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บทที่  1  
บทน ำ 

 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.น.จ.) ก าหนดนโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเน้น
การบูรณาการ และการประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนหนึ่งในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. 2551คือ การก าหนดกรอบนโยบาย และวางระบบในการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น ก.น.จ. จึงได้ก าหนด นโยบายและระบบในการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการและจังหวัดถือปฏิบัติ  โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

กรอบแนวทางในการท างานมีดังนี้ 
1.1.1 ใช้กลไก กฎ ระเบียบที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่ในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดย 

1) พัฒนาระบบและประสานการท างานที่เชื่อมต่อระหว่าง ก.น.จ. กับรอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

2) ประสานเชื่อมโยงการท างาน โดยใช้กลไกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 

1.1.2 บูรณาการ และประสานเชื่อมโยงการท างานระหว่างกระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในภาพรวม รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในพื้นท่ี โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังนี้ 
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1) สนับสนุนให้กระทรวง ทบวง กรม และภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน มีส่วนร่วมในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดท างบประมาณจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนา และทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดังกล่าว เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชน 

2) เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งกระตุ้น
หรือโน้มน้าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่  โดยผ่าน
กระบวนการของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดังต่อไปนี้ 

 สนับสนุน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท างบประมาณให้
เป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

 สนับสนุน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือกัน
ระหว่างท้องถิ่น ในการร่วมลงทุนเพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 สนับสนุน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชุมหารือ
ร่วมกับกระทรวง ทบวง กรม ในการจัดท าโครงการซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ เพ่ือส่งเสริม Value 
Chain ตามภารกิจ 

1.1.3 สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  รวมถึงการบริหาร
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม โดย 

1) การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้วแต่กรณี 

2) บูรณาการการท างานของหน่วยงานกลาง ซึ่งประกอบด้วย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมบัญชีกลาง และ ส านักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) ให้หน่วยงานกลางตามข้อ 3.2 จัดทีมงานออกไปให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตลอดจนให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วยการด าเนินงานต่อไปนี้ 
1. ให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  ทั้งที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ราชการบริหารส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาในพื้นที่ โดย 

1.1 ยึดหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบในผลที่
เกิดขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการด าเนิน
แผนงานและโครงการตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นระบบการประชาพิจารณ์ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
จัดระบบรับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากประชาชน 

1.2 ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การประสานกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน ในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 

1.3 บูรณาการทรัพยากรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยงบประมาณจังหวัดจะเป็นการบูรณาการงบประมาณที่จังหวัดขอตั้ง 
ร่วมกับงบลงทุนของกระทรวง ทบวง กรม งบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การลงทุนร่วมจากภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการจัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง 
เชื่อมโยงและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. ให้จังหวัดริเริ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ โดยน าปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนมาก าหนดเป็นแนวทางริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง โดย 

2.1 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรม 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น  รวมทั้งความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที ่

2.2 สนับสนุนการสร้างกลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของทางราชการได้โดยสะดวก เป็นธรรม และตรง
ตามความต้องการ ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนควรจะเป็นไปใน
ลักษณะที่เปิดกว้าง เพ่ือให้การด าเนินการมีความคล่องตัว และค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

นอกจากนั้นการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการยังประกอบด้วย 
1. ให้กลุ่มจังหวัดริเริ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ โดยน าปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน มาก าหนดเป็นแนวทางริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
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2.1 ประสาน เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด โดยผ่านช่อง
ทางการด าเนินงานของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

2.2 บูรณาการในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัด โดยประสานเชื่อมโยง
การด าเนินการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ 

2.3 รายงานสภาพปัญหาที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่กลุ่ม
จังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง  เพ่ือขอรับข้อวินิจฉัยสั่งการ และแก้ไขปัญหาจากรอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ก ากับ และติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ตรวจราชการนั้น ๆ ตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  (Office of Strategy 
Management: OSM) เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูง และมีระบบการบริหารที่แยก
จากส านักงานจังหวัด โดย 

3.1 ให้มีบทบาทในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ถ่ายทอด
เป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายในระดับจังหวัด ริเริ่มให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
เกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ บริหารการวัดผลการด าเนินงาน และบูรณาการแผนงาน 
โครงการ งบประมาณ และบุคลากรของกลุ่มจังหวัด 

3.2 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอาจใช้วิธีการ จัดจ้างที่ปรึกษา จาก
มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ ๆ มาด าเนินงานให้เกิดผลลัพธ์
ตามความต้องการของกลุ่มจังหวัด 

4. ให้ส่วนราชการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด สนับสนุนบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงานในส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดร้องขอดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรจัดท าโครงการวิจัย
เรื่องโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 

1.2.1 เพ่ือศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบริการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวม
การค้าชายแดน ในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.2.2 เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบส ารวจความคิดเห็นทั้งการลงพ้ืนที่ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

1.2.3 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบ
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐจ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ชุด (จังหวัด
ละ  30  ชุดแบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 15  ชุดและประชาชน 15  ชุดตามหน่วยงานการท่องเที่ยว  
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนหรือเก็บข้อมูลตามจ านวนจริงโดยไม่เกินขอบเขต
การการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  ณ วันที่ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลในทุกจังหวัด  จ านวน 76  และ
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิ้น 77 จังหวัด 

1.2.4 เพ่ือประมวลผลวิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน
ในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.2.5 เ พ่ือน าผลการส ารวจมาออกแบบค าถามในการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก ใน
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนจ านวน 3  จังหวัดในภูมิภาคที่ส าคัญ ซึ่ง
ครอบคลุมในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฯทั้ง 3  ด้าน 

1.2.6  เพ่ือจัดท าผลการส ารวจความคิดเห็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับงาน
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวม
การค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.2.7 เพ่ือจัดท าแนวทางหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับผลการส ารวจเชิง
ปริมาณ ในการพัฒนาการด าเนินงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
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เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้ านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน เพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

1.2.8 เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับ
พ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

1.3 ขอบเขตและวิธีด ำเนินงำน 

1.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบริการที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน 
ในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.3.2 ศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบส ารวจความคิดเห็นทั้งการลงพ้ืนที่  และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตรและการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

1.3.3 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบ
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐจ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ชุด (จังหวัด
ละ  30  ชุดแบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 15  ชุดและประชาชน 15  ชุดตามหน่วยงานการท่องเที่ยว  
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนหรือเก็บข้อมูลตามจ านวนจริงโดยไม่เกินขอบเขต
การส ารวจเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้ ณ วันที่ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในทุกจังหวัด จ านวน 76  และ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด 

1.3.4 ประมวลผลวิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนใน
ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.3.5 น าผลการส ารวจมาออกแบบค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และ
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การค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนจ านวน 3  จังหวัดในภูมิภาคที่ส าคัญ ซึ่งครอบคลุมในยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฯทั้ง 3  ด้าน 

1.3.6 จัดท าผลการส ารวจความคิดเห็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับงานที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวม
การค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.3.7 จัดท าแนวทางหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับผลการส ารวจในเชิงปริมาณ
เพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน เพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.3.8 จัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ  การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่
ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน 

1.4 กลุ่มเป้ำหมำย 

ประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานจ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ชุด ใน 77 จังหวัดและการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน  
3 จังหวัดในภูมิภาคที่ส าคัญประกอบด้วย ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
อุดรธานี และภาคใต้จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจฯทั้ง 3 ด้าน  

1.5 ขอบเขตกำรกำรด ำเนินงำน 

1.5.1 การศึกษาและส ารวจในเชิงปริมาณเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
บริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการ
ลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วย
ประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐในประเด็นดังนี้ 

1.5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้  

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประเภทของหน่วยงานที่ติดต่อรับบริการ และลักษณะช่องทางที่ติดต่อรับบริการ 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที่ 

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 
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2) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศอายุ และ
ประเภทของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน 

1.5.1.2 ความคิดเห็น เกี่ ยวกับงานบริการที่ สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบ
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) แบบสอบถามประชาชน ประกอบด้วย การรับรู้เกี่ยวกับคู่มือ
ประชาชน ประสบการณ์ที่ได้รับการบริการจากภาครัฐ  และการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการ
พัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

2) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความพร้อม
ต่อการให้บริการของภาครัฐ และการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

1.5.2 การส ารวจในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)/ 
การประชุมกลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนใน
ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐในประเด็นดังนี้ 

1.5.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของประชาชน และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 
1.5.2.2 ความคิดเห็นในการบริการและแนวทางการแก้ปัญหา ในประเด็น

ปัญหาประกอบด้วย ด้านองค์ความรู้ระเบียบและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ 

1.5.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวม
การค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
  



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
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1.6 วิธีกำรด ำเนินงำน  

1.6.1 ทบทวนเอกสาร คู่มือ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการด าเนินงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน ในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

1.6.2 สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่คณะที่ปรึกษาได้ปรับปรุงตามมติและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการส ารวจในเชิงปริมาณ  

1.6.3 การตรวจสอบเครื่องมือในที่ใช้ในการส ารวจ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นในข้อ
ค าถาม จ านวน 30 ชุด 

1.6.4 การศึกษาและส ารวจในเชิงปริมาณเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
การลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ  
จ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ชุด (จังหวัดละ 30 ชุด จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดย
ใน 1 จังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม อย่าง
ละ 10 ชุดโดยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5 ชุดและประชาชนผู้ใช้บริการจ านวน 5 ชุด รวมทั้งสิ้น
จังหวัดละ 30  ชุด) 

1.6.5 สรุปและวิเคราะห์ผลการส ารวจในเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ  

1.6.6 น าผลการส ารวจเชิงปริมาณมาออกแบบค าถามเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) ข้าราชการระดับผู้บริหาร /การประชุมกลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับ
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 
จังหวัดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้อย่างละ 1 จังหวัด 

1.6.7 จัดท าผลการส ารวจทั้งเชิงประมาณและคุณภาพและน าเสนอแนวทาง
หลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้าน
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การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน เพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.6.8 ส่งเอกสารโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน 

1.6.9 จัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ  การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่
ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน 

1.7 กรอบแนวคิดในกำรกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.8. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึง 31 พฤษภาคม 2561 

ผลการส ารวจความคดิเห็น 
ของประชาชน 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่ 

ผลการวิเคราะหส์ถิติความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานและ

ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาการด าเนินงาน 
และแนวทางหลักสูตร 

การอบรม 

ทบทวนเอกสาร คู่มือ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง 
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1.9.  แผนกำรด ำเนินงำน 

 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม 
1. ทบทวนเอกสาร คู่มือ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาการด าเนินงานบริการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
การลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

*   

2. สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่คณะที่ปรึกษาได้ปรับปรุง
ตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินงาน 

*   

3. การตรวจสอบเครื่องมือในการส ารวจเชิงปริมาณเพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่นในข้อค าถาม จ านวน อย่างละ 30 ชุด 

*   

4. การศึกษาและส ารวจเชิงปริมาณเก่ียวกับการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบ
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000  ชุด  

 *  

5. สรุปและวิเคราะห์ผลการส ารวจในเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้า
ชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

 *  
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กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม 
บูรณาการ ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ 

6. น าผลการส ารวจเชิงปริมาณมาออกแบบค าถามเชิงคุณภาพใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth inter-view) /การประชุมกลุ่ม
(Focus group) เกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
บริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร 
และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย
ประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3  
จังหวัดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อย่างละ 
1 จังหวัด 

 *  

7.  จัดท าผลการส ารวจความคิดเห็นทั้งเชิงประมาณและคุณภาพ
และแนวทางหลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
บริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร 
และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน เพ่ือน าไปปรับปรุง
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระบบการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

  * 

8. ส่งเอกสารโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
การลงทุนรวมการค้าชายแดน 

  * 

9. จัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางาน
บริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร 
และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน 
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1.10 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 

1.10.1 ได้รายงานการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนทั้ง
ข้อมูลเชิงประมาณและคุณภาพ 

1.10.2 ได้แนวทางหลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานบริการที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ 

1.11 คณะที่ปรึกษำโครงกำร 

1.11.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์   หัวหน้าโครงการ 
1.11.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ นักวิจัย   
1.11.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  มหาคีตะ นักวิจัย 
1.11.4 อาจารย์ ดร. องค์อร    สงวนญาติ นักวิจัย 
1.11.5 อาจารย์ ดร. เฉลิมพล  จินดาเรือง  นักวิจัย 
1.11.6 นายณัฐรฐนนท์     กานต์รวีกุลธนา ผู้ช่วยนักวิจัย 
1.11.7 นางสาวจารุภา    ยิ้มละมัย เลขานุการโครงการ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 
การด าเนินงานโครงการ เรื่อง “การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดของนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะ  20 ปีข้างหน้า 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการภาครัฐ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเครือข่าย          
2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.9 นิยามปฏิบัติการ  

2.1 แนวคิดของนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะ  20 ปีข้างหน้า 
2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
แห่งชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง 

1.1 มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศและ มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน มีความมั่นคงใน

ชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
1.4 มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า 
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2. ความม่ังคั่ง  
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่

กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน    

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การ
ลงทุน 

2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุน
มนษุย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอ่ืนๆ 

3. ความย่ังยืน  
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ

กฎระเบียบของประชาคมโลก 
3.3 ประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม

อย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง

ประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนด
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ า
ชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ20ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย6
ยุทธศาสตร์ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ    (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างคน
ให้เข้มแข็ง ตระหนักถึงเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ และสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ 

(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ด้วยการแก้ไข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างจริงจัง จนยุติ ไม่ส่งผลต่อประเทศ ผ่านการติดตาม เฝ้าระวัง ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
และการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล 

(3) พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ เพ่ือพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ อีกทั้งการพัฒนากองทัพ
และหน่วยงานความมั่นคงพร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม และพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคาม 

(4) บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ โดยการสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
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ประเทศเพ่ือเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และความร่วมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(5) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
กลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณา
การ อย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ
อ่ืนๆ และพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการ
ใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม
เกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) มหาอ านาจทางการเกษตร เพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานรายได้ใหม่ 

(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้
ตามความต้องการของตลาด 

(3) แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มี
มูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของ
การท่องเที่ยว 

(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก พัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม 
พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

(5) สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะ
และมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน และนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้า
และบริการ และกระบวนการผลิตและบริการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามี
ความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรม
จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
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(2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็น
คนดี มีวินัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

(3) ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(4) ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา สร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้ สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมัน่คง 

(5) เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(6) สร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

(7) เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ ใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาในการเสริมสร้างสุขภาวะพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและเป็นอาชีพในระดับนานาชาติ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความ
สมานฉันท์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ด้วยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองทรัพย์สิน โดยการปฏิรูประบบภาษี  เพ่ือสร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 

(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
เพ่ือก าหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับใช้ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ เพ่ือจัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อ
การสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน 

(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือเตรียมรองรับสังคมสูงวัย เพ่ือสร้าง
สังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม ส าหรับจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วม
ระหว่างรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาชนและประชาสังคม อีกทั้งเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย และ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 

(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากัน และปรับ
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ดุลอ านาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือสร้างประชาธิปไตยระดับฐานราก
ชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคง
ด้านน้ ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ในการฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองให้ครอบคลุมแม่น้ าล าคลอง อีกท้ังช่วยรักษาและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล อีกทั้งปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝั่งทั้งระบบ และลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย และปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้อง ด้วยการการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือ
จัดท าแผนผังภูมินิเวศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม ส าหรับจัดการมลพิษ ขยะ 
น้ าเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 

(5) พัฒนาความมั่นคงทางน้ า  พลังงาน และเกษตรที่ เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการจัดการน้ า เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ที่น าไปสู่การพัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(6) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศไทย เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส าหรับพัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญอาท ิ

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสม กับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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(4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค

ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน 

โดยเสมอภาค มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป็น5ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ   ความเสี่ยงที่
ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี  
มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์   

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
ส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือ
เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็น
เป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปีมาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก
และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ซึ่ งมีทั้ งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
2.1.2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศ
ก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมี
ความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง
มั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country 
Strategic Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12ในปี 2556เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051
บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5ต่อปี 
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(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของ
การลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 
7.5ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและ
การสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

  



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที่ 

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

  

  23 

แนวทางการพัฒนา 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สู่รายได้สูง 
1. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการ
บริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคน

และแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงาน
และปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต
เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3. การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถ

ปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ต่างๆเพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและ
ช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4. การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื นที่ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย

รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ
และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ
พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบราง
เป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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5. การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า

เกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลัง
งานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลาย
น้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้ า
และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น
และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และ
พลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
เป็นต้นส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหาร
จัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความส าคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
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การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียน
วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัย
ผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการด ารงชีวิตมีการสร้าง
เสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระ
แก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึงโดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา 

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เ พ่ือสร้างสมรรถนะ
ก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้
ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัย
และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะ
ยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและ
ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด ารงชีพในสังคม
สูงวัยโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
อย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการ

เพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
อย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐานและเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง
อย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและ
กระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ  (3) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่าง
แท้จริงด้วยการผลักดันพรบ .ทรัพยากรน้ า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
เช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น 
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การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
1. การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

2. การพัฒนาด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนและการบริการโดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้าขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3. การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุน
ในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและ
สิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก าลัง
ของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เ พ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนด
มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับ
พ้ืนที่เช่นคณะกรรมการลุ่มน้ าและองค์กรผู้น าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้ง
เชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจ้าเป็นและ
มูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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2. การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียน
วัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูป
ระบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็น
ต้น 

3. การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริม
ภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกโดยส่งเสริมให้
เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ เหมาะสมเน้น
การแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและ
การบังคับใช้กฎหมาย 

5. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการ
จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความ
ร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงาน
การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6. การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือน
ภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกัน
ตามธรรมชาติและการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มี

ช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูล
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การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูล
และราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ด าเนินการตาม  
หลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบ
ราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3. การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสมสามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่าย
และเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นจ านวนมากและเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

2.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก

ทุกจังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดท าโดยส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึด
แนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 

มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิด

การพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์
ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของ
พ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึง
ชุมชน 

(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที ่

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่ 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อม

ภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ า เป็นต้องเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของ
ประเทศ ดังนี้ 

2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร 
และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – 
ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-
ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจ
ระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนว
สะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North 
South Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัด
ปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลม
ฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-
ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
ทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และ
ขอนแก่น 

2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.1.4   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดี มีสุข ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้
ความร่วมมือของประชาชน” 

ความหมาย 
พัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดี มีสุข  หมายถึง  พัฒนาท้องถิ่นให้มีภูมิทัศน์

สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบริการขั้นพ้ืนฐานทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอ  
ประชาชน มีการศึกษา มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสัมพันธภาพที่ดี
กับคนรอบข้างและคนในครอบครัวที่ดี สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี  หมายถึง พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความ
สมดุลทางสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประกอบกับหลักการบริหารที่ยึดหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

ภายใต้ความร่วมมือของประชาชน  หมายถึง  เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาของท้องถิ่น ทั้งการแสดงความคิด 
การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์     การแสดงประชามติ  มีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติ  มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบาย
น้ า ท่าเทียบ และที่จอดรถ 

1.2  พัฒนาระบบจราจร 
1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4  พัฒนาระบบผังเมือง 

2.  ด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2.2  ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

3.  ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
 3.1  ส่ ง เสริมกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 
 3.2  ป้องกันโรค ภัยสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 
 3.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.5  บ าบัดและจัดการขยะ จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที่ 

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

  

  32 

 3.6  พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
 3.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 4.1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
 4.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4  พัฒนาด้านสวัสดิการ และนันทนาการ 

  5. ด้านกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5.2  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 5.3  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้  และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
 5.4  ปรับปรุง พัฒนารายได้ และกิจพาณิชย์ 
 5.5  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 5.6  ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด รวม

ตลอดทั้งภารกิจอ่ืนที่รับถ่ายโอน และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
2.3 เป้าประสงค์ 

1) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน 
6) ส่งเสริม สืบสาน จารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
7) ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
8) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.4 ตัวชี วัด 
1) จ านวนสิ่งก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น(จ านวน 15 

โครงการ/ปี) 
2) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน(ร้อยละ 80) 
3) ร้อยละของประชาชนที่ด าเนินชีวิตและวิถีชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 85) 
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4) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ปลอดจากโรค 
(ร้อยละ 95) 

5) ร้อยละของครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อย
ละ 100) 

6) จ านวนหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี (18 หมู่บ้าน) 

7) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 100) 

8) จ านวนหมู่บ้านที่ได้มีการจัดกิจกรรมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น (18 หมู่บ้าน) 

9) ร้อยละการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่างๆ (ร้อยละ 
100) 

10) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารจั ดการ
บริการสาธารณะ (ร้อยละ 80) 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย 
2) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

   
3) ประชาชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย  

  
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

  
5) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
6) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
2.6 กลยุทธ์ 

1 )  พัฒนาการให้บริ การด้ านโครงสร้ าง พ้ืนฐาน การบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สามารถรองรับการพัฒนาเมืองในระยะยาว 

2)  ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชน และสร้างความเข็มแข็งให้
ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม  มีการด าเนินชีวิตแบบวิถีชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิ จ
พอเพียง 

3)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้ดีขึ้น 
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4)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการม ี 

5)  พัฒนาคนให้มีความรู้ และส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตน
อยู่ในสังคมปัจจุบัน อย่างรู้เท่าทัน และมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

6) ส่งเสริม สืบสานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่
กับท้องถิ่นตลอดไป 

7)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลให้มีศักยภาพ มี
การบริหารจัดการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

8)  พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วยความธรรมและโปร่งใส 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการ

พ่ึงตนเอง 
3)  การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล เพ่ือมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง

ยั่งยืน 
4)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
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2.1.5 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยมีหลักการส าคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือ การใช้หลัก "ประชา
รัฐ" มุ่งเน้นการท าประชาคมและ ประสานการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้กรอบหลักการในการด าเนินงาน 10 เรื่องส าคัญ 
ได้แก่ 

(1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง  
(2) คนไทยไม่ทิ้งกัน  
(3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข  
(4) วิถีไทยวิถีพอเพียง   
(5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่   
(6) รู้กลไกการบริหารราชการ   
(7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม   
(8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี   
(9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ   
(10) งานตามภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน (Function)  
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ใน

ระดับจังหวัดและอ าเภอให้จังหวัดด าเนินการดังนี้ 
1. ให้จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ตามหนังสือที่ มท.ได้

แจ้งไปแล้ว (หนังสือคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 0614 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 
2. การประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และกรอบหลักในการ

ด าเนินงาน 10 เรื่อง ให้เชิญส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมถ่ายทอด เพ่ือสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการลงพ้ืนที่ 

3. การลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล น าเนื้อหาเรื่อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ทิศทางการพัฒนาจังหวัดแผนงาน/โครงการส าคัญของส่วนราชการ (Function) ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชนไปร่วมชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ 
รับทราบด้วย 

4. ให้แจ้งก าชับอ าเภอด าเนินการดังนี้ 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ

ต าบลให้เรียบร้อย 
4.2 บูรณาการและจัดท าแผนการลงพ้ืนที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล 
4.3 เตรียมความพร้อมการลงพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 (Kick off) พร้อมกัน ต าบลละ 1 

หมู่บ้าน (เริ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2561) 
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4.4 นายอ าเภอควรมีการจัดประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่แต่ละครั้ง เพ่ือสรุปประเด็นที่จะน าไปชี้แจง สร้างการรับรู้ 
และท าความเข้าใจให้กับประชาชน 

4.5 การลงพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 (Kick off) เมื่อได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของ
พ้ืนที่ ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมของเรื่อง ดังนี้ 

1) เสนอเรื่องให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของเรื่องเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนงบประมาณตามงบประมาณปกติของหน่วยงาน  
ในกรณีที่เป็นปัญหาเดือนร้อนเร่งด่วน ให้พิจารณาเบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล หรือ 
แหล่งงบประมาณตามความเหมาะสมภายในจังหวัด 

2) เสนอเรื่องให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณตามแนวทางท่ีก าหนด 

3) เสนอเรื่องให้จังหวัดเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด 

4.6 ให้นายอ าเภอก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ และก ากับทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับต าบลให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

5. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
5.1 การประชุมถ่ายทอดนโยบายฯ และการจัดพิมพ์คู่มือ ให้จังหวัดใช้

แหล่งงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ รายการค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/นโยบายรัฐบาล
หรือ แหล่งงบประมาณตามความเหมาะสมภายในจังหวัด 

5.2 การลงพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการพัฒนาโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม  

5.3 การลงพ้ืนที่ ครั้งที่ 2-4 ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ค่าบริหารจัดการในระดับ
จังหวัด และระดับอ าเภอ 

5.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย เ พ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพัฒนาเชิง พ้ืนที่  
กระทรวงมหาดไทยจะได้จัดสรรเป็นงบประมาณอุดหนุนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยตรง (หมู่บ้าน/
ชุมชนละ 200,000 บาท) 

6. การรายงานผลการด าเนินงาน กระทรวงมหาดไทยจะได้พัฒนาระบบ
รายงานผลการด าเนินงานผ่านApplication ส าหรับจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการใน
แต่ละระยะ 

2.16 แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย  4.0 
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2.1.6.1 ที่มาและแนวคิดของไทยแลนด์ 4.0 
“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบน
วิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รนุแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ้

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต ่ยุคแรก ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืช
ไร่ พืชสวน เป็นต้น ยุคสอง เรียกว่า “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา 
เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม 
เป็นต้น และปัจจุบันจัดอยู่ในยุคที่สาม ขอเรียกว่า ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและ
การส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น แต่ ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องรีบพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็น
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  การ
วางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา  เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of 
Makers”  อังกฤษ “ Design of Innovation”  อินเดีย “ Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต้ที่
วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy”   

ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร? 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก  คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน  

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะ
ส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้
ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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2.1.6.2 การพัฒนาประเทศตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 
เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1). กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทาง
ธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2). กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น 
พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

3). กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณอั์จฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4). กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5). กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการ เป็นต้น 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้
แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาค
การเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกัน
ระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัย
ต่าง ๆ  โดยการด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก ่

กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมาย
และกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 

กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ และการกระตุ้น
การใช้จ่ายภาครัฐ 

กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและ
ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
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แผนภาพที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”  เป็น
อีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ 
กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งภายในประเทศและระดับโลก 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ 

2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการให้บริการ           
กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547 : 13-14) กล่าวว่า 

หลักการ ให้บริการ ได้แก่  
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่  คือ 

ประโยชน์และ บริการที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่
หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอมิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคน
อย่างเสมอหน้า และเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจาก
กลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็น   ได้ชัด 
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4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจน
เกินกว่าผล ที่จะได้รับ 

5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่
ปฏิบัติได ้ง่ายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้
บริการ หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

มิลเลทท์ (Millet 1954, 397 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: 13-14) 
ได้ชี้ให้เห็นว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมด  เป็นการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการที ่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ  

1. การให้บริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์ว่าบุคคล
ย่อมเกิดมา อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียม
กัน ในด้าน กฎหมายและการเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือ
ฐานะทาง เศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทางสังคม 

2. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลส าเร็จของการ
บริการนั้นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับผลส าเร็จของงานหรือประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว  หากจะต้องมี
ประสิทธิภาพด้วยคือ ต้องทันเวลา หรือทันเหตุการณ์ ตามที่ต้องการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลัง
ไฟไหม้หมดแล้ว การ บริการนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริการอย่าง
เท่าเทียม เสมอ ภาคกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จ านวน
ความต้องการใน สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) เป็นการให้บริการ
ตลอดเวลา จะต้องมีความพร้อมและการเตรียมตัวในการให้บริการสาธารณชนเสมอ มีการฝึกอบรม
อยู่เป็น ประจ า เช่น การท างานของต ารวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

5. การบริการอัตราก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่เติบโต
พัฒนาไปทั้ง ทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative 
Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ์ (Empirical Concepts) 

Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าที่หน่วยงานแห่งหนึ่ง
หรือบุคคลคนหนึ่งน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัส
ได้และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการ
แก่ลูกค้า ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่ส าคัญได้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้น
กิจการต้องหาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ 

1.1 สถานที่ (place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้กับผู้ที่มา
ใช้บริการ 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที่ 

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

  

  41 

1.2 บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี 
พูดจาดี เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย 

1.3 เครื่องมือ (equipment) อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต้องมี
ประสิทธิภาพให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 

1.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสาร
การโฆษณาต่างๆจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 

1.5 สัญลักษณ์ (symbols) ชื่อ หรือ เครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการ
บริการเพื่อให้ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหมายได้ 

1.6 ราคา (price) การก าหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ที่ชัดเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่แตกต่าง 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป็นทั้ง
การผลิต และการบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอ่ืน
ให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ท าให้การขายบริการอยู่ในวงจ ากัดใน
เรื่องของเวลา 

3. ไม่แน่นอน (variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
ผู้ขายบริการจะเป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 

4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือน
สินค้าอ่ืนๆ ดังนั้นถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะท าให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทันหรือไม่มี
ลูกค้า 

จากการพิจารณาแนวคิด เกี ่ยวกับการให้บร ิการ แสดงให้เห ็นว ่า
เป้าหมายของการให้บริการนั้น คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการที่จะวัดการ
ให้บริการว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการมีความสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุปความหมายของการ
บริการได้ว่า เป็นการปฏิบัติรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้าหรือคน
ที่มาขอรับบริการ บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ แต่
สามารถที่จะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้ 

2.2.2 แนวคิดกระบวนการบริหารและพัฒนาขั นพื นฐานบริการสาธารณะ 
การตอบสนองต่อความจ าเป็นพ้ืนฐานต่อประชาชน คือ เป้าหมายการพัฒนา

ที่ส าคัญที่ต้องจัดกระบวนการบริหารการพัฒนา โดยต้องจัดแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์การแบบ
แผนทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยการท าหน้าที่ในการวางแผน
นโยบายใหม่ๆ ด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นจากสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งเงื่อนไข
แห่งความส าเร็จขององค์การคุณภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้น าที่เข้ามาท าหน้าที่โยงวัฒนธรรม ระบบ
การวางแผน การใช้สารสนเทศ การเรียนรู้องค์การ โดยการเก้ือหนุนในระบบซึ่งกันและกัน (กฤช เพ่ิม
ทันจิตต์,2546 หน้า 222-228; ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ ,2546, หน้า 184-186) 
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หลักการและแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ค่านิยมของข้าราชการและจ้าหน้าที่ของรัฐ เน้นระบบความรับผิดชอบต่อสาธารณะเน้นการมี
จริยธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (ชัยอนันต์  สมุทวณิช,2546, หน้า 178-82) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่นหรือส่วนรวม โดยให้อิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง จะมีอุปสรรค
บ้างจากความไม่เข้าใจในอ านาจหน้าที่ที่รัฐบาลก าหนดที่อาจมีการทับซ้อนกัน ทั้งระบบงาน เขต
ปกครอง บุคลากรที่ปกครอง ความไม่พร้อมของบุคลากรท้องถิ่น ตลอดจนรายได้จากท้องถิ่นและ
งบอุดหนุนจากส่วนกลางที่ไม่เท่าเทียมกัน (พิทยา บวรวัฒนา, 2549,หน้า 68-73; อมร  รักษาสัตย์ , 
2546, หน้า 105-106) 

การสร้างวิธีการในการวัดผลลัพธ์จากการบริการสาธารณะโดยการประเมินผล
จากการร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธการท างานใหม่ โดยสรุปว่าเป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ คือ (Smith,2005) 

1. การก าหนดทิศทางให้ชัดเจนด้วยการสร้างวิธีการวัดผลให้ท าตามที่ก าหนด
ไว้ 

2. การให้ค าแนะน า ปรึกษาระหว่างการด าเนินการจะเป็นประโยชน์สูงสุด 
โดยให้ผู้ช านาญการสร้างประเด็นให้ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
4. การสร้างวิธีการวัดผล วิเคราะห์ผลเฉพาะงานที่ปฏิบัติ 
5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพและมิติการให้บริการ 
ปัญหาสร้างงบประมาณการให้บริการสาธารณะ ภาครัฐมักจะมีปัญหา

งบประมาณด้านงานระบบสาธารณะ มักจะมีปัญหาว่าการให้งบประมาณสาธารณะมากๆ จะ เพ่ิม
ความเจริญทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ การอภิปรายผลของผู้เชี่ยวชาญให้ค านึงถึงความสมดุลที่ถูกต้อง
ระหว่างความส าคัญของการสร้างรูปแบบการวัดที่มีคุณภาพต่อบริการสาธารณะกับการครอบครอง
การเฝ้าระวังในการด าเนินการ 

จากความหมายและองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้
แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบที่มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการน าปัจจัยน าเข้า เข้าสู่กระบวนการ
ผลิต และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการเช่นเดียวกันกับแนวคิดของ B.M. Verma อย่างไรก็ตาม
จาก ความหมายและองค์ประกอบดังกล่าวมีประเด็นส าคัญหนึ่ง ก็คือ การมองในแง่ของผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นหลังการให้บริการ ซึ่งสามารถวัดได้จากความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้รับบริการ ซึ่ง ปัจจุบัน
การปฏิรูประบบราชการได้มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ผู้
ศึกษาเห็นว่าการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการให้บริการ  โดยวัดจากผู้ที่ได้รับ ผลโดยตรงคือ
ผู้รับบริการน่าจะบ่งบอกถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการให้บริการได้ในระดับ หนึ่ง สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งโดยเฉพาะ หลัก
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ความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลักความ เสมอภาค บริการที่จัด
นั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการ 

2.2.3  การให้บริการประชาชนตามของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  มีแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญคือการบริหารราชการแผ่นดินต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน สามารถช่วยเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน โดยได้
ก าหนดให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นเป้าประสงค์อันดับแรกของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
มากขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชนน้อยลง  การให้บริการ
ประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจส าคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระท า  ยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการ
เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค
ของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) 

ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้ง
ประชาชนมีการเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
หรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น ประชาชนมีระดับการศึกษา
และค่านิยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้นท าให้ต้องการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานมากขึ้น รวมถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน และการที่
ภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนแล้วนโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผล
และจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีกด้วยด้วยแรงกดดันดังกล่าวจ าเป็นที่ภาครัฐต้อง
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้สนองความ
ต้องการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของ
ประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นการด าเนินการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความ
ร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
และแนวคิดดังกล่าวในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2546-2549) ก.พ.ร. ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดัน
ให้ส่วนราชการต่างๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยก าหนดทิศทางการด าเนินการไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ก.พ.ร. ได้ก าหนด
เป้าหมายไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550) ดังนี้ 

1. ประชาชนร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานราชการ 
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2. ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชนลดลงได้
มากกว่าร้อยละ 50 โดยเฉลี่ยภายในปี พ.ศ.2550 

การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้ใช้มาตรการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546- พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1. มาตรการตามยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างาน 

ปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการให้บริการประชาชน โดยให้แต่ละส่วน
ราชการเสนอแผนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ล้าสมัย ไม่มี
ความจ าเป็น หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการมอบอ านาจ การอนุมัติ  
อนุญาตและการสั่งการต่างๆ ให้เสร็จสิ้น ณ จุดให้บริการเดียวกัน 

2. มาตรการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดช่องทางให้

ประชาชนขอใช้บริการ รับบริการ และด าเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ได้อย่างกว้างขวางภายใต้การวางมาตรฐานด้านฮาร์ดแวร์-
ซอฟต์แวร์ และรูปแบบการให้บริการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานก าหนด 

2.2 ส่งเสริมและก าหนดมาตรฐานการให้บริการของรัฐในระดับส านักงาน
ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องและรวดเร็ว ในรูปแบบของศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรที่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทาง
อินเตอร์เน็ต 

มาตรการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติดังนี้ 

1. การรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม  และ
ประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการให้เหมาะสม (มาตรา 7(4)) 

2. ให้มาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัต ิการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (มาตรา 27) 

3. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือส่วนราชการ
ด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ และปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบ (มาตรา 29) 

4. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ส่วนราชการร่วมกันจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ศูนย์บริการร่วมจังหวัด ศูนย์บริการร่วมอ าเภอ ให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ในเรื่องต่างๆ ได้ในที่เดียวกัน (มาตรา 30-32)  

5. ให้ส่วนราชการทบทวนเพ่ือด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย 
กฎระเบยีบ ทั้งนี้โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ (มาตรา 35-
36) 
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6. ในการบริการประชาชนหรือติดต่อระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  พร้อมกับ
จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ง่าย (มาตรา 37) 

นอกจากนั้นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงระยะปี 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ 

1. ยกระดับการให้บริการและการท างาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

2. ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได้รวมทั้งท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน
และต่อสังคมโดยรวม 

รวมทั งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.  2556 -  
พ.ศ.2561)  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) มีประเด็นส าคัญดังนี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
1.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
2.1 พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบราชการ 
2.3 เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริม

นวัตกรรม 
2.4 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ

ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.1 บริหารสินทรัพย์ของภาครฐัอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

และสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง ของภาครัฐ 
 

http://www.opdc.go.th/lite/content0801.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0802.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0803.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0803.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0804.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0804.html
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4.2 ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหาร

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง

แบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 
5.1 ทบทวนบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม 

ถ่ายโอนภารกิจงาน และกิจกรรมท่ีภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
5.2 ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
6.1 ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
6.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อ

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
7.1 พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซีย 
7.2 เสริมสร้างเครือข่ายความรว่มมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้มีดังนี้ 
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เป็นเรื่องค่อนข้างใหม ่ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไป
พร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของ
องค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึง
เปลี่ยนไป และมีค าถามต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้
จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะ
พัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็น
ระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนา
บุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมี
ความรู้ความช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กร

http://www.opdc.go.th/lite/content0805.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0806.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0806.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0807.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0807.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0808.html
http://www.opdc.go.th/lite/content0808.html
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อย่างมีระบบเพ่ือที่จะน าออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้ 

ส าหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายส าหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีใน
การดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซึ่ง
การถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอ
ของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้"  และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัว
บุคคล" หากองค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้ การบริหารจัดการความรู้  ก็มิใช่เรื่องยาก
จนเกินไป  

สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 
2545 ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของ
การก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้ก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการ
ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้ง
สร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ จึงได้เริ่ม
ด าเนินการค้นหาหน่วยงานที่จะสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ นอกจากนั้น ยัง
มีความมุ่งมั่นที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
บริหารจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ดังนั้น ก่อนน าไปปฏิบัติจริงจึงจะต้องมีพ้ืนความ
เข้าใจในเรื่องแนวคิดของการบริหารจัดการความรู้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) (2547) สาระส าคัญเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการไทย) ดังนี้           

 
1) การบริหารจัดการความรู้  

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีค าจ ากัดความของค าว่า การบริหารจัดการความรู้ ที่
เป็นหนึ่งเดียว แต่เราสามารถสรุปจุดร่วมของความหมายที่หลากหลายได้ว่า การบริหารจัดการความรู้ 
คือ กระบวนการใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กรซึ่งเปรียบเสมือน
สินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะน ามาใช้ หรือถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ความรู้ที่ได้รับ
การจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป  

2) ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้ 
การลงทุนในเรื่องการบริหารจัดการความรู้อาจจะค่อนข้างสูงและอาจจะ

ต้องใช้เวลา แต่หลายๆ องค์กรก็จะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
- ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการเรียนรู้งานใหม่  
- บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
- มีก าไรมากข้ึน/ลดต้นทุน  
- ลดการสูญเสียเวลา  
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- มีความคงที่ในผลของการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์  
- การคงรักษาคุณภาพ หรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว้  
- การพัฒนาคุณภาพของความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ 

3) การด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการความรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทต่อการบริหารจัดการความรู้ เป็นอย่าง

มาก จึงควรต้องระลึกไว้เสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ไม่ใช่ความรู้ กล่าวคือ ข้อมูล 
(Data) หมายถึงข้อมูลดิบที่ยังไม่มีการแปลความหมาย สารสนเทศ ( Information) เป็นข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการเรียบเรียง ตีความ วิเคราะห์ และให้ความหมายแล้ว ความรู้  (Knowledge) คือสิ่งที่ได้
จากกระบวนการที่มนุษย์รับข้อมูลผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จนเกิดเป็นความเข้าใจ
และน าไปใช้ ส่วนความรู้ขั้นสูงสุดคือ ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ที่สะสมหรือฝังอยู่ในตัวบุคคล 
การเลือกวิธีการบริหารจัดการความรู้ ได้อย่างเหมาะสม ควรรู้ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
โดยง่ายเสมอไป เนื่องจาก ความรู้มี 2 ประเภท ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ  

1.  Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางคนเรียกว่าเป็น ความรู้แบบนามธรรม  

2.  Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น ความรู้แบบ
รูปธรรม        

2.3.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการ

ที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 
ขั้นตอน คือ  

1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่
ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit  
Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  

7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการ
เรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

2.3.3 หัวใจของการจัดการความรู้ 
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง  KM  หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบ

ว่า  หัวใจของ  KM อยู่ที่ไหนได้  โดยอาจกล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ  KM  เหมือนกับล าดับขั้นของ
ความต้องการ  ( Hierarchy  of  needs ) ของ    Mcgregor  ได ้ โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ี
เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team) 

1. Knowledge is Power :  ความรู้คือพลัง 
2 . Successful  knowledge  transfer  involves  neither  computers  

nor documents  but  rather  in  interactions  between  people. (Thomas H 
Davenport) ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร  แต่อยู่ที่การมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน  

3. The  great  end  of  knowledge  is  not  knowledge  but  action: 
จุดหมายปลายทางส าคัญ  ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้  แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ  

4.Now   the  definition   of  a  manager  is   somebody   who   m
akes  knowledge   productive: นิยามใหม่ของผู้จัดการ  คือ  ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล  

จะเห็นว่า  จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว  พอท าให้มองเห็นหัวใจ
ของ  KM เป็นล าดับชั้นมาเริ่มแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือความรู้คืออ านาจ ซึ่งเป็น
ข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่
การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและ
มักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล   ต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามี
ความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่น าไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ   ความรู้และที่
ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่าประโยชน์เป็น
รูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียว  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ 
KM อยู่ที่การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” ท าให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งในการพัฒนาชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน  
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2. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของ
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย 8 ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม 
ครอบครัว และชุมชน  

3. การเรียนรู้ หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการ
ปฏิบัติ  

4. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอ้ืออ านวย ส่งเสริม เสริมพลัง 
(empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 

ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ คือหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การ
จัดการความรู้ของชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้นี้ การเรียนรู้ส าคัญกว่าตัวความรู้ 
เพราะถ้าไม่ระวัง ตัวความรู้จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได”้ คือมีชีวิต 
เป็นพลวัต การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction learning through action)  

2.3.4 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  
องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

คนท างานบนพื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
1. ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ  

1.1 กลยุทธ์ชี้น า (Surge Strategy) โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วม
รับผิดชอบและสนับสนุน  

1.2 กลยุทธ์ปลูกฝัง(Cultivate Strategy) โดยให้คณะท างานในสายงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ  

1.3 กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะท างานพิเศษจากทุก 
ๆ หน่วยงานในองค์การมาร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 

2. ก าหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้ 
2.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการท างานแบบทีม  
2.2 จัดท าแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการ

บริหารงานให้มีลักษณะเป็นหารท างานเป็นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และ
พัฒนาประสบการณ์พร้อมทักษะจากการเรียนรู้ในที่ท างาน  

2.3 จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการฝึกอบรม และการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ 
เป็นต้น 

3. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ด้านที่
จะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง  

4. พัฒนาพื้นฐานส าคัญขององค์การเรียนรู้ดังนี้ 
4.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพ่ือให้เก่งในทุก ๆ ด้าน เก่ง

ในการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งท า มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแต่เยาว์วัยและใฝ่รู้อย่างเสมอ
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ต้นเสมอปลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-
based) ที่ต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต โดยมีการค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้คือการสร้างวิสัยทัศน์
ส่วนตน (Personal Vision) ซึ่งได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคนที่ต้องการจะให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตของตน  การมุ่งมั่นสร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ดี มีพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา การใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจ เพ่ือให้มีระบบคิด และการตัดสินใจที่ดี และฝึกใช้
จิตใต้ส านึก (Subconscious) สั่งงาน เพ่ือให้กากรท างานเป็นไปโดยอัตโนมัติ และได้ผลงานที่ดี 

4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่ เปิดกว้าง (Mental Model) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ได้สะสมมาตั้งแต่เด็กกับพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล 
ท าให้ความคิดและความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่เพราะมีการยึดติด กับรูปแบบและวิธีการที่ตนเองคุ้นเคย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัว  

4.3 การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะ
ได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการน าวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็น
เป้าหมายของการก าหนดแผนกลยุทธ์ เพ่ือสานให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไป  

4.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเน้นการท างานเป็น
ทีมโดยให้ทุกคนในทีมงานใช้วิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่า ก าลังท างานอะไร จะท าให้ดีขึ้น
อย่างไร เป็นการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยัน
คิด ขยันเรียนรู้ และขยันท าด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของ
ทีมงาน  

4.5 ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เพ่ือให้ทุกคนมี
ความเข้าใจชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ท าให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรวม จะได้สามารถ
เผชิญกับภาวะวิกฤติ และการแข่งขันได้ 

5. พัฒนาพนักงานในระดับผู้น าองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ หรือ
หัวหน้าทีมงาน ให้มีความเข้าใจบทบาทของผู้น าในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติติให้มีคุณลักษณะ
เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ อ่ืนในการ
ปฏิบัติงานให้ราบรื่น 

6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพ่ือให้
สามารถบริหารและรับผิดชอบด้วยตัวเองได้ เป็นการเพ่ืออ านาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความ
คล่องตัว 

7. สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา 

8. ท าการประเมินผล (Assessment) เพ่ือปรับปรุงผลงานเสมอ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานทุกด้าน  นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษา 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและ
ราชการ อันที่จริงแล้วจะเห็นว่าไม่มีงานด้านใดที่ไม่มีผู้คิดประยุกต์หรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไป
ช่วยให้การท างานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อน ามารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งและมีส าคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพ่ือน าไปใช้ในโอกาสต่อ  ๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่
อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถน าไปประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ได้ (ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี 2546: 165) 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป ค านวณ จัดเรียง 
หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้  
เพ่ือน ามาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี 2538: 3) 

ข้อมูลและสารสนเทศนับว่ามีประโยชน์ต่อการน าไปใช้บริหารงานด้านต่าง ๆ 
มากมาย อาทิเช่น 

1. ด้านการวางแผน สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการ
องค์การ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการผลิตสินค้า การตลาด เป็นต้น 

2. ด้านการตัดสินใจ สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือเลือกแนวทาง
หรือทางเลือกที่มีปัญหาน้อยที่สุดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การมีสารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัย และ
ครบถ้วนจะช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ด้านการด าเนินงาน สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น ใช้
เพ่ือควบคุมหรือติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์การ 

2.4.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อสาร  ( Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ 
เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ  เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีผนวกเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศใน
รูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า  และความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554)  ความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คือ ระบบที่รวบรวม 
ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่สารสนเทศ เพ่ือใช้ในหารวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน 
และควบคุมการด าเนินงาน  
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2.4.2 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 5 ประการ (Souter 

1999: 409) ได้แก่ 
ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มนุษย์ สิ่งส าคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications 
media, การสื่อสารโทรคมนาคม(Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)    

ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
หลักท่ีมากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ท าให้สารสนเทศเผยแพร่
หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก 

ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้าน
ต่าง ๆ มีราคาถูกลง  

ประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์
จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจ านวนการใช้เครือข่าย จ านวนผู้เชื่อมต่อ และจ านวนผู้ที่มีศักยภาพ
ในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพ่ิมสูงขึ้น 

ประการที่ห้ า  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก 

2.4.3 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่าประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสอง

สาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส าหรับรายละเอียดพอ
สังเขปของแต่ละเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้คือ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจ าข้อมูลต่าง ๆ  และ

ปฏิบัติตามค าสั่งที่บอก เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องท างาน
ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software)  

ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
1) อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) เช่น แผงแป้นอักขระ (Keyboard), เมาส์, 

เครื่องตรวจกวาดภาพ (Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครื่อง
อ่านบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) 

2) อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ 
(Printer), และเทอร์มินัล หน่วยประมวลผลกลาง จะท างานร่วมกับหน่วยความจ าหลักในขณะค านวณ
หรือประมวลผล โดยปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการดึงข้อมูลและค าสั่งที่
เก็บไว้ไว้ในหน่วยความจ าหลักมาประมวลผล  
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3) หน่วยความจ าหลัก มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการค านวณ และผลลัพธ์ของการค านวณก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ส่งข้อมูล รวมทั้งการเก็บค าสั่ง
ขณะก าลังประมวลผล 

4) หน่วยความจ าส ารอง ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมขณะยัง
ไม่ได้ใช้งาน เพ่ือการใช้ในอนาคต ซอฟต์แวร์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการ
ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

4.1) ซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบ
คอมพิวเตอร์ และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ระบบสามารถ
แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ 

1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  ใช้ควบคุมการท างานของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมท่ีนิยมใช้กัน ในปัจจุบัน เช่น 
UNIX, DOS, Microsoft Windows 

2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใช้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างที่ใช้  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างโปรแกรมท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor)  

3. โปรแกรมแปลภาษา ใช้ในการแปลความหมายของค าสั่งที่
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และท างานตามท่ี ผู้ใช้ต้องการ 

4.2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือท างานเฉพาะ
ด้านตามความต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ืองานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้น
เพ่ือใช้งานทั่วไปไม่เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น  Word Processing, Spreadsheet, 
Database Management เป็นต้น 

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในธุรกิจเฉพาะ ตามแต่วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ 

3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์อ่ืน ๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพ่ือความ
บันเทิง และอ่ืน ๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองชนิดข้างต้น ตัวอย่าง เช่น Hypertext, 
Personal Information Management และซอฟต์แวร์เกมต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 

 
แผนภาพที่ 2.2 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศ 

 
 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที่ 

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

  

  55 

2.4.4 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกล 

เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน  ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่
ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
การณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) 
และเสียง (Voice)  

เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ระบบโทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ , โมเด็ม , แฟกซ์ , โทรเลข , 
วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นต้น ส าหรับ
กลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ส่วน ได้แก่ ต้นแหล่งของข้อความ 
(Source/Sender), สื่ อกลางส าหรับการรับ/ส่ งข้อความ  (Medium), และส่ วนรับข้อความ 
(Sink/Decoder) ดังแผนภาพต่อไปนี้ คือ 

ส าหรับกลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ส่วน 
ได้แก่ ต้นแหล่งของข้อความ (Source/Sender), สื่อกลางส าหรับการรับ/ส่งข้อความ (Medium), 
และส่วนรับข้อความ (Sink/Decoder) ดังแผนภาพต่อไปนี้ คือ 

 
 

แผนภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดงกลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคม 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งานได้
เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ต่อไปนี้ คือ 

1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ , กล้อง
ดิจิทัล, กล้องถ่ายวีดีทัศน์, เครื่องเอกซเรย์ ฯลฯ 

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล จะเป็นสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น เทป
แม่เหล็ก, จานแม่เหล็ก, จานแสงหรือจานเลเซอร์, บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 

4. เทคโนโลยีที่ ใช้ ในการแสดงผลข้อมู ล เช่น เครื่องพิมพ์ , จอภาพ ,  
พลอตเตอร์ ฯลฯ 

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดท าส าเนาเอกสาร เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่อง
ถ่ายไมโครฟิล์ม 
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6. เทคโนโลยีส าหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล ได้แก่ ระบบโทรคมนาคม 
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุกระจายเสียง, โทรเลข, เทเล็กซ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง
ระยะใกล้และไกล 

2.4.5  ลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร ดังนี  

ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในระบบสื่อสาร เช่น ระบบโทรศัพท์ 
จะมีลักษณะของสัญญาณเป็นคลื่นแบบต่อเนื่องที่เราเรียกว่า "สัญญาณอนาลอก" แต่ในระบบ
คอมพิวเตอร์จะแตกต่างไป เพราะระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบสัญญาณไฟฟ้าสูงต่ าสลับกัน เป็น
สัญญาณที่ไม่ต่อเนื่อง เรียกว่า "สัญญาณดิจิตอล" ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะส่งผ่านสายโทรศัพท์ เมื่อเรา
ต้องการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอ่ืน ๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ ก็ต้องอาศัย
อุปกรณ์ช่วยแปลงสัญญาณเสมอ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "โมเด็ม" (Modem) 

2.4.6  ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถอธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านที่มีผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้คนไว้หลายประการดังต่อไปนี้ (จอห์น ไนซ์บิตต์  
อ้างถึงใน ยืน ภู่วรวรรณ) 

ประการที่หนึ่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้สังคมเปลี่ยนจากสังคม
อุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ 

ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบ
แห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของ
เครือข่ายสารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ 

ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการ
บังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็น
เครือข่าย การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันในด้านความเร็ว  โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว 

ประการที่สี่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และ
สามารถตอบสนองตามความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง 

ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุก
สถานที่และทุกเวลา 

ประการที่หก เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินการ
ระยะยาวขึ้น อีกท้ังยังท าให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการ มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์  เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่าง ๆ 
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2.4.7  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ   
1) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

- ระบบสารสนเทศท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ น โดยใช้
กระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะท าให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วระบบสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและ
ช่วยท าให้การเข้าถึงข้อมูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วด้วย  

- ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมีปริมาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ด าเนินการได้โดยเร็ว หรือการช่วยให้เกิด
การติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนการด าเนินการอย่างมาก  

- ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายทาง
คอมพิวเตอร์ท าให้มีการติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน (machine to machine) หรือคนกับคน (human to 
human) หรือคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (human to machine) และการติดต่อสื่อสารดังกล่าวจะท า
ให้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถส่งได้ทันที  

- ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
เป็นไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะหาระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพ่ือเอ้ืออ านวยให้หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกที่อยู่ในระบบของซัพพลายทั้งหมด จะท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ และท าให้การประสานงาน หรือการท าความเข้าใจเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น  

2) ประสิทธิผล (Effectiveness)  
- ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบ

ส าหรับผู้บริหาร เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support 
systems) หรือระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive support systems) จะเอ้ืออ านวยให้
ผู้บริหารมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้ได้  

- ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/บริการที่เหมาะสม 
ระบบสารสนเทศจะช่วยท าให้องค์การทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาดรูปแบบของ
สินค้า/บริการที่มีอยู่ หรือช่วยท าให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสินค้า/บริการที่มีความเหมาะสมกับ
ความเชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่มีอยู่  

- ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ น 
ระบบสารสนเทศท าให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถท าได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
ขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วย  

- ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)  
- คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) 
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2.4.8 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความล้มเหลวในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
จากงานวิจัยของ Whittaker (1999: 23) พบว่า ปัจจัยของความล้มเหลวหรือ

ความผิดพลาดที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
1. การขาดการวางแผนที่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจัดการความ

เสี่ยงไม่ดีพอ ยิ่งองค์การมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าใด การจัดการความเสี่ยงย่อมจะมีความส าคัญมากข้ึน
เป็นเงาตามตัว ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มสูงขึ้น 

2. การน าเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในองค์การจ าเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องค์การด าเนินอยู่ 
หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่สอดรับกับความต้องการขององค์การแล้วจะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ 

3. การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง  การที่จะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กร หากขาดซึ่งความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ถือ
ว่าล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น การได้รับความมั่นใจจากผู้บริหารระดับสูงเป็นก้าวย่างที่ส าคัญและ
จ าเป็นที่จะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การประสบความส าเร็จ 

ส าหรับสาเหตุของความล้มเหลวอ่ืน ๆ ที่พบจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ เช่น ใช้เวลาในการด าเนินการมากเกินไป (Schedule overruns), น าเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยหรือยัง
ไม่ผ่านการพิสูจน์มาใช้งาน (New or unproven technology), ประเมินแผนความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ถูกต้อง, ผู้จัดจ าหน่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vendor) ที่องค์การซื้อมาใช้งาน
ไม่มีประสิทธิภาพและขาดความรับผิดชอบ  และระยะเวลาของการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จนเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งปี 

นอกจากนี้ ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ไม่ประสบ
ความส าเร็จในด้านผู้ใช้งานนั้น อาจสรุปได้ดังนี้ คือ 

1. ความกลัวการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ผู้คนกลัวที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งกลัวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาลดบทบาทและความส าคัญในหน้าที่การงาน
ที่รับผิดชอบของตนให้ลดน้อยลงจนท าให้ต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไม่มั่นติดตามอย่างสม่ าเสมอแล้วจะท า
ให้กลายเป็นคนล้าหลังและตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไม่ทั่วถึง 
ท าให้ขาดความเสมอภาคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใช้กระจุกตัวเพียงบางพ้ืนที่ ท า
ให้เป็นอุปสรรคในการใช้งานด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
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2.4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล  (Data Communication or Data Transmission) 

หมายถึง การส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล และสารสนเทศ ระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร แต่ข้อมูลที่ส่งถึงกันนั้นจะเป็นเพียงข้อมูล
เท่านั้นไม่รวมเสียงพูด  

โทรคมนาคม (Telecommunication)  
หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันในระยะทางไกลๆ โดยอาศัยช่อง

ทางการสื่อสารเหมือนกับการสื่อสารข้อมูล แต่สามารถส่งได้ทั้งข้อมูล และเสียงพูด 
องค์ประกอบการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) ได้แก่ วิทยุสื่อสาร โมเด็ม ฯลฯ 
2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็นอุปกรณ์ส าหรับรับข้อมูลเพื่อน า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้แก่ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ จานไมโครเวฟ จานดาวเทียม 
3. โปรโตคอล (Protocol) หมายถึงวิธีการหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสาร

ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับ ผู้ส่งสารสามารถเข้าใจกัน หรือคุยกันรู้เรื่อง ได้แก่ TCP/IP,X25,SDLC  
4. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับควบคุมการรับส่งข้อมูล

รวมถึงการตรวจสอบ ได้แก่ Windows ,Unix, Linux  
5. ข่าวสาร (Information) มีรูปแบบของข่าวสารเป็น เสียง (Voice) ข้อมูล 

(Data) ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image)   
6. สื่อกลาง (Medium) ได้แก่ เส้นลวด สายไฟเบอร์ออฟติก คลื่นไมโครเวฟ 

ดาวเทียมหรือคลื่นวิทยุ 
 

2.4.10 เทคโนโลยีกับความส าคัญต่อประเทศ 
นวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อประเทศหลายประการ

ดังนี้ 
1)  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการ

พัฒนาการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จะท าให้ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้น เช่น การใช้ใช้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม เพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกรวดเร็ว มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอ านวยความสะดวก
ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมการท างานของเครื่องซักผ้า ใช้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้าน ตัวอย่างการใช้รีโมทเพ่ือความสะดวกในการควบคุมโทรทัศน์  

2)  การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส 
นวัตกรรมจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทั่ว
ทุกหนแห่งแม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ท าให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอน
ทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้มีความพยายามที่จะใช้ระบบการ
รักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร 
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3)  การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีการน าคอมพิวเตอร์
และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น E-learning ห้องเรียนเสมือนจริง การศึกษาทางไกล 
(Distance Learning) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การเรียนแบบ มัลติมีเดีย บทเรียนบนเครือค่าย
อินเตอร์เน็ต ท ารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการ
เรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามากข้ึน  

4)  การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่าง
จ าเป็นต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้าน เช่น เช่น การดูแลรักษาป่า จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล 
มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม   การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบ
สภาวะสิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่างๆ การตรวจวัด
มลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า โทรมาตร เป็นต้น 

5)  การป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้นวัตกรรมและ
การจัดการเทคโนโลยี เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร 
อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น ระบบควบคุม ระบบป้องกันภัย และ ระบบเฝ้าระวัง  

6)  การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้าน
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องหาวิธีการในการผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าได้จ านวนมาก
และมีราคาที่ถูกลง นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทมาก 
นอกจากนี้ยังมีการใช้นวัตกรรมการจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การ
ด าเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพ่ือให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น 

7)  ความคิดและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ มีผลกระทบเก่ียวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจ าวัน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ด้วย
เหตุนี้เยาวชนจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้สามารถสิ่งเหล่านั้นไปพัฒนาสิ่ง
ต่างๆ ต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดย
ไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากนัก ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง สิ่งใดที่มีประโยชน์และ
ความส าคัญ ย่อมต้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคม ทั้งในทางบวก และทางลบ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยองค์ประกอบของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สัญลักษณ์  (Symbol)  คือ  สิ่งต่าง ๆ  ที่มองเห็นแล้วเข้าใจตรงกัน   เช่น  
ตัวเลข  ตัวหนังสือ  สี  เครื่องหมาย  เช่น  ไฟเขียว  ไฟแดง  ลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา  ค าพูด  
ข้อเขียน  ตลอดจนเครื่องหมายหรือสัญญาณที่แทนความหมาย  (Meaning)  เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
เพ่ือให้การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ  เข้าใจง่ายชัดเจนและรวดเร็วขึ้นอีกทั้งใช้เพ่ือสื่อความหมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง  เช่น  ESSO  ใช้เพื่อสื่อความหมายต่าง ๆ  เช่น  ไพ่ที่เป็นเลข  9  จะมีความหมายว่า  โชค
ดี   เลข   7  จะได้ เดินทาง   เลข   10  จะได้สตางค์   เป็นต้น ในเชิงการประชาสัมพันธ์   นัก
ประชาสัมพันธ์ที่ดีมักให้ความส าคัญต่อสัญลักษณ์  (Symbol)  อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แทนความหมาย  
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(Meaning)  ความคิด (Thought)  ข่าวสาร  (Message)  ข้อมูลข่าวสาร  (Information)สุนทรพจน์  
(Speech)  ความคิดสร้างสรรค์  (Idea)  ดังนั้นการเลือกสัญลักษณ์ได้เหมาะสมที่สุด  ถูกต้องที่สุด  
ครบถ้วนที่สุดก็เท่ากับเป็นการเลือกภาษา  ค าพูด  ข้อเขียน  ข้อความ  ตัวอักษรเพื่อการสื่อสารนั้น ๆ  
ได้เหมาะสมและครบข้อความซึ่งท าให้การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในครั้งนั้น ๆ   ประสบ
ความส าเร็จ  เกิดความเข้าใจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้  หากการประชาสัมพันธ์ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ล้มเหลวอาจมีผลจากปัจจัยหลาย ๆ  ด้าน  แต่ปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือปัจจัยทางด้านการเลือก
และใช้สัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้เป็นพาหะของความหมาย (Meaning)  เนื้อหา  (Content)  ข่าวสาร  
(Message)  ที่ตนต้องการสื่อสาร  (Communicate)  แก่ผู้อ่ืน  หรือกลุ่มเป้าหมาย  อาจเป็นไปได้ว่า
สัญลักษณ์ไม่สามารถสื่อความหมายได้  ไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการจะสื่อ  หรือเมื่อถูกถอด
ความ  (Decode)  แล้วไม่ตรงกับสาระที่ต้องการจะสื่อ  หรืออาจมีสาเหตุมาจากสัญลักษณ์ที่ใช้นั้น  
ยากเกินกว่ากลุ่มเป้าหมายจะถอดความ     มีความคลุมเครือผู้ใช้ขาดทักษะในการใช้สัญลักษณ์  หรือ
ทักษะในการเลือกค าพูด  ดังนั้นการใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ   
เห็นด้วยและคล้อยตาม  นักประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องเลือกภาษาอันเป็นสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนใช้ทักษะในการใช้ค าพูดเพ่ือให้ภาษามี
พลัง  (Impactful)  เข้าใจง่าย  เพ่ือเกิดการจดจ าและประทับใจ  อันเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ไม่ควร
มองข้าม 

2. กา รสื่ อ ส า รต้ อ ง มี ค วาม เข้ า ใ จ ในสัญลั กษณ์ ห รื อภ าษา ให้ ต ร งกั น  
(Understanding) คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งสาร 
(ผู้ท าการประชา- สัมพันธ์)  และผู้รับสาร  (กลุ่มเป้าหมาย)  หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็เพ่ือผู้รับสารได้เข้าใจ
เนื้อหาสาระที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อหากการสื่อสารหรือการท าประชาสัมพันธ์ครั้งนั้น ๆ   ขาด
องค์ประกอบของความเข้าใจที่ตรงกัน  กระบวนการประชาสัมพันธ์หรือกระบวนการสื่อสารนั้น ๆ  ถือ
ว่าล้มเหลวต้องถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่  ดังนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมีความเข้าใจใน
สัญลักษณ์หรือภาษาที่ต้องการจะสื่อสารให้ตรงกันเพราะสัญลักษณ์หรือการแสดงออกอย่างหนึ่งจะมี
ความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชาติและแต่ละวัฒนธรรม  อีกท้ังค าพูดที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ก็ผันแปรไปตามแต่ละสถานการณ์เช่นกันเพราะอาจถูกเข้าใจต่างกันทั้ง ๆ  ที่เป็นค าพูด
ค าเดียวกัน  ในขณะเดียวกัน  เรื่องเดียวกันถ้าเปลี่ยนคนพูดก็ผลที่ต่างกันเพราะคนพูดแต่ละคนมี
ความสามารถในการที่จะเลือกใช้สัญลักษณ์หรือภาษาที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในระดับที่แตกต่าง
กัน 

3. การสื่อสารจะต้องมีการปฏิสังสรรค์  (Interaction)  การสื่อสารเป็นการเชื่อม
คนให้อย่างร่วมกันหรือท าให้คนอยู่ร่วมกันได้เพราะมีการพูดจาและโต้ตอบกันตลอดจนมีกิจกรรม
ระหว่างกัน  แต่ถ้าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่พูดคุย  ไม่สื่อสารกัน  ความอึดอัดใจก็เกิดขึ้นสุดท้ายก็อยู่
ร่วมกันไม่ได้  เช่น  การสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาจะต้องมีการตั้งค าถาม  ตอบค าถามและ
กิจกรรมการเรียนการสอบเกิดขึ้นร่วมกัน  เป็นต้น  การประชาสัมพันธ์คือการสื่อสารประเภทหนึ่งที่
เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและมีจุดมุ่งหมายสูงสุดให้คิดเหมือนกัน  เข้าใจตรงกัน  ปฏิบัติอย่างเดียวกัน  
เชื่อในสิ่งเดียวกันซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความเข้าใจอันดีที่มีต่อกันทั้ง
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สองฝ่าย  คือ  ผู้ส่งสาร  (ผู้ท าการประชาสัมพันธ์)  และผู้รับสาร  (กลุ่มเป้าหมาย)  และความเข้าใจ
อันดีที่ มีต่อกันทั้ งสองฝ่ าย   (Mutual understanding)  จะเกิดขึ้น ได้ต้องมีการปฏิสั งสรรค์   
(Interaction)  คือการตอบโต้กันระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร  องค์กรกับสื่อสารมวลชน  องค์กรกับ
ชุมชน  องค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย  ในทางกลับกันหากไม่มีการปฏิสังสรรค์  ไม่มีการแถลงข่าวในยามท่ี
องค์กรถูกมองอย่างเข้าใจผิดหรือองค์กรหลีกเลี่ยงการให้ข่าวแก่สื่อมวลชนในยามที่องค์กรตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤติ  ปฏิเสธโอกาสที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์   สิ่งที่ถูกเข้าใจผิด  
ภาพพจน์เชิงลบก็ไม่ได้ถูกแก้ไขความเข้าใจ  อันดีที่ควรจะเกิดขึ้นต่อกันทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เกิดขึ้นด้วย  
ทั้งนี้เพราะขาดการปฏิสังสรรค์  อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารนั่นเอง 

4. การลดความไม่แน่ใจ  (Uncertainty)  การสื่อสารนั้นจะช่วยลดความไม่แน่ใจ
ให้กับผู้ส่งข่าวสารโดยจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งได้  เพราะในขณะที่เราสื่อสารกันจะท าให้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้อง
ตัดสินใจมากขึ้น  ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้น  เช่น  เราจะตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเลย  เราก็จะเกิดความไม่มั่นใจว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่  แต่ถ้าเรายิ่งมีข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเขาเช่น  นิสัยใจคือ  พ้ืนฐานทางบ้าน  การศึกษา  มากขึ้นเท่าใด  เราก็ยิ่งมีความมั่นใจใน
การตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้นในการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของ
การลดความไม่แน่ใจ  (Reduction  of  uncertainty)  เช่น  การประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าท่ีบริษัทผลิต
นั้นดี  เพ่ือให้เกิดการซื้อหรือทดลองใช้  ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับ
สารโดยบอกเล่าจุดขาย  อรรถประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับการใช้สินค้าพร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุน วัตถุดิบ  
ส่วนผสม  ตลอดจน  ข้อมูลเชิงบวก  อันเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อถือ  หรือมองอีกนัย
หนึ่ง  คือ  ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยลดความไม่แน่ใจในตัวสินค้าจนท าให้ความมั่นใจมากกว่าความไม่
มั่นใจนั่นเอง 

5. กระบวนการ  (Process)  กระบวนการสื่อสารจะมีจุดเริ่มต้นที่ผู้ส่งข่าวสาร  
(Sender)   มีการออกแบบข่าวสาร (Message)  แล้วส่งข่าวสารผ่านช่องทาง  (Channel)  หรือสื่อ  
(Media)  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดผล  (Effect)  คือผู้รับข่าวสาร  (Receiver)  เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  เกิดความรู้สึกที่ดี  หรือเกิดพฤติกรรมที่ผู้ส่งสารต้องการจะให้เกิดขึ้นดังนั้น  ในการพูดหรือ
เขียน  เราจะต้องคิดก่อนว่าจะพูดหรือจะเขียนอะไร จะใช้ภาษาใดที่เหมาะสมและถูกใจที่สุด  เช่นการ
เขียนแสดงความรักหรือค าอวยพร  บางคนอาจจะรู้สึกเขินที่ใช้ภาษาไทยจึงเลือกใช้ภาษาอังกฤษแทน  
จากนั้นเราก็ต้องมาเลือกว่าจะใช้สื่ออะไรดี  จะพูดด้วยตนเอง  โทรศัพท์  แฟกซ์  หรือจดหมายไป
สุดท้ายก็มาเลือกว่าจะสื่อสารเวลาใดดี  ส าหรับกระบวนการ  (Process)  การสื่อสารเพ่ืองาน
ประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน  จะมีจุดเริ่มต้นที่ส่งข่าวสารหรือผู้กระท าการประชาสัมพันธ์เลือกที่จะสื่อสาร
อะไร  บอกอะไรแก่กลุ่มเป้าหมาย  ข่าวสารสาระไหนส าคัญ  จะเลือกใช้ท าพูดอย่างไรจึงเข้าใจ  
ประทับใจ  ผ่านสื่อช่องทางใด  ควรจะเป็นบทความทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือแถลงข่าวทางสื่อโทรทัศน์หรือ
เป็นจดหมายส่งตรงยังกลุ่มลูกค้าเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง  ช่องทางใดหรือสื่อใดที่จะให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
เหมาะสมกับสถานการณ์  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหน  ภาพพจน์ของสื่อหรือช่องทางที่
เลือกเป็นอย่างไรขาดความเป็นกลางไหม ?  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสารเป็นใคร  มีทัศนคติอย่างไรกับ
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เรื่องที่เราจะสื่อสารด้วย  ระดับความรู้ของผู้รับสารสอดคล้องกับภาษาและสาระที่ผู้ส่งสารเผยแพร่
ออกไปหรือไม่และมีปฏิกิริยาอย่างไรเกี่ยวกับข่าวสารสาระของการประชาสัมพันธ์ครั้งนั้น ๆ  เห็นได้ว่า
กระบวนการเป็นก าหนดขั้นตอนและแสดงขั้นตอนของการสื่อสาร 

6. การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  (Interchange)  การสื่อสารนั้นคือการให้และการ
รับ  (Give  and  take)  หมายความว่าคน ๆ  หนึ่งจะต้องเป็นผู้ให้และผู้รับ  จะไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้รับ
ฝ่ายเดียวหรือผู้ให้ฝ่ายเดียว  เช่นในการสอนหนังสือ  ถ้าผู้สอนสอนอย่างเดียวโดยไม่สนใจปฏิกิริยา
ของผู้เรียนเลยว่าเรียนรู้เรื่องหรือไม่  จบชั่วโมงก็ออกไปถือว่าผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวซึ่งเป็น
การสื่อสารที่ไม่ดี  แต่ถ้าในขณะที่สอน  ผู้สอนสังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียนด้วย  เช่น  เห็นผู้เรียนนั่ง
ขมวดคิ้วจึงซักถามและอธิบายซ้ าจนผู้เรียนเข้าใจตลอดจนฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเรียน
ด้วย  นั่นแสดงว่าผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้รับด้วยขณะเดียวกันผู้ เรียนเองเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ด้วยเช่นกัน  
ฉะนั้นการสื่อสารที่ดีจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและในการสื่อสารก็มิได้หมายความว่า
จะต้องเป็นการพูดเพียงอย่างเดียวแม้กระทั่งการแสดงสีหน้าท่าทางต่าง ๆ  ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารด้วย 

7. ช่องทางของการสื่อสาร  (Channel)  เป็นเครื่องมือหรือสื่อที่ใช้ส่งข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสาร  ซึ่งประกอบด้วย  6  ช่องทางคือ  (1)  การสื่อสารระหว่างบุคคล  เช่น  การให้
สัมภาษณ์  การประชุม  (2)  การสื่อสารโดยใช้สื่อมวลชน  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  (3)  
การสื่อสารแบบสองขั้นตอนคือใช้ทั้ งคนและสื่ อร่วมกัน   (4)  การจัดกิจกรรมพิเศษ   เช่น  
กระทรวงมหาดไทยจัดงานขายสินค้าราคาถูก   (5)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์   เช่น  เครื่องโทรสาร  
อินเตอร์เน็ต  โทรศัพท์  (6)  เอกสารต่าง ๆ  เช่น  จดหมายข่าว  วารสาร  แผ่นพับ  ใบปลิว นัก
ประชาสัมพันธ์จะต้องตระหนักถึงความเหมาะสมของช่องทางการสื่อสารที่จะน าสาระข้อความ
ข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์นั้น ๆ   ทั้งนี้
เนื่องจากช่องทางการสื่อสารที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือและสื่อต่าง ๆ   นั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
ออกไป  เช่น  วิทยุ  มีแต่เสียงไม่มีภาพ  โทรทัศน์มีทั้งภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว  จดหมายก็มีแต่
ตัวหนังสือ  เป็นต้น  ความเหมาะสมในการใช้สื่อนั้นจะถูกก าหนดขึ้นโดยประเภทของสาระ  ข่าวสาร  
สถานการณ์  และจ านวนของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเข้าถึง  ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย  ความ
ต้องการความแยบยล  (Direct  or  indirect)  ในการส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกรณี 
 เป็นต้น 

8. การเชื่อมโยง  (Linking)  การสื่อสาร  คือ  กระบวนการที่เชื่อมโยงผู้คนเข้า
ด้วยกันโดยขจัดสิ่งที่ขาดหายของแต่ละคนออกไป  เช่น  เราสามารถรู้ความเป็นไปของอีกซึกโลกหนึ่ง
ได้ด้วยการฟังข่าว  อ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวทางโทรทัศน์  จากผู้รายงานข่าวโดยที่เราไม่จ าเป็นต้องไป
อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้น ๆ  นอกจากนี้การสื่อสารยังเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ของบุคคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่งโดยการบอกเล่าประสบการณ์ของบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งบุคคลที่ถูก
ถ่ายทอดไม่ได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์ร่วมกัน   จากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้
รับรู้  จากผู้ ไม่เห็นก็จะกลายมาเป็นผู้ที่ร่วมเห็นข้อมูล   ข่าวสาร  สาระ  ความรู้  ข้อเท็จจริง  
ประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่แต่ละคนมีต่างกัน  ขาดหายในส่วนที่ต่างกันก็จะถูกถ่ายทอดแลกเปลี่ยนหยิบ
ยื่นให้แก่กันด้วยกระบวนการสื่อสาร  กระบวนการประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน  การกระจายข่ายสาร  การ
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ชี้แจงข้อเท็จจริง  การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหนึ่ง   การแถลงข่าวสินค้าใหม่ ฯลฯ   ก็คือ  
กระบวนการที่ล้วนแล้วแต่ต้องการเชื่อมโยงองค์กรกับสาธารณชนเข้าด้วยกัน   รับรู้ข่าวสาร  ข้อมูล  
ข้อเท็จจริงจากองค์กร  และองค์กรรับรู้ทัศนคติ  ความคิดเห็น  ตลอดจนความต้องการสาธารณชน 

9.   ความเหมือน  (Commonality)  การสื่อสาร  คือ  กระบวนการลดความ
แตกต่างทางด้านความคิดการรับรู้  ทัศนคติ  มุมมอง  การแสดงออก  ความเชื่อ  ฯลฯ  ระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร  ซึ่งสาระที่ถูกใส่รหัส  (Encode)  จากผู้ส่งสารผ่านช่องทางการสื่อสารและถูก
ถอดรหัส  (Decode)  โดยผู้รับสารนั้นถือเป็นการลดช่องว่างทางด้านความคิด  การรับรู้  ทัศนคติ  
มุมมอง  การแสดงออก ความเชื่อ  ฯลฯ  ของทั้งสองฝ่ายโดยมีวัตถุประสงค์  คือมุ่งให้มีความ
คล้ายคลึงกัน  คิด  รับรู้เหมือนกัน  มีทัศนคต ิ มีมุมมอง  ตลอดจนมีการแสดงออกท่ีเหมือนกัน มนุษย์
เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันได้เพราะความคล้ายคลึงกันหรือมองอีกนัยหนึ่ง  คือสัตว์สังคมเช่นมนุษย์
สามารถรวมอยู่เป็นกลุ่ม  เป็นชุมชน  ต าบล  หมู่บ้าน  ประเทศได้  เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์  มี
ความคล้ายคลึงกัน  การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ก็เช่นกันมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือลด
ความแตกต่างทางด้านความคิด  ทัศนคติการรับรู้  ความรู้  ฯลฯ  ของผู้ท าการประชาสัมพันธ์และผู้รับ
สารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด   มีความแตกต่าง  หรือความ
ขัดแย้งน้อยที่สุด  ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีทั้งสองฝ่าย 

10. การลอกเลียนความทรงจ า  (Memory)  การสื่อสารคือกระบวนการสร้างหรือ
เรียกร้องความสนใจของผู้ส่งสารที่มีต่อผู้รับสารซึ่งผู้ส่งสารมีเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้รับสารลอกเลียน
ความทรงจ า ด้วยการจ าสาระที่ผู้ส่งสารส่งมายังผู้รับสารได้   คิดเหมือนสาระนั้น ๆ  ยอดรับและ
กระท าตามสาระที่อยู่ในความทรงจ าของผู้รับสารซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ส่งสาร  เช่น  การท า
แผนงานประชาสัมพันธ์เรียกร้องให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศไทย   ซื้อสินค้าไทย  กินอาหารไทย  
ผู้ท าการประชาสัมพันธ์จะต้องเริ่มต้นด้วยการวางกลยุทธ์แผนงานประชาสัมพันธ์  ว่าต้องพูดอะไรบ้าง  
(สาระ)  และพูดอย่างไร  (เรียกร้องความสนใจและการจดจ า)  กับคนไทยทั้งประเทศ  ผ่านช่องทาง
ไหนบ้านเพ่ือให้คนไทยทั้งประเทศได้รับข่าวสารสาระที่พูดเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ   จดจ า  
ยอมรับในข่าวสารนั้น ๆ  และปฏิบัติตามสาระที่เราเว้าวอนให้กระท า  ซึ่งสาระนั้น ๆ  อยู่ในความทรง
จ าของผู้รับสาร  สาระข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์ที่ถูกจดจ าแต่ไม่ได้รับการยอดรับหรือน ามา
ปฏิบัติตามก็เท่ากับความทรงจ าที่ไม่ได้ถูกลอดเลียนโดยผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของงาน
ประชาสัมพันธ์ 

11. เลือกวิธีการตอบโต้  (Discriminative )  ในการสื่อสารเราสามารถที่จะเลือก
วิธีการตอบโต้ได้ เช่น เมื่อเราเห็นคนรู้จักก าลังเดินมา  เราสามารถเลือกว่าเราจะเผชิญหน้ากับเขาหรือ
เลือกที่จะหลบหน้าเขานอกจากนี้วิธีการตอบโต้ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน  เช่น  ขณะที่อาจารย์ตั้ง
ค าถามที่หน้าห้องว่า  เข้าใจบทเรียนที่สอนหรือไม่  ผู้เรียนจะเลือกวิธีการที่จะตอบโต้ที่แตกต่างกัน  
บางคนพยักหน้า  บางคนตอบรับ  บางคนสั่นหน้า  บางคนท าหน้าเบื่อหน่าย  บางคนอธิบายเพ่ิมเติม  
เป็นต้น กระบวนการประชาสัมพันธ์มีทางเลือกของปฏิกิริยาการตอบโต้  (Response)  เช่นกัน  เรา
เลือกที่จะตอบโต้ตอบสนองกับสิ่งเร้าต่าง ๆ  ตามวิธีการที่เราคิดเหมาะสม  เช่น  เราเลือกที่จะแถลง
ข่าวทันทีที่มีเหตุการณ์วิกฤต  (Crisis management)  เราเลือกที่จะให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ทีละ
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ฉบับ  (Exclusive interview)  หรือทีละหลาย ๆ  ฉบับ  (Group  interview)  เราเลือกที่จะพา
สื่อมวลชนชมโรงงานหรือโครงการของเรา  (Press  tour)  เราเลือกปฏิเสธที่จะตอบค าถามบาง
ค าถามจากสื่อมวลชน  อันเนื่องมาจากค าถามดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดเผยได้  ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอก
หรือไม่แน่ใจในข้อมูล  เราเลือกที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  เมื่อเราต้องการยอมรับ
และความเข้าใจอันดีจากชุมชนนั้น ๆ  การเลือกวิธีที่จะตอบโต้หรือตอบสนองกับผู้รับสารขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของวิธีการกับสถานการณ์  สาระนั้น ๆ  กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ  เวลา  เป็นต้น  
ขณะเดียวกันผู้รับสาร  (กลุ่มเป้าหมาย)  ก็มีทางเลือกวิธีการที่จะตอบโต้หรือตอบสนองต่อข่าวสาร
สาระที่ได้รับจากเราเช่นกัน 

12. สิ่งเร้า  (Stimuli)  ในการสื่อสารนั้นจะต้องใช้สิ่งจูงใจ  (สิ่งเร้า)  เพ่ือให้ผู้รับ
ข่าวสารเกิดความตั้งใจและสนใจที่จะรับข่าวสารซึ่งจะมีผลท าให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล  เช่น  คนที่อ่าน
ข่าวหรือเป็นพิธีกร  ทางสถานีจะต้องคัดเลือกคนที่มีเสียงไพเราะและหน้าตาดีเพราะจะท าให้ดึงดูด
ผู้ชมได้  หรือเวลาทีมีคนสองคนมีความสามารถเท่ากันไปสมัครงาน  แต่คนหนึ่งสวยกว่าอีกคนหนึ่ง  
คนที่สวยกว่าย่อมที่จะเด่นกว่าอีกคนหนึ่งเสมอ   เพราะมีความสวยเป็นสิ่งเร้านั่นเอง  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ก็เช่นกันฝากข่าวด้วยรู้ถ่ายที่ชัดเจน  มีบุคคลส าคัญอยู่ในภาพและเขียนบรรยายใต้ภาพ  
(Caption)  ด้วยภาษาที่ถูกต้อง  เข้าใจง่าย ตลอดจนร้อยเรียงเป็นสาระอย่างสมเหตุสมผลถูกส่งผ่าน  
(Release)  ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมย่อมมีโอกาสมากในการที่จะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน
สื่อเพ่ือเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย  นอกจากนี้กิจกรรมทางการตลาดที่มีความแปลกและยังไม่เคยมีใคร
ท ามาก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งเร้าที่ดีสามารถดึงดูดความสนใจจากสาธารชน   ดังนั้นสิ่งเร้าจึงเป็น
องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีบทบาทและส่งผลโดยตรงกับงานประชาสัมพันธ์ 

13. ความตั งใจ (Intention) ในการสื่อสารผู้ส่งสารมีความตั้งใจหรือมีวัตถุประสงค์
ในการส่งสาร 3 ระดับ คือ 

13.1   ต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจ  (Cognitive) ข้อนี้ เป็น
วัตถุประสงค์อันดับแรกและเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุดเพราะเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือแจ้งให้คนทั่วไปรับรู้
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การชี้ให้เห็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น หัวใจของวัตถุประสงค์นี้อยู่ที่เนื้อหา
เท่านั้น ดังนั้นในการสื่อสารถ้าเราเลือกใช้ค าได้อย่างถูกต้องมีการเรียบเรียงที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายก็
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อนี้ได้แล้ว 

13.2   ต้องการให้เกิดความรู้สึก  (Affective)  ข้อนี้เป็นการสื่อสารที่ต้องการผล
ทางด้านความรู้สึกของผู้รับข่าวสาร  เช่น  ต้องการเปลี่ยนใจคนจากชอบน้อยให้ชอบมากขึ้น  จากไม่
ชอบเป็นชอบ  จากรักกลายเป็นเกลียด  เป็นต้น  วัตถุประสงค์ข้อนี้จะเป็นการสื่อสารที่ยากขึ้นกว่าข้อ
แรกเพราะมิใช่เป็นเพียงการส่งข่าวสารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ   เปลี่ยน
ความรู้สึกของผู้รับสารด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะการที่เราจะให้มนุษย์ท าอะไรอย่างหนึ่งที่เขาไม่เคย
ท ามาก่อน  เขาย่อมสงสัยว่า  เมื่อท าไปแล้วเขาจะได้อะไร  บางคนอาจถามเราตรง ๆ  แต่บางคนก็ได้
แต่คิดในใจ  ฉะนั้นในการที่เราจะเปลี่ยนใจคนหรือจูงใจคนนั้น  เราต้องใช้จุดเว้าวอนหรือจุดจับใจ  
(Appeal)  ให้เหมาะกับแต่ละคน  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นการรับด้านกายภาพ  เช่น  แก้ว  แหวน  เงิน  
ทอง  บ้าน  รถยนต์  เท่านั้น  แต่สามารถให้ทางด้านจิตวิทยาก็ได้  เช่น  คนที่ท าบุญ  ก็จะได้รับความ
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สบายใจว่าได้ช่วยคนยากจน  คนพิการ  เป็นต้น  ฉะนั้นในการสื่อสารเราจึงต้องหาสิ่งเร้าใจหรือ
สิ่งจูงใจ  หรือสิ่งที่จะไปให้ประโยชน์ให้ตรงประเด็น  ตรงกับความคิดของผู้รับสาร  เพราะผู้รับมองว่า
สิ่งที่น าไปเสนอไม่เป็นประโยชน์กับเขา  เขาก็จะไม่ท าตามและการสื่อสารก็ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์
ได ้

13.3 ต้องการให้เกิดพฤติกรรม  (Behavioral)  วัตถุประสงค์ข้อนี้ต้องการให้คน
ประพฤติปฏิบัติโดยหนักที่การให้ค าแนะน าหรือค าสอน  (Instruction)  ว่าให้ท าอะไร  เพียงไหน  
ตลอดจนเป็นความต้องการที่จะให้ผู้รับสารเกิดการปฏิบัติได้   เช่น  เปลี่ยนจากไม่ท าเป็นการท า  
เปลี่ยนจากท าไม่เป็นให้เกิดการท าเป็นและเกิดความช านาญขึ้น  เป็นต้น 
 

14. กาลเทศะ (Time and situation) ในการสื่อสารนั้นต้องมีกาลเทศะ เรื่อง
เดียวกันถ้าพูดในสถานที่หรือเวลาที่ต่างกันก็จะได้รับผลต่างกัน  เช่น  การไปทวงเงินคนขณะที่เขา
โกรธอยู่กับเวลาที่เขาอารมณ์ดีย่อมได้ผลต่างกัน  หรือ  เรามีเพ่ือนเป็นชาวต่างชาติ  แต่เราไม่ถนัดที่
จะพูดภาษาอังกฤษ  เมื่อเวลาอยู่กันเป็นกลุ่มจึงพูดภาษาไทย  เพ่ือชาวต่างชาติคนนั้นก็ฟังภาษาไทย
ไม่ออก  จึงท าให้เขาเกิดความกังวลว่าเราก าลังกล่าว  นินทาเขาหรือเปล่า  ซึ่งท าให้เขาเกิดความรู้สึก
ที่ไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นต้น  ฉะนั้นในการสื่อสารเราจึงต้องดูกาลเทศะด้วยส าหรับกระบวนการ
สื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ กาลเทศะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญ   
แผนงานประชาสัมพันธ์ต้องถูกส่งผ่าน  (Launch)  ช่องทางการสื่อสารอย่างทันกาล  สาระเนื้อหาต้อง
สอดคล้องกันสถานการณ์  ผู้รับสารจะยอมรับข้อมูลข่าวสารทางการประชาสัมพันธ์แบบไหน  
ตรงไปตรงมา  (Direct)  หรือทางอ้อม  (Indirect)  คู่แข่งพูดอะไรไปบ้างและในสถานการณ์นี้  เรา
ควรพูดเหมือนคู่แข่งหรือพูดในอีกมุมมองหนึ่งข้อมูลสาระที่มีจะพูดทีเดียวทั้งหมดเพ่ือความแรกหรือ
ขยักไว้ทีละนิดเพ่ือให้เกิดการติดตาม  แผนแต่ละแผนมีระยะเวลาเท่าไหร่  แผนถัดไปจะเริ่มเมื่อใด  
จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะมีการใช้แผนถัดไปให้เร็วขึ้นหรือเลื่อนออกไปให้ช้าลงมากน้อย
แค่ไหน  อย่างไร  เป็นต้น 

15. อ านาจ (Power)  กลไกของการสื่อสารเป็นกลไกที่แฝงไว้ด้วยอ านาจ   เช่น  
ค าสั่ง  ค าเรียกร้อง  ขณะที่เราปฏิสังสรรค์กันนั้นเราพยายามที่จะมีอ านาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง  คือ  พูด
เพ่ือให้เป็นด้วยกับเรายอมรับเรามองว่าเราเป็นคนดีต้องการแสดงภูมิปัญญาต้องการล่วงรู้ความรู้สึก
และทัศนคติของอีกฝ่ายหนึ่งต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แสวงหาความรู้  ข้อมูลจากอีกฝ่าย  ชักจูง  โน้มน้าว  
ฯลฯ  วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  เหล่านี้  ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้ที่ท าการสื่อสาร
ที่ต้องการมีความอ านาจต่ออีกฝ่าย  หรืออ านาจที่มีต่อกันและกัน  ถ้าหันมามองกลไกของงาน
ประชาสัมพันธ์  เราต้องการสร้าง  (Build)  ภาพพจน์ที่ดี  เสริม  (Re – enforce)  ตอกย้ าข่าวสาร
สาระที่ยังไม่ชัดเจนให้ชัดเจนมากขึ้น  (Re – enforce  the  message)  เปลี่ยนระบบความคิดของ
ผู้ รั บสารหรือกลุ่ ม เป้ าหมายเสี ย ใหม่   (Correct  pattern  of  thought)  ชักจู ง ให้ เชื่ อและ  
(Persuade)  เกิดพฤติกรรม  (Action)  หรือการกระท าตามที่ผู้ท าการประชาสัมพันธ์ต้องการในที่สุด  
การที่ผู้รับสารกระท าตามหรือคิดเหมือนที่ผู้ท าการประชาสัมพันธ์ต้องการจะให้เป็นนั้นก็เท่ากับผู้รับ
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สารได้รับอิทธิพลจากผู้ท าประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกทางงานประชาสัมพันธ์ที่แสดงแฝงไว้ด้วยอ านาจ
จากผู้ท าการประชาสัมพันธ์ 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ 

2.6.1 แนวคิดพื นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ   
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารปกครองเป็นหลักคิดที่รัฐบาลใน

ประเทศเสรีประชาธิปไตยต่างๆ ให้ความสนใจ เพราะเป็นการบริหารราชการที่ประชาชนเรียกร้อง 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นให้การบริหาร
ราชการ การตัดสินใจ การให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการด าเนินนโยบายสาธารณะต่างๆ เป็นไป
อย่างสุจริตโปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการ
ตัดสินใจที่รอบคอบ เป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
โดยรวม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเกิดการบริหารราชการที่
สุจริตโปร่งใสมากข้ึน 

จากความพยายามในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐมากขึ้น 
หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องปรับระบบการบริหารราชการให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเรียกว่า   การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
หมายถึง การจัดระบบการบริหารราชการ การจัดโครงสร้าง ทัศนคติในการบริหารราชการ และการ
ก าหนดแนวทางที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาท
ในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินกิจกรรมของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

การบริหารราชการแบบมีสวนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในภาครัฐอาจจะด าเนินการได้ในหลายมิติ  ตามความเหมาะสมและความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนในแต่ละสั งคม   องค์กรที่ เ รี ยกตนเองว่ า  International Association for Public 
Participation (IAP2) ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติได้ศึกษาและก าหนดระดับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนไว้ 5 ระดับ เพ่ือที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐจะเลือกตัดสินใจออกแบบการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม จากระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐ  ตั้งแต่
ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด  ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้นในระดับที่ 5 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ (To Inform) เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นน้อยสุดซึ่งเป็นสิทธิ
พ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่
ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

ระดับที่ 2 การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ/
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  อย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน า
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ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การ
ตัดสินใจ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (To Consult) 

ระดับที่ 3 เป็นระดับที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างาน โดย
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับ
ภาคประชาชน (To Involve) การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาค
ประชาชนเข้าร่วม 

ระดับที่ 4 การที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมี
บทบาทเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (To Collaborate) 

ระดับท่ี 5 การเสริมอ านาจประชาชน (To Empower) เป็นระดับที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเข้ามา
ทดแทนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด าเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของด าเนินภารกิจและ ภาครฐัมีหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น 
 

 

แผนภาพที่ 2.4 ระดับการเพิ่มขึ นขงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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2.6.2 กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบราชการสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
เพ่ือให้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง

แบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 มีทิศทางและแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
ทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจ
บางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือหรือความ
เป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน โดยสรุปกลยุทธ์การส่งเสริมระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ใน 2 ด้าน คือ 

1. ทบทวนบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้
เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ 

- ส่งเสริมให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ 
รวมทั้งส ารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์  หรือสอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของ ประชาชน
เป็นส าคัญ 

-  วางระบบการบริการสาธารณะทางเลือก (Alternative Service 
Delivery) ตลอดจนพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ และศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามา
ด าเนินการแทนภาครัฐ 

2. ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 
- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับ

เอกชน (Public-Private- Partnership : PPP) เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่
สามารถด าเนินการ ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการ
ด าเนินการแบบ ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ
แทนภาครัฐ(Contestability) ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองและ
ภาคเอกชน สามารถด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด 
เพ่ือให้ ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะ
ยาว ตลอดจนท าให้ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและ ระดับ
การให้บริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่วางไว้
ได้อย่างแท้จริง 
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- เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการ
สาธารณะแทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงานใน
ลักษณะหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ที่การ
ร่วมกัน ด าเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

- พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย (Networked 
Governance) โดยการ ปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้
สามารถเชื่อมโยง การท างานและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ให้เกิดการพึ่งพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่ 
ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เชื่อมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ ด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเครือข่าย 

2.7.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย (Network)  
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่

สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของ
คนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร 
ซึ่งกันและกัน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) ประเด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 

 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
 กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกัน

และกัน  
 การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความ

เป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 
การเชื่อมโยง ในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง 

“รวมกัน”  เพ่ือพูดคุยสนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอา
ก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอา
อิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นก าแพงโดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ  และก็ไม่ใช่
เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกันเพียงเพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ด้วย และไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพ่ือสะดวกแก่การติดต่อ   
การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพ่ิมขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น 
การกระท าเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพ่ือจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น  แต่กองอิฐในถุง
ก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ  

ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิก
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ
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ตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือ
มีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะ
ยาวก็ได้ 

การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ 
จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) ในลักษณะที่
มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1 > 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็น
เครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 

2.7.2 องค์ประกอบของเครือข่าย  
1) เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิด

คิดว่าเป็นเครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็
ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา 
หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อ
ระหว่างสมาชิก ดังนั้น การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้
สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม 

เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  
1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual 

interests/benefits) 
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders 

participation) 
5. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
6. มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 
7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

2) มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (Common perception) 
สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึง

เหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น เครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน  ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  

การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะ
ประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มอง
ปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมี
ความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์  ในการท างาน แต่ความ
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แตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (Process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคน
ยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) 
วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่

เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง  มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อน
คลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทางตรงกันข้าม  ถ้าวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย   พฤติกรรมของสมาชิก
กลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลา
มากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมี
วิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากท่ีสุดแม้จะไม่ซ้อนทับ
กันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  

4) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( Mutual interests/benefits) 
ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและ

ผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นความต้องการ (Need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจใน
ตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ  
ฯลฯ  

สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็น
ของตัวเอง (Human needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขา
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น 

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
เครือข่าย จ าเป็นต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน  แต่
ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็น
เข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่
สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้น
ก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

  
5 )  กา รมี ส่ ว น ร่ ว มของสมาชิ กทุ กคน ใน เครื อข่ า ย  ( Stakeholders 

participation)  
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากใน

การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคน
อยู่ ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ  (horizontal 
relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) 
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ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของ
สมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ  เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

6) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( Complementary relationship)  
องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิก

ของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีก
ฝ่ายหนึ่ง แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เพ่ิมขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ต่างคนต่างอยู่  

7) การเก้ือหนุนพ่ึงพากนั (Interdependence)  
เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้   เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  ไม่
สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จ าเป็นต้อง
พ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียว
แน่น จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่าย
ล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย  การ
เกื้อหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  

8) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)  
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อน

หินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การ
พบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน  โดยที่
ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย  

ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน 
(Reciprocal exchange)  มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange)  ยิ่ง
สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยง
แน่นแฟ้น มากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  

องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนก
ระหว่างเครือข่ายแท้ กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย  
 

2.7.3 การก่อเกิดของเครือข่าย  
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆ กัน 

แบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
1) เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  
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เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือ
ประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  
ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้น
ภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนใน
ชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดย
จัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป หรือมี
การขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุม
ต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น 

เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้น
แล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  

2) เครือข่ายจัดตั ง  
เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของ

ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการ 
ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการ
ท างานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะ
ได้รับการชี้แนะที่ดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคง
รักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะ
ก่อตั้ง 

3) เครือข่ายวิวัฒนาการ  
เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิด

จากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกัน
ด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัว
กัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรง
กระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกที่ดี  เมื่อได้รับการ
กระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งท านองเดียวกันกับ
เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น  เครือข่ายผู้สูงอายุ 
เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

2.7.4 ปรัชญาการสร้างเครือข่าย  
การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การน าเครือข่ายต้องมี LINK  หมายถึง “การเข่ือมโยง” 
L – Learning การเรียนรู้  
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I – Investment การลงทุน  
N – Nature การฟูมฟักบ ารุง  
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINK หมายถึง การ

เชื่อมโยง  
2.7.5 การสร้างเครือข่าย  (Networking) 

การสร้างเครือข่าย หมายถึงการท าให้มีการติดต่อ  สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ
มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบ
ติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

2.7.6 ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย  
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอด

กันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิด
ประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูล
ข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะ
ออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได ้

การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้
บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กร
ที่อยู่นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

2.7.7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความย่ังยืน 
1. สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะ

ก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม 
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก  ยอมรับใน

รูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก 
3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน 

เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้ม
ประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่าย
ที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ 

4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และ
สม่ าเสมอ 

5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ 
เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
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6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและ

ความช านาญที่มีอยู่ โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความหลากหลายและ
เข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

8. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของ
สมาชิกในเครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  

9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับ
คนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป 

10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการ
ท างานด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

11. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้า
ด้วยกัน 

2.7.8 ผู้จัดการเครือข่าย 

มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเครือข่ายดังต่อไปนี้ 
1. ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นสมาชิกรวมตัวกันท างาน โดยมีกิจกรรม

เป็นสื่อ เช่นการประชุมประจ าปี การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมใหม ่

2. สมาชิกแกนน าต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกัน ส่งข่าวผ่าน
จดหมาย ข่าวของเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวมรวมข้อมูลและตั้งเป็นศูนย์
ข้อมูลของเครือข่ายเพ่ือให้สมาชิกเข้าถึง 

3. สร้างความรักความผูกพันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในกลุ่ม
สมาชิก เริ่มจัดกิจกรรมง่ายๆที่มีโอกาสประสบความส าเร็จร่วมกันก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในกลุ่มสมาชิกเป็นประจ า  จัดเวทีให้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเกิดปัญหา
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มสมาชิก จัดกิจกรรมส่งต่องานที่เก่ียวข้อง 

4. จัดให้มีกระบวนการตัดสินใจโดยให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วม พยายาม
สร้างสภาพแวดล้อมให้มี การเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่รวบอ านาจ ควรแบ่งกันเป็นผู้น า
ตามความถนัด ท าการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตัดสินใจเพ่ือท าให้เกิดการยอมรับ
และเต็มใจที่จะน าผลการตัดสินใจของเครือข่ายไปปฏิบัติ 

5. วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก และเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อ่ืนๆ  จัดระบบการประสานงานให้คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเป็นหน้าที่หลักของสมาชิก
แกนน า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนทุกระดับให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

2.7.9 คุณสมบัติของกลุ่มสมาชิกแกนน า 
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การพัฒนาสมาชิกแกนน าที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายอ่ืนๆ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากคนภายนอก เป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้คนภายนอกอยาก
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายมากขึ้น  สมาชิกแกนน าจะต้องมีการพัฒนากลุ่มเพ่ือให้มี
ความเข้มแข็ง มีวุฒิภาวะสูง มีความเป็นทีม ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มสูง มีการ
สื่อสารทั่วถึงและโปร่งใส มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิก ใช้กระบวนการการตัดสินใจแบบให้ทุก
คนมีส่วนร่วม เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีการประสานงานระหว่างสมาชิกให้ครบถ้วนไม่ตก
หล่นและเป็นเอกภาพ  ประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่ายได้เป็นอย่างดี     
 
 
 

2.7.10 การรักษาเครือข่าย   
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษา

เครือข่ายไว้ ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่าย
ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้  หลักการรักษา
ความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
6. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

1). การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆที่สมาชิก

ของเครือข่ายสามารถกระท าร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหา
กัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฎิสัมพันธ์กัน  เมื่อการปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็
ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่า
เครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว  

ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่
สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนด
โครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
เพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับ
สมาชิกทุกคน ในส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละ
กลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่ม
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ย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
เครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพ่ือ
ประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  เช่น จัดกีฬาสันทนาการ
ระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน  เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ที่
กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียน
กันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 

2). การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้

ยั่งยืนต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธ์ ภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไข
อย่างทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข่ายได้  ดังนั้น  ควรมีการจัด
กิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเสมอ
ไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น   

นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการ
รักษาสัมพันธภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดง
ความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกัน
ใหม่ นอกจากนี้ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน   เช่น ในการจัด
โครงสร้างองค์กรควรแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานที่
สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่เหมาะสม การก าหนด
กติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 

3). การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียง

พอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้
สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน 
ดังนั้นควรท าการวิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัด
กลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ 
อันจะน าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง   

ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่ งจูงใจ  ควรเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้อง
สร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  เพ่ือสร้างทักษะผูกพัน
ระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับ
ลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา 
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ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงาน
พัฒนาสังคมที่มักจะไม่มีค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอื่นมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (esteem needs) ที่อยู่ในรูป
ของอ านาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคม  เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป 
“สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม  เช่น การ
ประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้
เขาปรารถนาอยากที่จะได้ และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรง
เพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง 

 
 
4). การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  

หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป  เนื่องจากขาดแคลน
ทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร  ที่
ส าคัญคือเงินทุนในการด าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  หากได้รับ
การสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการ
ด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้ 

5). การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา   
เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วย
ให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่
ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อ มูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรม
คุณลักษณะการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่า 

6). การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้องประสบกับ

ความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อน
เพ่ือสานต่อภารกิจของเครือข่าย จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส าคัญ  
คือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อ
สมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 

2.7.11   ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย 
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การสร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพัฒนา มีแนวโน้มที่จะเป็นการ
สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่ท างานพึ่งพิงซึ่งกันและกัน มากกว่าที่จะแข่งขันกัน ทฤษฎีและ
แนวคิดที่อธิบายการสร้างเครือข่ายการท างาน ได้แก่  

1). ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) อธิบายถึงการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะท าให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้โดยสมัคร
ใจ ก็คือ แต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความ
เต็มใจที่จะประสานกันหรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

2). แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) เป็นการผนึกก าลังในลักษณะที่
มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1 > 2  หมายความว่า การรวมพลังกันท างานน าไปสู่ผลลัพธ์
ที่มีคุณค่าหรือเข้ม แข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะท างานโดยโดดเดี่ยว  

 

 2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู (2555) ท าการวิจัยเรื่องการส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  ปีงบประมาณ 2555 ครั้งนี้ โดย
การเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มา ติดต่อราชการโดยสุ่มแบบง่าย จ านวน 100 คน โดยการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็นคือข้อมูล ทั่วไป ข้อมูลด้านการบริการ ข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสิ่งอ านวยความ สะดวก และผลจากการให้บริการและน าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์  โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62 
เพศหญิงร้อยละ 36 ด้านอายุส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 40 และ 31-40 ปี ร้อยละ 40 รองลงมา
อายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10  และไม่ต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 6 ส่วนอายุ 41-50 ปี ร้อยละ4 ในด้าน
การศึกษาพบว่าต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 66 ปริญญาตรี ร้อยละ 30 และสูงสุดปริญญาโท ร้อยละ 4 
ด้านอาชีพพบว่ามีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่ ร้อยละ  70 รับราชการ ร้อยละ 16 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10 และพนักงานของรัฐ ร้อยละ 4  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร พบว่า เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี, การตั้งใจในการให้บริการและการน าไปปฏิบัติ, ความสุภาพในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่, มีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนประชาชนมี
ความพึงพอใจระดับพอใช้ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมี
ความชัดเจน มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย มีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว  และ มี
เอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน มีตู้แสดงความคิดเห็น หรือรับแบบ
ประเมินการบริการ มีผังล าดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใช้  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า สถานที่ให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
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สถานที่ให้บริการ และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้  

ในด้านการให้ค าแนะน าการ ปรับปรุงการให้บริการ ส่วนให้ให้ค าแนะน าในด้าน
ขั้นตอนบริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านเกมส์ คาราโอเกะที่รวดเร็ว การให้ข้อมูลข่าวสารการ
บริการแก่ประชาชนควรมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย การให้บริการของเจ้ าหน้าที่ในหน่วยงานด้าน
ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และด้านสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง จะเห็นได้ว่าจาก
ภาพรวมในการให้บริการของ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ประชาชนผู้ขอรับการบิการมี
ความพึงพอใจโดย ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์และคณะ (2559)ท าการวิจัยเรื่องการส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ54.30เป็นประชาชนร้อยละ83.06มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ29.56ระดับการศึกษาสูงสุดจบ
ปริญญาตรีร้อยละ 47.61ติดต่อรับบริการจากหน่วยงานราชการในจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 39.19
ภูมิภาคที่ติดต่อรับบริการที่กรุงเทพฯและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ34.06รับบริการ ณ สถานที่ยื่นค า
ขอด้วยตนเองร้อยละ 87.56 บริการที่ใช้มากที่สุดคือการช าระภาษี/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมร้อยละ
32.95 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์ที่ดีจากการบริการของหน่วยงานภาครัฐอันดับแรกคือมี
การแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนร้อยละ 87.87รองลงมาคือมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ
ชี้แจงขั้นตอนการยื่นเอกสารร้อยละ 84.31และมีการระบุรายการเอกสารที่ต้องมาน ามายื่นอย่าง
ชัดเจนร้อยละ 84.26ตามล าดับส่วนอันดับน้อยที่สุดคือใน 1 ปีที่ผ่านมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพ่ือมาติดต่อรับบริการจากรัฐลดลง ร้อยละ 61.12  

ในส่วนของความพึงพอใจการให้บริการของรัฐในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 72.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด เป็น
อันดับหนึ่ง ร้อยละ 74.00รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ 73.00 และด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการร้อยละ 71.60 ตามล าดับส่วนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือความรวดเร็วในการ
ให้บริการร้อยละ69.40ส าหรับความพึงพอใจต่อหน่วยงานให้บริการมากที่สุดคือหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางร้อยละ 79.60 รองลงมาคือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นร้อยละ 76.60 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 72.40 ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 70.00ส าหรับ
ความพึงพอใจการให้บริการของรัฐในภาพรวมมากที่สุดคือการขึ้นทะเบียนร้อยละ75.40 รองลงมา
ได้แก่การรับแจ้งร้อยละ 75.00 และการจดทะเบียนร้อยละ 73.60 ตามล าดับ  ส่วนความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือการช าระภาษี/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมร้อยละ 70.00ส าหรับคู่มือส าหรับประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ทราบ มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 62.46และไม่ทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึง
ระยะเวลาในการอนุญาตที่ปรากฏอยู่ในคู่มือส าหรับประชาชนร้อยละ 68.48  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเชิงนโยบายได้แก่การสนับสนุนงบประมาณด้านการ
ประชาสัมพันธ์การบูรณาการการท างานร่วมกันภายในระบบราชการและการส่งเสริมนโยบายอย่าง
ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการได้แก่การตรวจสอบและติดตามการ
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ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้บริการได้เบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุด
เดียวการส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ของสถานที่บริการให้มีความสะอาดเรียบร้อยการอบรมความรู้
ความสามารถและจิตบริการของเจ้าหน้าที่การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้ง
เอกสารและสื่ออีเล็กทรอนิกส์  การเพ่ิมการให้การบริการนอกเวลาราชการ การเผยแพร่คู่มือ
ประชาชนทั้งอักษรปกติ อักษรเบรลล์และภาษามือ  และควรมีการปรับปรุงรูปแบบและระเบียบ
วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนให้มีความสอดคล้องกันภายในหน่วยงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  (2559) ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้ บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 
งาน คือ1) งานบริการกองคลัง 2) งานบริการกองช่าง 3) งานบริการกองสวัสดิการสังคม และ 4) งาน
บริการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของแต่ละงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิจัย
พบว่า 

1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

2. งานบริการกองคลัง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

3. งานบริการกองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

4. งานบริการกองสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.67จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

5. งานบริการสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พบว่า ผู้รับบริการ
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด 

ธนวรรธน์ บริพันธุ์ และประสิทธิ์  ต้อยติ่ง (2553) ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขออนุญาตผลิต น าเข้า และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ของ 
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขออนุญาตผลิต  น าเข้ า  และขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ การศึกษา
ใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยรวบรวมจากตัวอย่างผู้รับบริการขออนุญาตผลิต 
น าเข้า และข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จ านวน 
250 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2553วิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
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ทางสังคมศาสตร์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย   3.25  0.59 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด 
เฉลี่ย 3.54  0.67 รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.53  0.79, 3.49  0.51 และ
3.42  0.76 ตามล าดับ    

การประเมินความเชื่อมั่นในของผู้รับบริการ พบว่า มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย  3.64 0.59 เมื่อพิจารณา
ความเชื่อมั่นเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
ความเชื่อมั่นมากทั้ง 6 ด้าน โดยมีค่าคะแนนความเชื่อมั่นด้านหลักคุณธรรมและหลักความโปร่งใส 
มากที่สุดเท่ากัน เฉลี่ย 3.72  0.75 รองลงมาคือ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักความมีส่วนร่วม และด้านหลักความรับผิดชอบโดยมีค่าคะแนนความเชื่อมั่น เฉลี่ย 3.65  0.70, 
3.63  0.73, 3.57  0.68 และ3.57  0.68 ตามล าดับ    

M. Mahmudul Hasan (2015) ท า ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  E-Government Service 
Research Development: A Literature Reviews ผลการ วิ จั ยพบว่ า  ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐบาล ได้รับความสนใจมากในยุคปัจจุบันเปรียบได้กับการให้บริการที่อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ
สื่ออ่ืนๆ การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ จะอยู่ในรูปแบบของการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(Adoption) การติดตามประเมินผล (Evaluation) การท างานร่วมกัน (Interoperability) และอ่ืนๆ 

Mohammed Ateeq Alanezi และ Ahmed Kamil, shuid Basri (2010) ท างาน
วิ จั ย เ รื่ อ ง  A Proposed instrument Dimensions for Measuring e-Government Service 
Quality ผลการวิจัย พบว่า การเจริญเติบโตของโลกอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) ท าให้หน่วยงานภาครัฐทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีแทนการให้บริการแบบที่เคยเป็นอยู่เดิม (Traditional Services) และได้เสนอ
แนวทางในการวัดคุณภาพการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์ ความ
น่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ระบบความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่ทันสมัย และความ
ง่ายต่อการใช้งาน 

กษมา เทียมเพ็ชร์ (2556) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ด้าน
การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชาชนที่มา
ชาระภาษี ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย กับ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยค่า t-test และ 
One-way ANOVA ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สมรสแล้ว มีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไปและส่วนใหญ่ทราบข่าว 
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีจากสื่อวิทยุและหอกระจายข่าว นอกจากนี้ยังพบว่า ในภาพรวม 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ในระดับมาก เมื่อท าการจัดอันดับพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ การ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จากสื่อวิทยุและหอกระจายข่าว เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ (ป้ายโปสเตอร์) สื่อบุคคล และสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) ตามลาดับ และผลการทดสอบ 
สมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
ทางสถิติ .05 ส่วนด้านอายุ สถานภาพสมรสและรายได้ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

พิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์ (2559)  เรื่องการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพและ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ  ขั้นตอนในการก าหนดกรอบ
เนื้อหาจะต้องศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนจากทั้งเอกสารงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเพ่ือให้ได้ประเด็นเนื้อหาที่ครอบคลุมกับบทเรียนมากที่สุด และ ขั้นตอนการ
จัดท าเนื้อหา เป็นขั้นตอนการวางโครงเรื่องและก าหนดรายละเอียดเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของบทเรียนพบว่า การพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ ของการพัฒนาเนื้อหาการพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วยขั้นตอนการแปลง
เนื้อหาบทเรียนมาเป็นบทถ่ายท าวีดี ทัศน์ (สคริปต์) ก าหนดทีมงาน ผู้ด าเนินเรื่อง สถานที่ รูปแบบ
ของสื่อต้องมีความเหมาะสมกับบทเรียน และกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย ตลอดจนการตัดต่อและเพ่ิม 
กราฟฟิคและเทคนิคพิเศษ เพ่ือให้สื่อวีดิทัศน์ที่ ผลิตได้มีความน่าสนใจมากท่ีสุด 
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2.9 นิยามปฏิบัติการ 

2.9.1 งานบริการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องซึ่งอาจจะเป็น
ของรัฐหรือเอกชนด าเนินงานด้านการบริการให้แก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนร่วม หรือส่วนบุคคล 

2.9.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  หมายถึง การด าเนินงานที่สามารถผลักดัน
นโยบายหรือยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

2.9.3 การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนสามารถ
รวมตัวกันเป็นองค์กรทางสังคมโดยมีการจัดการและการแก้ปัญหาโดยชุมชน 

2.9.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดแล้วกลุ่มจังหวัด  
หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการในงานวิจัยนี้
หมายถึง ปัจจัยด้านองค์ความรู้ระเบียบและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
 
 

การด าเนินงานโครงการ เรื่อง “การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

3.1 วิธีการศึกษาและด าเนินงาน 

3.1.1 ทบทวนเอกสาร คู่มือ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการด าเนินงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน ในระบบการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

3.1.2 ศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบส ารวจความคิดเห็นทั้งการลงพ้ืนที่ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตรและการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการการพัฒนาแบบส ารวจ ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลและบริบทของ
องค์กร โดยใช้วิธีและเครื่องมือในการศึกษา ผ่านการทบทวนวรรณกรรม (Literature Study), การ
สัมภาษณ์ (Interview) และการศึกษาบริบทองค์กรโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model) น ามา
สู่เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้รับบริการ 

3.1.3 การศึกษาและการด าเนินงานในเชิงปริมาณเกี ่ยวกับการส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที ่ยว  
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จ ังหว ัดแบบบูรณาการ  ประกอบด้วยประชาชนผู ้ร ับบร ิการและเจ ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบ ัต ิงานใน
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ จ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ชุด ใน 77 จังหวัด (จังหวัดละ 30 
ชุด จ านวน 77 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,310 
ชุด) โดยใน 1 จังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที ่ยว  ด้านการเกษตร และด้าน
อุตสาหกรรม อย่างละ 10 ชุดโดยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5 ชุดและประชาชนผู้ใช้บริการจ านวน 
5 ชุด รวมทั้งสิ้นจังหวัดละ 30  ชุด) 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที่ 

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

 

 

  87 

3.1.4 ประมวลผลวิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวม
การค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

3.1.5 น าผลการส ารวจมาออกแบบค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนจ านวน 3  จังหวัดในภูมิภาคที่ส าคัญในภูมิภาคที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี และภาคใต้จังหวัด
สงขลา ซึ่งครอบคลุมในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฯทั้ง 3 ด้าน  

3.1.6 จัดท าผลการส ารวจความคิดเห็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับงานที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวม
การค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

3.1.7 จัดท าแนวทางหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับผลการส ารวจเชิงปริมาณ 
และการสนทนากลุ่ม ในการพัฒนาการด าเนินงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน เพ่ือน าไปปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 
 3.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.2.1 การศึกษาและการด าเนินงานในเชิงปริมาณเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการ
ลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วย
ประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐจ านวนทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่า 2,000 ชุด ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดังนี ้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้  

- ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประเภทของหน่วยงานที่ติดต่อรับบริการ และลักษณะช่องทางที่ติดต่อรับบริการ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศอายุ และ
ประเภทของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน 
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2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

- แบบสอบถามประชาชน ประกอบด้วย การรับรู้เกี่ยวกับคู่มือประชาชน 
ประสบการณ์ท่ีได้รับการบริการจากภาครัฐ และการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของ
จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความพร้อมต่อการ
ให้บริการของภาครัฐ และการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3.2.2 การศึกษาและการด าเนินงานในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก  
(In-depth interview)/ การประชุมกลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
การลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐใน
ประเด็นดังนี ้

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ของประชาชน และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 
2) ความคิดเห็นในการบริการและแนวทางการแก้ปัญหา ในประเด็นปัญหา

ประกอบด้วย ด้านองค์ความรู้ระเบียบและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวม
การค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 การศึกษาและการด าเนินงานในเชิงปริมาณเกี ่ยวกับการส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที ่ยว  
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จ ังหว ัดแบบบูรณาการ  ประกอบด้วยประชาชนผู ้ร ับบร ิการและเจ ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบ ัต ิงานใน



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที่ 

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

 

 

  89 

กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ จ านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ชุด ใน 77 จังหวัด (จังหวัดละ 30 
ชุด จ านวน 77 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,310 ชุด) โดยใน 1 จังหวัด
ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม อย่างละ 10 ชุด
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5 ชุดและประชาชนผู้ใช้บริการจ านวน 5 ชุด รวมทั้งสิ้นจังหวัดละ 
30  ชุด) 

3.3.2 สรุปและวิเคราะห์ผลการส ารวจในเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  การเกษตร 
และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ  

3.3.3 น าผลการส ารวจเชิงปริมาณมาออกแบบค าถามเชิงคุณภาพในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ข้าราชการระดับผู้บริหาร / การประชุมกลุ่ม (Focus group) 
เกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วยประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ านวน 
3 จังหวัดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้อย่างละ 1 จังหวัด 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา

ครบถ้วน และท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว  ได้ด าเนินการลงรหัส (Coding) 
ตามข้อมูล และน ามาประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) การให้คะแนนตามล าดับ 5,4,3,2 และ 1 ตามแบบ
ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) ได้ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดระดับคะแนนเท่ากับ  1    คะแนน 
  ความเห็นที่ไม่เห็นด้วย               ก าหนดระดับคะแนนเท่ากับ   2   คะแนน 
  ความเห็นที่ไม่แน่ใจ                   ก าหนดระดับคะแนนเท่ากับ   3   คะแนน 
  ความเห็นที่เห็นด้วย                   ก าหนดระดับคะแนนเท่ากับ   4   คะแนน 
  ความเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง        ก าหนดระดับคะแนนเท่ากับ   5   คะแนน 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีเชฟ
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เฟ ส าหรับเกณฑ์ในการแปลระดับคะแนนเฉลี่ยการกระท านั้น ก าหนดเกณฑ์ในการแบ่งเท่ากันทุกช่วง
ชั้นดังนี้ 
                        ค่าเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80   อยู่ในเกณฑ์ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60   อยู่ในเกณฑ์ความเห็นที่ไม่เห็นด้วย 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40   อยู่ในเกณฑ์ความเห็นที่ไม่แน่ใจ 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20   อยู่ในเกณฑ์ความเห็นที่เห็นด้วย 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00   อยู่ในเกณฑ์ความเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดน ามาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
(Percent) 
  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ มาตรการสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาบ้าในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน โดยใช้ วิเคราะห์ข้อมูลตามค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) 

3.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
1) จัดกลุ่มของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงไว้ด้วยกัน 
2) การเรียบเรียงข้อมูล จัดล าดับเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสังเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ในการ

ด าเนินงาน  
4) สรุป และอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดท ารูปเล่ม

น าเสนอผลการส านวจและการด าเนินงานให้แก่หน่วยงาน  
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บทที่ 4 

การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการส ารวจ 

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่
ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มี
การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการส ารวจ ดังต่อนี้ 

4.1 การสรุปการวิเคราะห์ผลส ารวจ 
4.2 การสรุปการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
4.3 การอภิปรายผลการด าเนินงาน 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.5 หลักสูตรการอบรมผู้บริหารในพ้ืนที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.6 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการส ารวจ 
4.7 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

4.1 การสรุปการวิเคราะห์ผลส ารวจ 

การด าเนินการส ารวจภายใต้ “โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารใน
พ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” ท าการด าเนินงานและศึกษาทั้งในเชิงปริมาณละเชิงคุณภาพผ่านการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประชาชนผู ้รับบริการและเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้จังหวัดที่ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ด้าน
การเกษตรและด้านอุตสาหกรรม และน ามาประมวลผลทางสถิติ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ผลส ารวจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
1) ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ผลจากการส ารวจข้อมูล ผ่านกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 
1,165 คน น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 625 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.65 และเพศหญิง จ านวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 46.35 โดยส่วนใหญ่มีช่วง
อายุอยู่ที่ 26 - 35 ปี จ านวน 489 คิดเป็นร้อยละ 41.97 ซึ่งมีหน่วยงานด้านการเกษตร จ านวน 389 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.39 หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม / ด้านการลงทุนรวมการค้าชายแดน  
จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 33.65 และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จ านวน 384 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.96 รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน  
(n = 1,165) 

ร้อยละ 

ภูมิภาค   
 กรุงเทพมหานคร 25 2.15 
 ปริมณฑล 75 6.44 
 ภาคเหนือตอนบน 120 10.30 
 ภาคเหนือตอนล่าง 135 11.59 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 180 15.45 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 120 10.30 
 ภาคตะวันออก 165 14.16 
 ภาคตะวันตก 135 11.59 
 ภาคใต้ตอนบน 105 9.01 
 ภาคใต้ตอนล่าง 105 9.01 

เพศ   
 ชาย   540 46.35 
 หญิง 625 53.65 

อายุ   
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  23 1.97 
 26 - 35 ปี 489 41.97 
 36 - 45 ปี 475 40.77 
 46 – 55 ปี 142 12.19 
 มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 36 3.09 

ประเภทของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน   
 หน่วยงานด้านการเกษตร 389 33.39 
 หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม / ด้านการลงทุน

รวมการค้าชายแดน 
392 33.65 

 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 384 32.96 
 

2) ความพร้อมต่อการให้บริการของภาครัฐ 
ผลจากการส ารวจข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความพร้อมต่อ

การให้บริการของภาครัฐ พบว่า ภาครัฐมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน จ านวนร้อยละ 
99.91 รองลงมาคือ ภาครัฐมีการให้บริการ ในช่วงพักกลางวัน จ านวนร้อยละ 99.83 หน่วยงานจัดให้
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มีระบบบัตรคิว  และมีการระบุรายการเอกสารที่ต้องน ามายื่นอย่างจัดเจนและครบถ้วน จ านวน 
ร้อยละ 99.66  จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาดและปลอดภัย จ านวนร้อยละ 99.31 
หน่วยงานมีการประกาศคู่มือส าหรับประชาชนไว้อย่างชัดเจน  จ านวนร้อยละ 99.06 หน่วยงานจัดให้
มีจุดแรกรับเอกสาร จ านวนร้อยละ 98.71 ช่องทางติดต่อ และร้องเรียนผ่านระบบ Online จ านวน
ร้อยละ 99.06  การน าระบบเทคโนโลยีมาให้ในการให้บริการจ านวนร้อยละ 95.79 เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารและชี้แจงขั้นตอนการยื่นเอกสาร และการแสดงระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน จ านวนร้อยละ 93.91 เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้เสร็จตามระยะเวลาที่  การประกาศก าหนด
ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ชัดเจนจ านวนร้อยละ 92.62  เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จทุก
ขั้นตอนในจุดเดียวจ านวนร้อยละ 92.62  และสุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จทุก
ขั้นตอนในจุดเดียว จ านวนร้อยละ 87.81 ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการส ารวจความพร้อมต่อการให้บริการ ของภาครัฐ 

ประเด็นด้านความพร้อมต่อการให้บริการ 
ของภาครัฐ 

ใช่ ไม่ใช่ อันดับ 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

1. การแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 1,164 99.91 1 0.09 1 
2. การแสดงระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 1,094 93.91 71 6.09 11 
3. การระบุรายการเอกสารที่ต้องน ามายื่นอย่างจัด

เจนและครบถ้วน 
1,161 99.66 4 0.34 3 

4. การประกาศก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ที่ชัดเจน 

1,079 92.62 86 7.38 14 

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและชี้แจงขั้นตอน
การยื่นเอกสาร 

1,094 93.91 71 6.09 11 

6. เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1,090 93.56 75 6.44 13 

7. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จทุก
ขั้นตอนในจุดเดียว 

1,023 87.81 142 12.19 16 

8. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 1,031 88.50 134 11.50 15 
9. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาด

และปลอดภัย 
1,157 99.31 8 0.69 5 

10. หน่วยงานมีการประกาศคู่มือส าหรับประชาชน
ไว้อย่างชัดเจน 

1,154 99.06 11 0.94 6 

11. หน่วยงานจัดให้มีระบบบัตรคิว   1,161 99.66 4 0.34 3 
12. หน่วยงานจัดให้มีจุดแรกรับเอกสาร  1,150 98.71 15 1.29 7 
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ประเด็นด้านความพร้อมต่อการให้บริการ 
ของภาครัฐ 

ใช่ ไม่ใช่ อันดับ 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

13. มีจ านวนผู้ให้บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ 1,120 96.14 45 3.86 9 

14. มีการให้บริการ ในช่วงพักกลางวัน 1,163 99.83 2 0.17 2 
15. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาให้ในการให้บริการ 1,116 95.79 49 4.21 10 
16. มีช่องทางติดต่อ และร้องเรียนผ่านระบบ 

Online 
1,141 97.94 24 2.06 8 

 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการ
ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ผลจากการวิ เคราะห์ความคิดเห็น พบว่า การบริการที่สนับสนุน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่
ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.56, S.D. = .389) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัย พบว่า การบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.63, S.D. = .413) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายความร่วมมือ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.55, S.D. = .368) ด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.53, S.D. = .407) และสุดท้าย คือ ด้านองค์
ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.52, S.D. = .365) ตามล าดับ  
ดังรายละเอียดตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ผลการส ารวจปัจจัยด้านการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยด้านการบริการที่สนับสนุน 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

ด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ 4.52 .365 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 4.63 .413 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 4.53 .407 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 
ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ 4.55 .368 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

รวม 4.56 .389 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 

 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
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3.1) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการ
ปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (X̅ = 4.52, S.D. = .365) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.77, S.D. = .468) รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการด าเนินงานให้บริการส่งเสริม
และแก้ปัญหาในพ้ืนที่ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.58, S.D. = .281) การปรับปรุงเนื้อหาองค์
ความรู้และระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสม ทันสมัยต่อการน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.51, S.D. = 715) มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นองค์ความรู้
และระเบียบปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.48, S.D. = .549) ความ
ถูกต้องและรวดเร็วของการจ่ายงบประมาณและเงินทุนสนับสนุน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
(X̅ = 4.48, S.D. = .670) ความสามารถน าองค์ความรู้และระเบียบปฏิบัติของรัฐน าไปใช้ในการท างาน
ได้จริง อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.45, S.D. = .586) และสุดท้าย ความเพียงพอของการ
สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือการท างานและพัฒนางานบริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(X̅ = 4.43, S.D. = .548)  ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ผลการส ารวจปัจจัยด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ 

ด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

1. ความสามารถน าองค์ความรู้และระเบียบ
ปฏิบัติของรัฐน าไปใช้ในการท างานได้จริง 

4.45 .586 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 

2. การปรับปรุงเนื้อหาองค์ความรู้และระเบียบ
ปฏิบัติให้เหมาะสม ทันสมัยต่อการน าไปใช้
ในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต 

4.51 .715 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

3. ความเพียงพอของการสนับสนุนข้อมูลและ
องค์ความรู้เพื่อการท างานและพัฒนางาน
บริการ 

4.43 .548 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 

4. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ และระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับประชาชน 

4.77 .468 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

5. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นองค์
ความรู้และระเบียบปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบ 

4.48 .549 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที ่
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ด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

6. ความถูกต้องและรวดเร็วของการจ่าย
งบประมาณและเงินทุนสนับสนุน  

4.48 .670 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

7. ความรวดเร็วในการด าเนินงานให้บริการ
ส่งเสริมและแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 

4.58 .281 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

รวม 4.52 .365 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 
 

3.2) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
(X̅ = 4.63, S.D. = .413) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การติดตามและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.63, S.D. = .482) รองลงมา คือ การ
สร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ประชาชนเพ่ือประหยัดเวลาในการติดต่อราชการ  อยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.70, S.D. = .486) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ มีความสะดวก 
ง่ายและเป็นหมวดหมู่ ในการเรียกใช้บริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.65, S.D. = .537) 
การน าเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.58, S.D. = .521) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความทันสมัยของข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.55, 
S.D. = .684) และสุดท้ายความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.54, S.D. = .741) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 ผลการส ารวจปัจจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

8. การน าเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.75 .521 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

9. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.54 .741 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที ่

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 
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ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ มี
ความสะดวก ง่ายและเป็นหมวดหมู่ ในการ
เรียกใช้บริการ 

4.65 .537 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

11. การติดตามและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ 

4.75 .482 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

12. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศให้แก่
ประชาชนเพื่อประหยัดเวลาในการติดต่อ
ราชการ 

4.70 .486 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย
ของข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 

4.55 .684 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

รวม 4.63 .413 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 

 

  



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที ่

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

 

   98 

3.3) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ที่เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (X̅ = 4.53, S.D. = .407) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.62, S.D. = .606) 
รองลงมา คือ จ านวนสื่อมีความเพียงพอ หลากหลาย รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ และเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.53, S.D. = .649) และสุดท้าย คือ ประเภทของ
สื่อและการประชาสัมพันธ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  อยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ ง (X̅ = 4.44 ,  
S.D. = .555) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.6 

ตารางท่ี 4.6 ผลการส ารวจปัจจัยด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

14. ประเภทของสื่อและการประชาสัมพันธ์ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

4.44 .555 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

15. จ านวนสื่อมีความเพียงพอ หลากหลาย 
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ และ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ 

4.53 .649 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

16. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4.62 .606 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

รวม 4.53 .407 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 
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3.4) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ความร่วมมือ ที่เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (X̅ = 4.55, S.D. = .368) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นไปอย่างสม่ าเสมอและกระจายในทุกพ้ืนที่ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
(X̅ = 4.58, S.D. = .645) รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง 
วางแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.56, S.D. = .549) 
และสุดท้ายคือ สมาชิกในเครือข่ายได้รับประโยชน์จากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และกระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.49, S.D. = .594) 
ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.7 

ตารางท่ี 4.7 ผลการส ารวจปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ 

ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

17. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทาง วางแผนงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

4.56 .549 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

18. สมาชิกในเครือข่ายได้รับประโยชน์จากความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
กระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.49 .594 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

19. มีกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในเครือข่ายเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
และกระจายในทุกพ้ืนที่ 

4.58 .645 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

รวม 4.55 .368 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 
 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ผลส ารวจของประชาชนผู้รับบริการ 
1) ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้รับบริการ 

ผลจากการส ารวจข้อมูล ผ่านกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการจ านวน  
1,215 คน น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 640 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.67 และเพศชาย จ านวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ 47.33 โดยส่วนใหญ่มีช่วง
อายุอยู่ที่ 36 - 45 ปี จ านวน 507 คิดเป็นร้อยละ 41.73  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 439 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 ซึ่งมีหน่วยงานด้านการเกษตร จ านวน 404 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 33.25หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม / ด้านการลงทุนรวมการค้าชายแดน จ านวน 422 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.73และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 32.02 และมี
ลักษณะช่องทางที่ติดต่อรับบริการอยู่ในรูปแบบการรับบริการ ณ สถานที่ ที่ยื่นค าขอด้วยตนเอง 
จ านวน 1,168 คน คิดเป็นร้อยละ 32.02 ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 4.8 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้รับบริการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน  
(n = 1,215) 

ร้อยละ 

ภูมิภาค 76 6.26 
 กรุงเทพมหานคร 119 9.79 
 ปริมณฑล 136 11.19 
 ภาคเหนือตอนบน 180 14.81 
 ภาคเหนือตอนล่าง 120 9.88 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 75 6.17 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 165 13.58 
 ภาคตะวันออก 135 11.11 
 ภาคตะวันตก 105 8.64 
 ภาคใต้ตอนบน 104 8.56 
 ภาคใต้ตอนล่าง 76 6.26 

เพศ   
 ชาย   575 47.33 
 หญิง 640 52.67 

อายุ   
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  58 4.77 

 26 - 35 ปี 405 33.33 

 36 - 45 ปี 507 41.73 

 46 – 55 ปี 181 14.90 

 มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 64 5.27 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้น  137 11.28 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 247 20.33 
 อนุปริญญา/ปวส. 439 36.13 
 ปริญญาตรี 374 30.78 
 สูงกว่าปริญญาตรี  18 1.48 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน  
(n = 1,215) 

ร้อยละ 

ประเภทของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน   
 หน่วยงานด้านการเกษตร 404 33.25 
 หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม / ด้านการลงทุน

รวมการค้าชายแดน 
422 34.73 

 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 389 32.02 
ลักษณะช่องทางทีต่ิดต่อรับบริการ   
 การรับบริการ ณ สถานที่ ที่ยื่นค าขอด้วย

ตนเอง 
1168 96.13 

 การรับบริการ ณ จุดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

33 2.72 

 การรับบริการแบบเคลื่อนที่ (Mobile 
service) 

0 0.00 

 การรับบริการผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 14 1.15 
 อ่ืนๆ 0 0.00 
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2) การรับรู้เกี่ยวกับคู่มือประชาชน 
ผลจากการส ารวจข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการรับรู้เกี่ยวกับ

คู่มือประชาชนของภาครัฐ พบว่า มีประชาชนไม่ทราบเกี่ยวกับคู่มือประชาชนก่อนการรับบริการ 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70  และมีประชาชนทราบเกี่ยวกับคู่มือประชาชนก่อนการรับ
บริการ จ านวน 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 89.22 ผ่านทางหน่วยงานราชการยื่นค าขอ จ านวน 422 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.73 และทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 673 คน คิดเป็นร้อยละ 55.39 โดย
มีประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานที่ติดต่อเพ่ือรับบริการมีการเผยแพร่คู่มือประชาชนผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จ านวน  1,193 คน คิดเป็นร้อยละ 89.96  รองลงมา คือ หน่วยงานที่ติดต่อ
เพ่ือรับบริการมีการปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ให้บริการ จ านวน  1,162 คน คิดเป็นร้อยละ 95.64  
สามารถเข้าใจเนื้อหาในคู่มือประชาชน จ านวน  1,111 คน คิดเป็นร้อยละ 91.44 และสุดท้าย ทราบ
เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการด าเนินงานที่ ปรากฏอยู่ในคู่มือประชาชน 
จ านวน 1,090  คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 ผลการส ารวจด้านการรับรู้เกี่ยวกับคู่มือประชาชน 

ประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับคู่มือประชาชน การส ารวจ จ านวน 
(n = 1,215) 

ร้อยละ 

1. ทราบเกี่ยวกับคู่มือประชาชนก่อนการรับบริการ
หรือไม่ 

ทราบ 1,084 89.22 
ไม่ทราบ 130 10.70 

 แหล่งช่องทางที่ทราบเกี่ยวกับคู่มือประชาชน หน่วยงาน
ราชการยื่นค าขอ 

422 34.73 

ช่องทาง
อิเลคทรอนิกส์ 

673 55.39 

2. ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึง
ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ
ประชาชน 

ทราบ  1,090  89.71 

ไม่ทราบ  125  10.29 

3. หน่วยงานที่ติดต่อเพ่ือรับบริการมีการปิดประกาศ
คู่มือประชาชนไว้หรือไม่ 

มี  1,162  95.64 
ไม่มี  53  4.36 

4. หน่วยงานที่ติดต่อเพ่ือรับบริการมีการเผยแพร่
คู่มือประชาชนผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 

มี  1,093  89.96 
ไม่มี  122  10.04 

5. สามารถเข้าใจเนื้อหาในคู่มือประชาชน เข้าใจ  1,111  91.44 
ไม่เข้าใจ  104  8.56 
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3) ประสบการณ์ที่ได้รับการบริการจากภาครัฐ 
ผลจากการส ารวจข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการรับรู้เกี่ยวกับ

คู่มือประชาชนของภาครัฐ พบว่า การระบุรายการเอกสารที่ต้องน ามายื่นอย่างจัดเจน จ านวนร้อยละ 
99.59 รองลงมา คือ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาดและปลอดภัย จ านวนร้อยละ 98.85 มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและชี้แจงขั้นตอนการยื่นเอกสาร จ านวนร้อยละ 96.63 การประกาศ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ชัดเจน จ านวนร้อยละ 96.05 เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนร้อยละ 92.67 มีการน าระบบเทคโนโลยีมาให้ในการให้บริการ จ านวนร้อย
ละ 90.29 และสุดท้าย มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ จ านวนร้อยละ 87.74 ตามล าดับ ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9 ผลการส ารวจด้านประสบการณ์ที่ได้รับการบริการจากภาครัฐ 

ประสบการณ์ที่ได้รับการบริการจากภาครัฐ ใช่ ไม่ใช่ อันดับ 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

1. มีการระบุรายการเอกสารที่ต้องน ามายื่น 
อย่างจัดเจน 

1,210 99.59 5 0.41 1 

2. มีการประกาศก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ที่ชัดเจน 

1,167 96.05 48 3.95 4 

3. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและชี้แจงขั้นตอน
การยื่นเอกสาร 

1,174 96.63 41 3.37 3 

4. เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1,126 92.67 89 7.33 5 

5. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาให้ในการให้บริการ 1,097 90.29 118 9.71 6 
6. มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 1,066 87.74 149 12.26 7 
7. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาดและ

ปลอดภัย 
1,201 98.85 14 1.15 2 
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4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ 
ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของรัฐ ของประชาชนผู้เข้ารับบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20, S.D. = .511) 
และเมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐด้านกระบวนการขั้นตอนใน
การให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.25, S.D. = .462) และความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
รัฐด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.24, S.D. = .376) ตามล าดับ ดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ X̅ S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ 4.25 .462 มากที่สุด 1 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.24 .376 มากที่สุด 2 
ความพึงพอในการให้บริการของรัฐในภาพรวม 4.20 .511 มาก - 

4.1) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของรัฐ ของประชาชนผู้เข้ารับบริการด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.25, S.D. = .462) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ช่องทางการร้องเรียนมี
ช่องทางที่หลากหลาย และสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.50, S.D. =.569) รองลงมา คือ การ
จัดระบบบัตรคิวในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.35, S.D. = .542) ความสะดวกในการ
ให้บริการ มีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.28, S.D. = .709) ระบบ
และข้ันตอนที่ชัดเจนไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.23, S.D. = .545) ระยะเวลาการให้บริการ
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.17, S.D. = .283) และสุดท้ายความโปร่งใสในการให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = .731) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.11 

ตารางท่ี 4.11 ผลการส ารวจปัจจัยด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ X̅ S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. มีระบบและข้ันตอนที่ชัดเจนไม่ยุ่งยาก 4.23 .545 มากที่สุด 4 
2. มีการจัดระบบบัตรคิวในการให้บริการ 4.35 .542 มากที่สุด 2 
3. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 4.17 .283 มาก 5 
4. ความสะดวกในการให้บริการ มีช่องทางการ

เข้าถึงที่หลากหลาย 
4.28 .709 มากที่สุด 3 
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ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ X̅ S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

5. ความโปร่งใสในการให้บริการ 3.99 .731 มาก 6 
6. ช่องทางการร้องเรียนมีช่องทางที่หลากหลาย 

และสะดวก 
4.50 .569 มากที่สุด 1 

รวม 4.25 .462 มากที่สุด - 

4.2) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของรัฐ ของประชาชนผู้เข้ารับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(X̅ = 4.24, S.D. = .376) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การมาขอรับบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.54, S.D. = .552) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.34, S.D. = .618) ความถูกต้องแม่นย าเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.29, S.D. = .537) เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.26, S.D. = .563) เจ้าหน้าที่เพียงพอ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.116, S.D. = .609) และสุดท้าย คือ ความสามารถในการให้บริการ
ได้ เบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุดเดียว  อยู่ ในระดับมาก (X̅ = 3.91, S.D. = .776) ตามล าดับ ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 4.12 

ตารางท่ี 4.12 ผลการส ารวจปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ X̅ S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ 

4.26 .563 มากที่สุด 4 

8. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 4.34 .618 มากที่สุด 2 
9. เจ้าหน้าที่เพียงพอให้บริการ 4.11 .609 มาก 5 
10. ความสามารถในการให้บริการได้เบ็ดเสร็จทุก

ขั้นตอนในจุดเดียว 
3.91 .776 มาก 6 

11. ความถูกต้องแม่นย าเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
และการปฏิบัติงาน 

4.29 .537 มากที่สุด 3 

12. การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
มาขอรับบริการ 

4.54 .552 มากที่สุด 1 

รวม 4.24 .376 มากที่สุด - 
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5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการ
ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของประชาชนผู้รับบริการ 

ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็น พบว่า การบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการ
พัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ของ
ประชาชนผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.24, S.D. = .424) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัย พบว่า การบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.30, S.D. = .395) รองลงมา คือ ด้านองค์ความรู้ 
ระเบียบ และการปฏิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.26, S.D. = .329) ด้านการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายความร่วมมือ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.19, S.D. = .401) และสุดท้าย คือ 
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.19, S.D. = .569) ตามล าดับ 
ดังรายละเอียดตารางที่ 4.13 

ตารางท่ี 4.13 ผลการส ารวจปัจจัยด้านการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประชาชน
ผู้รับบริการ 

ปัจจัยด้านการบริการที่สนับสนุน 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

ด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ 4.26 .329 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 4.30 .395 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 4.19 .569 เห็นด้วย 4 
ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ 4.19 .401 เห็นด้วย 3 

รวม 4.24 .424 เห็นด้วย - 
 

5.1) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการ
ปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของประชาชนผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (X̅ = 4.26, S.D. = .329) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.39, S.D. = .645) รองลงมา คือ การปรับปรุงเนื้อหาองค์ความรู้และระเบียบ
ปฏิบัติให้เหมาะสม ทันสมัยต่อการน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (X̅ = 4.30, S.D. = .690) ความสามารถน าองค์ความรู้และระเบียบปฏิบัติของรัฐน าไปใช้ในการ



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที ่

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 
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ท างานได้จริง อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.27, S.D. = .539) ความเพียงพอของการสนับสนุน
ข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือการท างานและพัฒนางานบริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.27, 
S.D. = .596) ความรวดเร็วในการด าเนินงานให้บริการส่งเสริมและแก้ปัญหาในพ้ืนที่ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.24, S.D. = .578) มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นองค์ความรู้และระเบียบ
ปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.22, S.D. = .558) และสุดท้าย คือ ความ
ถูกต้องและรวดเร็วของการจ่ายงบประมาณและเงินทุนสนับสนุน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(X̅ = 4.14, S.D. = .653) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 4.14 

ตารางท่ี 4.14 ผลการส ารวจปัจจัยด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติของประชาชน
ผู้รับบริการ 

ด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

1. ความสามารถน าองค์ความรู้และระเบียบ
ปฏิบัติของรัฐน าไปใช้ในการท างานได้จริง 

4.27 .539 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 

2. การปรับปรุงเนื้อหาองค์ความรู้และระเบียบ
ปฏิบัติให้เหมาะสม ทันสมัยต่อการน าไปใช้
ในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต 

4.30 .690 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

3. ความเพียงพอของการสนับสนุนข้อมูลและ
องค์ความรู้เพื่อการท างานและพัฒนางาน
บริการ 

4.27 .596 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

4. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ และระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับประชาชน 

4.39 .645 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

5. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นองค์
ความรู้และระเบียบปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบ 

4.22 .558 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6 

6. ความถูกต้องและรวดเร็วของการจ่าย
งบประมาณและเงินทุนสนับสนุน  

4.14 .653 เห็นด้วย 7 

7. ความรวดเร็วในการด าเนินงานให้บริการ
ส่งเสริมและแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 

4.24 .578 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

รวม 4.26 .329 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 

 

  



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที ่

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 
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5.2) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่
เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของประชาชนผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  

(X̅ = 4.30, S.D. = .395) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ทันสมัยของข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.42, S.D. = 
.646) รองลงมา คือ การน าเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.41, S.D. = .586) การสร้างระบบ
เครือข่ายสารสนเทศให้แก่ประชาชนเพ่ือประหยัดเวลาในการติดต่อราชการ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (X̅ = 4.39, S.D. = .626) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ มีความสะดวก ง่ายและเป็น
หมวดหมู่ ในการเรียกใช้บริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.27, S.D. = .562) การติดตาม
และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.17,  
S.D. = .653) และสุดท้าย คือ ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.12, S.D. = .709) ตามล าดับ ดังรายละเอียด 
ตารางที่ 4.15 

ตารางท่ี 4.15 ผลการส ารวจปัจจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประชาชนผู้รับบริการ 

ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

8. การน าเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.41 .586 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 

9. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.12 .709 เห็นด้วย 6 

10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ มี
ความสะดวก ง่ายและเป็นหมวดหมู่ ในการ
เรียกใช้บริการ 

4.27 .562 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 

11. การติดตามและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ 

4.17 .653 เห็นด้วย 5 

12. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศให้แก่
ประชาชนเพื่อประหยัดเวลาในการติดต่อ
ราชการ 

4.39 .626 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3 



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที ่

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 
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ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย
ของข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 

4.42 .646 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

รวม 4.30 .395 เห็นด้วยอย่างยิ่ง - 

5.3) ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ที่เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของประชาชนผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(X̅ = 4.19, S.D. = .508) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเภทของสื่อและการประชาสัมพันธ์
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 4.28, S.D. = .270) รองลงมา คือ จ านวนสื่อมีความ
เพียงพอ หลากหลาย รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ อยู่ในระดับเห็น
ด้วย (X̅ = 4.15, S.D. = .642) และสุดท้าย คือ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 4.13, S.D. = .611) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 
4.16 

ตารางท่ี 4.16 ผลการส ารวจปัจจัยด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของประชาชนผู้รับบริการ 

ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

14. ประเภทของสื่อและการประชาสัมพันธ์ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

4.28 .270 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

15. จ านวนสื่อมีความเพียงพอ หลากหลาย 
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ และ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ 

4.15 .642 เห็นด้วย 2 

16. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4.13 .611 เห็นด้วย 3 

รวม 4.19 .508 เห็นด้วย - 

5.4) จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นผลการส ารวจปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายความร่วมมือ ที่เกี่ยวกับการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของประชาชนผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ใน
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ระดับเห็นด้วย (X̅ = 4.19, S.D. = .619) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทาง วางแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
(X̅ = 4.38, S.D. = .617) รองลงมา คือ สมาชิกในเครือข่ายได้รับประโยชน์จากความร่วมมือและการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 4.18, 
S.D. = .611) และสุดท้าย คือ มีกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นไป
อย่างสม่ าเสมอและกระจายในทุกพ้ืนที่ อยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 4.01, S.D. = .629) ตามล าดับ ดัง
รายละเอียดตารางที่ 4.17 

ตารางที่ 4.17 ผลการส ารวจปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือของประชาชน
ผู้รับบริการ 

ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ X̅ S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

อันดับ 

17. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทาง วางแผนงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

4.38 .617 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

18. สมาชิกในเครือข่ายได้รับประโยชน์จากความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
กระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.18 .611 เห็นด้วย 2 

19. มีกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในเครือข่ายเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
และกระจายในทุกพ้ืนที่ 

4.01 .629 เห็นด้วย 3 

รวม 4.19 .619 เห็นด้วย - 

สรุปและวิเคราะห์ผลการส ารวจในเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  การเกษตร 
และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดนในระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ ประกอบด้วยประชาชนผู ้ร ับบริการและเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติง านในกลุ ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปผลจากการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจมีดังต่อไปนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผลจากการส ารวจข้อมูล ผ่านกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 

1,165 คน น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 625 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.65 และเพศหญิง จ านวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 46.35 โดยส่วนใหญ่มีช่วง
อายุอยู่ที่ 26 - 35 ปี จ านวน 489 คิดเป็นร้อยละ 41.97 ซึ่งมีหน่วยงานด้านการเกษตร จ านวน 389 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.39 หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม / ด้านการลงทุนรวมการค้าชายแดน จ านวน 
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392 คน คิดเป็นร้อยละ 33.65 และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.96 

ผลจากการส ารวจข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความพร้อมต่อการ
ให้บริการของภาครัฐ พบว่า ภาครัฐมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน จ านวนร้อยละ 
99.91 รองลงมาคือ ภาครัฐมีการให้บริการ ในช่วงพักกลางวัน จ านวนร้อยละ 99.83 และสุดท้าย
เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุดเดียว จ านวนร้อยละ 87.81 ตามล าดับ และ
เมื่อส ารวจด้านการบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ 
= 4.56, S.D. = .389) ด้านองค์ความรู้ ระเบียบ และการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(X̅ = 4.52, S.D. = .365) ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.63, S.D. = .413) ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.53, S.D. = .407) ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.55, S.D. = .368) 

2) ประชาชนผู้รับบริการ 
ผลจากการส ารวจข้อมูล ผ่านกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการจ านวน  

1,215 คน น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 640 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.67 และเพศชาย จ านวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ 47.33 โดยส่วนใหญ่มีช่วง
อายุอยู่ที่ 36 - 45 ปี จ านวน 507 คิดเป็นร้อยละ 41.73  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 439 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 ซึ่งมีหน่วยงานด้านการเกษตร จ านวน 404 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.25หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม / ด้านการลงทุนรวมการค้าชายแดน จ านวน 422 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.73และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 32.02 และมี
ลักษณะช่องทางที่ติดต่อรับบริการอยู่ในรูปแบบการรับบริการ ณ สถานที่ ที่ยื่นค าขอด้วยตนเอง 
จ านวน 1,168 คน คิดเป็นร้อยละ 32.02 ตามล าดับ และการวิเคราะห์ด้านการรับรู้เกี่ยวกับคู่มือ
ประชาชนของภาครัฐ พบว่า มีประชาชนไม่ทราบเกี่ยวกับคู่มือประชาชนก่อนการรับบริการ จ านวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70  และมีประชาชนทราบเกี่ยวกับคู่มือประชาชนก่อนการรับบริการ 
จ านวน 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 89.22 ผ่านทางหน่วยงานราชการยื่นค าขอ จ านวน 422 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.73 และทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 673 คน คิดเป็นร้อยละ 55.39 โดยมี
ประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานที่ติดต่อเพ่ือรับบริการมีการเผยแพร่คู่มือประชาชนผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จ านวน  1,193 คน คิดเป็นร้อยละ 89.96  รองลงมา คือ หน่วยงานที่ติดต่อ
เพ่ือรับบริการมีการปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ให้บริการ จ านวน  1,162 คน คิดเป็นร้อยละ 95.64  
สามารถเข้าใจเนื้อหาในคู่มือประชาชน จ านวน  1,111 คน คิดเป็นร้อยละ 91.44 และสุดท้าย ทราบ
เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการด าเนินงานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือประชาชน 
จ านวน 1,090  คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 ตามล าดับ และด้านการรับรู้เกี่ยวกับคู่มือประชาชนของ
ภาครัฐ พบว่า การระบุรายการเอกสารที่ต้องน ามายื่นอย่างจัดเจน จ านวนร้อยละ 99.59 รองลงมา 
คือ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาดและปลอดภัย จ านวนร้อยละ 98.85 มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารและชี้แจงขั้นตอนการยื่นเอกสาร จ านวนร้อยละ 96.63 การประกาศก าหนด
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ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ชัดเจน จ านวนร้อยละ 96.05 เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด จ านวนร้อยละ 92.67 มีการน าระบบเทคโนโลยีมาให้ในการให้บริการ จ านวนร้อยละ 90.29 
และสุดท้าย มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ จ านวนร้อยละ 87.74 ตามล าดับ 

ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของรัฐ ของประชาชนผู้เข้ารับบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20, S.D. = .511) 
และระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ ของประชาชนผู้เข้ารับบริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.25, S.D. = .462) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.24, S.D. = .376) การบริการที่สนับสนุนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.24, S.D. = .424) ด้านองค์ความรู้ ระเบียบ 
และการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.26, S.D. = .329) ด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.30, S.D. = .395) ด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 4.19, S.D. = .508) ด้านการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายความร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 4.19, S.D. = .619)  

4.2 การสรุปการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากผลการวิเคราะห์ผลส ารวจเชิงปริมาณในการพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้บริหารใน
พ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไปด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholder) โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านผู้แทนในภาคส่วนต่างๆ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ภาครัฐ) และผู้ประกอบการ (ภาคเอกชน) ผ่านการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample Selection) โดยใช้ เกณฑ์ในการเลือกจังหวัดที่มี
ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการที่ด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน ครบทั้ง 3 ด้าน และจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่
เป็นตัวแทนของภูมิภาคนั้นๆ ได้เพ่ือสกัดประเด็น และแนวทาการแก้ปัญหาที่ได้ได้มาการการส ารวจ
ผ่านการวิเคราะห์ผลการส ารวจในเชิงปริมาณ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนวทางหลักสูตรการบอรมที่
สอดคล้องกับผลการส ารวจ ผ่าน 3 จัดหวัดที่เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค  ประกอบด้วย 1) ภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องพลับพลึง โรงแรมโพธิวดล รีสอร์ท แอนด์ 
สปา  2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องกุดจับ 
โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนด์ คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ และ 3) ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 
20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ผ่านตัวแทนทั้งในส่วนงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม 
ประกอบด้วย 
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4.2.1 การให้บริการเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุดเดียว (One Stop Service) 
จากการการสนทนาภาครัฐและภาคประชาชนมีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันคือ ด้านความรวดเร็วในการบริการของภาครัฐ และการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการงานบริการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงลดขั้นตอนของงานเอกสารเพ่ือเข้าสู่ยุค
ดิจิตอล ตัวอย่างเช่น การขออนุญาต ผู้เข้ารับบริการต้องด าเนินการแบบขนานกันทั้งในระบบออนไลน์ 
และเอกสารไปพร้อมกันซึ่งท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความซับซ้อน และยากต่อการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือลงสู่ฐานข้อมูล อีกทั้งในหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ที่สังกัดภาคใต้กระทรวงเดียวกัน
ฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงด้านข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ ควรมีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในแต่ละส่วนงาน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น (การวางระบบ การใช้งาน และ
การเชื่อมข้อมูลของฐานข้อมูลในแต่ละระบบ) เช่น การขึ้นทะเบียนการของภาคการเกษตร โดย
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต้องขึ้นทะเบียนหลายแห่ง เลี้ยงหมู ต้องไปส านักงานปศุสัตว์ และเลี้ยงปลาต้อง
ไปส านักประมง ท าให้เกิดความล าบากของผู้เข้ารับบริการควรมีจุดให้บริการที่สามารถช่วยให้เสร็จ
ภายในที่เดียว และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของหน่วยงานในระดับข้ามกระทรวง (เช่น กระทรวงพาณิชย์ ส ารวจข้อมูลความต้องการ และส่งต่อมา
ยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด เป็นต้น) ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าการให้บริการเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุด
เดียว (One Stop Service) ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการบริการของภาครัฐ ภายใต้การบริการ 
และการสื่อสารที่ดี ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ทันสมัย และทันต่อเวลา กับความต้องการของประชาชน แต่
ควรมีการท าข้อตกลงหรือปรึกษาหารือ ด้านกฎ ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยก่อให้เกิดการท างานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
ระบบการท างาน และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และยังส่งผลที่ดีในทางอ้อมคือด้านการรวบข้อมูลที่จะ
น ามาสู่รูปแบบ big Data ที่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้ง Structured และเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล
ข่าวสารและงานบริการ หรือวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือน าข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์ผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งยังสามารถตอบ
ปัญหา ด้านความไม่พอเพียงข้องข้าราชการที่ให้การรับบริการ ภายใต้มาตรฐานของการท าธุรกิจของ
ภาคเอกชนให้เป็นสากล โดยความร่วมมือของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  

4.2.2 การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการบริการ 
ปัญหาด้านสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการบริการ ประเด็นที่

ส าคัญหลักๆ คือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกหน่วยงานทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ที่สามารถประสานงาน บูรณาการ
ระหว่างกัน โดยมีจุดเชื่อมคือระบบของฐานข้อมูลและเอกสารที่สามารถใช้ร่วมกันได้ตามสิทธิ์ และ
หน้าที่ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ผ่านการบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ทันสมัยลงในเว็บไซต์ 
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และแอฟฟลิเคชั่น บาร์โค้ดเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ น าข้อมูลไปใช้ได้ (เช่น การปรับข้อมูลที่ทันสมัย 
ปรับปรุงกฎหมายใหม่ ระหว่างกระทรวง ส่วนกลาง และหน่วยงานระดับภูมิภาค ) รวมไปถึงการ
น าเสนอ หรือแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้ารับบริการ (เช่น Flowchart / คู่มือ
ประชาชน / อัตราค่าท าเนียม / ข้อก าหนดหรือข้อจ ากัดในการข้อรับบริการ เป็นต้น) ผ่านช่องทางใน
การให้ข้อมูลที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการ เพ่ือก่อให้การสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.3 ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ปัญหาด้านความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือ

เป็นปัญหาที่ส าคัญ ของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากบริบทของภาครัฐการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน
นั้นยังไม่สามารถน าเนินงานได้เต็มรูปแบบเนื่องจากมี กฎ ระเบียบข้อบังคับ ก ากับอยู่ด้งนั้น ภาครัฐ
ต้องค านึงถึงการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และการใช้ระบบเทคโนโลยีของหน่วงงานภาครัฐให้
ทันสมัย สอดคล้องกับประชาชน และสามารถเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี ระหว่างหน่วยงานที่ท างาน
ร่วมกัน เพ่ือให้บริการประชาชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนา
ระบบเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ควบคู่กับการต่อยอดด้านเทคโนโลยี ไปพร้อมกัน เพราะความพร้อมด้าน
ผู้ใช้งานใช้งานถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (เช่น บูรณาการการเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สามารถใช้ข้อมูลได้ในบัตรเดียวกัน กับทุกหน่วยงานของภาครัฐ เช่น 
ชื่อ นามสกุล ชื่อที่อยู่ เป็นต้น) และรวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุน หรือให้บริการ 
ภาครัฐต้องส ารวจ และมีความสม่ าเสมอในการอัพเดต หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด (เช่น 
ด้านการท่องเที่ยว ควร UPDATE ข้อมูลที่ใช้ในด้านการท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูล
กับนักท่องเที่ยว เช่น QR Code ที่มีให้บริการตามศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น) และเมื่อมีความ
พร้อมในการใช้งานทั้งตัวฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแล้ว ภาครัฐควร สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการ สามารถเข้าถึงระบบ หรือเทคโนโลยีที่ภาครัฐน ามาใช้ หรือลงทุน
เพ่ือก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และสิ่งที่ตามมาคือ การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

4.2.4 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหาด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สิ่งแรกคือ เพ่ิมความ

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ควรอยู่ในรูปแบบ Two Way Communication และก่อนการ
พัฒนาสื่อเพ่ือใช้ในการสื่อสาร ควรศึกษาและท าการ  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทราบพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงานและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจน หรือแม้กระทั้งการ
เก็บสถิติข้อมูลจากการสอบถามหรือการรับรู้สื่อที่ผ่านมา (เช่น ในการประชาสัมพันธ์ ด้านการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเกษตรกร หรือตัวเกษตรกร
โดยตรง) โดยสามารถจ าแนกกลุ่มเป้าหมายในการสื่อได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายที่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สามารถพัฒนาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
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คลิปเสียงผ่านช่องทางวิทยุหรือและเสียงตามสาย การสรุปข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบกราฟ หรือ 
Infographic ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือปลายกลุ่มระหว่างหน่วงงานรัฐกับรัฐ และภาครัฐกับ
ประชาชน ผ่าน Group Line หรือคลิปวิดีโอ ผ่านช่องทาง Social Media, Social Network เป็นต้น 
โดยในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย มีความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูล ชัดเจน 
ทันสมัย ความถี่ มีความสม่ าเสมอ และตรงตามกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการเปิดช่องทางโดยใช้เทคโนโลยี
ในรูปแบบที่หลากหลาย และตรงกับวิถีชีวิตของผู้รับสื่อ เพ่ือใช้การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 2) 
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ได้ภาครัฐต้อง จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล (เช่น อ าเภอเคลื่อนที่ และอ าเภอยิ้ม เพ่ือไปรับเรื่องขออนุมัติ และคลินิก
เกษตร เป็นต้น) หรือสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มนี้ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และสุดท้ายภาครัฐต้องเข้าใจในธรรมชาติ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
และวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในเบื้องต้น เพ่ือจะได้พัฒนาสื่อให้เกิดชัดเจน และน าเสนอได้ตรง
ตามเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สื่อนั้นสามารถท างานได้เองอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

4.2.5 การให้ได้รับประโยชน์ในการได้รับการพัฒนาและการกระจายผลิตภัณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาด้านการได้รับประโยชน์ในการได้รับการพัฒนาทั้งตัวของผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์โดยการจัดหาวิทยากรที่มีความช านาญ เพ่ืออบรมด้านการพัฒนาสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ให้ทันสมัย และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรเริ่มจากการสร้างระบบงานบริการที่เป็นมาตรฐาน ทั้งการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านรูปแบบที่
มีความทันสมัย (เช่น จัดท ากลุ่ม Facebook ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนที่ และการจัดจ าหน่าย
สินค้า Online ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อโดยตรง ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา )  และระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการกระจายผลิตภัณฑ์ อีกทั้งภาครัฐควรร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้
การการกระจายสินค้าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และยังช่วยลดอ านาจต่อรองของพ่อค้าคนกลางอีก
ด้วย เช่น หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ ค านวณอุปสงค์ 
อุปทาน จัดหาฐานข้อมูลลูกค้า และจัดหาช่องทางการกระจายสินค้า โดยอาจน าเอาระบบเทคโนโลยี 
และโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ จัดท าศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นศูนย์เดียวเพ่ือความสะดวกช่วย
ในการด าเนินงาน แต่สิ่งส าคัญภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่จะมาเป็นผู้ใช้งาน 
และ Support ประชาชนในการใช้งานเทคโนโลยี หรือโลจิสติกส์ ในการกระจายผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
ผลิตหรือชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของท้องถิ่น  และเพ่ือความ
ยั่งยืนในการพัฒนาและการกระจายผลิตภัณฑ์ ภาครัฐควรส่งเสริม และพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วม
ภายใต้ รูปแบบภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบการเชื่องโยงของห่วง
โซ่อุปทาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2.6 ความถูกต้องและความรวดเร็วของการจ่ายงบประมาณและการจ่าย 
เงินทุนสนับสนุน 

ปัญหาด้านความถูกต้องและความรวดเร็วของการจ่ายงบประมาณ และการ
จ่ายเงินทุน สนับสนุน การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ความเริ่มต้นจาก คณะกรรมการจากส่วนกลางหรือ
จากกระทรวงมารับฟังความคิดเห็นและข้อขัดข้องในการใช้งบประมาณของพ้ืนที่และภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่องและตามมาด้วยผู้บริหารหน่วยงาน ต้องก ากับ ติดตาม เร่งรัด เข้าใจกระบวนการ/โครงสร้าง 
ระบบสั่งการตัดสินใจ ได้อย่างเหมาะสม มีความถูกต้องทันเวลา ภายใตข้้อก าหนด กฎ ระเบียบของรัฐ 
ที่ความถูกต้อง ชัดเจน แต่สามารถไม่ซับซ้อนสามารถตรวจสอบได้ โดยผู้ให้บริการต้องมีความแม่นย า 

และเข้าใจทั้งในด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนให้บริการ หรือการท างานของหน่วยงาน
เจ้าของผู้ให้หรือสนับสนุนงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาในการเบิกจ่างงบประมาณ (Timing) ที่
ความชัดเจน อีกท้ังสนับสนุนให้บุคลากรน าเอาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันมาพัฒนางานให้เกิด
ประโยชน์ (เช่น การน า โปรแกรม Chat หรือ Social Network) หรอืพัฒนาปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร และสร้างทัศนคติที่
ดี ต่อการจ่ายงบประมาณและการจ่าย เงินทุน สนับสนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการด าเนินงาน
ที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง ความรวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ 

4.2.7 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาด้านการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่ องและมี

ประสิทธิภาพนั้นก่อนไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ควรต้องพัฒนา
บุคลากรผู้พัฒนาสื่อ งบประมาณที่เหมาะสม และต่อเนื่องมาสนับสนุนทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านการสื่อสาร แนวคิดแล้วความสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังรวมไป
ถึงกลุ่มของผู้รับสาร ภายใต้ความถูกต้อง ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ทันสมัย ของข้อมูลในสื่อที่

ปรากฏตามชนิดของสื่อ (เช่น การรับบริการต่อกลุ่มผู้รับบริการ โดยการใช้ QR Code หรือ 
Infographic) ที่ง่ายต่อการเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่ายของกลุ่มเป้าหมาย หรือ พัฒนาสื่อให้มีความ
น่าสนใจ (เช่น ภาพเคลื่อนไหว ดาราที่ได้รับความนิยม) และควรให้ทุนสนับสนุน ในการสร้างหลักสูตร
อบรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือการพัฒนาและต่อยอดท่ียั่งยืน 

4.2.8 กิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายที่สม่ าเสมอและ
กระจายทุกพื้นที่ 

ปัญหาด้านกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายที่
สม่ าเสมอและกระจายทุกพ้ืนที่ซึ่งจากปัญหาทุกด้านที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถพัฒนาให้ยั่งยืนได้
ผ่านภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีสม่ าเสมอในการกระตุ้นให้กินกิจกรรม และความร่วมมือ ทั้งของ
เครือข่ายภายนอกและสมาชิกด้วยกันเอง ผ่านการกระตุ้น และการขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบาย ด้าน
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ผู้ให้ค าแนะน า จากทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น  การสร้างการมีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยท า ตามอัตลักษณ์
และวิถีชุมชน จัดกิจกรรมชุมชน เช่น การประชุมกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ 
การสัมมนา ทั้งระดับอ าเภอ/จังหวัด การจัดจ าหน่าย/จัดแสดงสินค้า หรือแม้แต่การสร้างเครือข่าย 
กลุ่มอาชีพในชุมชน รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มงานบริการ/
การท่องเที่ยว จากงบประมาณท่ีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และ
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างานหรือการจัดกิจกรรม ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงหน่วยเดียว 
หรือใช้วิธีจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานที่มีหน้าที่หลัก (Creative) ในการจัดกิจกรรมที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐ (ตัวอย่างเช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด) และเมื่อด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบแล้วนั้น 
ควรติดตามขยายเครือข่ายให้เพ่ิมมากขึ้น (เช่น บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและจังหวัด
ใกล้เคียงเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนชองเครือข่าย) ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ และจัดตั้งกลุ่มพ่ีเลี้ยง 
(กลุ่มเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จ) ระดับชุมชน ระดับจังหวัด รวมไปถึงในระดับภูมิภาค เพ่ือกระตุ้น
ให้เกินการสร้าง และความเข็มแข็งในการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างยั่งยืน 

4.3 การอภิปรายผลการด าเนินงาน 

4.3.1 ความพร้อมต่อการให้บริการของภาครัฐที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

จากผลการส ารวจในเชิงปริมาณจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพบว่าความพร้อม
ในการให้บริการของภาครัฐในอันดับที่มากที่สุดคือการมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนถึง
มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579)ใน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย คือการบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมี
ส่วนร่วม ดังนั้นการแสดงขั้นตอนให้บริการที่มีความชัดเจนจึงเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ท าให้
การบริการมีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถทราบขั้นตอนและ
เอกสารประกอบการยื่นขอรับบริการ การติดต่อขอรับบริการได้ล่วงหน้าในคู่มือประชาชนทั้งการติด
ประกาศและระบบออนไลน์ เป็นการตอบสนองการให้บริการประชาชนในการสร้างความโปร่งใสในทุก
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ขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและชัดเจน รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

การด าเนินงานบริการที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐยังสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดที่เน้นการพัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ 
และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประชาชนได้รับบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ  การสร้างความเป็นเลิศใน
การให้บริการประชาชนโดยการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งผลการวิจัยการมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู (2555) เรื่องการส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภูพบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ
การ มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมีความชัดเจน มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย มี
ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลต่างๆ 
อย่างชัดเจน และงานวิจัยของณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ (2559) ท าการวิจัยเรื่องการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ผลการวิจัยพบว่าประชาชน มีประสบการณ์ที่ดี
จากการบริการของหน่วยงานภาครัฐอันดับแรกคือมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนร้อยละ  
87.87 

ส่วนผลการส ารวจในเชิงปริมาณจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพบว่าความพร้อม
ในการให้บริการของภาครัฐในอันดับที่น้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
โดยการบริการการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) เป็นแนวคิดที่ต้องการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆได้ ณ ที่แห่ง
เดียว โดยไม่จ าเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ หลายแห่งซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับ ความ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและ
ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐโดยสามารถที่จะใช้บริการร่วมกันทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร 
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

สภาพปัญหาในการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวจากข้อมูลของการสนทนา
กลุ่มใน 3 แห่งพอสรุปได้ว่าเกิดจากความไม่พอเพียงข้องข้าราชการต่อการให้บริการประชาชน การ
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงเนื่องจากข้อจ ากัดของระเบียบรวมทั้งยังขาดองค์ความรู้
ความเข้าใจในการให้บริการทุกขั้นตอน กฎหมายข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในแต่ละส่วนงานขาดความชัดเจน ถูกต้องและเอ้ือเฟ้ือกันทั้งในส่วนงานส่วนกลางและส่วน
งานภูมิภาคในหน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงานที่ต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน การขาด
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ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ทันสมัย และทันต่อเวลา กับความต้องการของประชาชน  หน่วยงานบางส่วนยัง
ไม่ได้ลดงานเอกสาร และไม่ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการ  ดังนั้นในเวทีการสนทนากลุ่มได้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในระบบการให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ไว้สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานบริหารใน
ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง   รวมศูนย์หน่วยงานด้านบริการเฉพาะด้าน เช่น งานบริการและการท่องเที่ยว
งานทางด้านการเกษตร ทางด้านอุตสาหกรรม การค้า/การพาณิชย์ รวมไว้เป็นศูนย์ตามบริบทที่
ใกล้เคียงกัน   การพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายน าระบบเทคโนโลยี IT เป็น Big Data เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารและงานบริการ  การปรับปรุงระบบการบริหารงาน ลดความซ้ าซ้อนและ
รวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการในหน่วยงานเดียวให้ครอบคลุมชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดท าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data ) ซึ่งเป็น
กระแสส าคัญในปัจจุบันในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจึงต้อง
พ่ึงพิงข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆ กระบวนการคิดของคนทั่วไปหรือแม้แต่องค์กรต่างๆในทุกวันนี้ส่วน
ใหญ่อยู่บนฐานของการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ในแต่ละส่วน ของประชากรในแต่ละส่วนงาน การศึกษาความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง การบูร
ณาการการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สามารถใช้ข้อมูลได้ในบัตรเดียวกัน กับทุก
หน่วยงานของภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

การด าเนินการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมาก
ขึ้น แนวทางการท างานที่เปลี่บนแปลงมาสู่ยุค 4.0 ซึ่งแกนหลัก ของยุทธศาสตร์ก็คือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผลักดันทุกภาคส่วนไปด้วยกันรวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรที่มีค่า
ร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   ซึ่งจาการวิจัยในต่างประเทศพบว่างานบริการ
ภาครัฐได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนมากขึ้นแทนการใช้งานเอกสารแบบเดิม 
สอดคล้องกับงานวิจัย ในต่างประเทศของ M. Mahmudul Hasan (2015) ท างานวิจัยเรื่ อง  
E-Government Service Research Development: A Literature Reviews ผลการวิ จั ยพบว่ า 
การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐบาล ได้รับความสนใจมากในยุคปัจจุบันเปรียบได้กับการ
ให้บริการที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ และสื่ออ่ืนๆ การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ จะอยู่ในรูปแบบของการ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Adoption) การติดตามประเมินผล (Evaluation) การท างานร่วมกัน 
(Interoperability) และอ่ืนๆ 

นอกจากนั้นการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่มีประสิทธิภาพยังรวมถึง
จัดท าส านักงานบริการเสมือนจริง (Virtual Service Office) ขึ้นเพ่ือให้บริการ ประชาชนผ่านทาง
ระบบ INTERNET ในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการ
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ได้ตลอดเวลา (NON-STOP SERVICE) และทุกสถานที่โดย ไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานของรัฐอีก
ต่อไปหลักการในการด าเนินการตามแนวทาง การบริการเบ็ดเ สร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
service) และการ ขอรับบริการได้ตลอดเวลา (NON STOP SERVICE) นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยวิธี
บูรณาการระบบการทะเบียนของหน่วยเข้าด้วยกันโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการประชาชน จะต้อง
จัดท าระบบฐานข้อมูล (DATA BASE) การทะเบียนของตนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์(Computer 
system) และสามารถเชื่อมระบบข้อมูลของตนเข้ากับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆได้ด้วยเลขประจ าตัว
ป ร ะ ช า ช น  (PEOPLE IDENTIFICATION NUMBER: PID) ด ร ร ช นี ก ล า ง ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล
ประชาชน  (POPULATION DIRECTORY SUB-SET: PDSS) และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของรัฐ 
(GOVERNMENT SECURE INTRANET : GSI) รัฐบาลจะท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการ
ประชาชนด้วยการจัดท าระบบการเข้าสู่บริการภาครัฐของสังคมไทย (THAILAND GATE WAY : 
TGW) และระบบคลังข้อมูลกลางของรัฐ (GOVERNMENT DATA WARE HOUSE:GDW) เพ่ือเชื่อมต่อ
ระบบข้อมูลและการบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันท าให้เกิดการบริการในรูปแบบ
ของการบริการหลากหลาย (MULTI APPLICATION SERVICE) ณ ส านักงานบริการประชาชน 
(Service Office) โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชน ( ID CARD) เพียงใบเดียวเป็น 
หลักฐานในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

4.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

4.3.2.1 ปัจจัยด้านบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในภาพรวม 

ปัจจัยด้านบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากผลการส ารวจในเชิงประมาณพบว่าระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดทั้งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มารับบริการคือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ งเป็นแนวทาง
ของการพัฒนางานบริการของภาครัฐในปัจจุบันสามารถด าเนินงานได้เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของ
รัฐบาลปัจจุบัน ตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก 3.0 เป็น 4.0 หรือ
จากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหนักไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยระบบการท างานแบบ 4.0 มีประเด็นส าคัญมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ให้
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี การท างานในยุค 4.0 ด้วยการน า
เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยส าคัญในการสร้างงานผ่านระบบออนไลน์ องค์กร 4.0 จะต้องสามารถบริหาร
ความหลากหลายและแตกต่างเพ่ือให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีความพร้อมและ
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง การบริหารงานแบบ 4.0 ต้องมีการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับ
เทคโนโลยีใหม่ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การ
คิดรวบยอด (Conceptual Thinking) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ ความฉลาดทางอารมณ์  ในส่วน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้
ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่
จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
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การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่
ประชาชน  ในส่วนของการสนทนากลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นด้วยกับการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น การพัฒนา อบรม ประชาชน และผู้ประกอบการที่หน่วยงานราชการท าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ใน Application ของกระทรวงต่างๆ ซึ่งสามารถท าให้รู้ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น 
การใช้ระบบ QR Code เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการต่างๆ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค เป็นต้น 

ในส่วนของความเห็นด้วยน้อยที่สุดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคือ
ด้านองค์ความรู้ ระเบียบและการปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นแนวทางที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบปฏิบัติที่เคยท ากันมาเป็นเวลานานในระบบของการบริหารกระทรวงและหน่วยงานภายใน
ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศและงานบริการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศย่อมมี
ความจ าเป็นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบปฏิบัติให้มีความคล่องตัว ทันสมัยและสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น จากผลการสนทนากลุ่มได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และระเบียบปฏิบัติใน
การบริการของทางราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาจจัดตั้งหน่วยงานกลางและท า
ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับงานบริการทุกองค์ประกอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
ในส่วนของประชาชนผู้ให้บริการเห็นด้วยน้อยที่สุดคือการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ซึ่งจากผล
การสนทนากลุ่มพบว่าการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชนยังมีปัญหาอยู่มาก 
เช่น ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐยังไม่หลากหลาย การขาดความถี่ ความสม่ าเสมอ ความทันสมัย
และความครบถ้วนของข้อมูล ของการประชาสัมพันธ์ ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์ได้ และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์และสามารถ 
เป็นต้น 

4.3.2.2 ปัจจัยด้านองค์ความรู้ ระเบียบและการปฏิบัติงาน เพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

ปัจจัยด้านองค์ความรู้ ระเบียบและการปฏิบัติงาน เพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่มีผู้ให้ความเห็นด้วยมากที่สุดคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
หน่วยงานของภาครัฐและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนผู้มารับบริการเห็นด้วยมากที่สุดในข้อเดียวกัน โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะ
เกิดข้ึนภายในองค์กรสิ่งส าคัญคือ การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web Board บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็นเป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ (Explicit  knowledge) อาจจัดท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์ 
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล (Tacit knowledge )จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรม



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพืน้ที่ 
 และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศในระดับพื้นที ่

ด้านการพัฒนางานบรกิารของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด) 

 

   122 

กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

ผลการศึกษาที่ได้จากการสนทนากลุ่มมีความเห็นด้วยเช่นกันว่าการ
พัฒนาองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งส าคัญโดยใช้
แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกหน่วยงานทั้งในระดับ
จังหวัดและภูมิภาค เช่น บรรจุข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ทันสมัยลงในเว็บไซต์ และแอฟฟลิเคชั่น 
บาร์โค้ดเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ น าข้อมูลไปใช้ได้ หน่วยงานส่วนกลางจะต้องพัฒนาระบบของ
ฐานข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการไทยนิยม 
บัตรสวัสดิการของรัฐ  เป็นต้น  การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและประชาชน
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ควรบูรณาการหน่วยงานที่มีลักษณะการ
ปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือลดการซ้ าซ้อนและสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน 
นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้เป็นช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งปรับข้อมูลที่ทันสมัย ปรับปรุงกฎหมายใหม่ ระหว่าง
กระทรวง ส่วนกลาง และหน่วยงานระดับภูมิภาค  นอกจากนั้นยังต้องมีความเพียงพอ ความถูกต้อง
และความรวดเร็วของการสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือ การท างานและพัฒนางานบริการ ด้วย
เช่นกัน 

4.3.2.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่
มีผู้ให้ความเห็นด้วยมากที่สุดทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่และประชาชนคือการติดตามและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยของข้อมูลสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ความทันสมัยของเทคโนโลยีนับเป็นเรื่องส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก 
ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเข้าด้วยกัน 
เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหวข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า 
และความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์  

ผลการศึกษาที่ได้จากการสนทนากลุ่มในส่วนของการให้ความรู้เรื่อง
การใช้เทคโนโลยี ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีเป็นประเด็นส าคัญให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีอนาคตให้เกิดประโยชน์ ควรมีการพัฒนารูปแบบให้มีความเชื่อมโยงและสะดวกในการรับ
บริการต่อกลุ่มเป้าหมายเช่น การใช้ QR Code Mobile Application และ infographic การเปิด
ช่องทางบริการให้หลากหลาย และน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ครอบคลุม เช่น อินเทอร์เน็ ต Line 
Facebook เป็นต้น สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนา
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อ
ยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยกลุ่มดิจิตอล ต้องมีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
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เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้าน
การเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–
คอมเมิร์ซ เป็นต้น  การให้บริการของภาครัฐจึงต้องพัฒนาระบบใหม่ๆมาใช้ในการให้บริการที่ทันสมัย
อยู่เสมอ สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐในต่างประเทศ  โดย Mohammed 
Ateeq Alanezi และ  Ahmed Kamil, shuid Basri (2010) ท า ง าน วิ จั ย เ รื่ อ ง  A Proposed 
instrument Dimensions for Measuring e-Government Service Quality ผลการวิจัย พบว่า 
การเจริญเติบโตของโลกอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท าให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีแทนการให้บริการ
แบบที่เคยเป็นอยู่เดิม (Traditional Services) และได้เสนอแนวทางในการวัดคุณภาพการให้บริการที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์ ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ระบบความ
ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่ทันสมัย และความง่ายต่อการใช้งาน 

ในส่วนของความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีมาให้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการให้บริการนั้น จากผลการศึกษาและการสนทนากลุ่มมีความเห็นว่าการน าเอาเทคโนโลยีที่
น ามาสนับสนุน หรือให้บริการ ภาครัฐต้องส ารวจ และมีความสม่ าเสมอในการท าข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด วางระบบพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนาระบบ
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี การปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และการใช้
ระบบเทคโนโลยีของหน่วงงานภาครัฐให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้บริการประชาชนและเมื่อมี
ความพร้อมในการใช้งานทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแล้ว ภาครัฐจะต้อง
สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการ สามารถเข้าถึงระบบ หรือเทคโนโลยีที่ภาครัฐน ามาใช้ 
หรือลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ  สอดคล้องกับข้อมูลในหนังสือเรื่อง 
Information Technology Research, Innovation and E-government ของ Computer science 
and telecommunication board ,National research council  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่ได้ระบุ
ว่าการพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐแบบอิเล็กโทรนิกส์ (E-government  services) ที่ทุกประเทศทั่ว
โลกก าลังให้ความส าคัญ โดยภาครัฐควรร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน (Private sector) 
ในการออกแบบและจัดตั้งระบบการให้บริการพ้ืนฐานโดยใช้เทคโนโลยี( IT-based services ) แม้ว่า
ระบบการให้บริการของภาครัฐและเอกชนหรือภาคธุรกิจการค้าจะแตกต่างกันแต่ภาครัฐควรมีบทบาท
ในการเป็นผู้น าของความต้องการการใช้ระบบเทคโนโลยี เพ่ือท าให้ภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถที่จะ
ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมและความต้องการร่วมกันในอนาคต เมื่อทุกอย่างเป็นระบบเทคโนโลยี
และหน่วยงานภาครัฐจะต้องวางแผนถึงระดับการสร้าง Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสด ที่
ประชาชนนอกจากสามารถใช้งานระบบตั๋วร่วมในระบบขนส่งแล้ว ยังจะสามารถใช้ในการช าระค่า
สินค้า รองรับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ภายใต้
โครงการระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment 

4.3.2.4 ปัจจัยด้านด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด  
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ปัจจัยด้านด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ผู้ให้ความเห็นด้วยมากที่สุดคือการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ จากทฤษฎีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ระบุว่าการเลือกสัญลักษณ์ที่เป็น
องค์ประกอบของสื่อได้เหมาะสมที่สุด ถูกต้องที่สุด ครบถ้วนที่สุดก็เท่ากับเป็นการเลือกภาษา  ค าพูด  
ข้อเขียน  ข้อความ  ตัวอักษรเพ่ือการสื่อสารนั้น ๆ  ได้เหมาะสมและครบข้อความซึ่งท าให้การสื่อสาร
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในครั้งนั้น ๆ  ประสบความส าเร็จ  เกิดความเข้าใจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วาง
ไว้ จากผลการศึกษาและการสนทนากลุ่มระบุว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two Way Communication ) รวมทั้งการมีช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย มีความถี่ 
ความสม่ าเสมอ ความทันสมัยและความครบถ้วนของข้อมูล มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง 
ทันสมัย ของข้อมูลในสื่อที่ปรากฏ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสื่อที่ว่า การสื่อสารจะต้องมีการปฏิสัง
สรรค์  (Interaction)  การสื่อสารเป็นการเชื่อมคนให้อย่างร่วมกันหรือท าให้คนอยู่ร่วมกันได้เพราะมี
การพูดจาและโต้ตอบกันตลอดจนมีกิจกรรมระหว่างกัน ดังนั้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในการ
ให้บริการจากภาครัฐ เพ่ิมความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และให้อยู่ในรูปแบบการ
สื่อสารสองทาง การสร้างความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งจะต้องมีช่องทางจัดสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น วิทยุ สิ่งพิมพ์ และเสียงตามสาย เป็น
ต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมา เทียมเพ็ชร์ (2556) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อท าการจัดอันดับพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ การประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จากสื่อวิทยุและหอกระจายข่าว เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ 
(ป้ายโปสเตอร์) สื่อนอกจากนั้นการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือทราบพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงานและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจน 
เช่นในการประชาสัมพันธ์ ด้านการเกษตร กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต้อง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกรโดยตรง การค านึงถึงการสื่อสารที่มีความหลากหลายของ
ท้องถิ่น โดยจัดสรรงบประมาณสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภูมิภาคโดยตรง เพราะบริบท
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน ควรจัดสรรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหลาย และภาษาของคนในแต่ละ
พ้ืนที่  ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ควรมีการพัฒนาสื่อให้มีความ
น่าสนใจ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ดาราที่ได้รับความนิยม พร้อมทั้งควรมีการพัฒนาบุคลากรทั้งบุคลากร
ภาครัฐและบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชน ควรมีการอบรมให้ความรู้กับสื่อมวลชนทุกแขนงใน
การขยายองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายและให้ทุนสนับสนุนในการสร้างหลักสูตรอบรมการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวพิชญา
ภัค จันทร์นิยมาธรณ์ (2559)  เรื่องการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิตข้าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบว่าผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและ ลดต้นทุน
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การผลิตข้าว ใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ  ขั้นตอนในการก าหนดกรอบเนื้อหาจะต้องศึกษาข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนจากท้ังเอกสารงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเพ่ือให้ได้
ประเด็นเนื้อหาที่ครอบคลุมกับบทเรียนมากที่สุด และ ขั้นตอนการจัดท าเนื้อหา เป็นขั้นตอนการวาง
โครงเรื่องและก าหนดรายละเอียดเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนพบว่า การพิจารณา
เนื้อหาที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ 
ของการพัฒนาเนื้อหาการพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมส าหรับ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วยขั้นตอนการแปลงเนื้อหาบทเรียนมาเป็นบทถ่ายท าวีดี
ทัศน์ (สคริปต์) ก าหนดทีมงาน ผู้ด าเนินเรื่อง สถานที่ รูปแบบของสื่อต้องมีความเหมาะสมกับบทเรียน 
และกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย ตลอดจนการตัดต่อและเพ่ิมกราฟฟิคและเทคนิคพิเศษ เพ่ือให้สื่อวีดิทัศน์ที่ 
ผลิตได้มีความน่าสนใจมากท่ีสุด 

4.3.2.5 ปัจจัยด้านด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด  

ปัจจัยด้านด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ผู้ให้ความเห็นด้วยมากที่สุดคือกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอและกระจายในทุกพ้ืนที่ ซึ่งในรูปแบบการบริหารงานใหม่ที่เป็นลักษณะของการ
ท างานข้ามสายงาน เรียนรู้บทบาทและสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นของผู้บริหารทีมข้ามสาย
งาน (Cross-functional team leader)พัฒนาความเชื่อมั่นและการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อทีมงาน
ในบริบทของการท างานข้ามสายงาน พัฒนาทักษะการบริหารทีมและองค์กรเพ่ือให้เกิดการร่วมมือ
ร่วมใจท างานในทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการท างาน เช่น การ
วางแผน การสร้างการมีส่วนร่วม การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและผลลัพธ์ขององคก์รได้ น าไปสู่ทีมข้ามสายงาน (Cross- Functional Team) เป็นกลุ่ม
คนที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลาย ๆ ส่วนงานมาท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จาก
ผลการวิจัยพบว่าความร่วมมือและกิจกรรมกระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายอย่าง
สม่ าเสมอและกระจายทุกพ้ืนที่มีความส าคัญในการสร้างงานบริการที่ประสบความส าเร็จ การสัมมนา
ติดตามขยายเครือข่ายให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและจังหวัดใกล้เคียง 
การจัดการและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
และ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน (จิตอาสา)เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่าย เป็นต้น 

อีกประเด็นที่ประชาชนให้ความส าคัญจากผลการส ารวจใน เชิง
ประมาณคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการการทิศทาง วางแผนงาน และ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นควรมีการน าระบบห่วงโซ่คุณค่าและโซ่อุปทานในงานราชการ ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) และหลักการของ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) 
ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐสามารถที่จะประยุกต์แนวคิดและหลักการเรื่องห่วงโซ่คุณค่า เข้ากับ
ภารกิจในบริบท ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานในระบบราชการด้วยการมอง
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ภาพกระบวนการในระบบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และวางกลยุทธ์ที่จะเพ่ิมมูลค่าจาก
ขั้นตอนหนึ่งสู่อีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งนอกจากเพ่ิม ความพึงพอใจในของผู้ปฏิบัติงานที่รับงานต่อกันในแต่
ละขั้นตอนแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าในภาพรวมสู่ประชาชน ผู้รับบริการปลายทางของระบบได้อย่าง
สูงสุด และนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์เข้ากับภารกิจในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้
อย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือการท่องเที่ยวด้วยการมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รอบด้านตลอดสายของห่วงโซ่ และพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับคุณค่าในแต่ละขั้นตอนให้เกิดคุณ
ค่าสูงสุดตลอดสายของห่วงโซ่การพัฒนาน าไปสู่กลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตบนพ้ืนฐานของคุณค่า 
(Value-based Growth Strategies) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยสนทนากลุ่มที่ต้องพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ ในการกระจายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตหรือชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพในชุมชน รวมถึงกลุ่ม
สหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มงานบริการ/การท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วม 
ช่วยคิด ช่วยท า ตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนและมีการวิจัยและพัฒนาให้มีงานวิจัยที่จะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและการกระจายผลิตภัณฑ์จากต้นน้ าถึงปลายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการสนทนากลุ่ม 

4.4.1 ด้านองค์ความรู้ ระเบียบและการปฏิบัติงาน 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเสร็จทุกขั้นตอนในจุดเดียวในการให้บริ

การประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายน าระบบเทคโนโลยี 
เป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารและงานบริการ การ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ลดความซ้ าซ้อนและรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการใน
หน่วยงานเดียวให้ครอบคลุมชัดเจน โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชน ( ID CARD) 
เพียงใบเดียวเป็น หลักฐานในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 
ซึ่งเป็นการบริการแบบไร้รอยต่อ และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่มีประสิทธิภาพ 

2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ
และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มารับบริการ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและ
ภูมิภาค 

3) พัฒนาบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งปรับข้อมูลที่ทันสมัย ปรับปรุงกฎหมายใหม่ 
ระหว่างกระทรวง ส่วนกลาง และหน่วยงานระดับภูมิภาครวมทั้งการมีช่องทางการจัดการข้อร้องเรียน
ต่างๆ ของผู้รับบริการให้มีความหลากหลาย 
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4.4.2 ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
1)  การติดตามและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ได้มีประสิทธิภาพและ

ระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยของข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ความทันสมัยของ
เทคโนโลยี 

2) การพัฒนารูปแบบให้มีความเชื่อมโยงและสะดวกในการรับบริการต่อ
กลุ่มเป้าหมายเช่น การใช้ QR Code Mobile Application และ infographic การเปิดช่องทาง
บริการให้หลากหลาย และน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ครอบคลุม เช่น อินเทอร์เน็ต Line Facebook เป็น
ต้น 

3) การน าเทคโนโลยีมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการนั้น โดยการ
น าเอาเทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุน หรือให้บริการ ภาครัฐต้องส ารวจ และมีความสม่ าเสมอในการท า
ข้อมูลให้มีความทันสมัย หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด วางระบบพัฒนาบุคลากร การอบรม
สัมมนาระบบเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีน าไปสู่การให้บริการแบบ
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) 

4.4.3 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
1) การใช้การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) รวมทั้ง

การมีช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย มีความถี่ ความสม่ าเสมอ ความทันสมั ยและความ
ครบถ้วนของข้อมูล มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ทันสมัย ของข้อมูลในสื่อที่ปรากฏ 

2) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือทราบพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงานและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจน
โดยจัดสรรงบประมาณสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภูมิภาคโดยตรง เพราะบริบทของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน 

3) การพัฒนาบุคลากรทั้งบุคลากรภาครัฐและบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็น
สื่อสารมวลชน การอบรมให้ความรู้กับสื่อมวลชนทุกแขนงในการขยายองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายและ
ให้ทุนสนับสนุนในการสร้างหลักสูตรอบรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่
ให้บริการประชาชน 

4.4.4 ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ 
1) รูปแบบการบริหารงานใหม่ที่เป็นลักษณะของการท างานข้ามสายงาน 

น าไปสู่ทีมข้ามสายงาน (Cross- Functional Team) เป็นกลุ่มคนที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลาย ๆ 
ส่วนงานมาท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) การน าระบบห่วงโซ่คุณค่าและโซ่อุปทานในงานราชการ ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) และหลักการของ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) 
การประยุกต์แนวคิดและหลักการเรื่องห่วงโซ่คุณค่า  เข้ากับภารกิจในบริบท ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานในระบบราชการด้วยการมองภาพกระบวนการในระบบอย่างเป็น
ขั้นตอนตั้งแต่ตน้น้ าถึงปลายน้ า 
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3) การกระจายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตหรือชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและกลุ่มจิตอาสาใน
ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ และ
กระจายในทุกพ้ืนที่ 
 
4.5 ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้บริหารในพ้ืนที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลังจากการออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือในการส ารวจข้อมูล ส าหรับการ
รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ผลแบบบูรณาการ ( Integrated Data Processing) เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานในครั้งนี้ ที่ปรึกษาท าการรวบรวมข้อมูลด้วยการเก็บแบบ
ส ารวจ (Survey Form) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรต่างๆ 
และประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่ส าคัญๆ ตามภารกิจในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศตลอดสายโซ่ของการประสานงาน และบูรณาการงานร่วมกัน 
จากเกษตรกรรม พาณิชย์กรรม การลงทุน อุตสาหกรรม ไปจนถึงการบริการ และการท่องเที่ยวในทุก
ภาค และทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้น ที่ปรึกษาจึงน าผลสรุปที่ได้จากการส ารวจข้อมูลมาจัดประชุม
กลุ่ม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Focus Group) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ความ
เข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากคู่มือประชาชน การให้บริการ ณ จุดเดียวในแบบ One Stop ของ
ภาครัฐ การให้บริการที่เหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญๆ ในการพัฒนาประเทศ ทั้ งในด้านการเกษตร การค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา และยกระดับการบริการเพ่ือส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จากข้าราชการ ผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนผู้รับบริการ ผ่านการจัดประชุมใน 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และเชียงราย โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นในแต่ละจังหวัดรวมไม่ต่ ากว่าจังหวัดละ 25 คน จากการส ารวจ 
และศึกษาข้อมูลดังกล่าว ที่ปรึกษาสามารถน ามาประมวล สรุป วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับข้าราชการจากหน่วยงานที่ ให้บริการเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ดังนี้ 

รูปแบบการอบรม: เนื่องจากงานบริการ และการให้บริการเป็นงานที่ส าคัญในแทบ
ทุกหน่วยงานทั้งในภาคราชการ และเอกชน โดยเฉพาะหน่วยราชการที่มีบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการผลักดันนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่พลวัตร และเกี่ยวข้องกัน
อย่างซับซ้อน ตลอดจนมีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอๆ จึงมีความจ าเป็น และความส าคัญที่
ข้าราชการในระดับต่างๆ ในหน่วยงานที่อาจจะสังกัดในกระทรวง ส านักงาน หรือกรมที่แตกต่างกัน 
จะต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ร่วมกันในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ในการบริการของรัฐ โดยการจัดการ
อบรมสมควรเป็นการบรรยาย พร้อมตัวอย่างประกอบ อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยในการสร้าง
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ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์เรียนรู้แบบกลุ่ม 
(Interactive Group Learning หรือ IGL) 

หัวข้อการอบรม และระยะเวลา: จากการศึกษาข้อมูลจากหลากหลายมุมมอง ใน
มิติการค้นคว้า ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลที่แตกต่างกัน พบว่าการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ส าหรับข้าราชการนั้น จะต้องพิจารณาที่เป้าหมาย และประสิทธิภาพเป็นส าคัญ แต่ก็ต้องไม่ละเลย
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เนื่องจากข้าราชการเป็นบุคคลที่เป็นกลจักรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานของรัฐ โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนให้เกิดความคล่องตัว ราบรื่น สร้างความพึง
พอใจ บนพื้นฐานของงบประมาณ ที่ถูกก ากับด้วยประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ตลอดจนกรอบเวลา
ที่ก าหนด การออกแบบหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้จึงมีหัวข้อที่ส าคัญในการอบรมดังนี้ 

4 . 5. 1. แ น วคิ ด ก า ร พัฒน า ง า น บริ ก า ร ส มั ย ใ ห ม่บน พื้ น ฐ า น  Digital 
Transformation (3 ชั่วโมง) ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญที่ได้จากการส ารวจ สัมภาษณ์ และวิเคราะห์
ข้อมูลที่กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงาน และการบริการสมัยใหม่ ดังนี้ 

- โลกของ Big Data และ IoT กับการบริการภาครัฐ 
- การบูรณาการของเทคโนโลยีกับการท างานยุค 4.0 
- องค์กร และระบบงานในยุค Digital Transformation 
- การจัดการในยุค Digital Transformation 
- การบูรณาการเทคโนโลยีกับการท างานในยุค Digital Transformation 
- การบริการในยุค Digital Transformation 

4.5.2. การออกแบบงานบริการแบบไร้รอยต่อเพื่อความเป็นเลิศ (3 ชั่วโมง) 
ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญที่ได้จากการส ารวจ สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวถึงการบริการ
ภาครัฐ (Public Sector Service) คุณภาพการบริการ และการก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ ดังนี้ 

- แนวคิดการบริการ 
- องค์ประกอบของการบริการ 
- คุณภาพบริการ 
- การออกแบบบริการที่เป็นเลิศ 
- การจัดข้อมูลของงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพ่ือออกแบบบริการภาครัฐ

ที่เป็นมาตรฐานส าหรับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4.4.3. การปฏิบัติการ/ การปรับปรุงตามมาตรฐานการบริการ  (3 ชั่วโมง) 

ประกอบ ด้วยเนื้อหาส าคัญที่ได้จากการส ารวจ สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวถึงมาตรฐานการ
บริการ จิตบริการของข้าราชการ การวางแนวทาง และพัฒนาข้าราชการให้สามารถอ านวยบริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่องานได้อย่างมีมาตรฐาน และด้วยจิตบริการ ดังนี้ 

- มาตรฐานการบริการ 
- จิตบริการ (Service Mind) ของข้าราชการยุค 4.0 
- การวางแนวทางให้ผู้ให้บริการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการที่ก าหนดไว้

อย่างเข้าใจ และเต็มใจ เพ่ือให้การบริการลูกค้าออกมาอย่างเป็นธรรมชาติจากจิตบริการ  
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  4.5.4 การจัดการข้อมูล และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ (3 ชั่วโมง) ประกอบด้วย
เนื้อหาส าคัญที่ได้จากการส ารวจ สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีต่อการบริการ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การรับ และการจัดการข้อร้องเรียน 
การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้ 

- การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
- ข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียน 
- การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 
- การจัดระบบข้อร้องเรียน กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ 
 
4.6 หลักสูตรการอบรมผู้บริหารในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลังจัดประชุมกลุ่ม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Focus Group) 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชนผู้ใช้บริการ
จากหน่วยราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่ส าคัญๆ ตามภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา
ประเทศตลอดสายโซ่ของการประสานงาน และบูรณาการงานร่วมกัน จากเกษตรกรรม พาณิชย์กรรม 
การลงทุน อุตสาหกรรม ไปจนถึงการบริการ และท่องเที่ยวในทุกภาค และทุกจังหวัดทั่วประเทศ แล้ว
น าผลที่ได้มาสังเคราะห์ร่วมกันระหว่าง ผลการส ารวจในเชิงปริมาณ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และผลการสนทนากลุ่ม น ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังรายละเอียดตารางที่ 4.18
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ตารางท่ี 4.18 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพื้นที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

วันที่ 1  
องค์การราชการกับการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล 

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีและ 

การเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้น าและการ

ท างานเป็นทีม 
การบูรณาการ 
การท างาน 

การบริการ 
ที่เป็นเลิศ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน     
09.00 – 12.00 น. แนวคิดการพัฒนา

งานบริการสมัยใหม่
บนพ้ืนฐาน Digital 

 โลกของ Big Data และ IOT กับการบริการของรัฐ     
 การบูรณาการเทคโนโลยีกับการท างานยุค 4.0     
 องค์กรและระบบงานในยุค Digital Transformation     
 การจัดการในยุค Digital Transformation     
 การบูรณาการเทคโนโลยีกับการท างานยุค Digital 

Transformation 
    

 การบริการในยุค Digital Transformation     
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 – 16.00 น. การออกแบบงาน

บริการแบบไร้
รอยต่อเพื่อความ
เป็นเลิศ 

 แนวคิดการบริการ     
 องค์ประกอบของการบริการ     
 คุณภาพบริการ     
 การออกแบบบริการ     
 การจัดข้อมลูของงานท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อ

ออกแบบบริการภาครัฐที่เป็นมาตรฐานส าหรับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
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วันที่ 2 
แนวโน้มและความท้าทายในการให้บริการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ของรัฐ 

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีและ 

การเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้น าและ 

การท างานเป็นทีม 
การบูรณาการ 
การท างาน 

การบริการ 
ที่เป็นเลิศ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน      
09.00 – 12.00 น. การปฏิบัต/ิการ

ปรับปรุงตาม
มาตรฐานการ
บริการ 

 มาตรฐานการบริการ     
 จิตบริการของข้าราชการยุค 4.0     
 การวางแนวทางให้ผู้ให้บริการปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

บริการที่ก าหนดไว้อย่างเข้าใจ และเต็มใจ เพื่อให้การ
บริการลูกค้าออกมาอย่างเป็นธรรมชาติจากจิตบริการ 
(Service Mind) 

    

 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดย
การใช้นวัตกรรมบริการ 

    

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 – 16.00 น. การจัดการข้อมูล

และข้อร้องเรยีน
ของผู้รับบริการ 

 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว (One Stop 
Service) 

    

 ข้อร้องเรียน และการจดัการข้อร้องเรียน     
 การวิเคราะห์ปญัหา และความต้องการของผู้รับบริการ     
 การจัดระบบข้อร้องเรยีนกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความ
สะดวกฯ 
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4.7 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

4.7 .1 การศึกษาและส ารวจความคิดเห็นด้ านการบริการเจาะลึกเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือทราบปัญหาในเชิงลึกและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนางานบริการได้ตรงจุด 

4.7.2 การศึกษาและส ารวจเพ่ือพัฒนางานบริการในแต่ละกลุ่มจังหวัดที่มีบริบทที่มี
ความแตกต่างกัน 

4.7.3 การศึกษาและส ารวจเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการของ
รัฐโดยเฉพาะเพ่ือลดขั้นตอนในการให้บริการ ความโปร่งใสในการให้บริการตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 
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แบบส ำรวจ  

กำรวส ำรวจ คจำมคิดเห็นเกี่ยจกับงำนบรวิกำรวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตรว์กำรวสรว้ำงคจำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรวษฐกิ ภำยในปรวะเทศในรวะดับพื้นที่ด้ำนกำรวพัฒนำงำนบรวิกำรวของ ังหจัดที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตรว์กำรวพัฒนำ ังหจัดและกลุ่ม ังหจัด 
(เ ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน) 

ที่ท ำกำรวที่ท่ำนปฏิบัติงำนให้บรวิกำรว(รวะบุ)....................................... ังหจัด..................................... 

ค ำชี้แ ง 
                แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือต้องกำรทรำบถึงควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
เกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภำยในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้ำนกำรพัฒนำงำนบริกำรของจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
               ข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นควำมลับเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง
บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบของกำรให้บริกำรของรัฐ
ต่อไปกรวุณำตอบค ำถำมให้ครวบทุกข้อ โดยเลือกตอบเพียงค ำตอบเดียจในแต่ละข้อ เพื่อคจำม
สมบูรวณ์ของแบบส ำรวจ  

ส่จนที ่1: ข้อมูลทั่จไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
โปรวดท ำเครวื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรวงตำมคจำมเป็น รวิงของท่ำน 

1. เพศ 
 1) ชำย              2) หญิง 

 
2. อำย ุ  1) ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 25 ปี   2) 26 - 35 ปี   

 3) 36 - 45 ปี     4) 46 – 55 ปี  
 5) มำกกว่ำ 55 ปีขึ้นไป 

 
3. ปรวะเภทของหน่จยงำนที่ท่ำนปฏิบัติงำน 

 1) หน่วยงำนด้ำนกำรเกษตร 
 2) หน่วยงำนด้ำนอุตสำหกรรม / ด้ำนกำรลงทุนรวมกำรค้ำชำยแดน 
 3) หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ชุดที่  
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ส่จนที่ 2 คจำมพรว้อมต่อกำรวให้บรวิกำรวของภำครวัฐ 

โปรวดท ำเครวื่องหมำย  ✓  ในช่องท่ีตรวงตำมคจำมคิดเห็นของท่ำน 

หน่จยงำนของท่ำน ัดให้มีกำรวด ำเนินงำน 
ในปรวะเด็นเหล่ำนี้หรวือไม่ 

ข้อมูลกำรวให้บรวิกำรว 
ใช่ ไม่ใช่ 

1. มีกำรแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน   
2. มีกำรแสดงระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน   
3. มีกำรระบุรำยกำรเอกสำรที่ต้องน ำมำยื่นอย่ำงจัดเจนและครบถ้วน   
4. มีกำรประกำศก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรที่ชัดเจน   
5. มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและชี้แจงขั้นตอนกำรยื่นเอกสำร   
6. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้เสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   
7. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้บริกำรได้เบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว   
8. จัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอ   
9. จัดให้มีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่สะอำดและปลอดภัย   
10. หน่วยงำนมีกำรประกำศคู่มือส ำหรับประชำชนไว้อย่ำงชัดเจน   
11. หน่วยงำนจัดให้มีระบบบัตรคิว     
12. หน่วยงำนจัดให้มีจุดแรกรับเอกสำร    
13. มีจ ำนวนผู้ให้บริกำรเพียงพอต่อผู้รับบริกำร   
14. มีกำรให้บริกำร ในช่วงพักกลำงวัน   
15. มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีมำให้ในกำรให้บริกำร   
16. มีช่องทำงติดต่อ และร้องเรียนผ่ำนระบบ Online   

ส่จนที่ 3: คจำมคิดเห็นเกี่ยจกับกำรวบรวิกำรวที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศำสตรว์กำรวสรว้ำงคจำม
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรวษฐกิ ภำยในปรวะเทศในรวะดับพื้นที่ด้ำนกำรวพัฒนำงำน
บรวิกำรวของ ังหจัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตรว์กำรวพัฒนำ ังหจัดและกลุ่ม ังหจัด 
โปรวดท ำเครวื่องหมำย  ✓  ในช่องท่ีตรวงตำมคจำมคิดเห็นของท่ำน 

รวำยกำรวปรวะเมิน รวะดับคจำมคิดเห็น 
เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (5) 

เห็นด้จย 
 

(4) 

ไม่แน่ใ  
 

 (3) 

ไม่เห็นด้จย  
 

(2) 

ไม่เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (1) 
ด้ำนองค์คจำมรวู้ รวะเบียบ และกำรว
ปฏิบัติ 

     

1. ควำมสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และระเบียบปฏิบัติของรัฐ
น ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 
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รวำยกำรวปรวะเมิน รวะดับคจำมคิดเห็น 
เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (5) 

เห็นด้จย 
 

(4) 

ไม่แน่ใ  
 

 (3) 

ไม่เห็นด้จย  
 

(2) 

ไม่เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (1) 
2. กำรปรับปรุงเนื้อหำองค์

ควำมรู้และระเบียบปฏิบัติให้
เหมำะสม ทันสมัยต่อกำร
น ำไปใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ในอนำคต 

     

3. ควำมเพียงพอของกำร
สนับสนุนข้อมูลและองค์
ควำมรู้เพื่อกำรท ำงำนและ
พัฒนำงำนบริกำร 

     

4. มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ซึ่งกันและกันระหว่ำง
หน่วยงำนของภำครัฐ และ
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับ
ประชำชน 

     

5. มีระบบฐำนข้อมูลเพ่ือเป็น
แหล่งสืบค้นองค์ควำมรู้และ
ระเบียบปฏิบัติไว้อย่ำงเป็น
ระบบ 

     

6. ควำมถูกต้องและรวดเร็วของ
กำรจ่ำยงบประมำณและ
เงินทุนสนับสนุน  

     

7. ควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน
ให้บริกำรส่งเสริมและ
แก้ปัญหำในพ้ืนที่ 

     

ด้ำนเทคโนโลยี และนจัตกรวรวม      
8. กำรน ำเทคโนโลยี และ

อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ทันสมัยมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

     

9. ควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
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รวำยกำรวปรวะเมิน รวะดับคจำมคิดเห็น 
เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (5) 

เห็นด้จย 
 

(4) 

ไม่แน่ใ  
 

 (3) 

ไม่เห็นด้จย  
 

(2) 

ไม่เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (1) 
10. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ของภำครัฐ มีควำมสะดวก 
ง่ำยและเป็นหมวดหมู่ ในกำร
เรียกใช้บริกำร 

     

11. กำรติดตำมและน ำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มำประยุกต์ให้มี
ประสิทธิภำพ 

     

12. กำรสร้ำงระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศให้แก่ประชำชน
เพ่ือประหยัดเวลำในกำรติดต่อ
รำชกำร 

     

13. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
ควำมทันสมัยของข้อมูล
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ 

     

ด้ำนกำรวสื่อสำรวและ
ปรวะชำสัมพันธ์ 

     

14. ประเภทของสื่อและกำร
ประชำสัมพันธ์ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย 

     

15. จ ำนวนสื่อมีควำมเพียงพอ 
หลำกหลำย รวดเร็ว และทัน
ต่อควำมต้องกำร และ
เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ 

     

16. กำรพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพ 

     

ด้ำนกำรวมีส่จนรว่จมและเครวือข่ำย
คจำมรว่จมมือ 

     

17. เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง 
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รวำยกำรวปรวะเมิน รวะดับคจำมคิดเห็น 
เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (5) 

เห็นด้จย 
 

(4) 

ไม่แน่ใ  
 

 (3) 

ไม่เห็นด้จย  
 

(2) 

ไม่เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (1) 
วำงแผนงำน และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 

18. สมำชิกในเครือข่ำยได้รับ
ประโยชน์จำกควำมร่วมมือ
และกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำและกระจำยผลิตภัณฑ์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

19. มีกิจกรรมที่กระตุ้นควำม
ร่วมมือระหว่ำงสมำชิกใน
เครือข่ำยเป็นไปอย่ำง
สม่ ำเสมอและกระจำยในทุก
พ้ืนที่ 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบส ำรวจ  

กำรวส ำรวจ คจำมคิดเห็นเกี่ยจกับงำนบรวิกำรวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตรว์กำรวสรว้ำงคจำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรวษฐกิ ภำยในปรวะเทศในรวะดับพื้นที่ด้ำนกำรวพัฒนำงำนบรวิกำรวของ ังหจัดที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตรว์กำรวพัฒนำ ังหจัดและกลุ่ม ังหจัด 
(ปรวะชำชน) 

ที่ท ำกำรวที่ท่ำนรวับบรวิกำรว(รวะบุ)................................................ ังหจัด........................................... 

ค ำชี้แ ง 
                แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือต้องกำรทรำบถึงควำมคิดเห็นของประชำชน เกี่ยวกับระดับ
ควำมพึงพอใจต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้ำนกำรพัฒนำงำนบริกำรของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
               ข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นควำมลับเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง
บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบของกำรให้บริกำรของรัฐ
ต่อไปกรวุณำตอบค ำถำมให้ครวบทุกข้อ โดยเลือกตอบเพียงค ำตอบเดียจในแต่ละข้อ เพื่อคจำม
สมบูรวณ์ของแบบส ำรวจ  

ส่จนที ่1: ข้อมูลทั่จไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
โปรวดท ำเครวื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรวงตำมคจำมเป็น รวิงของท่ำน 

1.1. เพศ 
 1) ชำย              2) หญิง 

 
1.2. อำย ุ  1) ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 25 ปี   2) 26 - 35 ปี   

 3) 36 - 45 ปี     4) 46 – 55 ปี  
 5) มำกกว่ำ 55 ปีขึ้นไป 

1.3. รวะดับกำรวศึกษำสูงสุด  
  1) ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับมัธยมศึกษำตอนต้น  2) มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 
  3) อนุปริญญำ/ปวส.  4) ปริญญำตรี 
  5) สูงกว่ำปริญญำตรี  

ชุดที ่ 
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1.4. ปรวะเภทของหน่จยงำนที่ติดต่อรวับบรวิกำรว 
 1) หน่วยงำนด้ำนกำรเกษตร 

 2) หน่วยงำนด้ำนอุตสำหกรรม / ด้ำนกำรลงทุนรวมกำรค้ำชำยแดน 
 3) หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 

1.5 ลักษณะช่องทำงทีต่ิดต่อรวับบรวิกำรว 
 1) กำรรับบริกำร ณ สถำนที ่ที่ยื่นค ำขอด้วยตนเอง 
 2) กำรรับบริกำร ณ จุดรับบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) 
 3) กำรรับบริกำรแบบเคลื่อนที ่(Mobile service) 
 4) กำรรับบริกำรผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
 5) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..................................... .................................... 
 

ส่จนที ่2: กำรวรวับรวู้เกี่ยจกับคู่มือปรวะชำชน 
โปรวดท ำเครวื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรวงตำมคจำมเป็น รวิงของท่ำน 

2.1 ท่ำนทรวำบเกี่ยจกับคู่มือปรวะชำชนก่อนกำรวรวับบรวิกำรวหรวือไม่ 
 ทรำบ (กรุณำระบุแหล่งที่ทรำบในข้อ 2.1.1) 
 ไม่ทรำบ (ให้ข้ำมไปข้อ 2.2) 
2.1.1 หำกท่ำนทรำบในข้อ 2.1 กรุณำระบุแหล่งที่ทรำบ  
 หน่วยงำนรำชกำรที่ท่ำนได้ยื่นค ำขอ 
 ช่องทำงอิเลคทรอนิกส์ 
 อ่ืนๆ: ………………………………………………… 

2.2 ท่ำนทรวำบเกี่ยจกับกรวะบจนกำรว ขั้นตอน รวจมถึงรวะยะเจลำในกำรวด ำเนินงำนที่ปรวำกฏอยู่ใน
คู่มือปรวะชำชนหรวือไม่ 

 ทรำบ 
 ไม่ทรำบ 

2.3 หน่จยงำนที่ท่ำนติดต่อเพื่อรวับบรวิกำรวมีกำรวปิดปรวะกำศคู่มือปรวะชำชนไจ้หรวือไม่ 
 มี 
 ไม่มี 

2.4 หน่จยงำนที่ท่ำนติดต่อเพื่อรวับบรวิกำรวมีกำรวเผยแพรว่คู่มือปรวะชำชนผ่ำนช่องทำงอิเลคทรวอนิกส์หรวือไม่ 
 มี 
 ไม่มี  

2.5 ท่ำนเข้ำใ เนื้อหำในคู่มือปรวะชำชนหรวือไม่ 
 เข้ำใจ 
 ไม่เข้ำใจ 
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ส่จนที่ 3: ปรวะสบกำรวณ์ที่ได้รวับกำรวบรวิกำรว ำกภำครวัฐ  
โปรวดท ำเครวื่องหมำย  ✓  ในช่องท่ีตรวงตำมคจำมคิดเห็นของท่ำน 

3.1 คจำมคิดเห็นเกี่ยจกับกำรวบรวิกำรวของรวัฐ 

คจำมคิดเห็นเกี่ยจกับกำรวบรวิกำรวของรวัฐ ข้อมูลกำรวให้บรวิกำรว 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.1.1 ท่ำนได้รับบริกำรจำกภำครัฐ ตำมประเด็นต่อไปนี้หรือไม่   
1. มีกำรระบุรำยกำรเอกสำรที่ต้องน ำมำยื่นอย่ำงจัดเจน   
2. มีกำรประกำศก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรที่ชัดเจน   
3. มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและชี้แจงขั้นตอนกำรยื่นเอกสำร   
4. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรได้เสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   
5. มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีมำให้ในกำรให้บริกำร   
6. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอ   
7. มีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่สะอำดและปลอดภัย   

 

3.2 คจำมคิดเห็นเกี่ยจกับรวะดับคจำมพึงพอใ ต่อกำรวให้บรวิกำรวของรวัฐ 

คจำมพึงพอใ ต่อกำรวให้บรวิกำรว
ของรวัฐ 

รวะดับคจำมพึงพอใ  
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

3.2.1 ด้ำนกรวะบจนกำรวขั้นตอนในกำรวให้บรวิกำรว 
1. มีระบบและข้ันตอนที่ชัดเจน

ไม่ยุ่งยำก 
     

2. มีกำรจัดระบบบัตรคิว ใน
กำรให้บริกำร 

     

3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรมี
ควำมเหมำะสม 

     

4. ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก ใ น ก ำ ร
ให้บริกำร มีช่องทำงกำร
เข้ำถึงที่หลำกหลำย 

     

5. ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ให้บริกำร 

     

6. ช่องทำงกำรร้องเรียนมี
ช่องทำงที่หลำกหลำย และ
สะดวก 
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คจำมพึงพอใ ต่อกำรวให้บรวิกำรว
ของรวัฐ 

รวะดับคจำมพึงพอใ  
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

3.2.2 ด้ำนเ ้ำหน้ำที่ผู้ให้บรวิกำรว 
7. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำร 

     

8. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วย
ควำมเต็มใจ 

     

9. เจ้ำหน้ำที่เพียงพอให้บริกำร      
10. ควำมสำมำรถในกำร

ให้บริกำรได้เบ็ดเสร็จทุก
ขั้นตอนในจุดเดียว 

     

11. ควำมถูกต้องแม่นย ำ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ และ
กำรปฏิบัติงำน 

     

12. กำรให้ค ำแนะน ำที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับกำรมำ
ขอรับบริกำร 

     

3.2.3 ท่ำนมีคจำมพึงพอในกำรว
ให้บรวิกำรวของรวัฐใน
ภำพรวจมมำกน้อยเพียงใด 
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ส่จนที่ 4: คจำมคิดเห็นเกี่ยจกับกำรวบรวิกำรวที่สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศำสตรว์กำรวสรว้ำงคจำม
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรวษฐกิ ภำยในปรวะเทศในรวะดับพื้นที่ด้ำนกำรวพัฒนำงำน
บรวิกำรวของ ังหจัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตรว์กำรวพัฒนำ ังหจัดและกลุ่ม ังหจัด 
โปรวดท ำเครวื่องหมำย  ✓  ในช่องท่ีตรวงตำมคจำมคิดเห็นของท่ำน 

รวำยกำรวปรวะเมิน รวะดับคจำมคิดเห็น 
เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (5) 

เห็นด้จย 
 

(4) 

ไม่แน่ใ  
 

 (3) 

ไม่เห็นด้จย  
 

(2) 

ไม่เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (1) 
ด้ำนองค์คจำมรวู้ รวะเบียบ และกำรว
ปฏิบัติ 

     

1. ควำมสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และระเบียบปฏิบัติของรัฐ
น ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 

     

2. กำรปรับปรุงเนื้อหำองค์ควำมรู้
และระเบียบปฏิบัติให้เหมำะสม 
ทันสมัยต่อกำรน ำไปใช้ในกำร
สร้ำงนวัตกรรมในอนำคต 

     

3. ควำมเพียงพอของกำร
สนับสนุนข้อมูลและองค์ควำมรู้
เพ่ือกำรท ำงำนและพัฒนำงำน
บริกำร 

     

4. มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่ำงหน่วยงำน
ของภำครัฐ และระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐกับประชำชน 

     

5. มีระบบฐำนข้อมูลเพ่ือเป็น
แหล่งสืบค้นองค์ควำมรู้และ
ระเบียบปฏิบัติไว้อย่ำงเป็น
ระบบ 

     

6. ควำมถูกต้องและรวดเร็วของ
กำรจ่ำยงบประมำณและเงินทุน
สนับสนุน  

     

7. ควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน
ให้บริกำรส่งเสริมและแก้ปัญหำ
ในพ้ืนที่ 
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รวำยกำรวปรวะเมิน รวะดับคจำมคิดเห็น 
เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (5) 

เห็นด้จย 
 

(4) 

ไม่แน่ใ  
 

 (3) 

ไม่เห็นด้จย  
 

(2) 

ไม่เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (1) 
ด้ำนเทคโนโลยี และนจัตกรวรวม      
8. กำรน ำเทคโนโลยี และอุปกรณ์

ต่ำงๆ ที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

     

9. ควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

     

10. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของภำครัฐ มีควำมสะดวก ง่ำย
และเป็นหมวดหมู่ ในกำร
เรียกใช้บริกำร 

     

11. กำรติดตำมและน ำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มำประยุกต์ให้มี
ประสิทธิภำพ 

     

12. กำรสร้ำงระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศให้แก่ประชำชนเพื่อ
ประหยัดเวลำในกำรติดต่อ
รำชกำร 

     

13. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
ควำมทันสมัยของข้อมูล
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ 

     

ด้ำนกำรวสื่อสำรวและปรวะชำสัมพันธ์      
14. ประเภทของสื่อและกำร

ประชำสัมพันธ์ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย 

     

15. จ ำนวนสื่อมีควำมเพียงพอ 
หลำกหลำย รวดเร็ว และทันต่อ
ควำมต้องกำร และเหมำะสม
ต่อสถำนกำรณ์ 
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รวำยกำรวปรวะเมิน รวะดับคจำมคิดเห็น 
เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (5) 

เห็นด้จย 
 

(4) 

ไม่แน่ใ  
 

 (3) 

ไม่เห็นด้จย  
 

(2) 

ไม่เห็นด้จย
อย่ำงยิ่ง 

 (1) 
16. กำรพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์

เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพ 

     

ด้ำนกำรวมีส่จนรว่จมและเครวือข่ำย
คจำมรว่จมมือ 

     

17. เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง 
วำงแผนงำน และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 

     

18. สมำชิกในเครือข่ำยได้รับ
ประโยชน์จำกควำมร่วมมือและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
และกระจำยผลิตภัณฑ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

     

19. มีกิจกรรมที่กระตุ้นควำม
ร่วมมือระหว่ำงสมำชิกใน
เครือข่ำยเป็นไปอย่ำงสม่ ำเสมอ
และกระจำยในทุกพ้ืนที่ 

     

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
 

  แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าการลงทุนรวมการค้าชายแดน 
 
ปัญหาที่ 1 การให้บริการเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว (One Stop Service) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาที่ 2  การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนางานบริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาที่ 3  ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาที่ 4  การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาที่ 5  การได้รับประโยชน์ในการพัฒนา และการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาที่ 6  ความถูกต้องและความรวดเร็วของอการจ่ายงบประมาณการจ่ายเงินทุนสนับสนุน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาที่ 8 กิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายที่สม่ าเสมอและกระจายทุก

พ้ืนที ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แนวทางหลักสูตรการอบรม  
ในการพัฒนาการด าเนินงานบริการ 

 
1  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
 
 1.1  ด้านองค์ความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.2 ระเบียบปฏิบัติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
 
 2.1 องค์ความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.2 ระเบียบปฏิบัติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 เครือข่ายความร่วมมือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 

 3.1 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2  อ่ืน ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาคผนวก ค. 

ภาพกิจกรรมการสนทนากลุ่มรายจังหวัด 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 

โรงแรมโพธวิดล รสีอร์ท แอนด์ สปา จังหวดัเชียงราย 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 

โรงแรมเซ็นทาราโฮเตล็แอนด์ คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอดุรธานี 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 

โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

 

  
  

  
  

  
  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
สรุปผลประเด็นการสนทนากลุ่มรายจังหวัด 
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รายงานการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพื้นท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับ
พื้นท่ีด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 

วันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561  
ณ ห้องพลับพลึง โรงแรมโพธิวดล รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดเชียงราย 
นักวิจัยผู้น าการประชุม  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณนานนท์ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย มหาคีตะ 
 
 
เร่ิมสนทนากลุ่ม 09.00 น.  
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สรุปประเด็นการสนทนากลุ่มและแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  

ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 

ปัญหาที่ 1 การให้บริการเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว (One Stop Service) 

• การลดงานเอกสาร โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี 

•  ต้องการอ านวยความสะดวกในด้านเอกสารด้านการอนุญาต โดยน าเอาเทคโนโลยี แม้เอา
มาใช้งานแต่ต้องน าเสนอเอกสาร และการจัดเก็บข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูลเพ่ือน ามาไปสู่การ
ขับเคลื่อนนโยบาย 

•  ความไม่พอเพียงข้องข้าราชการที่ไม่มีความพอเพียงต่อการรับบริการ 

•  ดูแลมาตรฐานขอการท าธุรกิจของภาคเอกชนให้เป็นสากล โดยความร่วมมือของ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  

•  ขับเคลื่อน big Data ของภาครัฐ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือน าข้อมูล
ไปสู่การใช้ประโยชน์ผู้ประกอบการรายย่อย  

•  ปรับปรุงกฎหมาย 

•  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลในแต่ละส่วน 

• การเชื่อมโยงฐานข้อมูลในแต่ละส่วน ของประชากรในแต่ละส่วนงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น (การวางระบบ การใช้งาน และการเชื่อมข้อมูลของฐานข้อมูลในแต่ละระบบ) 

• ความสะดวกด้านข้อมูล โดยดึงข้อมูลจากชิปการ์ด ระบบทะเบียนราษฎร์ 

• ขั้นตอนการลงทะเบียน ของภาคการเกษตร เช่น เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ที่เกษตรกรต้อง
เดินทางไปหลายหน่วยงานเพื่อขึ้นทะเบียน 

• การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง (เช่น กระทรวงพาณิชย์ ดูส ารวจข้อมูลความต้องการ 
และส่งมา กระทรวงเกษตรฯ ส่งต่อให้ เกษตรกร) 

• การเอ้ือเฟ้ือข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หรือกระทรวงเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล 

• การบริการ และการสื่อสารที่ดี 

• ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ทันสมัย และทันต่อเวลา กับความต้องการของประชาชน 

• One Stop Service เสมือนไป  1 หน่วยงาน แต่สามารถทราบข้อมูลของหน่วยงานได้ทั้ง
กระทรวง 
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• ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานเพ่ือหาข้อตกลงในการพัฒนา One Stop Service โดย
องค์ประกอบส าคัญที่ก่อนให้เกิด จะต้องมี ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี 

• ขอสนับสนุนหรือขอปรับปรุงระเบียบ กฎหมายข้อบังคับเพ่ือก่อให้เกิด One Stop 
Service 

• การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละส่วนงาน หรือกระทรวง (ทะเบียนราษฎร์ / ต ารวจ) 

• คัดเลือก และรวบรวมเพ่ือน ามาสู่การใช้งานร่วมกัน (เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 
 

ปัญหาที่ 2 การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการบริการ 

• ประชาชนแจ้งความต้องการกับหน่วยงานราชการต่อคู่มือประชาชน 

• ประสานงาน บูรณาการระหว่างหน่วยงานสภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น การขอขุดเจาะบาดาล 
และการขออนุญาต 

• หน่วยงานส่วนกลางพัฒนาระบบของฐานข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้อประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการไทยนิยม บัตรสวัสดิการของรัฐ (กระทรวงการคลัง) 

• จัดระบบฐานข้อมูลและเอกสารที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น การใช้รหัสบัตรประชาชน 13 
หลัก ร่วมกัน 

• บรรจุข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ทันสมัยลงในเว็บไซต์ และแอฟฟลิเคชั่น บาร์โด้ดเพ่ือให้
หน่วยงานอื่นๆ น าข้อมูลไปใช้ได้ 

• การน าเทคโนโลยีเข้าใช้ในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมกัน 

• ปรับข้อมูลที่ทันสมัย ปรับปรุงกฎหมายใหม่ ระหว่างกระทรวง ส่วนกลาง และหน่วยงาน
ระดับภูมิภาค 

• ก าหนดเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ 

•  ก าหนดมาตรฐานการอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ โดยภาครัฐควรให้ความ
ช่วยเหลือ  

•  การสนับสนุนด้านข้อมูลจากภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 

•  ภาครัฐต้องก าหนดกรอบข้อมูลว่ารัฐต้องการอะไร เอกชนต้องการอะไร ใครได้ประโยชน์
และเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน 
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•  ช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชน (ภาคเอกชน ไม่รู้จะให้ข้อมูลกับใคร 
และทางช่องทางไหน และเมื่อให้ข้อมูลแล้ว ภาครัฐจะน าข้อมูลไปพัฒนา หรือแก้ไข
อย่างไร) 

• ปัญหาที่ 3 ความคุม้ค่าของการน าเทคโนโลยีมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• วางระบบพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนาระบบเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ควบคู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งบางครั้งเทคโนโลยียากเกินไปเช่นการใช้ระบบ GPS เครื่องรูดบัตรระบบ 
EDC 

• การพัฒนา อบรม ประชาชน และผู้ประกอบการที่หน่วยงานราชการท าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้เช่น Application ของกระทรวงต่างๆ 

• ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และการใช้ระบบเทคโนโลยีของหน่วงงานภาครัฐให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับประชาชน เช่น ระบบบัตรสวัสดิการของภาครัฐ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 

• วางระบบเทคโนโลยีให้หน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

• บูรณาการการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สามารถใช้ข้อมูลได้ในบัตรเดียวกัน 
กับทุกหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อที่อยู่ เป็นต้น 

• ระบบข้อมูลของกรมปศุสัตว์ 

• มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการแต่ยังต้องท าเอกสารควบคู่ 

• เทคโนโลยีทางการเกษตรในปัจจุบันภาครัฐให้ภาคการศึกษาเป็นผู้พัฒนา และแจกให้กับ
เกษตรกร ซึ่งศักยภาพไม่สามารถสู้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องตลาด ดังนั้น ผู้พัฒนาควร
เป็นภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

• ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงระบบ หรือเทคโนโลยีที่ภาครัฐน ามาใช้ หรือลงทุน 

• การ UPDATE ข้อมูลที่ใช้ในด้านการท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยว เช่น QR Code ที่มีให้บริการตามศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

• จ าแนกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นต้น กับข้อมูลส าคัญเพ่ือความ
ปลอดภัย การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และการแบ่งปันข้อมูล 
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ปัญหาที่ 4 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

• จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล เช่น อ าเภอเคลื่อนที่ และ
อ าเภอยิ้ม เพ่ือไปรับเรื่องขออนุมัติ และคลินิกเกษตร 

• จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องประเด็นที่มีความยากและ
ซับซ้อนให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เช่นระบบปฏิบัติใหม่ๆ และการใช้ระบบ IT เข้ามา 

• จัดสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น วิทยุ สิ่งพิมพ์ และเสียงตามสาย ปลายกลุ่มระ
กว่างหน่วงงานรัฐกับรัฐ และภาครัฐกับประชาชน เช่น Group Line โคเนื้อโคนม และ
ผู้ประกอบการจ าหน่างก๊าซหุงต้ม 

• จัดท านามสงเคราะห์ (เป็นเล่ม) ของหน่วยงานราชการในจังหวัด เช่น ชื่อ – สกุล 
หน่วยงาน หน.ส่วนงาน โทรศพัท์ ภารกิจ  ระบบ Call center จังหวัด เพื่อแจกประชาชน
ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน และมีหน่วยงานเจ้าภาพจัดท า (เช่น หน่วยงานจังหวัด) 

• จัดสรร งบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภูมิภาคโดยตรง เพราะบริบทของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน ควรจัดสรรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหลาย และภาษาของคนใน
แต่ละพ้ืนที่ โดยกระจายงบประมาณจาก 

• เพ่ิมความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และให้อยู่ในรูปแบบ Two Way 
Communication 

• การสร้างความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

• ชี้ให้ชัดเจนถึงช่องทางถึงช่องทางท่ีภาครัฐใช้ในการประชาสัมพันธ์ (เนื่องจากปัจจุบันมี
ช่องทางมากเกินไปก่อให้เกิดความสับสน) 

• ความถี่ และความสม่ าเสมอของการประชาสัมพันธ์ 

• Update และความครบถ้วนของข้อมูล 

• สรุปข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบกราฟ หรือ Infographic ก่อนการน าเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ 

• ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ภาครัฐประชาสัมพันธ์ได้ 
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ปัญหาที่ 5 การให้ได้รับประโยชน์ในการได้รับการพัฒนาและการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดท ากลุ่ม Facebook ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนที่ และการจัดจ าหน่ายสินค้า 
Online ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อโดยตรง ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา 

• หาวิทยากรที่มีความช านาญ เพ่ืออบรมเพ่ือจัดท าบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ 

• การพัฒนาระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็ว จัดท าข้อตกลงระหว่างประชาชน และบริษัท
ขนส่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

• จัดท าศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นศูนย์เดียวเพ่ือความสะดวก 

• อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าท่ีน าเข้า และส่งออก การตรวจสอบ
ร่วมกันระหว่างประเทศ 

• ภาครัฐมี Soft Were แต่ไม่มีฐานข้อมูลของลูกค้า จึงไม่สามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่ม
ลูกค้าได้โดยตรง จึงต้องผ่านคนกลาง 

• ควรส ารวจอุปสงค์ อุปทานของตลาดรวมถึงมาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการการกระจายสินค้าทางการเกษตร 

• เชื่อมโยงการด าเนินงานของห่างโซ่อุปทาน 

ปัญหาที่ 6 ความถูกต้องและความรวดเร็วของการจ่ายงบประมาณและการจ่าย  เงินทุน สนับสนุน 

• จ่ายงบประมาณตามระบบที่ดีและความถูกต้อง 

• ความชัดเจนของระยะเวลาในการเบิกจ่างงบประมาณ (Timing) 

• ข้อก าหนด กฎ ระเบียบของรัฐ ต้องมีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน 

• ควรตั้งงบประมารล่วงหน้า ท าให้ผู้ที่รับบริการอาจจะได้รับงบประมาณไม่ทัน ควรยกเว้น
กรณีเก่ียวกับการด ารงชีวิต และกรณีเร่งด่วน ควรจ่ายงบประมาณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 
เบี้ยคนพิการ และเบี้ยผู้สูงอายุ 

• ควรเพิ่มงวดในการจ่างงบประมาณให้แก่หน่วยงานในจังหวัด งบด าเนินงานและงบลงทุน 
(ต้องจัดซื้อจัดจ้างก่อน) ควรแบ่งให้เป็นงวดย่อย 4 งวด จะท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น งวด
แรก 70% ทยอยจ่ายที่เหลือร้อยละ 20 จนครบ 
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• ลดขั้นตอนในการจ่ายงบประมาณจากส่วนกลางลงไปสู่ภูมิภาคและการส่งงบประมาณจาก
กระทรวงมายังจังหวัดควรให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

• ให้มีคณะกรรมการจากส่วนกลางหรือกระทรวงมารับฟังความคิดเห็นและข้อขัดข้องในการ
ใช้งบประมาณของพ้ืนที่และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 

 
ปัญหาที่ 7 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

• จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสื่ออย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 

• พัฒนารูปแบบสื่อให้มีความเชื่อมโยงและสะดวกในการรับบริการต่อกลุ่มเป้าหมายเช่น 
การใช้ QR Code และ infographic 

• พัฒนาสื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่ายของกลุ่มเป้าหมายเช่น ท าคลิปสั้นๆ 
infographic 

• ควรมีการอบรมให้ความรู้กับสื่อมวลชนทุกแขนงในการขยายองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 

• พัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ดาราที่ได้รับความนิยม 

• มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ทันสมัย ของข้อมูลในสื่อที่ปรากฏ 

• ให้ทุนสนับสนุนในการสร้างหลักสูตรอบรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน 

ปัญหาที่ 8 มีกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นไปอย่างสม่ าเสมอและกระจาย

ในทุกพ้ืนที่ 

• สร้างความสัมพันธ์กับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกระตุ้นเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

• จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน (จิตอาสา) ร่วมออกร้านงานกาชาดจังหวัด (มอบ
รางวัล) การออกก าลังกายร่วมกัน กิจกรรม Car Free day 

• การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดและอ าเภออย่างต่อเนื่อง 

• จัดตั้งคณะท างานที่มีหน้าที่หลัก (Creative) ในการจัดกิจกรรมที่เปน็หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

• การสัมมนาติดตามขยายเครือข่ายให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น บูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนชองเครือข่าย 
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• ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

• ต้องสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้เกิดข้ึนกับหน่วยงานในเครือข่าย 
 

คู่มือประชาชน 

• การพัฒนาพัฒนาคู่มือประชาชนแบบบูรณาการหน่วยงาน (พัฒนาจากคู่มือประชาชนแต่ละ
หน่วยงาน) 

• จัดท าคู่มือ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงล่วงหน้า ตามสถานการณ์จริง 

• คู่มือประชาชนควรเพ่ิมระยะเวลาการด าเนินงานตามขั้นตอนในการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน
ด้วย 

• ปรับปรุงคู่มือให้อ่านง่าย น่าสนใจ ท าคลิปสรุปแทนคู่มือ ภาคเคลื่อนไหว เพ่ือให้เข้าใจง่าย 

• เพ่ิมการประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน ให้ทั่วถึง ดูใน Internet หมู่บ้าน เข้าถึงทุกวัย 

• จดัประเภทของคู่มือตามอายุ ของกลุ่มผู้ใช้ คู่มือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่น เกมส์ 
 

แนวทางหลักสูตรการอบรมในการพัฒนาการด าเนินงานบริการ 

• Empower & Network & Technology 

• สื่อสารการตลาด 

• Management 

• Leader & Leader Ship 

• ต่อภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ไปสู่อุตสาหกรรม 
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รายงานการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

โครงการจัดฝึกออบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่
ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สออดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2560  
ณ ห้องกุดจับ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนด์ คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 
วิทยากรผู้น าการประชุม  รศ. ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม  
              ดร. ณรงค์ศักดิ์  คูบุญญอารักษ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 
 - กล่าวเปิดการประชุมโดยคุณศิริพร พงษ์เปรม นักพัฒนาระบบราชการช านาญ 
การพิเศษ ส านักงาน ก.พ.ร. 

- แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
- แนะน าทีมวิทยากร 
- เกริ่นน าถึงความเป็นมา/ความส าคัญและวัตถุประสงค์ (ตามเอกสาร) 
- รายงานผลการวิจัย (ตามเอกสาร) 
- เข้าประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
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แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 

 
ปัญหาที่ 1  การให้บริการเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว (One Stop Service) 
 
 แนวทางแก้ปัญหา : (มีการอภิปลายกันอย่างกว้างขวางโดยสรุปว่า) 

 การพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานบริหารในทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง 

 รวมศูนย์หน่วยงานด้านบริการเฉพาะด้าน เช่น งานบริการและการท่องเที่ยว งาน
ทางด้านการเกษตร ทางด้านอุตสาหกรรม การค้า/การพาณิชย์ รวมไว้เป็นศูนย์ตาม
บริบทที่ใกล้เคียงกัน 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยี IT เป็น Big Data เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารและ
งานบริการ 

 ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ลดความซ้ าซ้อนและรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการ
บริการในหน่วยงานเดียวให้ครอบคลุมชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา 

 
ปัญหาที่ 2  การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนางานบริการ 
 
 แนวทางแก้ปัญหา : มีการอภิปราย  แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางสรุป ได้ดังนี้ 

 เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
 ควรบูรณาการหน่วยงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือ

ลดการซ้ าซ้อนและสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน 
 จัดตั้งหน่วยงานกลางและท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการทุกองค์ประกอบและ

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกหน่วยงานทั้งใน

ระดับจังหวัดและภูมิภาค 
 
ปัญหาที่ 3  ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 แนวทางแก้ปัญหา 

 พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ ระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 สร้างค่านิยม และมาตรฐานการท างานที่เป็นระบบ 
 เปิดช่องทางบริการให้หลากหลาย และน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ครอบคลุม  เช่น 

อินเทอร์เน็ต Application, Line, Facebook และสื่ออ่ืน ๆ 
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ปัญหาที่ 4  การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 

 แนวทางแก้ปัญหา : 
 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทราบพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงานและการ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจน เช่นในการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การเกษตร กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต้องสามารถเข้าถึง
กลุ่มเกษตรกร หรือตัวเกษตรกรโดยตรง ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวหรือ
ผู้รับบริการก็สามารถใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ได้อย่างหลายอย่าง 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย และตรงตามกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการเปิด
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

 บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์และสามารถ 
 ใช้ เทคโนโลยีประกอบในการประชาสัมพันธ์  ได้อย่างรวดเร็ว  และเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 
 
ปัญหาที่ 5  การได้รับประโยชน์ในการพัฒนา และการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 แนวทางแก้ปัญหา : 

 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์ 
 สร้างระบบงานบริการที่เป็นมาตรฐาน ทั้งการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร และระเบียบ

กฎเกณฑ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการกระจายผลิตภัณฑ์ 
 พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ ในการกระจายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิต

หรือชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของท้องถิ่น 
 
ปัญหาที่ 6  ความถูกต้องและความรวดเร็วของอการจ่ายงบประมาณการจ่ายเงินทุนสนับสนุน 
 

แนวทางแก้ปัญหา : มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลายประเด็นซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 งานระบบงบประมาณและงานพัสดุเป็นงานละเอียดอ่อนและต้องถูกต้องตาม

ระเบียบปฏิบัติ บุคลากรผู้รับผิดเองต้องมีความรู้ ในเรื่องงบประมาณอย่างถูกต้อง
ชัดเจนและสามารถให้ค าปรึกษากับหน่วยปฏิบัติถึงแนวทางและระเบียบวิธีการ
เบิกจ่ายให้เกิดความถูกต้อง 

 ลดความซ้ าซ้อนของงานเอกสาร/ระเบียบปฏิบัติ เพ่ือความรวดเร็วในการเบิกจ่าย 
 ฝ่ายปฏิบัติต้องจัดท าข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องชัดเจน และถือระเบียบปฏิบัติเป็นส าคัญ 

รวมถึงมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ในระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ผู้บริหารหน่วยงาน ต้องก ากับ ติดตาม เร่งรัด เข้าใจกระบวนการ/โครงสร้าง ระบบ

สั่งการตัดสินใจ ได้อย่างเหมาะสม มีความถูกต้องทันเวลา 
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 พัฒนาปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
ปัญหาที่ 7 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 แนวทางแก้ไขปัญหา 

 สนับสนุน/พัฒนา บุคลากร งบประมาณ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้ 
 สอดคล้องในแต่ละประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ 
 สื่อประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 สื่อประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ตามชนิดของสื่อ 
 และควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 

 
ปัญหาที่ 8 กิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายที่สม่ าเสมอและกระจายทุก

พ้ืนที ่
 
 แนวทางแก้ปัญหา 

 สร้างการมีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยท า ตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชน 
 จัดกิจกรรมชุมชน เช่น การประชุมกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็น

ทางการ การสัมมนา ทั้งระดับอ าเภอ/จังหวัด การจัดจ าหน่าย/จัดแสดงสินค้า 
 การสร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพในชุมชน รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มงานบริการ/การท่องเที่ยว 
 จังหวัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงบประมาณไปสนับสนุนการจัด 
 กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 ลดความซ้ าซ้อนการจัดกิจกรรม ในเรื่องเดียวกันและกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ควรมี

หน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงหน่วยเดียว 
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แนวทางหลักสูตรการอบรม ในการพัฒนาการด าเนินงานบริการ 
 

 1  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
  1.1  ด้านองค์ความรู้ 
    - เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ การให้ความรู้ในงานบริการ/การฝึกอบรม 

- เตรียมความพร้อมด้านสถานที่/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้/ความเพียงพอ เพ่ือรองรับต่อ 

การขยายตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
- น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้/  

การบริหารจัดการ 
  1.2 ระเบียบปฏิบัติ 
    - ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่เอ้ือต่อการพัฒนาการด าเนินงานบริการให้เกิดความ
กระชับ รวดเร็วและลดการซ้ าซ้อน 

- สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชนใน 
เรื่องเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานบริการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
    - พัฒนา ปรับปรุ ง  ระบบ วิธีการในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่ เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง เช่นการท าสื่อในหลายภาษา 

- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการสื่อสาประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ทที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายสะดวก เช่น ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการ  
เป็นต้น 

- การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุม เช่น สถานที่ท่องเที่ยว/ที่พัก 
การเดินทาง รูปภาพ/ข้อมูลประกอบ บริการและร้านอาหารเป็นต้น 
 
 2  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

 2.1 องค์ความรู้ 
   - พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทัศนคติ ที่เกี่ยวกับงานบริการและ

องค์ความรู้ในด้านที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
    - พัฒนาระบบงานบริการให้กระชับรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุมในการให้บริการทางการเกษตร และ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  2.2 ระเบียบปฏิบัติ 

   - สร้างมาตรฐาน แระบวนการ ปฏิบัติงานที่เน้นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2.3 เครือข่ายความร่วมมือ 
   - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับชุมชน อ าเภอ/จังหวัด ซึ่งอยู่ในรูป

ของสภาเกษตรกร กลุ่มการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน 
   - พัฒนาเครือข่ายผ่านทางระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 
  3.1 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
    - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 

   - พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการศึกษา การฝึกออบรม 
การประชุม /สัมมนา และการศึกษาดูงาน 

   - การพัฒนาสื่อ ด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์  ให้ทันสมัยรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
  3.2  อ่ืน ๆ  

   -  การสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในท้องถิ่น ต้องเพ่ิมการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทั่วถึง 

   - การค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชนให้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบการค้าดังกล่าว 

   - การค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน ต้องพิจารณาให้ครบถ้วน ทั้งใน 
เรื่อง ต้นน้ า – กลางน้ า – ปลายน้ า โดยเฉพาะการใช้รูปแบบประชารัฐ (วิสาหกิจสังคม) 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรกิตติ์  เสาร่ม 
 - กล่าวขออบคุณผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม และปิดการประชุมเวลา 16.00น.  
 ดร.กชธมน  วงค์ค า บันทึกการประชุม 
 
หมายเหตุ  
 - รูปภาพประกอบการประชุมส่วนใหญ่ / ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมอยู่ที่เจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. 
(คุณเสาวลักษณ์  พาทิดี) 
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รายงานการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

 
โครงการจัดฝึกออบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่
ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สออดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2560  
ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิทยากรผู้น าการประชุม  ผศ. ดร. ณัฐฏ์พันธ์ เขจรนันท์  
              ดร. เฉลิมพล จินดาเรือง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 
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สรุปประเด็นการสนทนากลุ่มและแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  

ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าการลงทุน รวมการค้าชายแดน 

ปัญหาที่  1 การให้บริการเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว (One Stop Service) 
 เรื่องกฎและข้อระเบียบบังคับ  
 การจัดแบ่งประเภทของงานให้เหมาะสม  
 การขยายเวลาให้บริการให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

ปัญหาที่ 2 การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการบริการ 
 การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ  
 การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 การดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ปัญหาที่  3 ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยี มาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การให้องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลประเมินผลร่วมกัน 
 การให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยี สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยี 
 จัดหาเทคโนโลยีเฉพาะทางในการสนับสนุนการบริการ 
 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

ปัญหาที่ 4 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 ความรวดเร็วและความถูกต้องในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ 
 ช่องทางหลากหลาย ที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกลุ่ม 
 จัดหาและใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

ปัญหาที่ 5 การให้ได้รับประโยชน์ในการได้รับการพัฒนา และการกระจาย ผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การประสานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน 
 ให้มีงานวิจัยที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์ 
 การรวมกลุ่มและการน า   IT มาช่วยในการพัฒนาและกระจายสินค้า     

ปัญหาที่ 6 ความถูกต้องและความรวดเร็วของการจ่ายงบประมาณ และการจ่ายเงินทุนสนับสนุน 
 การอนุมัติงบประมาณโดยตรงจากหน่วยงาน 
 การตรวจสอบเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือความรวดเร็วในการอนุมัติ 
 ละขั้นตอน เพ่ือความสะดวกในการจ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง ลงไปสู่ภูมิภาค 
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ปัญหาที่ 7 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับ 
 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับเรื่องที่ต้องการสื่อสารและผู้รับสาร ให้ตรงกับ

ความน่าใจ และมีความทันสมัย 

ปัญหาที่ 8 มีกิจกรรมที่กระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นไปอย่างสม่่าเสมอและ
กระจายในทุกพ้ืนที่ 

 พัฒนาเครือข่ายและความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรกร  
 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง และกระตุ้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการและมีความถ่ีในการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม 

 บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างระหว่างเครือข่ายภายนอก ในทุกระดับ เช่นระดับ
หมู่บ้าน ระดับต่าบล ระดับอ่าเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ เป็นต้น 

 ส่งเสริมความร่วมมือ และจัดตั้งกลุ่มพ่ีเลี้ยง (กลุ่มเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จ) 
เพ่ือกระตุ้นให้เกินการสร้าง และความเข็มแข็งในการด าเนินงานของเครือข่ายใน
ระยะเริ่มต้น 

 




	S__6488203 - Czzzzzzopy
	00 - ปกใน
	01 - สารบัญ
	02 - บทที่ 1 [EDIT_2561-03-19]
	03 - บทที่ 2 [EDIT_2561-05-16] (Autosaved)
	04 - บทที่ 3 [EDIT_2561-05-07]
	04 - บทที่ 4 [EDIT_2561-05-23] 
	05 - เอกสารอ้างอิง [EDIT_2561-03-20]
	06 - ภาคผนวก P.134 
	07 - ภาคผนวก ก P.135
	08 - EDIT_27032561 - แบบสอบถาม [เจ้าหน้าที่]
	09 - EDIT_27032561 - แบบสอบถาม [ประชาชน]
	10 - ภาคผนวก ข  P.148
	11 - ประเด็นการสนทนากลุ่ม
	12 - ภาคผนวก ค  P.153
	13 - ภาพกิจกรรม
	14 - ภาคผนวก ง P.157
	15 - เชียงราย - สรุปประเด็นการสนทนากลุ่ม
	16 - อุดรธานี - สรุปประเด็นการสนทนากลุ่ม
	17 - สุราษฎร์ธานี สรุปผลประเด็นการสนทนา
	S__6488203 - Copy

