรวจ สอบ นอกพืน้ทีร่บัผดิชอบหรอืนอกไดร้บัความ
มอบหมายพบเหน็แต่ไมย่อมแจง้ใหเ้จา้หนาทีท่ีด่แูลรบัทราบ จนกวา่เจา้ทีค่นนัน้ที่
รบัผดิชอบพืน้ทีเ่หล่านัน้มาตรวจพบเอง 

การละเลยความเอาใจใสข่องงานเน่ืองจากมองเหน็วา่เ ป็นเรือ่งเลก็ไมส่ง่ผล
กระทบกบัหน้าทีก่ารงาน เลยไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัของงาน 

และทีส่ าคญัการแต่งตัง้ผูค้วบคุมงานในแต่ละงานซึง่จะมผีู้ ควบคุมงานตัง้แต่ 2 
ถงึ 4 คน ขึน้อยูข่นาดของแต่ละงานนั ้ น ผูค้วบคุมงานในทมีจะมบีางคนไมค่อ่ยช่วยกนั
ท างานบางทีก่โ็ยนงานใหบุ้คคลเดยีวเป็นคนดแูลเนื่องจากบุคลนัน้ยงัยึ ดตดิกบัค าวา่ 
ความอาวุโสกวา่ เดก็ควรๆควรท าไป เป็นตน้  
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1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
อุปกรณ์ส านกังานกส็ง่ผลใหก้ารปฏบิตักิารล่าชา้ไดเ้ชน่กนั เน่ืองจากมสีภาพที่

เก่าและไมม่ปีระสทิธภิาพ และจ านวนไมเ่พยีงพอ 

ขาดการน าเทคโนโลยมีาช่วยควบคุมระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะ เพือ่ช่วยลดเวลาในการบรหิารและตรวจสอบสภาพ 

การแจง้การด าเนินการแกไ้ขใหผู้ร้บัจา้งด าเนินการนัน้ยงัดอ้ยประสทิธภิาพ เชน่
แบบฟอรม์ในการแจง้ การบนัทกึการแจง้และการบนัทกึผลยงัไมช่ดัเจนท าใหไ้มส่ามารถ
ทราบไดเ้ลยวา่ผูร้บัแจง้ไดด้ าเนินแจง้แลว้เสรจ็ตามสญัญาหรอืไม ่

 
2.จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการการ

แก้ไขอย่างไร 
ควรมกีารจดัท าคูม่อืการด าเนินงานเพือ่ใหก้ารท างานทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั 
การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ทีค่วรพจิารณาและความเหมาะสมใหม้ากขึน้เพือ่ลดความ

ซ ้าซอ้นของงาน 
ควรมกีารปรบัปรงุสญัญาและขอ้ก าหนดของงาน ใหม้คีวามทนัสมยั และรดักุ่มมาก

ยิง่ขึน้ 
เจา้หน้าทีค่วรมคีวามกระตอืรอืรน้ต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั

ไมค่วรเกีย่งงานกนั 
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 
ผูบ้รหิารระดบัสงูควรลงมาตรวจสอบและใหก้ารสนบัสนุนการแกป้ญัหาต่ างๆเพิม่

ประสทิธภิาพการก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหม้ากขึน้ 
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สมัภาษณ์ นายชา่งไฟฟ้า 6 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
นายชา่งไฟฟ้า 6  

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หวัหน้าควบคุมงาน  ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน

อจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
กรรมการรา่งของขอบเขตงาน กรรมการราคากลาง กรรมการการตรวจการจา้ง 

การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
  และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

การส ารวจพืน้บรเิวณทีเ่พือ่พจิารณาความเหมาะสมนัน้ไมไ่ดร้วบรวมขอ้มลูที่
ละเอยีดเพยีงพอและเกดิจากความมกังา่ยของผูไ้ปส ารวจ เน่ืองจากผูส้ ารวจเวลาออก
ส ารวจกท็ าการดสูถานทีค่รา่วๆ เน้นแต่ความรวดเรว็ 

การท างานไมข่อ้ก าหนดต่างๆเงอืนไขต่างๆในการส ารวจท าใหพ้ืน้ทีค่วาม
เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องแต่ละคนนัน้ไดข้อ้มลูมาไมเ่หมอืนกนั 

การตดัสนิใจของแต่บุคคลนัน้ไมม่ี มาตรฐานทีเ่หมอืนกนัขึน้อยูก่บัความรูห้รอื
ประสบการณ์ของแต่ละคน 

การขาดความค านึงถงึความเดอืนรอ้นของประชานทีอ่าศยัอยูแ่ถวนัน้วา่สถานที่
ไหนควรจ าเป็นตดิตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ หรอืไม ่หรอืไปตดิบงัหน้า
รา้นหรอืหน้าบา้นของประชาชน 
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1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา
ทัง้สญัญาติดตัง้สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

ผูค้วบคุมงานไมไ่ดศ้กึษารายละเอยีดสญัญาของตนเองทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผู้
ควบคุมงาน ซึง่อาจไมท่ราบขอ้มลูทีจ่ะน า ไปใชก้ ากบัดแูลผูร้บัจา้งไดอ้ยา่งเตม็ที่  อาศยั
วา่ท าตามทีต่นเคยท าดว้ยความเคยชนิ 

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ในการตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะ อาทเิชน่ คนทีเ่ป็นนายชา่งไฟฟ้ายอ่มไมรู่เ้กีย่วกบัฐา นรากของเสา
ไฟจราจรเหมอืนนายชา่งโยธาหรอืวศิวกรโยธา 

ปรมิาณงานของสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมจี านวนมากและมงีาน
ทีร่บัผดิชอบอยูเ่ดมิและมี เพิม่เขา้มาใหมเ่ป็นจ านวนมาก จึ งไมม่เีวลาเพยีงพอในการ
ตรวจสอบใหค้รบถว้นและมจี านวนคนอยูน้่อย 

การละเลยความเอาใจใสข่องงานเน่ืองจากมองเหน็วา่เ ป็นเรือ่งเลก็ไมส่ง่ผล
กระทบกบัหน้ าทีก่ารงานจงึ ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัของงาน หรอืบางบุคคลไมส่นใจที่
นอกเหนืองานทีร่บัผดิชอบ เลยท าใหต้อ้งมาเสยีเวลาการด าเนินการซ ้า 
 บุคคลบางคนทีไ่มไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูค้วบคุมงานนัน้มกัจะไมส่นใจชว่ยเหลอื
งานของผูอ้ื่น ถงึแมจ้ะพบเหน็ปญัหาแต่ไมก่ย็อมแจง้ใหท้ราบรบีด า เนินการแกไ้ข 
เน่ืองจากคดิวา่ถา้ไมส่ง่ผลกระผลประโยชน์ต่อตวัเอง กจ็ะไมเ่ขา้ไปสนใจหรอื เขา้
ชว่ยเหลอื 

1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
การรบัแจง้เรือ่งรอ้งทุกขบ์างครัง้ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากประชาชนแล้ ว แต่

เจา้หน้าทีข่องรฐัทีร่บั รบัเรือ่ง ลมืแจง้ผูร้บัจา้งท าใหก่้อนเกดิปญัห าความปลอดภยัของ
ประชนชนทีใ่ชบ้รกิารขา้มถนนและเครือ่งโทรสารมสีภาพทีเ่ก่า มสีภาพทีเ่ก่าและไมม่ี
ประสทิธภิาพไมเ่พยีงพอต่อการใชง้าน 
 

2.จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการการ
แก้ไขอย่างไร 

ควรทีจ่ะใหทุ้กคนมสีว่นรว่มแรงรว่มใจในการท างาน ไ มค่วรแบ่งแยกงานทีซ่ึง่ตอนเอง
ไมเ่กีย่วขอ้งเน่ืองจากงานทีด่ าเนินงานกเ็ป็นงานทีก่ลุ่มงานระบบอจัฉรยิะรบัผดิชอบเดยีวกนั 

ควรแบ่งงานใหเ้ทา่เทยีวกนัไมค่วรแบ่งงานไปหนกัทีบุ่คคลใดบุคคลหน่ึง 
จดัอบรมใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสญัญาณไฟจรา จรคน

ขา้มถนนอจัฉรยิะ 
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3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 
ควนน าระบบ ATC (Automatic traffic control) ทีเ่คยท าในอดตีกลบัมาพฒันาและ

ประยกุตใ์ชใ้นระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิ ะนะ เพือ่ช่วยในการตรวจสอบสภาพ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
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สมัภาษณ์ นายชา่งไฟฟ้า 4 

 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
นายชา่งไฟฟ้า 4  

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
กรรมการรา่งของขอบเขตงาน กรรมการราคากลาง กรรมการการตรวจการจา้ง 

การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
  และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือ ประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

การส ารวจพืน้บรเิวณแต่ละครั ้งไมไ่ดเ้ตรยีมการวางแผนก่อน จึ งท าใหไ้ดข้อ้มลู
ทีจ่ าเป็นไมค่รบถว้น 

การขาดความรอบคอบในการพจิารณาบรเิวณสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  เชน่ ไมไ่ดพ้จิารณาถงึสภาพการจราจรทีค่บัคัง่ 
ใกลส้ีแ่ยก หรอืใกลส้ะพานลอย 

ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการส ารวจและการพจิาณาทีม่คีวามเหมาะสม ซึง่
บางคนกพ็จิารณาแบบผดิๆถูกๆ 
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1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา
ทัง้สญัญาติดตัง้สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

การละเลยความเอาใจใส่ ของผูค้วบคุมงาน หวงั แต่พึง่และไวใ้จผูร้บัจา้งมาก
เกนิไป 

ขาดการตรวจสอบในการด าเนินการของผูร้บัจา้งเน่ืองจากปรมิาณงานที่
รบัผดิชอบมปีรมิาณมาก จงึไมส่ามารถตรวจสอบใหค้รบถว้นได ้

ผูค้วบคุมงานไมไ่ดศ้กึษารายละเอยีดสญัญ าตนเองซึง่ท าใหก้ารบงัคบัใช้
สญัญาณกบัผูร้บัจา้งนัน้ขาดประสทิธภิาพ 

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ในการตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะ  

มกีารผอ่นผนัในการสงวนสทิธิ ์ การปรบัมากเกิ นไป ท าใหผู้ร้บัจา้งไมไ่ดใ้ห้
ความส าคญัของงานทีต่นรบัผดิชอบเทา่ทีค่วร เนื่องจากคดิวา่เจรจากบัทางผูบ้รหิารได ้

1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
 การทีผู่ร้บัจา้งเป็นผูไ้ดร้บัสทิธริบังานของส านกั การจราจรและขนสง่เป็นจ านวน
มากท าใหม้กีารแบ่งงานไปดแูลงานอื่นๆทีม่มีลูคา่สงูกวา่ จงึ ท าใหง้านด าเนินการแกไ้ข
หรอืตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะล่าชา้ได ้
 การตดิต่อประสานงานบางครัง่ไมส่ามารถตดิทางโทรศพัทพ์ืน้ฐานได ้เน่ืองจาก
จ าเป็นตอ้งทางโทรศพัทม์อืถอื แต่เครือ่งโทรศพัทท์ีส่ านกังานไมส่ามารถใชโ้ทรไปยงัมอื
ถอืไดท้ าใหจ้ าเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทม์อืถอืของตนเองซึง่บางครัง้ ท าใหบ้างครัง้บางคนเพือ่
หลกีเลีย่งการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืของตนจงึไดล้ะเลยงานบางอยา่ง 
 

2.จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการการ
แก้ไขอย่างไร 

ผูค้วบคุมงานควรจะอ่านและศกึษารายละเอยีดของสญัญาแขอบเขตงานใหเ้กดิค วาม
เขา้ใจและถีถ่ว้น 

การใหอ้ านาจแต่ผูค้วบคุมงานอยา่งเตม็ทีโ่ดยปราศจากอทิธผิลจากผูบ้งัคบับญัชา 
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 
ปรบัปรงุรายละเอยีดขอ้บงัคบัของสญัญา ขอบเขตงานและเงอืนไขใหม้คีวามเหมาสม

มากยิง่ขึน้ 
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สมัภาษณ์ ชา่งโยธา 6 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
ชา่งโยธา 6  

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 

  และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

การขาดความรอบคอบในการพจิารณาบรเิวณสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  

ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการส ารวจและการพจิาณาทีม่คีวามเหมาะสม 
ไมม่หีลกัเกณฑม์าตรฐานเดยีวการในการส ารวจและพจิารณาทีด่พีอ 
1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา

ทัง้สญัญาติดตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

ผูค้วบคุมงานไมไ่ดศ้กึษารายละเอยีดสญัญ าตนเองซึง่ท าใหก้ารบงัคบัใช้
สญัญาณกบัผูร้บัจา้งนัน้ขาดประสทิธภิาพ 

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ในการตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะ  
 สญัญายงัเหมาะสมกบัปจัจุบนัเน่ืองจ ากยงัใชเ้น้ือหาของสญัญาเก่าๆมาใชจ้งึ
ตอ้งพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ต่อรฐัใหม้ากยิง่ขึน้ 
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มกีารแทรกแซงจากผูบ้รหิารระดบัสงูกบัผูร้บัจา้ง ท าใหก้ารก ากบัดแูลเกดิ
อุปสรรคบางอยา่ง 

1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
 การแบ่งงานจากผูบ้งัคบับญัชาบางครัง้บ่างไมเ่หมาะสม เชน่ งานทีอ่ยูภ่ายใต้
ดแูลของผูค้วบคุมงานอกีคนหน่ึงกย็งัพอก าลงัทีจ่ะรบัหน้าทีไ่ดซ้ึง่งานยงัไมล่น้มอืแต่มา
ใหด้ าเนินการแทนในเมือ่งานของตนมมีากอยูแ่ลว้ ท าใหง้านของตนล่าชา้ 
 

2.จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการการ
แก้ไขอย่างไร 

ผูค้วบคุมงานควรจ ะอ่านและศึกษารายละเอยีดของสญัญา ขอบเขตงานใหเ้กดิ
ความเขา้ใจและถีถ่ว้น และมกีารประชุมเพือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนั  

การใหอ้ านาจแต่ผูค้วบคุมงานอยา่งเตม็ทีโ่ดยปราศจากอทิธผิลจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

การแบ่งงานควรพจิารณาความเหมาะสมและสอบถามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อน
มอบหมายงาน 
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 

ใหจ้ดัสรา้งมาตรฐานของงานใหเ้หมอืนกนั 
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สมัภาษณ์ นายชา่งโยธา 3 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
นายชา่งโยธา 3 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 

  และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

การขาดความรอบคอบในการพจิารณาบรเิวณสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะส มตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  

ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการส ารวจและการพจิาณาทีม่คีวามเหมาะสม 
ไมม่หีลกัเกณฑม์าตรฐานเดยีวการในการส ารวจและพจิารณาทีด่พีอ 
งบประมาณทีจ่ ากดัจงึจ าเป็นตอ้งเลอืกทีม่คีวามจ าเป็นก่อนซึง่ยงั ไมต่อบสนอง

ความตอ้งการของประชานเพยีงพอ  
1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา

ทัง้สญัญาติดตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

ผูค้วบคุมงานไมไ่ดศ้กึษารายละเอยีดสญัญ าตนเองซึง่ท าใหก้ารบงัคบัใช้
สญัญาณกบัผูร้บัจา้งนัน้ขาดประสทิธภิาพ 
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ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ในการตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะ  เชน่ดว้ยระบบไฟฟ้าอเิลคทรอนิคสน์ายชา่งโยธาไมม่คีวามรูด้า้นน้ี
น้ีเทา่ทีค่วรจ าเป็นตอ้งรบัฟงัผูร้บัจา้งอธบิาย ซึง่ไมส่ามารถตรวจสอบดว้ยตนเองไดเ้ลย
วา่มคีวามถูกตอ้งมากน้อยเพยีงไร 

 สญัญายงัเหมาะสมกบัปจัจุบนัเน่ืองจากยงัใชเ้น้ือหาของสญัญาเก่าๆมาใชจ้งึ
ตอ้งพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ต่อรฐัใหม้ากยิง่ขึน้ 

มกีารแทรกแซงจากผูบ้รหิารระดบัสู งกบัผูร้บัจา้ง ท าใหก้ารก ากบัดแูลเกดิ
อุปสรรคบางอยา่ง 

ขาดแรงกระตุน้จากหวัหน้ากลุ่มงาน  
ขาดความระมดัระวงัต่างๆ เชน่ ขอ้ก าหนดในสญัญา  การควบคุมงานก่อสรา้ง 
ในกลุ่มทมีผูค้วบคุมงาน มคีวามขดัแยง้กนั ความคดิเหน็ไมต่รงกนั 
บุคคลส ารวจพจิารณาความเหมาะสมไมใ่ชบุ่คคลเดยีว กบัผูค้วบคุมงานท า

บางครัง้ท าใหง้านทีบ่างงานเกดิอุปสรรคเนื่องจุดตดิตัง้ไมม่คีวามเหมาะสมเพยีงพอ 
1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 

 การแบ่งงานจากผูบ้งัคบับญัชาบางครัง้บ่างไมเ่หมาะสม เชน่ งานทีอ่ยูภ่ายใต้
ดแูลของผูค้วบคุมงานอกีคนหน่ึงกย็งัพอก าลงัทีจ่ะรบัหน้าทีไ่ดซ้ึง่งานยงัไม่ ลน้มอืแต่มา
ใหด้ าเนินการแทนในเมือ่งานของตนมมีากอยูแ่ลว้ ท าใหง้านของตนล่าชา้ 
 การละเลยการบนัทกึหรอืแจง้ใหผู้ร้บัจา้งในกรณีรบัรอ้งเรยีนนอกเวลาราชการ
ท าใหค้วามปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนทีม่สีญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนอจัฉรยิะ
ลดลง 

 
2.จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการการ

แก้ไขอย่างไร 
ผูค้วบคุมงานทัง้ทมีควรจะอ่านและศกึษารายละเอยีดของสญัญาและขอบเขต

งานใหเ้กดิความเขา้ใจและถีถ่ว้น 
การปรบัปรงุสญัญาและขอ้ก าหนดของงาน  ใหม้คีวามทนัสมยั และรดักุ่มมาก

ยิง่ขึน้และเพือ่ใหก้ ากบัดแูลเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
การใหอ้ านาจผูค้วบคุมงานอยา่งเตม็ทีโ่ดยปราศจากอทิธผิลจากผูบ้งัคบับญัชา 
การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ทีค่วรพจิารณาและความเหมาะสมใหม้ากขึน้เพือ่

ลดความซ ้าซอ้นของงาน 
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 การอมรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบั ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะที่
จ าเป็นใหแ้ค่เจา้หน้าที่ ของรฐั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไดด้ขีึน้ทัง้ชา่งไฟฟ้าและชา่งโยธา  
 การแจง้ด าเนินการซ่อมแซมสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีไ่ดน้บัการ
รอ้งเรยีนจากประชนควรจ าเกบ็ตอ้งรบีด าเนินการใหร้วดเรว็และผูท้ีไ่ปอยูป่ฏบิตัหิน้าทีท่ี่
ศนูยค์วบคุมจราจรในชว่งนอกเวลาท าการควรจะบนัทกึและแจง้ซ่อม ณ เวลานัน้เลย ไม่
ควรแจง้ตอนชว่งเชา้ของวนัถดัมา  
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 

น าระบบ ATC มาประยุกตใ์ชใ้นระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 
ควรมกีารวจิยัและพฒันาในระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะให้

เกดิความปลอดภยัมากขึน้ 
 ควรจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพือ่การตดิตามผลการด าเนินงานของผูร้บัจา้งหรอื

ใชเ้ป็นบรหิารขอ้มลูเพิม่ลดเวลาในการคน้หาขอ้มลูต่างๆได ้
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สมัภาษณ์ นายชา่งโยธา 6 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
นายชา่งโยธา 6 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 

  และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ี ต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

การถ่ายรปูสภาพแวดลอ้มทีไ่ปส ารวจนัน้ไมล่ะเอยีดหรอืมมุภาพทีไ่ด ้ไม่
สามารถน าไปประกอบการพจิารณาภายหลงัไดเ้ทา่ทีค่วร 

การขาดความรอบคอบในการพจิารณาบรเิวณสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  

ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการส ารวจและการพจิาณาทีม่คีวามเหมาะสม 
1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา

ทัง้สญัญาติดตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ในการตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะ   เชน่ ดว้ยระบบไฟฟ้าอเิลคทรอนิคส์นายชา่งโยธาไมม่คีวามรูด้า้น
น้ีน้ีเทา่ทีค่วรจ าเป็นตอ้งรบัฟงัผูร้บัจา้ง อธบิาย ซึง่ไมส่ามารถตรวจสอบดว้ยตนเองได้
เลยวา่มคีวามถูกตอ้งมากน้อยเพยีงไร 
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 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขาดการเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่มปีญัหาเกดิอะไรขึน้
บา้งตอ้งการค าปรกึษาในการแกไ้ขห้รอืไม ่

ผูค้วบคุมงานไมไ่ดเ้อาใจใสใ่นงานของตนเน่ืองจากเมือ่มกีารคา้หาขอ้มลูที่ ตน
รบัผดิชอบไมส่ามารถคน้หาไดท้นัท ีหรอืมผีูม้าสอบถามขอ้มลูงานของตนไมส่ามารถ
ตอบไดท้ าใหต้อ้งเสยีเวลาระเละคน้หา 

ขาดความระมดัระวงัต่างๆ เชน่ ขอ้ก าหนดในสญัญา  การควบคุมงานก่อสรา้ง 
ผูส้ ารวจพจิารณาความเหมาะสมไมใ่ชบุ่คคลเดยีวกบัผูค้วบคุมงานท าบางครัง้

ท าใหง้านทีบ่างงานเกดิอุปสรรคเนื่องจุดตดิตัง้ไมม่คีวามเหมาะสมเพยีงพอ 
 
1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 

 กลอ้งถ่ายรปูหรอืกลอ้งถ่ายวดิโีอมคีุณ ภาพต ่าไมม่คีวามเหมาะสมเพยีงพอใน
การใชง้าน 
 การละเลยการบนัทกึหรอืแจง้ใหผู้ร้บัจา้งในกรณีรบัรอ้งเรยีนนอกเวลาราชการ
ท าใหค้วามปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารขา้ม ถนนทีม่สีญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนอจัฉรยิะ
ลดลง 

 
2.จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการการ

แก้ไขอย่างไร 
การใหอ้ านาจผูค้วบคุมงานอยา่งเตม็ทีโ่ดยปราศจากอทิธผิลจากผูบ้งัคบับญัชา 
การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ทีค่วรพจิารณาและความเหมาะสมใหม้าก ขึน้เพือ่

ลดความซ ้าซอ้นของงาน 
 การอมรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบั ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะที่
จ าเป็นใหแ้คเ่จา้หน้าทีข่องรฐัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไดด้ขีึน้ทัง้ชา่งไฟฟ้าและชา่งโยธา 
 การแจง้ด าเนินการซ่อมแซมสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีไ่ดน้บัการ
รอ้งเรยีนจากประชนควรจ าเกบ็ตอ้งรบีด าเนินการใหร้วดเรว็และผูท้ีไ่ปอยูป่ฏบิตัหิน้าทีท่ี่
ศนูยค์วบคุมจราจรในชว่งนอกเวลาท าการควรจะบนัทกึและแจง้ซ่อม ณ เวลานัน้เลย ไม่
ควรแจง้ตอนชว่งเชา้ของอกีวนั  
 ผูบ้งัคบับญัชาควรเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งับญัชาใหม้ากขึน้ 
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 

ควรมกีารจดัประชุมเพือ่รบัทราบปญัหาหรอืขอ้เสนอแนะในงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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สมัภาษณ์ ช่างโยธา 6 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
ชา่งโยธา 6 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
กรรมการรา่งของเขตงาน กรรมการราคากลาง การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคน
ขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

การขาดความรอบคอบในการพจิารณาบรเิวณสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  

ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการส ารวจและการพจิาณาทีม่คีวามเหมาะสม 
ไมม่หีลกัเกณฑม์าตรฐานเดยีวการในการส ารวจและพจิารณาทีด่พีอ 
งบประมาณทีจ่ ากดั  จงึจ าเป็นตอ้งเลอืกทีม่คีวามจ าเป็นก่อนซึง่ยงั ไมต่อบสนอง

ความตอ้งการของประชานเพยีงพอ  
1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา

ทัง้สญัญาติดตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 
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เกดิจากการด าเนินการ เจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่ทีร่บัรบั การแต่งตัง้ ในการเป็นผู้
ควบคุม 

การไมไ่ดศ้กึษารายละเอยีด สญัญาเอยีด ซึง่อาจไมท่ราบขอ้มลูทีจ่ะน าไปใช้
ก ากบัดแูลผูร้บัจา้งไดอ้ยา่งเตม็ที ่

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ความช านาญในการตรวจสอบระบบ
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

การออกตรวจตราสภาพใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนอจัฉรยิะไมท่ัว่ถงึ 
เน่ืองจากจ านวนสญัญาณไฟจร าจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมจี านวนมากกวา่ก าลงั
เจา้หน้าที ่และงานทีร่บัผดิชอบปจัจุบนักม็จี านวนมาก 

ขาดการตรวจสอบผลทีไ่ดด้ าเนินแจง้ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินแกไ้ขวา่ด าเนินการ
แกไ้ขแลว้เสรจ็ตามสญัญาหรอืไม ่

การท างานทีไ่มเ่ป็นมาตรฐานหรอืในกฎเกณฑเ์ดยีวกนัเน่ืองจากผลทีไ่ดผ้ลลพัธ์
ของของแต่ละบุคคลไมเ่หมอืนกนั เชน่  บางคนก็สามารถจดัการตดัสนิใจไดด้ว้ยตนัเอง 
บางคนตอ้งมาสอบถามบุคคลอื่นก่อนจงึสามารถตดัสนิใจได ้อาจเป็นเพราะความรูแ้ละ
ขอ้มลูทีม่อียูไ่มเ่ทา่กนั  ซึง่ก่อใหก้ารบรหิารจดัการระบบ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะเกดิขอ้บกพรอ้ง 

ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ในการตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มถนนอจัฉรยิะ  เชน่ดว้ยระบบไฟฟ้าอเิลคทรอนิคสน์ายชา่งโยธาไมม่คีวามรูด้า้นน้ี
น้ีเทา่ทีค่วรจ าเป็นตอ้งรบัฟงัผูร้บัจา้งอธบิาย ซึง่ไมส่ามารถตรวจสอบดว้ยตนเองไดเ้ลย
วา่มคีวามถูกตอ้งมากน้อยเพยีงไร 

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขาดการเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่มปีญัหาเกดิอะไรขึน้
บา้งตอ้งการค าปรกึษาในการแกไ้ขห้รอืไม ่

การสงวนสทิธกิารปรบัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอเน่ืองจากเกดิแทรกแซงจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดบัสงู 

1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
 กลอ้งถ่ายรปูหรอืกลอ้งถ่ายวดิโีอมคีุณภาพต ่าไมม่ี ความเหมาะสมเพยีงพอ ใช้
งานในการด าเนินงาน 
 การละเลยการบนัทกึหรอืแจง้ใหผู้ร้บัจา้งในกรณีรบัรอ้งเรยีนนอกเวลาราชการ
ท าใหค้วามปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารขา้มถนนทีม่สีญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนอจัฉรยิะ
ลดลง 
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2.จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการการ
แก้ไขอย่างไร 

การใหอ้ านาจผูค้วบคุมงานอยา่งเตม็ทีโ่ดยปราศจากอทิธผิลจากผูบ้งัคบับญัชา 
การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ทีค่วรพจิารณาและความเหมาะสมใหม้ากขึน้เพือ่

ลดความซ ้าซอ้นของงาน 
 การอมรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบั ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะที่
จ าเป็นใหแ้ค่เจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไดด้ขีึน้ทัง้ชา่งไฟฟ้าและชา่งโยธา 
 การแจง้ด าเนินการซ่อมแซมสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะทีไ่ดน้บัการ
รอ้งเรยีนจากประชนควรจ าเกบ็ตอ้งรบีด าเนินการใหร้วดเรว็และผูท้ี่ ไปอยูป่ฏบิตัหิน้าทีท่ี่
ศนูยค์วบคุมจราจรในชว่งนอกเวลาท าการควรจะบนัทกึและแจง้ซ่อม ณ เวลานัน้เลย ไม่
ควรแจง้ตอนเชา้  
 ผูบ้งัคบับญัชาควรเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งับญัชาใหม้ากขึน้  และใหอ้ านาจกบัผูค้วบคุม
งานใหส้ทิธกิารตดัสนิใจและใชอ้ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ตม็ที ่
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 

ขจดัปญัหาการแทรกแซงจะท าใหก้ารบรกิารก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจร
คนขา้มอจัฉรยิะดขีึน้ 
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สมัภาษณ์  ช่างไฟฟ้า 6 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
ชา่งไฟฟ้า 6 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
กรรมการรา่งของเขตงาน การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและ

บ ารุงรกัษา 
และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดแูลทีไ่ดร้บัมอบหมายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้ าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

การขาดความรอบคอบในการพจิารณาบรเิวณสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ  

ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการส ารวจและการพจิาณาทีม่คีวามเหมาะสม 
ไมม่หีลกัเกณฑม์าตรฐานเดยีวการในการส ารวจและพจิารณาทีด่พีอ 
1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา

ทัง้สญัญาติดตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ใหม่และสญัญาการ
บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

การออกตรวจตราสภาพใชง้านสญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนอจัฉรยิะไมท่ัว่ถงึ 
เน่ืองจากจ านวนสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะมจี านวนมากกวา่ก าลงั
เจา้หน้าที ่และงานทีร่บัผดิชอบปจัจุบนักม็จี านวนมาก 
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ขาดทกัษะความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ในการตรวจสอบ ระบบสญัญาณไฟ
จราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ   

การละเลยพจิารณาสทิธใินการปรบัในกรณทีีผู่ร้บัจา้งด าเนินการล่าชา้และมกีาร
แทรกแซงของผูร้บัจา้งและผูบ้รหิารระดบัสงู 

1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
 กลอ้งถ่ายรปูหรอืกลอ้งถ่ายวดิโีอมคีุณภาพต ่าไมม่คีวามเหมาะสมเพยีงพอ 
 การรบัเรือ่งรอ้งเรยี นบา้งครัง้ขาดการบนัทกึหรอืการแจง้ไปยงัผูร้บัจา้งเกดิการ
รอ้งเรยีนซ ้า 

 ขาดความเอาใจใสง่านจากเจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัมอบงานรบัผดิชอบงาน 
 
2. จากสาเหตใุนปัญหาต่างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการ

การแก้ไขอย่างไร 
การใหอ้ านาจผูค้วบคุมงานอยา่งเตม็ทีโ่ดยปราศจากอทิธผิลจากผูบ้งัคบับญัชา 
การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ทีค่วรพจิารณาและความเหมาะสมใหม้ากขึน้เพือ่

ลดความซ ้าซอ้นของงาน 
 การอมรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบั ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะที่
จ าเป็นใหแ้ค่เจา้หน้าทีข่องรฐั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบความ ถูกตอ้งของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไดด้ขีึน้ทัง้ชา่งไฟฟ้าและชา่งโยธา 
 จดัท ามาตรฐานและการตรวจสอบการบนัทกึการแจง้ผูร้บัจา้งด าเนินการแกไ้ข
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหใ้ชง้านตามปกต ิ
 เพิม่ปรมิาณกลอ้งถ่ายรปูและกลอ้งถ่ายวดีโีอ 
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 

ตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรและมกีารลงโทษหรอืใหร้างวลัแกผ้ลการ
กระท าของเจา้หน้าที ่
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สมัภาษณ์  หวัหน้ากลุ่มงานระบบจราจรอจัฉริยะ 
 
ส่วนท่ี1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.ต าแหน่ง 
วศิวกรไฟฟ้า7 วช. 

2.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูค้วบคุมงานการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและบ ารุงรกัษา 
กรรมการรา่งของเขตงาน การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะและ
บ ารุงรกัษา และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบ ดแูลที่ไดร้บัมอบหมาย งานต่างๆที่
เกีย่วขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 2 ประเดน็แนวทางการสมัภาษณ์ 
 

1.สาเหตท่ีุท าให้การก ากบัดแูลระบบสญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะท่ีท า
ให้ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีมีจากสาเหตุ
อะไรบ้าง 

1.1 ปัญหาด้านการพิจารณาความเหมาะสมการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอจัฉริยะยงัไม่ดีเพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการปิดใช้งานชัว่คราวหรือ
ได้รบัร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียน
อ่ืนๆ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัมอบหมายขาดความเอาใจใสง่านและขาดความรูใ้นการ
พจิารณาตรวจสองความเหมาะสมของต าแหน่งตดิตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนน
อจัฉรยิะ 

ขาดความรอบครอบของเจา้หน้าทีใ่นการเกบ็รายละเ อยีด เช่น ระยะ สถานที่
ใกลเ้คยีง การถ่ายรปูบรเิวณสถานทีไ่มม่คีุณภาพ เพือ่ใชป้ระกอบพจิารณาน าเสนอ
ผูบ้รหิาร 

ขาดการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สถานีต ารวจนครบาล ใน
เขตพืน้ทีน่ัน้ๆๆ ส านกังานเขต และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมารว่มพจิารณา 

1.2 สาเหตปัุญหาการก ากบัดแูลการให้ผูว่้ารบัจ้างด าเนินงานตามสญัญา
ทัง้สญัญาติดตัง้ สญัญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอจัฉริยะ ใหม่และสญัญาการ
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บ ารงุรกัษายงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การด าเนินงานแก้ไขล่าช้าร้องเรียน
จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในเรื่องปัญหาการจราจร หรือเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐัซึ่ งทีร่บัรบั การแต่งตัง้ ในการเป็นผูค้วบคุมงาน ไมไ่ดศ้กึษา
รายละเอยีดสญัญาเอยีด ซึง่อาจไมท่ราบขอ้มลูทีจ่ะน าไปใชก้ ากบัดแูลผูร้บัจา้งไดอ้ยา่ง
เตม็ที ่

เจ้าหน้าทีข่องรฐั ขาดความรูท้ีเ่ขา้ใจในการปฏบิตังิาน ความช านาญในการ
ตรวจสอบระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะ 

ขาดการออกตรวจตราสภาพใชง้าน สญัญาณไฟจราจรคนขา้มคนอจัฉรยิะอยา่ง
สม ่าเสมอ 

การท างานทีไ่มเ่ป็นมาตรฐาน เดยีวกนัเน่ืองจากความรูค้วามสา มารถของแต่ละ
บุคคลมลีกัษณะต่างการ พืน้ฐาน นิสยัของแต่บุคลมลีกัษณะไมเ่หมอืนกนั และความรบั
ผดิของแต่ละคนต่างกนั  

การเกีย่งหน้าทีใ่นการท างานของเจา้หน้าทีเ่น่ืองจากบางคนท างานแต่ของตนที่
ไดร้บัหมายซึง่ขาดการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

อุปกรณ์ของระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไมม่คีุณภาพเพยีงพอ 
1.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 

 ขาดความเอาใจใสง่านจากเจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัมอบงานรบัผดิชอบงาน 
 
2. จากสาเหตใุนปัญหาต่ างๆดงักล่าวสามารถหาทางแก้ไขได้หรือไม่ มีวิธีการ

การแก้ไขอย่างไร 
 การอมรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบัระบบสญัญาณไฟจราจร คนขา้มถนนอจัฉรยิะ ที่
จ าเป็นใหแ้ค่ เจา้หน้าทีข่องรฐั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะไดด้ขีึน้ทัง้ชา่งไฟฟ้าและชา่งโยธา 
 จดัท ามาตรฐานและการตรวจสอบการบนัทกึการแจง้ผูร้บัจา้งด าเนินการแกไ้ข
ระบบสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะใหใ้ชง้านตามปกต ิ
 รายละเอยีดงานและเงอืนไขของสญัญาณไฟจราจรคนขา้มถนนอจัฉรยิะตอ้งมี
การปรบัปรงุใหม้คีวามทนัสมยัและรดักุมยิง่ขึน้ 
 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรบัการปรบัปรงุแก้ไข 

ตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรโดยใหจ้ดัท ารายงานประจ าสปัดาหค์วร
ไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

 



 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
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