
 

 

 

 

 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรมราชทัณฑ์ 
Factors Affecting Perceptions on 4-S Correction Policy 

in the Department of Corrections 

กฤษฎ์ิ วจิิตรกูล** 
ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, รป.ด**  

บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรมราชทณัฑข์อง
ผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ ์(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการรับรู้
นโยบาย ราชทณัฑ ์4-s” ของผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ ์(3) เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรมราชทณัฑก์รอบแนวคิดในการวจิยัท่ีใชใ้นการวจิยั
เชิงส ารวจดว้ยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายในกรมราชทณัฑ ์
จ านวน 211 คน ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย t-test, F-test เปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับการรับรู้นโยบายอยู่ในระดับมาก ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุตวั ระดบัการศึกษา อายุงาน ระดบัอาชีพ ส านัก/กอง ท่ีแตกต่างกนัมีช่องทางการรับรู้
นโยบายราชทณัฑ์ 4-S ไม่แตกต่างกนั ตวัแปรเพศท่ีต่างกนั มีช่องทางการรับรู้นโยบาย ต่างกนัและปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีต่างกนัให้ผลการทดสอบการรับรู้นโยบายองคก์ารไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศและระดบัการศึกษา
ท่ีต่างกนั ให้ผลการทดสอบการรับรู้นโยบายองคก์ารแตกต่างกนัในดา้นช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ์ 
4-S ส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคล และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การ แต่ช่องทางส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ือกิจกรรมต่างๆ ไม่มีส่งผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน 
 การด าเนินการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้นโยบายองคก์าร ควรใหค้วามส าคญั
กบัส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคลและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สังเกตไดว้า่ส่ือทั้ง 2 ชนิดเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way 
Communication) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้จึงควรให้ความส าคญักบัผูส่้งสารระดบัรองลงมา
จากอธิบดีกรมราชทณัฑ์ ในการท าความเขา้ใจนโยบายให้ชดัเจน เน่ืองจากจะเป็นผูท่ี้น านโยบายมาสั่งการ
ต่อไป และควรเน้นย  ้ าการปลูกฝัง ค่านิยมในองค์การผ่านการปฏิบัติ การฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ ตาม
แผนปฏิบติัราชการของกรมราชทณัฑ ์ 
ค าส าคัญ : การรับรู้ การส่ือสาร นโยบาย ผูป้ฏิบติังาน 

                                                           
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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บทน า 

 ในยุคปัจจุบนัระบบราชการถูกพฒันาไปอย่างมาก ส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงท่ีไดมี้การพฒันามาโดย
ต่อเน่ือง คือการให้ขา้ราชการปรับเปล่ียนแนวความคิด โดยเนน้ย  ้าเร่ือง ทศันคติในการบริการประชาชน ซ่ึง
นบัเป็นส่ิงส าคญัยิ่งจนมีการตราไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 โดยมีใจความ
ดงัน้ี 
 “มาตรา 76 รัฐพึงพฒันาระบบการบริหารราชการแผน่ดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วน
ทอ้งถ่ิน และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจดัท าบริการ
สาธารณะและการใชจ่้ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอด
ทั้งพฒันาเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีทศันคติเป็นผูใ้ห้บริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 รัฐพึงด า เ นินการให้มีกฎหมาย เ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ รัฐ 
ใหเ้ป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีมาตรการป้องกนัมิใหผู้ใ้ดใชอ้  านาจ หรือ
กระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบติัหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ
พิจารณา ความดีความชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรม ส าหรับเจา้หน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดงักล่าว” 
 ส่ิงน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทศันคติของขา้ราชการในการเป็นผูใ้หบ้ริการประชาชนเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ แนวความคิดดงักล่าวถูกน าไปตราในกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั 
รวมไปถึงแนวคิดนโยบายและแผนของผูบ้ริหารในหน่วยงานภาครัฐอย่างแพร่หลาย ซ่ึงรวมถึง “นโยบาย 
ราชทณัฑ ์4-S” ของกรมราชทณัฑด์ว้ย 
 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 กรมราชทณัฑ์ไดจ้ดัการประชุมผูบ้ริหารงานราชทณัฑ์ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 
1/2562 เพื่อให้ผูบ้ญัชาการเรือนจ า/ผูอ้  านวยการทณัฑสถานทัว่ประเทศเข้ารับมอบนโยบายการปฏิบติั
ราชการกรมราชทณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากพนัต ารวจเอกณรัชต์ เศวตนนัทน์ อธิบดีกรม
ราชทณัฑ์ เพื่อท่ีจะไดน้ าแนวนโยบายดงักล่าวไปปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมและพฒันางาน
ราชทณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 “โดยนโยบายราชทัณฑ์ 4-S เป็นการปรับเปล่ียนบุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์
ประกอบดว้ย 
 1. S1- SMART คือ มีความฉลาดเฉลียวมีบุคลิกลกัษณะเป็นท่ีน่าเช่ือถือของบุคคลทัว่ไปโดยยึด
หลกัคือ “มาดตอ้งตา วาจาตอ้งใจ ภายในยอดเยี่ยม” นอกจากน้ีผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์ยุคใหม่ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีความสามารถรอบดา้นมีความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2. S2- STRONG คือ ความเข้มแข็งทั้ งทางร่างกายและความเข้มแข็งในระเบียบวินัยมี
บุคลิกลกัษณะท่ีเขม้แขง็และตอ้งมีการแต่งตวัท่ีสะอาดเรียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบ 
 3. S3- SERVICE คือ การใหบ้ริการมองวา่ผูต้อ้งขงัเสมือนผูรั้บบริการจากกรมราชทณัฑผ์ูบ้ริหาร
และเจา้หนา้ท่ีตอ้งส่งมอบการบริการท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัยดึผูต้อ้งขงัเป็นศูนยก์ลาง 
 4. S4- SUCCESS คือ ผูบ้ริหารเรือนจ าและเจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์ต้องน าพากรมราชทณัฑ์ไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายคืนคนดีสู่สังคมทั้งน้ีก็ขอให้ทุกท่านยงัคงยึดหลกันโยบาย 3 ส. 7ก. และนโยบาย 5 
กา้วยา่งแห่งการเปล่ียนแปลงราชทณัฑด์ าเนินการควบคู่ไปดว้ยกนั” 
 เม่ือมีการประกาศนโยบายราชทณัฑ์ 4-S ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาคือผูบ้ริหารตอ้งน านโยบายไปสู่
ภาคปฏิบติัโดยการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัดงักล่าว ถือเป็นขั้นตอนยอ่ยหน่ึงของขั้นตอนหลกัเร่ืองการ
น านโยบายไปปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญัในการผลกัดนัให้นโยบายไดรั้บการรับรู้เขา้ใจยอมรับและสร้างทศันคติท่ี
ดีต่อผูป้ฏิบติัตาม อนัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหน้โยบายไดรั้บความส าเร็จในทา้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าในยุคปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยีการส่ือสารก้าวหน้าพฒันาไปอย่าง
รวดเร็ว ผูป้ฏิบัติหน้าท่ีสามารถท่ีจะเข้าถึงและท าความเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้หลายช่องทาง อาทิ 
แอพพลิเคชัน่ไลน์ หนงัสือราชการ เวบ็ไซต์ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ เฟสบุ๊ค บอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายใน
องคก์าร หรือการบอกกล่าวโดยตรงจากเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่ประสิทธิภาพในการส่ง
สารของผูบ้ริหาร จะส่ือถึงผูป้ฏิบติัได้จากช่องทางไหนเหมาะสมท่ีสุด และช่องทางไหนสามารถท าให้
ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจในนโยบายไดม้ากท่ีสุด รวมไปถึงการเขา้ถึงนโยบายดงักล่าวตามลกัษณะประชากรศาสตร์
จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้เขา้ใจและประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดแนวทางการประชาสัมพนัธ์ การมอบนโยบายต่างๆ ของผูบ้ริหาร เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
บรรลุผลส าเร็จสูงสุด 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้นโยบายองคก์ารของผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ์ กรณีศึกษา 
“นโยบาย ราชทณัฑ ์4-S” 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการรับรู้นโยบายราชทณัฑ์ 4-s” 
ของผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ์ 
  3. เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรม
ราชทณัฑ ์
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ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาลักษณะการรับสารและความเข้าใจในสารตามประเภท 
ท่ีตนไดรั้บของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีภายในกรมราชทณัฑ์ ต่อนโยบายราชทณัฑ์ 4-S โดยตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ความเขา้ใจ ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา อายุตวั อายุงาน ระดบัอาชีพ ต าแหน่ง ส านกั/
กองท่ีสังกดั ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีภายในกรมราชทณัฑ ์จ านวนทั้งส้ิน 
446 คน โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในการพิจารณาและก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้
ศึกษาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973) จากจ านวนพนักงานทั้งส้ิน 446 คน 
ก าหนดความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 หรือระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้ขนาดตวัอยา่ง
จ านวน 211 คนการสุ่มตวัอยา่งการส ารวจภาคสนาม ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกวธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
เป็นการสุ่มตามระดบัชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วนโดยแบ่งตามส านกั/กอง กล่าวคือเป็นการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็น
สัดส่วนตามจ านวนของประชากรในแต่ละชั้น ซ่ึงผูว้จิยัจะเป็นผูก้  าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้น
เอง ตามดุลพินิจของผูว้จิยัวา่จะตดัสินใจตามความเหมาะสม 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม โดยผู ้วิจ ัยท า
แบบสอบถาม โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงขอ้มูลแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา อายตุวั 
อายงุาน ระดบัอาชีพ ต าแหน่ง ส านกั/กองท่ีสังกดั 
 ส่วนท่ี 2 ช่องทางการส่ือสารท่ีมีผลต่อการรับรู้ของเจา้หนาท่ี ดว้ยวธีิการเรียงล าดบัโดยเรียงล าดบั
จากส่ือท่ีได้รับการส่ือสารหรือพบเห็นมากท่ีสุดไปหาส่ือท่ีได้รับน้อยท่ีสุดจากส่ือทั้ ง 4 ประเภท คือ 
หนงัสือเวียน ส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคล ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือกิจกรรมต่างๆ พร้อมกบัจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการ
ส่ือสารนโยบาย 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลการรับรู้นโยบายของเจา้หน้าท่ี เป็นแบบสอบถามค าถามแบบ
ปลายปิดท่ีประเมินค่าการรับรู้โดยใช้รูปแบบของมาตราส่วนประเมินค่าความคิดเห็นและการรับรู้โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 4 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด/รับรู้มากท่ีสุด 3 หมายถึง เห็นด้วยมาก/รับรู้มาก 2 
หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย/รับรู้นอ้ย 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด/รับรู้นอ้ยท่ีสุด 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัยและสมมติฐานการวจิัย 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรม
ราชทณัฑ์ ได้น าแนวคิด เก่ียวกบันโยบายราชทณัฑ์ 4-S และโครงสร้างองค์การ แนวคิดเร่ืองการส่ือสาร
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ภายในองคก์าร แนวคิดเร่ืองการรับรู้ แนวคิดลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดเร่ืองการน านโยบายไป
ปฏิบติั มาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐานการวจิยัได ้ดงัน้ี  

 
 ตัวแปรอสิระ       

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรมราชทณัฑ์ได้มีการก าหนด
สมมติฐานจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัน้ี  

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุตวั อายุงาน ระดบัการศึกษา ระดบัขั้นอาชีพ 
และส านกั/กอง ท่ีแตกต่างกนัจะมีช่องทางการรับรู้นโยบายองคก์ารต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุตวั อายุงาน ระดบัการศึกษา ระดบัขั้นอาชีพ 
และส านกั/กอง ท่ีแตกต่างกนั จะมีรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S ต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 : ช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ์ 4-S ส่งผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์ารของ
ผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ์ 

 
วธีิประมวลผลข้อมูล 

 หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้ง 211 ชุดแลว้ ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกตอ้งของแบบสอบถามจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสังคม โดยสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี  

 การรับรู้นโยบาย 4-s กรมราชทณัฑ์ 

1. S1 : SMART 

2. S2 : STRONG 

3. S3 : SERVICE 

4. S4 : SUCCESS 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 2. ระดบัการศึกษา 

3. อายตุวั 4. อายงุาน 

5. ระดบัขั้นอาชีพ 6. ต าแหน่ง 

7. ส านกั/กอง 

 ช่องทางการรับรู้นโยบายองค์การของผู้ปฏิบัติงาน 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์

2. ส่ือบุคคล 

3.ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

4. ส่ือกิจกรรมต่างๆ 
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 1. t-test, F-test เปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การตามสมมติฐานท่ี 1 และ 2 ซ่ึงก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0. 05 
 2. ท าการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) เพื่อทดสอบระดบัการส่งผลของตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตาม 
 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ขอ้มูลลกัษณะเก่ียวกบัทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามี จ  านวน 
211 คน เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และเพศหญิง
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.8 โดยมีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปริญญาตรี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายุงาน 1 – 10 ปี จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัลูกจา้งชั่วคราว/
พนกังานจา้งเหมาบริการ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ33.6 ซ่ึงส่วนใหญ่สังกดักองบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 
 2. ระดับการรับรู้นโยบายองค์การการรับรู้นโยบายราชทัณฑ์ 4-S นั้นมีวตัถุประสงค์การศึกษา
ของเจา้หนา้ท่ีกรมราชทณัฑ ์สามารถสรุปได ้ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 โดยการรับรู้สามารถจ าแนกตามกลุ่มใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกดีหากสามารถท าให้ผูต้อ้งขงัเม่ือพน้โทษ มีทกัษะหาเล้ียงชีพ
ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 กลุ่มตวัอย่างแต่งเคร่ืองแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบียบอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.43 กลุ่มตวัอยา่ง เขา้ใจวา่นโยบายราชทณัฑ ์4-s ตอ้งปฏิบติัควบคู่กบันโยบาย 3 ส. 7ก. และนโยบาย 
5 กา้วย่างแห่งการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ต่อมาการรับรู้นโยบายราชทณัฑ์ 4-S ในระดบัมาก 
ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจว่านโยบายราชทณัฑ์ 4-s เป็นนโยบายท่ีน ามาใช้กบัเจา้หน้าท่ีเป็นหลัก 
ค่าเฉล่ีย 3.19 กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่บุคลิกท่ีดี มีผลกบัการท างาน ค่าเฉล่ีย 3.18 กลุ่มตวัอยา่งสามารถจดจ า S ทั้ง 
4 ของนโยบายราชทณัฑ์ 4-s ได ้ค่าเฉล่ีย 3.07 กลุ่มตวัอย่างไดน้ าเอานโยบาย 4-s ไปปฏิบติั ค่าเฉล่ีย 3.07 
กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ผูต้อ้งขงัคือผูรั้บบริการ ท่ีตอ้งการการบ าบดั พฒันาพฤตินิสัย มากกวา่การลงโทษ ค่าเฉล่ีย 
2.91 กลุ่มตวัอยา่งสามารถท าท่าตามแบบฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2.65 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กลุ่ม
ตวัอย่างมีการรับรู้และความเขา้ใจในหลกัการ เน้ือหา วิธีการน านโยบายไปปฏิบติั และวิธีการประเมินผล
นโยบายของนโยบายราชทณัฑ ์4-S 
 3. ข้อมูลเกีย่วกบัช่องทางการส่ือสารและจ านวนการส่ือสาร จากผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 211 
คน เจา้หน้าท่ีรับช่องทางการส่ือสารนโยบายองค์การทั้ง 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1. ส่ือส่ิงพิมพ ์2. ส่ือท่ีเขา้ถึงตวั
บุคคล 3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4. ส่ือกิจกรรมต่างๆ โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 4 – 10 คร้ังต่อเดือน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 เม่ือพิจารณา ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ พบว่าผลลพัธ์ค่า 
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Sig. เท่ากบั 0.000 เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05) แสดงวา่มีตวั
แปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั (ระดบัช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S) ส่งผลต่อตวัแปรตาม คือมีอิทธิพล
มีผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน เพื่อหาความสัมพนัธ์ นอกจากน้ีพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.210 สามารถอธิบายไดว้า่ ตวัแปรอิสระเก่ียวกบัช่องทางการรับรู้นโยบาย
ราชทณัฑ์ 4-S มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือมีผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การของผูป้ฏิบติังาน และ
สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 21.00 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) 
พบว่าส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคล ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนเจา้หน้าท่ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การพูดในท่ี
ประชุม (Beta =0.299) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ facebook, youtube, line เวบ็ไซต ์ฯลฯ (Beta =0.208 ใน
ทิศทางบวก มีผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์ารของผูป้ฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเวียน การอา้งถึงนโยบายในหนังสือราชการ บอร์ดหน้าห้อง บอร์ดทางเดิน ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ (Beta =128) และส่ือกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีการพูดถึงนโยบาย 4 – s 
(Beta =-.037) ไม่มีอิทธิพลมีผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์ารของผูป้ฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ช่องทางการส่ือสารท่ีมีผลต่อการรับรู้นโยบายอยา่งมีนยัส าคญัคือ ส่ือท่ีเขา้ถึง
ตวับุคคล และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารมีการเนน้ย  ้านโยบาย อยา่งสม ่าเสมอ และการ
ส่ือสารเป็นรูปแบบ 2 ทาง คือเม่ือไม่เขา้ใจในนโยบาย ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได ้ส่วนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ก็สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สามารถเขา้ถึงไดง่้ายจากกรเปิดอ่าน เปิดดู ทั้งใน คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ ท่ีมีใชก้นั
อยา่งแพร่หลาย นัน่เอง 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1 สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุตวั อายุงาน ระดบัการศึกษา ระดบัขั้นอาชีพ 
และ ส านกั/กองท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนั มีช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S ต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายตุวั ระดบัการศึกษา อายงุาน ระดบั
อาชีพ ส านกั/กอง ท่ีแตกต่างกนัมีช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ์ 4-S ไม่แตกต่างกนั แต่เพศท่ีต่างกนั มี
ช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 
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 ตารางท่ี 1: ตารางสรุปปัจจยัส่วนบุคคลกบัช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S  
ความแตกต่างของระดบัปัจจยั ความแตกต่างช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S 

เพศ แตกต่างกนั 
อาย ุ ไม่แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
อายงุาน ไม่แตกต่างกนั 
ระดบัอาชีพ ไม่แตกต่างกนั 
ส านกั/กอง ไม่แตกต่างกนั 

 
 2 สมมติฐานที่ 2 : ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ อายุตวั อายุงาน ระดบัการศึกษา ระดบัขั้นอาชีพ 
และส านกั/ กองท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้นโยบายองคก์ารต่างกนั  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุตวั อายุงาน ระดบัอาชีพ ส านกั/
กอง ท่ีแตกต่างกนัให้ผลการทดสอบการรับรู้นโยบายองคก์ารไม่แตกต่างกนั แต่เพศและระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกนั ใหผ้ลการทดสอบการรับรู้นโยบายองคก์ารแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2 
 ตารางท่ี 2: ตารางสรุปปัจจยัส่วนบุคคลกบัการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S 

ความแตกต่างของระดบัปัจจยั การรับรู้โยบายองคก์าร 
เพศ แตกต่างกนั 
อาย ุ ไม่แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั 
อายงุาน ไม่แตกต่างกนั 
ระดบัอาชีพ ไม่แตกต่างกนั 
ส านกั/กอง ไม่แตกต่างกนั 

  
3 สมมติฐานที่ 3 : ช่องทางการรับรู้นโยบายราชทัณฑ์ 4-S ส่งผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การของ 
ผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ์  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ์ 4-S ส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคล 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลมีผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การของผูป้ฏิบติังาน แต่ช่องทางการรับรู้
นโยบายราชทณัฑ์ 4-S ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือกิจกรรมต่างๆ ไม่มีอิทธิพลมีผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์ารของ
ผูป้ฏิบติังาน ดงัตารางท่ี 3 
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 ตารางท่ี 3 : ตารางสรุปช่องทางการรับรู้นโยบาย 4-s ส่งผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์าร 
ช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4-S ส่งผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์าร 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือเวยีน การอา้งถึงนโยบายใน
หนงัสือราชการ บอร์ดหนา้ห้อง บอร์ดทางเดิน ป้าย
ประชาสัมพนัธ์  

ไม่ส่งผล 

2. ส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อ
เจา้หนา้ท่ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การพูดในท่ีประชุม 

ส่งผล 

3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ facebook, youtube, line เวบ็ไซต ์
ฯลฯ 

ส่งผล 

4. ส่ือกิจกรรมต่างๆไดแ้ก่การจดักิจกรรมต่างๆท่ีมีการพูดถึง
นโยบาย 4 – s 

ไม่ส่งผล 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของ
กรมราชทณัฑ ์ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารนโยบายภายในองคก์าร เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ์ทุกคน
ทราบถึงแนวทางในการด าเนินการของกรมราชทณัฑ์ผ่านช่องทางการส่ือสารทั้ง 4 ช่องทาง คือ 1. ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์2. ส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคล 3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4. ส่ือกิจกรรม ส่งผลใหพ้นกังานเกิดการรับรู้ ดงัน้ี 
 การรับนโยบายราชทณัฑ์ 4-S พบวา่ ผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ์มีระดบัการรับรู้นโยบาย
ในระดบัมาก จากการประเมินแสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบติังานมีการรับรู้นโยบายองค์การแตกต่างกนั ในเร่ือง
ของเพศโดยเป็นเพศชาย จะมีการรับรู้นโยบายมากกวา่เพศหญิง แต่ช่องทางการรับรู้นโยบายราชทณัฑ ์4 – s 
กลับเป็นเพศหญิงท่ีมีการเข้าถึงช่องทางการรับรู้นโยบายฯ มากกว่าเพศชาย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าไม่
จ  าเป็นตอ้งเขา้ถึงนโยบายมาก แต่ก็สามารถมีระดบัการรับรู้นโยบายท่ีมากกว่าได้ เป็นเพราะว่านโยบาย
ดงักล่าว เป็นนโยบายท่ีเน้นการพฒันาฝึกบุคลิกภาพของผูป้ฏิบติัเป็นหลกั โดยเพศชายมกัได้รับการฝึก
บุคลิกภาพ ผา่นการฝึก การอบรม ก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี อาทิ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ซ่ึงมีความเขม้ขน้กวา่เพศ
หญิง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นโยบายดงักล่าวส่วนหน่ึงมาจากความเขา้ใจในนโยบาย ซ่ึงเพศหญิงแมจ้ะมีช่องทาง
การเขา้ถึงนโยบายไดม้ากกวา่ แต่หลกัปฏิบติันั้นเพศชายจะมีความถนดัมากกวา่  
 ส่วนระดบัการศึกษา ส่งผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การของผูป้ฏิบติังานภายในกรมราชทณัฑ์ 
กลุ่มรับการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาโท มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้นโยบาย 
มากกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาเอก จากการสัมภาษณ์กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาเอก เพื่อให้เขา้ใจ
ผลการวิจยัเพิ่มเติม สรุปไดว้า่ สาเหตุท่ีกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีการรับรู้นอ้ยนั้น เป็นเพราะแมว้่า
นโยบายมาจากผูบ้ริหาร เพื่อมาให้ผูป้ฏิบติัไดป้ฏิบติัก็ตาม แต่กลุ่มดงักล่าวมีการตั้งค  าถามถึงตวันโยบาย ถึง

557



 

 

 

 

แนวความคิด การน านโยบายไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลจริง ถึงแมจ้ะมีความเขา้ใจในแบบสอบถามและนโยบาย แต่
กลบัรู้สึกขดัแยง้ในตวันโยบาย ท าให้ผลการวิเคราะห์ จึงกลายเป็นวา่กลุ่มรับการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรีและปริญญาโท มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้นโยบาย มากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาเอก 
ซ่ึงตรงกับท่ีศุภชัย ยาวะประภาษ กล่าวในหนังสือนโยบายสาธารณะ ว่าปัจจยัหลายประการท่ีก าหนด
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั ส่ิงหน่ึงคือหากผูน้ านโยบายไปปฏิบติั ไม่เห็น
ดว้ยกบันโยบายจะน าไปสู่การเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามนโยบาย หรือเลือกปฏิบติัเฉพาะส่วนท่ีไม่ขดักบัคุณค่าท่ี
ตนเองยดึถือ 
 นอกจากน้ีในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ท่ีมุ่งศึกษาช่องทางการรับรู้นโยบายท่ีสัมพนัธ์กบัการรับรู้
นโยบายองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญักบัการรับรู้นโยบายดงัน้ี  
 1. ส่ิงพิมพ์ ไดแ้ก่ หนงัสือเวียน การอา้งถึงนโยบายในหนงัสือราชการ บอร์ดหน้าห้อง บอร์ด
ทางเดิน ป้ายประชาสัมพนัธ์ ทั้งท่ีเป็นท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุดและเขา้ถึงเกือบทุกคนอยา่งหนงัสือเวียน 
แต่ไม่มีอิทธิพลมีผลต่อการรับรู้นโยบายองคก์าร 
 2. ส่ือทีเ่ข้าถึงตัวบุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเจา้หนา้ท่ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การพูดใน
ท่ีประชุม มีผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหากกรมราชทณัฑ์มีการ
เผยแพร่นโยบาย โดยสร้างความรู้ ความเขา้ใจในนโยบายกบัระดบัผูบ้ริหาร ระดบัผูบ้งัคบับญัชา ให้มีความ
เขา้ใจอยา่งดีแลว้ การน านโยบายไปเผยแพร่แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอ่มไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีข้ึนนัน่เอง นอกจากน้ีส่ือ
ท่ีเขา้ถึงตวับุคคล ยงัมีลกัษณะเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) ซ่ึงหากมีขอ้สงสัยใน
นโยบายเพราะมีรูปแบบค่อนข้างซับซ้อน ก็สามารถสอบถามผูบ้ริหาร ผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อเจ้าหน้าท่ี 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การพูดในท่ีประชุม ได ้
 3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ facebook, youtube, line เว็บไซต์ ฯลฯ มีผลต่อการรับรู้นโยบาย
องคก์ารของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางดา้นสารสนเทศพฒันาไปมากและเขา้ถึง
ไดง่้าย ผูป้ฏิบติังานสามารถรับรู้นโยบายต่างๆ ไดจ้าก แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ผ่านโทรศพัท์มือถือ นอกจากน้ี
รูปแบบการน าเสนอในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ค ก็ท  าเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ เช่น ภาพอินโฟกราฟิก การจดัท าเป็น
คลิปวดิีทศัน์แบบสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีก็สามารถสอบถามในนโยบายหากไม่เขา้ใจไดอี้ก
ดว้ย 
 4. ส่ือกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การจดักิจ กรรมต่างๆ ท่ีมีการพูดถึงนโยบาย 4 – s ไม่ส่งผลต่อการ
รับรู้นโยบายองค์การ ซ่ึงเป็นเพราะการจดักิจกรรมนั้น ท าไดย้ากกว่าประเภทของส่ืออ่ืนๆ และอาจไม่เป็น
การกล่าวถึงตวันโยบายโดยตรง เช่น การรณรงคใ์ห้แต่งกายสุภาพ ก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงของนโยบาย เท่านั้น 
ท าใหผู้ป้ฏิบติัไม่คิดวา่เก่ียวขอ้งกบันโยบาย ดงักล่าว 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรมราชทณัฑ”์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัเพศ ระดบัการศึกษา และช่องทางในการรับส่ือ ดงันั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การส่ือสารนโยบายองคก์ารมากข้ึน ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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 1. ให้ความส าคญักบัส่ือท่ีเขา้ถึงตวับุคคล และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสังเกตไดว้่าส่ือทั้ง 2 ชนิด 
เป็นส่ือรูปแบบ การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) คือสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมเม่ือมีขอ้สงสัยได ้ซ่ึงในตวันโยบายนั้น แมจ้ะท าให้สั้ นกระชบั แต่ก็มีความเขา้ใจท่ียากพอสมควร
และอาจเขา้ใจผิดพลาดไดง่้าย นอกจากน้ีตอ้งให้ความส าคญักบัผูส่้งสารระดบัรองลงมากล่าวคือผูบ้ริหาร
ระดบัรองลงมาจากอธิบดีกรมราชทณัฑ์ ในการท าความเขา้ใจนโยบายให้ชดัเจน เพราะรูปแบบการส่ือสาร
ภายในกรมราชทัณฑ์นั้ นเป็นรูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการ
ส่ือสารซ่ึงส่งผา่นจากล าดบัชั้นบงัคบับญัชาในระดบัสูงลงไปยงัผูใ้ต ้บงัคบับญัชา สะทอ้นใหเ้ห็นวา่หากผูส่้ง
สารมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนในตวันโยบาย ก็อาจท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจผิดได ้และส่งผลใหก้ารน านโยบาย
ไปปฏิบติันั้นเกิดความผดิพลาด 
 ในส่วนของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูป้ฏิบติังานได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และ
สามารถส่งต่อได ้ปัจจุบนัในหน่วยงานราชการเร่ิมใช้ส่ือเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่นโยบาย
หรือสั่งการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ผา่นแอพพลิเคชัน่เหล่าน้ี เช่น แอพพลิเคชัน่ไลน์ เพราะฉะนั้นการเผยแพร่นโยบาย
ผา่นทางช่องทางน้ีก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ขา้ถึงนโยบาย หรือสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้
สงสัยก็สามารถท าได ้
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตการศึกษา คือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในกรมราชทณัฑเ์ท่านั้น ซ่ึงยงัขาดผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ี ในเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศ ซ่ึงมีจ านวนประชากรมากกวา่ และอาจมีปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการรับรู้นโยบาย 4-S ของกรมราชทณัฑ์ต่างจากผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายในกรมราชทณัฑ์  
 2. การศึกษาคร้ังน้ีควรเพิ่มเติมถึงปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้นโยบาย ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อ
ท าให้เกิดความเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี การเขา้ใจในปัญหาดงักล่าว ควรเป็นการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบงานวจิยัดว้ยเพื่อน าผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิดการรับรู้
นโยบายองคก์ารไดอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์าร 
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