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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
ของส านักงานเขตสาทร ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการรับเรื่องร้องทุกข ์รวมทั้งข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยวิธี  
จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร มีการรับเรื่องร้องทุกข์อย่าง
เป็นระบบ น าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการและส่งไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาทันที ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เรื่องร้องทุกข์ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต และมีการติดตามเรื่องร้องทุกข์อย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ยังไม่ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนอย่างเป็นระบบในการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ ปัญหาด้านผู้ร้องทุกข์แจ้งเรื่องร้องทุกข์ที่มีรายละเอียดของข้อมูลไมช่ัดเจน
เพียงพอ ไม่แจ้งข้อมูลในการติดต่อกลับ มีการร้องทุกข์ที่เป็นข้อพิพาทกันเองระหว่างบุคคล ปัญหาด้าน
บุคลากรในหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และหลักกฎหมายในการพิจารณา
เรื่องท่ีผู้ร้องทุกขแ์จ้ง และไม่มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องในกรณีปัญหาร้องทุกขเ์ร่งด่วน 
การศึกษาครั้งนี้เสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ให้ทันสมัย และเชื่อมต่อกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่
และภารกิจของส านักงานเขต รวมถึงขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ จัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ค าส าคัญ: การพัฒนา ประสิทธิภาพ เรื่องร้องทุกข์ ส านักงานเขตสาทร 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศในทุกๆ ด้าน และเป็นมหานครใหญ่             
ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีเอกลักษณ์ ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็เป็นที่รวมของปัญหานานัปการ ผู้บริหากรุงเทพมหานคร 
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้า และ
ดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีโอกาสในการรับบริการด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นมหานครแห่งความสุข
ของทุกคน การบริหารจัดการเมืองให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น    
การดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ (2563) 
รายงานสถานการณแ์ละทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบาย
พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกๆ ด้าน เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานคร    
สีเขียวสะดวกสบาย มหานครส าหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่ง
เศรษฐกิจและการเรียนรู้ การบริหารกิจการเมืองมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2556 - 2575) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร ประชาชน     
มีความสุข มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ม่ังคงปลอดภัย และมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว    
ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ หัวหน้าหน่วยงานต้อง
ให้ความส าคัญกับปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับ ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตามผลและเร่งรัดด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 ส านักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัต ิเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน โดยปฏิบัติหนา้ที่ทั้งในด้านการให้บริการสาธารณะ การแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อน และดูแลทุกข์สขุของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เพ่ือผลักดันกรุงเทพมหานคร     
สู่ “มหานครแห่งความสุขของพ่ีน้องประชาชน” อย่างแท้จริง โดยภารกิจหนึ่งของ ฝ่ายปกครอง คือ 
การรับเรื่องร้องทุกขจ์ากประชาชนที่แจ้งผ่านทางช่องทางตา่งๆ การประสานและติดตามการด าเนินการ
แก้ไขเรื่องร้องทุกข์จากทุกๆ ระบบ ได้แก่ การรับเรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือ, การรับเรื่องผ่านส่วนรับเรื่อง
ร้องทุกข์, การรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ กทม.1555, การรับเรื่องผ่านทางโทรศัพท์ของส านักงานเขต 
การรับเรื่องผ่านทางไลน์แอด “อัศวิน คลายทุกข์” การรับเรื่องผ่านกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” 
การรับเรื่องผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) และเว็บไซต์ของส านักงานเขต ตลอดจนข้อสั่งการของ    
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คณะผู้บริหารจากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมชุมชนในแต่ละครั้งที่มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเรื่องร้องทุกข์และ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่แจ้งมามีความหลากหลายในประเด็นปัญหา ครอบคลุมการบริหารจัดการเมือง
ในทุกๆ ด้าน มีผลให้การพัฒนาเมืองในภาพรวมมีความสมบูรณแ์ละเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อประชากรทุกคน
ที่มีถ่ินพ านัก หรือเข้ามาด าเนินธุรกรรมต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร         
 สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนทางระบบรับ           
เรื่องร้องทุกข์ศูนย ์กทม. 1555 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจ านวนทั้งหมด 1,040 เรื่อง เป็น
เรื่องเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จ านวน 352 เรื่อง จากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบสภาพปัญหา คือ 
ประชาชนมีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มาท่ีส านักงานเขตสาทรเป็นจ านวนมากจากหลากหลายช่องทาง    
ท าให้บางครั้งไม่สามารถรับเรื่องได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งข้อมูลที่ผู้ร้องแจ้งมามีรายละเอียดของข้อมูล   
ไม่ชัดเจน และไม่ไดแ้จ้งช่องทางเพ่ือติดต่อกลับในการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม บางกรณีเป็นเรื่องร้องทุกข์
เร่งด่วน ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนั้นโดยตรง หรือเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่และไม่เก่ียวข้อง
กับภารกิจของส านักงานเขตสาทรในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธภิาพ
การรับเรื่องร้องทุกข ์เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาประสทิธิภาพการรบัเรื่องร้องทุกข์ของส านักงาน
เขตสาทร สามารถน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์และเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1. กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร 
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร  
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร   

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีแนวทางการศึกษาวิจัย ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
1.วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อาท ิพระราชบัญญัต ิหนังสือสั่งการ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน สิ่งพิมพ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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2.วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณแ์บบมโีครงสร้างหรอืการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured interview or Formal interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 
คน เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นการวิจัย โดยสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์และแบบค าถาม    
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยก าหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์โดยได้แจ้งให้       
ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การเขียนจดบันทึกและบันทึกเสียง 
โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง  

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ในการวิจยัครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงาน    

เขตสาทร รวมจ านวน 10 คน ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องทุกข์ของ
ส านักงานเขตสาทร  
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลจาก
ผู้บริหารหน่วยงานระดับหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีผู่้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 
10 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น

ทางการ (Structured interview of Formal interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มจี านวนข้อค าถาม
แน่นอนตายตวั จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สภุางค์  จันทวานชิ, 2561, หน้า 75)            
การสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลแบบเจาะลึกท้ังผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายและ
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเขตสาทร ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การเขียนจดบันทึกและการ
บันทึกเสียง โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล          
ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง (Structured interview) ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อค าถามที่ก าหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณเ์ท่านั้น ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
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   วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน    
ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารมาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างมีระบบ 
 2. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน  
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัย เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันของข้อมูล  

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การรับเรื่องร้องทุกข์และเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย  
 การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าองค์การไปสู่ความความส าเร็จในการด าเนินงาน ภาคสังคมมีบทบาทต่อการ
บริหารงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ระบบราชการไทยจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการบริหารจัดการ     
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะหน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางกฎระเบียบที่เข้มงวด เคยชินกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ท าให้ไม่ทัน
ยุคสมัยใหม่ที่มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว จึงมักพบปัญหาไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบและวิธีการท างานไม่เหมาะสมกับยุคสมัย รวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนท าให้เสียเวลา 
เสียทรัพยากร ถ้าหน่วยงานไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อไปสู่องค์การสมัยใหม่ ก็จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 บุคลากร หรือ ทรัพยากรมนุษย ์ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ที่จะท าให้ภารกิจขององค์การ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นการลงทุน    
ที่คุ้มค่า โดยการเพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติของบุคคลในองค์การให้ตรงตามต าแหน่ง
งานปัจจุบัน องค์การที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
มีความรับผิดชอบสูง มีความสุขพอใจในการท างาน มีขวัญและก าลังใจที่ดี สามารถใช้ความรู้ความสามารถ 
ได้เต็มศักยภาพ ย่อมเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าต่อตนเองและองค์การ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและน าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา มีดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร มีดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ในระบบรับเรื่องร้องทุกข์ช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์ 
กทม.1555 ช่องทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงานเขต, เฟซบุ๊ก (Facebook) และ     
ไลน์ (Line@) อัศวิน คลายทุกข์ แล้วลงรับหนังสือในระบบสารบรรณของส านักงานเขต 

2) เสนอเรื่องร้องทุกข์ให้หัวหน้าฝ่ายน าเรียนผู้อ านวยการเขตพิจารณาสั่งการฝ่ายต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องทุกข์นั้น 

3) ฝ่ายปกครองส่งเรื่องไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์  
4) ฝ่ายที่เก่ียวข้องรับเรื่องร้องทุกข์ และด าเนินการแก้ไขข้อร้องทุกข์ของประชาชน 
5) เมื่อฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการแก้ไขอย่างไร จะรายงานส่งเรื่องมาที่ฝ่ายปกครองภายใน 

3 วัน เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์อยู่ในขั้นตอนใด สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่   
6) ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       

ร่วมตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ 
7) ในกรณีที่ยังด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะมีการติดตาม  

เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
8) เมื่อฝ่ายต่างๆ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์เสร็จสิ้นแล้ว จะรายงานกลับมาท่ี   

ฝ่ายปกครอง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้ด าเนินการแก้ไขข้อร้องทุกข์อย่างไร และแจ้งผู้ร้องทุกข์ในระบบ   
รับเรื่องร้องทุกข์ถึงการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ดังกล่าว 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของการรับเรื่องร้องทุกข ์มีดังนี้ 
 1) ปัญหาด้านการประสานงานของส านักงานเขตกับหน่วยงานอื่นในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์     
ที่ยังไม่ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เช่น การประปานครหลวง     
การไฟฟ้านครหลวง ส านักการโยธา ท าให้เกิดการท างานหลายขั้นตอนและเกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์  
 2) ประชาชนยังไม่ทราบถึงอ านาจหน้าที่และขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขต 
และมีการร้องทุกข์ท่ีเป็นข้อพิพาทกันเองระหว่างบุคคล ท าให้เกิดปัญหาในการแก้ไขข้อร้องทุกข์  
 3) ปัญหาบุคลากรในหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และหลักกฎหมาย
ในการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์แจ้งและไม่มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องในกรณีปัญหา   
ร้องทุกข์เร่งด่วน 
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 4) ปัญหาผู้ร้องทุกข์แจ้งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ท่ีมีรายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ และไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลในการติดต่อกลับ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมในการด าเนินการตรวจสอบและ    
ไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องทุกข์นั้นๆ ได้ 

 วัตถุประสงค์ที่ 3 วิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของการรับเรื่องร้องทุกข์ มีดังนี้ 
 1) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต    
ในการแกไ้ขปัญหาเรื่องร้องทุกข์และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือประชาชน  
สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และด าเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
 2) เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่และภารกิจของส านักงานเขตสาทรให้ครบถ้วน   
ขอข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ที่ชัดเจนและข้อมูลในการติดต่อกลับ มีการแจ้งขั้นตอนและ          
วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือป้องกันการร้องทุกข์ซ้ าในปัญหาเดิมๆ   
 3) เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์อย่างจริงจัง และลงพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง   
ดูแลบริเวณต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ หากพบปัญหาสามารถเข้าด าเนินการแก้ไขได้ทันที เพ่ือเป็นการลด   
เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยไม่ต้องรอข้อร้องทุกข์จากประชาชน 

 วัตถุประสงค์ที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ มีดังนี้ 
 1) ควรจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่และภารกิจของส านักงานเขต 
รวมถึงขั้นตอน กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง    
ในการปฏิบัติงาน 
 2) ควรพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ให้ทันสมัยและเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว         
 3) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความก้าวหน้า การให้รางวัลหรือค่าตอบแทน
พิเศษกับบุคลากรที่มีความขยัน ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษากระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร เพ่ือน าไปพัฒนาประสิทธิภาพ 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายที่ส าคัญ ดังนี้ 

กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร มีขั้นตอนคือ เจ้าหน้าที่ด าเนินการรับ
เรื่องร้องทุกขผ์่านช่องทางต่างๆ แล้วลงรับหนังสือในระบบสารบรรณ ก่อนน าเสนอเรื่องร้องทุกข์ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ และส่งเรื่องไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข 
เรื่องร้องทุกข ์ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน เจ้าหน้าที่จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ร่วมตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ รวมทั้งติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ฝ่ายต่างๆ ไดด้ าเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์แล้ว จะรายงานกลับมาที่ฝ่ายปกครอง     
เพ่ือแจ้งผู้ร้องในระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ทีไ่ด้อธิบาย
ว่า ระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง องค์การขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารภายใน
ที่ซับซ้อนมีสายการบังคับบัญชา มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน มีการระบุอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งต่างๆ 
มีระบบการเลื่อนขั้นต าแหน่ง และมีความสัมพันธ์ภายในที่เป็นทางการ ระบบราชการจึงเป็นองค์การ
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยบุคคลจ านวนมากที่ท างานร่วมกันโดยอาศัยระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ของ
องค์การเป็นเครื่องมือในการท างานร่วมกัน ระบบราชการจึงมักมีระบบการท างานล่าช้า หลีกเลี่ยง  
การรับผิดชอบ มีอิทธิพลเกิดขึ้นทุกขั้นตอนการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ประชุมแดง 
(2561) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบว่า สามารถแบ่งขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการด าเนินการส่งเรื่อง    
ไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการติดตามผล และขั้นตอนการยุติเรื่อง และ     
การบริหารจัดการเรื่องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก อันประกอบด้วยนโยบาย 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลักษณะของเรื่องร้องเรียน   
และข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ด ารงธรรม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร มีประเด็น     
ที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1) ปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ที่ยังไม่ได้มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง 
ส านักการโยธา ท าให้เกิดการท างานหลายขั้นตอนและเกิดความล่าช้า ในการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้อง
ทุกข ์ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิต เสนนอก (2558) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบว่า การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ ได้แก่ 1. บทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กรที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณงาน
มากตามไปด้วย และเรื่องร้องเรียนหลายเรื่อง มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นจ านวน
มาก 2. การขาดแคลนบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานมิได้รับผิดชอบงาน
ศูนย์ด ารงธรรมเพียงอย่างเดียวยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชาญชัย ห้วยเรไร (2562) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน



9 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเกิดจากปัญหาด้านโครงสร้างและกฎระเบียบ และปัญหาด้านคนในหน่วยงานขาด
การน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ และบางคนยังยึดติดกับค่านิยมเก่าในเรื่องผลประโยชน์ 

2) ประชาชนยังไม่ทราบถึงอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้าน
การรับเรื่องร้องทุกข์ และมีการร้องทุกข์ท่ีเป็นข้อพิพาทกันเองระหว่างบุคคล ใช้ช่องทางในการ     
ร้องทุกข์เป็นตัวกลางในการกลั่นแกล้งกัน ท าให้เกิดปัญหาในการแก้ไขข้อร้องทุกข์ ควรมีการส่งเสริม
ความรู้และพัฒนาด้านจริยธรรมให้คนมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ 
(2563) ทีไ่ด้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความเชื่อมโยงกับบริบทของการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยการท าให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีคุณภาพ หรือ   
ท าให้คนมีคุณภาพ ควรสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ด้วย การพัฒนาคน
ให้เป็นคนที่มีคุณภาพเกี่ยวข้องกับคุณภาพ 4 มิติ คือ 1) มิติด้านความรู้ 2) มิติด้านทักษะ 3) มิติด้าน
สุขภาพอนามัย 4) มิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ประชุมแดง 
(2561) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี     
ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชน โดยเฉพาะด้านสังคม มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน            
เกิดความขัดแย้งได้ง่าย แบ่งกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม เอาความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง       
ไม่สนใจกฎหมาย ไม่ยอมรับความจริง จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานของ    
เจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก  

3) ปัญหาด้านคนในหน่วยงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และ    
หลักกฎหมายในการพิจารณาเรื่องท่ีผู้ร้องแจ้งและไม่มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องมารับเรื่องในกรณี
ปัญหาเร่งด่วน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในบริบทสภาพพ้ืนที่และหลักกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563ก, หน้า 89)   
ทีไ่ด้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติ ของบุคคลในองค์การให้ตรงตาม
ต าแหน่งงานปัจจุบันและรองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเองและองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศุภกิต เสนนอก (2558) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ 1.บทบาท
หน้าที่และภารกิจขององค์กรที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณงานมากตามไปด้วย และเรื่องร้องเรียน
หลายเรื่องมีความสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นจ านวนมาก 2. การขาดแคลนบุคลากร
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หรือผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานมิได้รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรมเพียงอย่างเดียว 
ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ประชุมแดง 
(2561) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี        
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯบางท่านยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ยังต้องสะสมความเชี่ยวชาญ ความเข้มงวดทางระเบียบกฎหมาย นอกจากนี้    
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอิทธิพลที่     
มีผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ มกีารจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน ใหค้วามรว่มมือ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและมีระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

4) ปัญหาผู้ร้องทุกข์แจ้งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ รวมถึงไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลในการติดต่อกลับ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมในการด าเนินการตรวจสอบและ
ไมส่ามารถแก้ไขเรื่องร้องทุกข์นั้น ๆ ได ้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ประชุมแดง (2561) ทีไ่ด้
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า มีปัญหาอุปสรรคเรื่องข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่อง ไม่ละเอียดเพียงพอจึงต้องลงพื้นที่เพ่ือแสวงหา
ข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

 วิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร     
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต    
ในการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์และข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พชร ประชุมแดง (2561) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาอุปสรรค ความซับซ้อนของเรื่องร้องเรียนซึ่ง
ต้องมีกระบวนการด าเนินการตามเงื่อนเวลาและระเบียบกฎหมาย ศูนย์ด ารงธรรมควรมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแต่ละประเภทให้ชัดเจนทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ ระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องร้องเรียนลักษณะใดที่ศูนย์ด ารงธรรมสามารถรับด าเนินการได้ 
เรื่องใดไม่สามารถรับด าเนินการได้ รวมถึงเกณฑ์ในการพิจารณายุติเรื่องด้วย โดยอาจพิจารณาท าเป็น 
เอกสารแจกจ่ายแก่ผู้ใช้บริการเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2) เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่และภารกิจของส านักงานเขตสาทรให้ครบถ้วน         
ขอข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ที่ชัดเจนและช่องทางการติดต่อกลับ และมีการแจ้งขั้นตอน
วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือป้องกันการร้องทุกข์ซ้ าในปัญหาเดิมๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ    
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ้างถึงใน ชลดิา ศรมณี, 2563
ก) ทีไ่ด้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรม
หรือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติ ของบุคคลในองค์การให้ตรง
ตามต าแหน่งงานปัจจุบันและรองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเองและองค์การ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญชัย ห้วยเรไร (2562) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนระบบ
การบริหารของภาครัฐโดยมุ่งเน้นการปฏิรูประบบบริหารราชการทั้งระบบ เพ่ือให้หน่วยงานมีความ
คล่องตัวและท าให้คนมีคุณภาพโดยมีลักษณะส าคัญ 7 หลักการ ที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดังนี้   1) การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ 2) การก าหนดมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 3) การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4) การปรับ
โครงสร้างให้เกิดการกระจายงานและอ านาจ 5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงาน
ภาครัฐมากข้ีน 6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากข้ีน 7) การบริหารงานที่มุ่งเน้น
ความประหยัด  

3) เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์อย่างจริงจัง และลงพ้ืนที่ช่วยกันสอดส่องดูแล
พ้ืนที่ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ หากพบปัญหาสามารถเข้าด าเนินการแก้ไขได้ทันที เพื่อเป็นการลดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญโดยไม่ต้องรอข้อร้องทุกข์จากประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหจิรังรักษ์ 
(2562) ทีไ่ด้อธิบายไว้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นกรอบแนวคิดที่ มีลักษณะส าคัญคือการ
มุ่งเน้น “การปฏิรูป” การบริหารงาน ในภาครัฐ เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารแบบเดิมที่ยังไม่
สามารถ จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีจุดเน้นส าคัญคือ การเน้นความส าคัญ  
ไปที่ระบบการจัดการมากกว่านโยบาย การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ เพ่ือกระตุ้นการแข่งขัน 
การตัดทอนและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย ห้วยเรไร (2562) ทีไ่ด้
ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา 
ส านักงานเขตประเวศ ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย    
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เปน็การปรับเปลี่ยนระบบการบรหิารของภาครัฐโดยมุ่งเน้นการปฏิรูประบบ
บริหารราชการทั้งระบบ เพ่ือให้หน่วยงานมีความคล่องตัวและท าให้คนมีคุณภาพโดยมีลักษณะส าคัญ 
7 หลักการ ที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนี้ 1) การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบ
มืออาชีพ 2) การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 3) การบริหาร
ที่มุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์ 4) การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายงานและอ านาจ 5) การมุ่งเน้นให้เกิด
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การแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ีน 6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากข้ีน    
7) การบริหารงานที่มุ่งเน้นความประหยัด 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานเขตสาทร    
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1) ควรจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่และภารกิจของส านักงานเขต 
รวมถึงขั้นตอน กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563ข) ที่ได้อธิบายว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการเพ่ิมความรู้ ความช านาญ และความสามารถ รวมไปถึงการพัฒนา
ด้านจิตใจ คุณธรรม และวัฒนธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563ก) ทีไ่ด้อธิบายไว้ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรม หรือ กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติ ของบุคคลในองค์การให้ตรงตามต าแหน่งงานปัจจุบันและ
รองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผล
ให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเองและองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล 
(2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน คือ 1) ปัญหาการปฏิบัติงานที่มีปริมาณงานเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การท างานเป็นไปด้วย
ความเร่งรีบ ขาดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อน าความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางาน 2) ปัญหาการพัฒนา
ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ขาดการพัฒนาตนเอง การลงมือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ควรพัฒนา
ความรู้ จัดให้มีการอบรมภายในส านักงาน ให้ความรู้ด้านงานที่ปฏิบัติและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน 

2) ควรพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ให้ทันสมัยและเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น พัฒนาระบบให้มีการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ มีการติดต่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึง     
การปรับใช้รูปแบบการบริหารงานแบบเอกชนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2563) ทีไ่ด้อธิบายไว้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีอิทธิพลจากโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงกระแสความเปน็ประชาธิปไตยและการมีสว่นรว่มของประชาชน ประกอบกับความล้มเหลว
ของภาครัฐและความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบราชการในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดความคิดใหม่ในการบริหารบ้านเมือง ที่มุ่งเน้นในการปรับลด
บทบาทและขนาดของภาครัฐ หรือการปรับปรุงรูปแบบวิธีการท างานใหม่ โดยเฉพาะการใช้กลไกตลาด
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และกลไกที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้ามาเป็นทางเลือกในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และน านโยบายสาธารณะ   
ไปปฏิบัติ หรือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง
มากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย ห้วยเรไร (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา ส านักงานเขตประเวศ       
ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการปฏิรูประบบบริหารราชการทั้งระบบ 
เพ่ือให้หน่วยงานมีความคล่องตัวและท าให้คนมีคุณภาพโดยมีลักษณะส าคัญ 7 หลักการ ที่มีผลต่อ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนี้ 1) การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ 2) การก าหนด
มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 3) การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์        
4) การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายงานและอ านาจ 5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบ
บริหารงานภาครัฐมากขี้น 6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากขี้น 7) การบริหารงาน
ที่มุ่งเน้นความประหยัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอิทธิพลที่มี  
ผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีโครงสร้างการบริหารงาน
ที่ชัดเจนเหมาะสม และมีการจัดแบ่งต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ด้านความสามารถ โดย
งานที่ท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตรงกับความถนัดและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ด้านกลยุทธ์ที่มีทีมบริหารที่แข็งแกร่ง มีความสามารถสูง มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า และมีการวิเคราะห์โอกาสและพัฒนาวิสัยทัศน์อยู่เสมอ และด้านระบบการท างาน 
มีการจัดระบบที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน มีการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานร่วมกันและมีระบบการประเมิน 
ผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

3) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความก้าวหน้า การให้รางวัลหรือค่าตอบแทน
พิเศษให้กับบุคลากรที่มีความขยัน ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hood (อ้างถึงใน 
บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2563) ที่ได้อธิบายหลักส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีการด าเนินงาน   
ที่มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน เน้นการจัดการตาม
แบบภาคเอกชน เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เดช  อุณหจิรังรักษ์ (2562) ทีไ่ด้อธิบายไว้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่   
คือ การเน้นความส าคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่านโยบาย การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ     
การปรับระบบการบริหารจัดการที่วางอยู่บนกลไกลตลาดมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการแข่งขันและการให้
แรงจูงใจทางการเงนิและความเป็นอิสระทางการจัดการ และยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศุภกติ  เสนนอก 
(2558) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
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กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของศูนย์ฯ มีความล่าช้า
เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ 1.บทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กรที่มีอยู่   
เป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณงานมากตามไปด้วย และเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องมีความสลับซับซ้อน
เกี่ยวพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นจ านวนมาก 2. การขาดแคลนบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร
หรือผู้ปฏิบัติงานมิได้รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรมเพียงอย่างเดียว ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนอีกเป็น
จ านวนมาก 3. การก ากับตรวจสอบและประเมินผลล่าช้า ท าให้การก ากับตรวจสอบและประเมินผล    
ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามที่ก าหนด ควรมีการวางระบบการตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน   
ที่เป็นไปตามหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น มีรางวัลให้ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ควรส่งเสริมบุคลากรให้เห็นถึงความส าคัญต่อการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน        

มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่และภารกิจของส านักงานเขต ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน   
ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ และจัดท าระเบียบ คู่มือ แผนภูมิการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารงานขององค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2) ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารหรือสายการบังคับบัญชาให้เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือกระจายงานและอ านาจให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้
รวดเร็ว และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างาน  
 3) ควรมีการจัดห้องรับเรื่องร้องทุกข์เป็นสัดส่วนแยกต่างหาก เพ่ืออ านวยความสะดวกในกรณี
ประชาชนมาแจ้งเรื่องที่ส านักงานเขต เพราะบางเรื่องเป็นการแจ้งเบาะแส หรือเป็นเรื่องความลับที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  

 1) ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วิธี
การศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือค้นหาถึงปัจจัยตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จะท าให้ได้รายละเอียดของข้อมูลที่มีความชัดเจนมากข้ึน 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยในวงกว้างกับหน่วยงานราชการอ่ืนที่มีการรับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ว่ามีอุปสรรค ปัญหาอย่างไร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพกว้างมากยิ่งข้ึน 
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