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ประจำโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 8 
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บทคัดย่อ 
 

การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปนเป้ือนเช้ือในขบวนการผลิต เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีสำคัญของการเกิดโรคอาหารเป็น
พิษในผู้บริโภค พนักงานตรวจโรคสัตว์เป็นผู้ปฏิบัติงานในหนึ่งขั้นตอนสำคัญท่ีช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยด้าน
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้และระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ท่ีปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ใช้แบบสอบถามรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พนักงานตรวจโรคสัตว์ทางโทรศัพท์ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 
พนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 69 ในจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 ร่วมให้ข้อมูล 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 76.8 มีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
ระดับดี ส่วนท่ีมีระดับความรู้พอใช้และต่ำ ยังขาดความรู้ด้านการรายงาน และระเบียบ วิธีปฏิบัติ ท่ีออกมาใหม่ 
การขาดความรู้ด้านการรายงานทำให้ไม่มีการรายงานผลการตรวจ (X2=4.23, p =0.04) มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (mean=4.1, s.d.=0.65) มีความพึงพอใจใน
ประเด็นค่าตอบแทนในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น โดยมีคะแนนอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
(mean=3.2, s.d.=1.31) ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับระดับความ
พึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญ (rs = 0.38, p (2-tailed) =0.01) และมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
(mean=4.7, s.d.=0.49) ในประเด็นการเห็นความสำคัญของงานและความภาคภูมิใจในงาน จากผลการศึกษานี้
การจัดการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ และการรับรู้ในปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบั ติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์แล้วนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีสวัสดิภาพและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำงานเป็นส่ิงท่ีองค์กรท่ีรับผิดชอบควรดำเนินการ  
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A study on knowledge and job satisfaction of meat inspectors  

in Livestock Region 8 

Jintana Tanveschasilp 

Abstract 
 

Contaminated foods posed high risk of food poisoning diseases in consumers. Meat 
inspector has an important role in the safety of meat products. The objectives of this study 
were to describe knowledge related to the role and responsibility of the meat inspector and 
their job satisfaction. The study population included all the meat inspectors working at the 
registered slaughtered houses in the Livestock Region 8. Questionnaires interviewed via 
telephone were performed to collect data during March-August 2022. Sixty-nine (84.2%) of 
82 meat inspectors was interviewed. Most of them were male and had a bachelor’s degree. 
About 76.8% had good knowledge. Those with fair or poor level of knowledge were lack in 
the area of reporting and the latest rules or orders associated with meat inspection. The 
association between report submission and the level of knowledge was significant 
(X2=4.23, p =0.04). The overall satisfaction in the job was high (mean=4.1, s.d.=0.65). Salary 
was the topic that received the lowest satisfaction scores, moderate (mean=3.2, s.d.=1.31). 
Meaningfulness and importance of work received the highest satisfaction scores, very high 
(mean=4.7, s.d.=0.49). The study suggested that continuing education for meat inspectors is 
crucial to increase efficiency of meat inspection. Additionally, problems and concerned raised 
by the meat inspectors should be heard and used to guide for improvement in their welfare 
and wellbeing.    
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บทนำ 

การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปนเป้ือนเช้ือจากขั้นตอนต่างๆ ในการผลิต เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีสำคัญของการเกิดโรค
อาหารเป็นพิษในผู้บริโภค โดยเฉพาะในประเทศท่ีขาดระบบการจัดการด้านสุขอนามัยท่ีมีคุณภาพ (CDC, 
1996) เนื้อสัตว์ท่ีมีความปลอดภัย นอกจากมาจากฟาร์มปศุสัตว์ท่ีมีการเล้ียงการจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสม     
ได้มาตรฐานแล้ว จะต้องผ่านการฆ่าในโรงฆ่าสัตว์โดยมีพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาของสัตว์ ประวัติการเล้ียง การรักษา การฉีดวัคซีน ใบอนุญาตเคล่ือนย้ายตามกฎหมายว่าด้วยโรค
ระบาดสัตว์ หรือหนังสือรับรองแหล่งท่ีมาของสัตว์เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์ ตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว์ และสุขภาพสัตว์
ท่ีโรงพักสัตว์โดยวิธีสังเกตอาการของสัตว์ ตรวจร่างกาย และอวัยวะของสัตว์ ท้ังนี้สัตว์ที่จะฆ่าต้องมีสุขภาพปกติ 
ไม่เป็นโรค ไม่มีสารตกค้างท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค (ประกาศกรมปศุสัตว์, 2560) การปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญท่ีช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยด้านอาหารสินค้าปศุสัตว์ประเภท
เนื้อสัตว์ให้แก่ผู้บริโภค การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานท้ัง
ความรู้บทบาทอำนาจและหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของตนเอง ความรู้เฉพาะงานท่ีใช้ในปฏิบัติงาน ตลอดจน
ความรู้จากการติดตามข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน คือความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (สมคิด , 2545) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานทำให้บุคคลกระตือรือร้นในการทำงาน มีความมุ่งมั่น มีขวัญและกำลังใจท่ีดี (มนชัย, 2550) 

ในประเทศฟินแลนด์มีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกับแรงจูงใจและทัศนคติในการทำงานของพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ พบว่าพนักงานตรวจโรคสัตว์ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีด้านความปลอดภัยของอาหาร (Rahkio et al., 
1995) เช่นเดียวกับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ในประเทศไนจีเรีย (Unamba-Oparah et al., 
2018) ในประเทศมาเลเซีย มีการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติด้านอาหารปลอดภัยท่ีสอดคล้องกับ 
กฏหมายโรงฆ่าสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ซึ่งพบว่ามีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีดี แต่มีความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
กฏหมายในระดับต่ำ (Abdullahi et al., 2016) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาหาแนวทางเพื่อลดปริมาณงานของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์อันเนื่องมาจากภาระงานท่ีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบั ติงานมีประสิทธิภาพ 
(Arzoomand et al., 2019) ซึ่งการศึกษาเหล่านี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้วางแนวทางการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความรู้และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในประเทศไทยยังไม่มีหรือมีอยู่จำกัด วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 
เพื่อแสดงระดับความรู้และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์  โดยทำการศึกษาใน
พนักงานตรวจโรคสัตว์ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 เพื่อให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้หรือไม่อย่างไร   
มีประเด็นใดท่ีจะต้องแก้ไขให้มีความรู้เพิ่มเติม อันจะส่งผลต่อความถูกต้องของการปฏิบัติงาน และการทราบ
ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาหรือความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ทำให้
ทราบข้อบกพร่องเพื่อนำไปสู่การจัดการแก้ไข เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ   
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อุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบการศึกษา และประชากรท่ีศึกษา  

การศึกษาเชิงพรรณา รวบรวมข้อมูลความรู้และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรค
สัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 โดยใช้แบบสอบถาม 
พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 มีโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตรวม 120 แห่ง มีพนักงานตรวจโรคสัตว์รวม 82 คน ประกอบด้วย 
โรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์  ในแต่ละจังหวัดดังนี้ นครศรีธรรมราช 23 แห่ง 14 คน กระบี่ 23 แห่ง 
13 คน พังงา 11 แห่ง 5 คน ภูเก็ต 3 แห่ง 3 คน สุราษฎร์ธานี 27 แห่ง 17 คน ระนอง 2 แห่ง 2 คน ชุมพร 8 
แห่ง 7 คน ตรัง 12 แห่ง 8 คน และพัทลุง 11 แห่ง 13 คน เป้าหมายการศึกษาคือพนักงานพนักงานตรวจโรค
สัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ทุกคน 

การเก็บข้อมูลและวิธีการวัดผล 

ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บข้อมูลแก่
พนักงานตรวจโรคสัตว์ทุกคนและขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมในการศึกษา แล้วจึงนัดหมายการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยข้อมูลทางประชาศาสตร์ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร จำนวนครั้งท่ีส่งรายงาน 
อาชีพหลัก อาชีพอื่น รายได้ต่อเดือน รายได้จากการปฏิบัติงานตรวจโรค ประเภททะเบียนพนักงานตรวจโรค
สัตว์ จำนวนโรงฆ่าท่ีปฏิบัติงาน ชนิดสัตว์ท่ีทำการตรวจ จำนวนสัตว์ท่ีเข้าฆ่าต่อวัน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเป็น
พนักงานตรวจโรคสัตว์ ช่วงเวลาท่ีปฏิบัติงาน จำนวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงาน การลาพัก/หาผู้ปฏิบัติงานแทน รวมทั้ง
ข้อมูล ระยะทางถึงโรงฆ่าสัตว์ ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาเดินทาง การมีบ้านพักของโรงฆ่าสัตว์  

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการปฎิบัติงานตรวจโรคสัตว์ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอำนาจและหน้าท่ีของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ จำนวน 5 ข้อ ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ข้อ และการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับการตรวจโรคสัตว์ จำนวน 2 ข้อ โดยคำตอบมี 3 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ วิธีการวัดผล 
(Abdullahi et al., 2016) โดยให้คะแนนการตอบได้ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน และให้คะแนน 0 สำหรับการ
ตอบผิดหรือไม่ทราบ รวบรวมคะแนนท้ัง 10 ข้อและแบ่งระดับความรู้เป็น 3 กลุ่มตามเกณฑ์ดังนี้ มีความรู้
ระดับดี 8-10 คะแนน มีความรู้ระดับพอใช้ 6-7 คะแนน และมีความรู้ระดับต่ำ 0-5 คะแนน   

ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 7 หัวข้อ ได้แก่ ค่าตอบแทน ปริมาณงาน ลักษณะงาน สถานท่ี/
เครื่องมือและอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน ความสำคัญของงานและความภาคภูมิใจ และภาพรวม
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานตรวจโรคสัตว์ คำตอบมี 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 2 พึงพอใจ
น้อย 3 พึงพอใจปานกลาง 4 พึงพอใจมาก และ 5 พึงพอใจมากท่ีสุด วัดผลโดยให้คะแนนเท่ากับระดับความพึง
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พอใจ เช่น ความพึงพอใจระดับ 1 พึงพอใจน้อยท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 รวมคะแนน หาค่าเฉล่ียของคะแนน
ในแต่ละหัวข้อ แปรผลความพึงพอใจตามช่วงเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 

1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ รูปแบบและความถ่ีในการจัดอบรม ปัญหาและอุปสรรค
ในระบบการรายงานการตรวจโรคสัตว์ไปยังกรมปศุสัตว์ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้สถิติเชิงพรรณา ความถี่ ร้อยละ มัธยฐาน ค่าต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ในการอธิบายและสรุปข้อมูล เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของประวัติจำนวนครั้งการส่งรายงานกับระดับความรู้
ในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ของเพศกับระดับคะแนนความพึงพอใจในประเด็นความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน Chi-square test ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีอยู่ในรูปการจัดกลุ่ม 
พิจารณาความสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติหาก p ≤.05 และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของรายได้จากการเป็น
พนักงานตรวจโรคสัตว์และรายได้รวมกับระดับความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน ด้วยวิธี Spearman’s 
correlation coefficient ทดสอบตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีเป็น ตัวเลขจำนวนหรือหรือตัวเลข ระดับ 
ความสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติหาก p ≤.05 และแปรผลระดับความสัมพันธ์ ตามค่า Spearman's Rho 
(rs) (Leclezio et al., 2015) ดังนี้ 0.01-0.19 ไม่มีความสัมพันธ์ 0.20-0.29 มีความสัมพันธ์น้อย 0.30-0.39 มี
ความสัมพันธ์ปานกลาง 0.40-0.69 มีความสัมพันธ์มาก ≥0.70 มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด   

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 

พนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ร่วมตอบแบบสอบ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 
มีผู้ไม่ให้ข้อมูล 13 คน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ตรัง และพัทลุง โดย 6 คน     
ไม่สามารถติดต่อได้ และ 7 คนให้เหตุผลว่าไม่สะดวก ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์
ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ดังตารางท่ี 1 เป็นดังนี้ คือ มีอายุระหว่าง 27-67 ปี ค่ามัธยฐานอายุ 49 ปี ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รับราชการหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐกว่าครึ่งหนึ่ง
ประกอบอาชีพอื่นด้วย ได้แก่ ทำการเกษตรปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ รักษาสัตว์ ค้าขาย และเป็นอาจารย์ มีรายได้
ต่อเดือนจากการปฏบัติงานตรวจโรคสัตว์ประมาณ  4,750 บาท ท้ังนี้มีท้ังปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับเงิน จนถึง
ได้รับเงินประมาณ 20,000 บาท รายได้อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์ในแต่ละเดือน มีผู้ไม่มี
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รายได้อื่นเลยจนถึงมีรายได้อื่นประมาณ 100,000 บาท ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในฐานะพนักงานตรวจโรคสัตว์
ประมาณ 5 ปี ต่ำสุด 3 เดือน สูงสุด 24 ปี  

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 (n=69) 
ลักษณะ มัธยฐาน (ต่ำสุด-สูงสุด) จำนวน ร้อยละ 
อายุ 49 (27-67)   
เพศ    

ชาย  51 73.9 
หญิง  18 26.1 

สถานภาพสมรส    
แต่งงาน  52 75.4 
โสด/หม้าย/หย่า  17 24.6 

การศึกษา    
ต่ำกว่าปริญญาตรี  3 4.3 
ปริญญาตรี/สูงกว่า  66 95.7 

อาชีพหลัก    
รับราชการ/พนักงานรัฐ  57 82.6 
พนักงานเอกชน  6 8.7 
เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ  6 8.7 

อาชีพเสริม    
ไม่มี  32 46.4 
รักษาสัตว์  8 11.6 
การเกษตร (ปลูกพืช 21; เล้ียงสัตว์ 3)   24 34.8 
ค้าขาย  3 4.3 
อาจารย์  2 2.9 

รายได้จากการเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ (n=56) 4,750 (0-20,000)   
รายได้อื่น (n=48) 40,000 (0-100,000)   
ระยะเวลาการทำงานเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ปี) (n=68) 5 (0.25-24)   

พนักงานตรวจโรคสัตว์ส่วนน้อยมีคุณวุฒิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านการ
อบรมตรวจโรคและเนื้อสัตว์ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์เค้ียวเอื้อง ประมาณหนึ่งในสามไม่พบช่ือในระบบรายงาน
การตรวจโรคสัตว์ (เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565) และเกือบครึ่งมีการส่งรายงานการตรวจโรค
สัตว์เกิน 6 ครั้ง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เพียง 1 แห่ง ชนิดสัตว์ 2 ชนิดหลักท่ีทำการตรวจคือ สุกร 
และสัตว์ปีก ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวันประมาณ 4 ช่ัวโมงต่อคน จำนวนสัตว์ท่ีตรวจต่อคนต่อวัน
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โดยเฉล่ีย สุกร 17 ตัว สัตว์ปีก 6,000 ตัว (ตารางท่ี 2) ค่ามัธยฐานระยะทางจากท่ีพักไปโรงฆ่าสัตว์ 6.5 
กิโลเมตร (ต่ำสุด 0 - 80 กิโลเมตร)   ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที (0 - 60 นาที) ส่วนใหญ่เดินทาง
โดยรถยนต์ มีผู้ปฏิบัติงานตัวสำรอง  ในโรงฆ่าสัตว์ 12 แห่ง  

ตารางที ่2 คุณสมบัติและงานในความรับผิดชอบของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 (n=69) 
ลักษณะ มัธยฐาน (ต่ำสุด-สูงสุด) จำนวน ร้อยละ 
คุณสมบัติ    

ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์  12 17.4 
ผู้ผ่านการอบรมการตรวจโรคและเนื้อสัตว์    

สุกร สัตว์ปีก สัตว์เค้ียวเอื้อง  51 73.9 
สุกร  4 5.8 
สัตว์ปีก  1 1.4 
สัตว์เค้ียว  1 1.4 

ประวัติการส่งรายงานการตรวจโรคสัตว์    
ไม่มี  24 34.8 
ส่งรายงาน 1-5 ครั้ง  13 18.8 
ส่งรายงาน 6 ครั้งขึ้นไป  32 46.4 

โรงฆ่าสัตว์ที่รับผิดชอบ    
1 แห่ง  56 81.2 
2 แห่ง  7 10.1 
มากกว่า 2 แห่ง  6 8.7 

ชนิดสัตว์ที่รับผิดชอบ    
สุกร  53 76.8 
สัตว์ปีก  11 15.9 
โค  3 4.3 
สุกรและสัตว์ปีก  1 1.4 
สัตว์ปีกและแพะ  1 1.4 

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานต่อวัน  4 (1.5-14)   
จำนวนสัตว์ต่อวัน (ตัว)    

สุกร (n=54) 17 (3-500)   
สัตว์ปีก (n=13) 6,000 (275-35,000)   
แพะ (n=1) 4   
โค (n=3) 4 (1-9)   



8 
 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 

 พนักงานตรวจโรคสัตว์ส่วนใหญ่ มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีผู้มีความรู้ระดับความรู้
พอใช้และต่ำอยู่ประมาณ 1 ใน 4 (ตารางท่ี 3) พนักงานตรวจโรคสัตว์ประมาณ 1 ใน 3 ไม่มีความรู้เรื่องหน้าท่ี
การส่งรายงานการตรวจโรคสัตว์และกฏระเบียบแนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์
ท่ีออกมาใหม่ (ตารางท่ี 4) การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้ (ดี เทียบกับพอใช้และต่ำ) กับประวัติการ
ส่งรายงานการตรวจโรคสัตว์ (ไม่มีการส่งเลยเทียบกับมีการส่งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง) พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (X2=4.23, p =0.04)  

ตารางที่ 3 การกระจายของระดับคะแนนการมีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์ของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 (n=69) 

ระดับ จำนวน (n=69) ร้อยละ 
ดี (คะแนน 8-10) 53 76.8 
พอใช้ (คะแนน 6-7) 15 21.7 
ต่ำ (คะแนน 0-5) 1 1.4 
รวม 69 100.0 

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของการตอบคำถามได้ถูกต้องในด้านความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจ
โรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8  (n=69) 

คำถาม จำนวน ร้อยละ 
อำนาจและหนา้ที่ของพนักงานตรวจโรคสัตว์   
1) การตรวจโรคสัตว์ไม่ต้องตรวจก่อนการฆ่าสัตว์ มีเฉพาะการตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่า

แล้วเท่านั้น 
69 100.0 

2) กรณีท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว์มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่จะฆ่านั้นเป็นโรค หรือมี
สารตกค้างท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือมีลักษณะไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เนื้อสัตว์
นั้นเป็นอาหาร ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์มีอำนาจส่ังงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้น
ไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ได้ 

69 100.0 

3) กรณีมีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นโรคระบาด ไม่ต้องแจ้งโรคเนื่องจากพนักงานตรวจโรคเป็น
การปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 

68 98.6 

4) พนักงานตรวจโรคสัตว์มีหน้าท่ีส่งรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ให้อธิบดี
กรมปศุสัตว์ 

48 69.6 

5) รายงานการตรวจโรคสัตว์ต้องจัดทำทุกเดือนและรายงานกรมปศุสัตว์ภายใน      
วันท่ี 10 ของเดือนถัด 

48 69.6 

ค ำถำม จ ำนวน รอ้ยละ 
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ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของการตอบคำถามได้ถูกต้องในด้านความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจ
โรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 (ต่อ) 

ค ำถำม จ ำนวน รอ้ยละ 
ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   
6) สัตว์ (สัตว์ปีก สุกร แพะ โค) ท่ีมีลักษณะผอมแห้งมาก จัดเป็นสัตว์ไม่เหมาะสม    

ท่ีจะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร 
64 92.8 

7) เนื้อสัตว์ที่มีลักษณะมีตัวพยาธิ หรือตัวอ่อนของพยาธิ (ซีสต์) สามารถรับรองให้
จำหน่ายได้ 

67 97.1 

8) เนื้อสัตว์ที่มีลักษณะดีซ่าน สามารถรับรองให้จำหน่ายได้  63 91.3 
การรับข่าวสารทันต่อเหตุการณ์   
9) ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคหรือ

ลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร 
46 66.7 

10) ในปัจจุบันยังไม่มีประกาศกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์
และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ 

42 60.9 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8  

จากการศึกษา (ตารางท่ี 5) พบว่าพนักงานตรวจโรคสัตว์มีความพึงพอใจในภาพรวมของการปฏิบัติงาน
ตรวจโรคสัตว์ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจในหัวข้อการเห็นความสำคัญของงานและความภาคภูมิใจ
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด พนักงานตรวจโรคสัตว์กว่าร้อยละ 90 ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในหัวข้อค่าตอบแทนอยู่ในระดับต่ำท่ีสุดโดยอยู่ในระดับปานกลาง ในหัวข้อนี้ 
พนักงานตรวจโรคสัตว์ประมาณ 1 ใน 3 ให้คะแนนความพึงพอใจในหัวข้อค่าตอบแทนระดับน้อยและน้อยท่ีสุด 
การทดสอบความสัมพันธ์ของรายได้จากการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์กับระดับคะแนนความพึงพอใจด้าน
ค่าตอบแทนพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและความสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = 0.38, p (2-tailed) 
= 0.01) ส่วนความสัมพันธ์ของรายได้รวมทั้งหมดกับระดับคะแนนความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (rs = -0.01, p (2-tailed) = 0.93) ในประเด็นความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในการทำงานพบว่า
ความสัมพันธ์ของเพศกับระดับความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (X2 = 
0.75, p = 0.94) 

ความคิดเห็นของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ 

 พนักงานตรวจโรคสัตว์จำนวน 67 ใน 69 คน เห็นด้วยให้มีการจัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ รูปแบบ
การอบรมท่ีมีผู้เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยละ 64.2 (43/67) รองลงมา คือการอบรม
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ร้อยละ 34.3 (23/67) และการอบรม E-learning ร้อยละ 6.0 (4/67) การรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ร้อยละ 9.0 (6/67) ทางไปรษณีย์ร้อยละ 7.5 (5/67)  และทาง
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 1.5 (1/67) ส่วนความถี่ของการอบรมท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดสำหรับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ คือ ทุก 2-3 ปี รองลงมาคือทุก 6 เดือนถึง 1 ปี และสำหรับการอบรมออนไลน์ คือ ทุก 6 เดือนถึง 1 
ปี รองลงมาคือทุก 2-3 ปี  

ตารางที ่5 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8  

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ, จำนวน (%) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ   

พึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1) ค่าตอบแทน 8 13 18 15 15 3.2 1.31 ปานกลาง 
 (11.6) (18.8) (26.1) (21.7) (21.7)    
2) ปริมาณงาน 2 4 17 28 18 3.8 0.99 มาก 
 (2.9) (5.8) (24.6) (40.6) (26.1)    
3) ลักษณะงาน 0 4 22 24 19 3.8 0.90 มาก 
 (0.0) (5.8) (31.9) (34.8) (27.5)    
4) สถานที่ทำงาน เครื่องมือ 1 4 16 28 20 3.9 0.94 มาก 
และอุปกรณ์ (1.4) (5.8) (23.2) (40.6) (29.0)    
5) ความปลอดภัยในการทำงาน 2 3 11 29 24 4.0 0.98 มาก 
 (2.9) (4.3) (15.9) (42.0) (34.8)    
6) การเห็นความสำคัญของงาน  0 0 1 18 50 4.7 0.49 มากท่ีสุด 
และความภาคภูมิใจ (0.0) (0.0) (1.4) (26.1) (72.5)    
7) ภาพรวมการปฎิบัติงานด้าน 0 1 8 42 18 4.1 0.65 มาก 
พนักงานตรวจโรคสัตว์ (0.0) (1.4) (11.6) (60.9) (26.1)    

ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการรายงานการตรวจโรคสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 พบรายงานปัญหาหรือความไม่สะดวกในการรายงานการตรวจโรคสัตว์ 3 ประเด็นหลัก คือ มีภาระงาน
มาก ระบบยุ่งยาก รายละเอียดมาก ต้องกรอก เคาะ เว้นวรรค ใช้งานยาก ใช้เวลามากในการบันทึก และระบบ
ล่าช้าเป็นบางเวลา และผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์รายงานข้อมูล ในส่วนของข้อเสนอแนะ 
มีดังนี้  ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์เป็นเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ  มีการ
กำหนดค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ อบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์เพื่อให้มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน ต้องการทราบความสำคัญของการรายงานการตรวจโรคสัตว์ สอนการใช้งานระบบการรายงาน
ข้อมูล ให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ตัวสำรองในกรณีท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว์หลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้    
จัดให้มีสถานท่ีทำงานด้านเอกสารของพนักงานตรวจโรคสัตว์ภายในโรงฆ่าสัตว์ ให้คำแนะนำสถานท่ีจำหน่าย
เนื้อสัตว์ให้รักษาคุณภาพเนื้อสัตว์เพื่อคงคุณภาพจากโรงฆ่าสัตว์จนถึงมือผู้บริโภค การใช้ใบ รน. แบบกำกับช้ิน
เนื้อ จัดให้มีความก้าวหน้าของสายงาน 
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สรุปและวิจารณ ์

การศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ท่ีปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ครั้งนี้ มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ร่วมให้ข้อมูลร้อยละ 84.15 และพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
อำนาจและหน้าท่ีของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในระดับดี ส่วนท่ียังมีความรู้ในระดับพอใช้ถึงต่ำ ยังขาดความรู้
เรื่องระบบการรายงานการตรวจโรคสัตว์ และการรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับหรือแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจโรคสัตว์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมการปฏิบัติงานในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจต่ำสุดในระดับความพึงพอใจปานกลาง      
ในหัวข้อค่าตอบแทน   

พนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจาก 
ช่วงเวลาการปฏิบัติงานส่วนมากเป็นช่วงเวลากลางคืน มีการใช้มีดหรือของมีคมภายในโรงฆ่าสัตว์ ดังเช่น
การศึกษาพนักงานในโรงฆ่าสัตว์ในประเทศมาเลเซีย (Abdullahi et al., 2016) มีพนักงานเพศชายร้อยละ 
63.6 และในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีพนักงานเพศชายร้อยละ 80.0 (Nyamakwere et al., 2017) พนักงาน
ตรวจโรคสัตว์มีระยะวลาการปฏิบัติงานประมาณ 4 ช่ัวโมงต่อวันและกว่าครึ่งหนึ่งประกอบอาชีพอื่นอีกด้วย จึง
คาดว่าส่วนใหญ่เป็นการทำงานแบบเสริมอาชีพหลัก ระยะเวลาการปฏิบัติงานนี้แตกต่างจากการศึกษาใน
ประเทศฟินแลนด์ท่ีพนักงานตรวจเนื้อสัตว์เป็นสัตวแพทย์และเป็นการจ้างงานแบบเต็มเวลาถึงร้อยละ 90 
(Rahkio et al., 1995) ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 พนักงานตรวจเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ใช่สัตวแพทย์ แต่ท้ังหมดเป็น
ผู้มีการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไปและส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับความแตกต่าง
ของระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละการศึกษา น่าจะเป็นความแตกต่างของขนาดโรงฆ่าสัตว์และจำนวนสัตว์ท่ีเข้า
ฆ่า สำหรับในประเทศไทยในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 โรงฆ่าสัตว์ที่มีเกือบท้ังหมดมีจำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่าต่อวันไม่สูงนัก 
จึงไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานตรวจโรคสัตว์แบบเต็มเวลา อย่างไรก็ตามพนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องจัดทำ
เอกสารรายงาน รวมท้ังใช้เวลาศึกษาความรู้และกฏระเบียบ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการฆ่า
สัตว์ ตามท่ีสัตวแพทย์ท่ีเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ในประเทศฟินแลนด์แจกแจงไว้ (Rahkio et al.,1995)    
โรงฆ่าสัตว์จึงควรจัดเตรียมสถานท่ีพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อม ดังข้อเสนอแนะของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ท่ีขอให้โรงฆ่าสัตว์ต้องมีสถานท่ีทำงานเอกสารด้วย   

พนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับดี มีความรู้ด้านอำนาจและ
หน้าท่ีของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ความรู้ในการปฏิบัติงาน และความรู้แนวทาง ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็น
ปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ผู้ท่ีมีความรู้ในระดับพอใช้หรือในระดับต่ำมีอยู่ประมาณ 1 ใน 5 ยังขาดความรู้ท่ี
เกี่ยวกับการรายงาน และระเบียบแนวทางการปฏิบัติท่ีปรับปรุงใหม่ให้ทันกับสถานการณ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์
พบว่าการขาดความรู้เรื่องระบบรายงานสัมพันธ์กับการท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว์ไม่ส่งรายงาน  ซึ่งบ่งช้ีว่าการ
ติดตามประเมินความรู้และจัดอบรมทบทวนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
เป็นเรื่องท่ีสำคัญและจำเป็น ท้ังนี้สอดคล้องกับความเห็นของพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ท่ี
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ต้องการให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประจำอย่างน้อยภายในทุก 2-3 ปี หรือทุก 6 เดือนถึง 1 ปี สำหรับ
การอบรมออนไลน์        

ค่าตอบแทนในการทำงานเป็นปัจจัยท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด ท้ังนี้ 
ค่าจ้างเงินเดือน เป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการทำงาน (Rahkio et al., 1995, Wojtacka et al., 2020) จึงควร
พิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ในการศึกษานี้พบว่ามีพนักงานตรวจโรคสัตว์จำนวน
หนึ่งปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งขัดแย้งกับหลักการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และอาจเป็นเหตุให้
การทำงานขาดประสิทธิภาพ จากผลการวิเคราะห์พบว่ารายได้จากการปฏิบัติงานตรวจโรคสัตว์กับระดับความ
พึงพอใจมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะท่ีรายได้รวมท้ังหมดไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ 
แสดงว่าการให้ระดับคะแนนความพึงพอใจพิจารณาจากรายได้จากการเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์จริงและ 
ระดับความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับรายได้ คือมีความพึงพอใจสูงเมื่อมีรายได้สูง  

ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่องานท่ีทำมีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงาน (จันทร์นภา และณกมล, 2557) จากการศึกษาของ Rahkio และคณะในปี 1995 สัตวแพทย์ผู้ทำการ
ตรวจเนื้อจัดลำดับความสำคัญของแรงจูงใจในการทำงาน ดังนี้ การทำงานท่ีมีคุณค่า งานมีความสำคัญ การมี
หน้าท่ีในการอบรม สภาพบรรยากาศการทำงานท่ีดี  เพื่อการศึกษา ค่าจ้างเงินเดือน ความท้าทายของงาน และ
ความสะอาดของสถานท่ีทำงาน (Rahkio et al., 1995) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ให้ผลสอดคล้องกันโดยท่ีใน
ประเด็นความสำคัญของงานและความภาคภูมิใจได้รับคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จากผู้ปฏิบัติงานถึง
ประมาณ 3 ใน 4 และค่าเฉล่ียของระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมากท่ีสุดอีกด้วย ในประเด็น
ปริมาณงาน สถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์ และความปลอดภัย มีผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่าร้อยละ 10 ให้คะแนน
ความพึงพอในในระดับน้อยถึงน้อยท่ีสุด ประเด็นเหล่านี้ถึงแม้พบเพียงจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในท่ีอื่น เช่น 
การศึกษาของ Wojtacka และคณะในปี 2020 (Wojtacka et al., 2020) พบว่าหนึ่งในสามของผู้ตอบ
แบบสอบถามกล่าวถึงความไม่ปลอดภัยในด้านสุขภาพและความไม่ปลอดภัยในชีวิตขณะปฏิบัติหน้าท่ี เป็นต้น 
แต่เป็นเรื่องท่ีสำคัญควรได้รับการแก้ไขหรือรายงานต่อผู้มีอำนาจให้ส่ังการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสวัสดิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน    

ข้อเสนอแนะ 

1. องค์กรท่ีรับผิดชอบควรจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ เพื่อให้ความรู้และทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เช่น ความรู้เรื่องระบบรายงานการตรวจโรคสัตว์ และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เป็นต้น และสร้างช่องทางแจ้งข่าวสารความรู้ กฏระเบียบท่ีเป็นปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติงาน และการ
ติดต่อประสานงาน กับพนักงานตรวจโรคสัตว์    

2. หน่วยงานหรือองค์กรท่ีได้รับการรับรองจากภาครัฐ เปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์เป็นประจำ 
เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานตรวจโรคสัตว์ในบางพื้นท่ี  
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3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์และทบทวนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นำมาใช้อ้างอิงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ท่ีเป็นสัตวแพทย์ ไม่ได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์โดยตรง อาจไม่ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าท่ีเฉพาะของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ หรือในกรณีท่ีเป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมแต่ผ่านการอบรมมานานแล้ว ไม่ทราบขั้นตอนท่ีต้อง
ปฏิบัติใหม่ ๆ  

4. ผู้มีอำนาจพิจารณาข้อเสนอแนะท่ีอาจนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจ
โรคสัตว์ ได้แก่ ให้โรงฆ่าสัตว์จัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ตัวสำรองประจำโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้พนักงานมีวันหยุด
อย่างเหมาะสม กำหนดให้มีค่าตอบแทนขั้นต่ำของพนักงานตรวจโรคสัตว์รายวัน หรือค่าตรวจสัตว์รายตัวตาม
ชนิดสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การปรับเปล่ียนให้พนักงานตรวจโรคสัตว์เป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากผู้ประกอบการ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณพนักงานตรวจโรคสัตว์ทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษานี้ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 ท่ีได้
ช่วยเหลือในการติดต่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตลอดจนคณะอนุกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขต 8 ด้านสัตวแพทย์ 
คณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขต 8 และสัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะและ
คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้  
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