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บทคัดย่อ 
 ผลงานการวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่  ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่น าไปใช้ในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยใช้วิธีวิจยัเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ได้มีการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ได้ท าการปรับเปลี่ยน
องค์การจากระบบราชการแบบดั้งเดิมให้มีความทันสมัยมากข้ึน และทันต่อสภาวการณ์ของโลกยุค
ปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการภายในกรม
สรรพสามิต  การบริหารงานของกรมสรรพสามิตมีการเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลและการกระจาย
อ านาจลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสนองตอบต่อการบริการให้
รวดเร็ว ถูกต้อง และที่ส าคัญตรวจสอบได้ และกรมสรรพสามิตมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรมจากการพัฒนาของบุคลากรภายในองค์การ และระบบงานต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในด้านการบริการแก่ประชาชน กระบวนการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ใน                 
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ยึดหลัก
กระจายอ านาจไปสู่ส่วนภูมิภาคและหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์  กระบวนการในการสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติ 
ความคิด ไปในแนวทางเดียวกับองค์การ ท างานด้วยความทุ่มเท รักองค์การ ซึ่งปัญหาและอุปสรรค
จากการบริหารงาน คือ ยังมีระบบราชการที่เป็นระบบอุปถัมภ์ กรมสรรพสามิตต้องท าการสื่อสารกับ
บุคลากรในเรื่องวัฒนธรรมองค์การในเรื่องอัตลักษณ์องค์การ ไม่ขัดแย้งกับองค์การ ข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้กับกรมสรรพสามิต มีดังนี้                  
1) กรมสรรพสามิตควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์การทั้งภายในเองและภายนอกในภาพลักษณ์ที่
ดี มีการท ากิจกรรมร่วมกับองค์การสาธารณะอ่ืน ๆ 2) กรมสรรพสามิตต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้
ในเรื่องเทคโนโลยี ระบบงานต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์โลก และปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็น 
ข้าราชการ 4.0 
ค าส าคัญ:  การจัดการ  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  กรมสรรพสามิต 
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บทน า 
 กระแสการปฏิรูประบบราชการครั้งที่ถือว่าส าคัญไดเ้กิดข้ึนตั้งแตห่ลังวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 โดยระบบราชการไทยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการพัฒนา
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายยุคหลาย
สมัยก็ตามที  การปฏิรูปการบริหารราชการได ้ด าเนินการโดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และมีแผน
ที่ชัดเจน ซึ่งมกีารแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างชัดเจนว่า การปฏิรูประบบราชการต้องถูกบรรจุใน               
ค าแถลงนโยบาย สาระส าคัญของแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-2544) ได้ก าหนด
หลักการใหญ่สองหลักการ ดังนี้ 
 หลักการแรก คือ การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติการจัดกลุ่มภารกิจ การจัดโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มภารกิจ การ
ปรับปรุงกลไกและวิธีการบริหาร งบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น  
 หลักการที่สอง คือ การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงานรัฐซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ เช่น ให้
หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานแผนงานต่อประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระบบเปิด จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน เป็นต้น  
 หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นการท างานโดยค านึงผลลัพธ์ เน้นครอบคลุมแผน 5 
ด้าน ได้แก่  
 1. แผนปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ 
 2. แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
 3. แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 
 4. แผนปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
 5. แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมในการบริหารงานภาครัฐ 
 นอกจากนี้รัฐบาลมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการ
ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542  และการปฏิรูปในการบริหารงานภาครัฐยังด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และรัฐบาลต่อ ๆ มา            
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างรวมถึง
กระบวนการในการบริหารจัดการภาครัฐเสียใหม่  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐเอง รวมถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ความคุ้มค่าในเชิงการบริหารงบประมาณของภาครัฐ  มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ การลดภารกิจรวมถึงการยุบเลิกหน่วยงานที่ที่ไม่จ าเป็น การจ้างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันหรือเอกชนที่มีความช านาญกว่ามาปฏิบัติงาน การกระจายภารกิจและทรัพยากรไปสู่
ท้องถิน่  กระจายอ านาจตัดสินใจ  ที่ส าคัญไปกว่านั้น คือการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพอใจสูงสุด 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล              
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การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 หรือหลักการ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ตามพระราชกฤษฎีกามีความแตกต่างไป
จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่ง
ระเบียบก าหนดว่า “หลักการ”บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ 
 1. หลักนิติธรรม 
 2. หลักคุณธรรม 
 3. หลักความโปร่งใส 
 4. หลักการมีส่วนร่วม 
 5. หลักภาระรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุ้มค่า 
 ซึ่งการปฏิรูประบบราชการมีเหตุผลสืบเนื่องจากหลายสาเหตุ  กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานภาครัฐทีไ่ด้ท าการปฏิรูประบบราชการเช่นกัน สืบเนื่อง ดังนี้ 1) 
กระแสโลกาภิวัตน์ มีแนวโน้มที่สังคมไดเ้ข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ กระแสสังคมเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย  
การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
กรม กระทรวงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การทั้งที่ต้องเพ่ิม
ศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
2) ระบบราชการที่มปีัญหาที่ส าคัญ ในเรื่องความเสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาด            
ธรรมาภิบาล ถ้ากรมสรรพสามิตยังไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของตนเพ่ือไปสู่
องค์การสมัยใหม ่และยึดหลักธรรมาภิบาลอาจส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของตนเอง
ทั้งอาจจะมีโอกาสการยุบรวมกับกรมจัดเก็บภาษีอีกสองกรม คือ กรมสรรพากร และกรมศุลกากร  
และถ้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานและน านวัตกรรมมาใช้ยังอาจเป็นอุปสรรคต่อ                    
การพัฒนาการจัดเก็บภาษีในอนาคตด้วย ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ                 
กรมสรรพสามิต ควรจะเปลี่ยนแปลงสภาพการบริหารงานแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้เป็นองค์กร
สมัยใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งจะส่งผลท าให้กรมสรรพสามิตท างานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงการคลัง  ยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายที่ได้รับมอบ  โดยการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ ในเรื่องวิธีการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพก็จะเน้นผลงาน ท าการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้มีความเป็นธรรม             
มีความโปร่งใส สามารถท าการตรวจสอบได ้ ท าการปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์ โดยให้
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ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการปฏิรูประบบราชการเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนระบบ              
การบริหารการจัดการของกรมสรรพสามิต ซ่ึงต้องอาศัยแนวคิดการปฏิรูปราชการระบบเดิม ๆ ทีมี่
ความล้าสมัยและยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การ                 
ซึ่งการบริหารราชการต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้
มีผลดีมากยิ่งขึ้น  และจากภาวะวิกฤติท าให้กรมสรรพสามิต ต้องลดขนาดลงและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือประหยัดงบประมาณและใช้งบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักที่ส าคัญของแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏิรูปในลักษณะ
องค์รวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการ
ท างานโดยวัดผลสัมฤทธิ์/มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใสมีการบริหารงานที่รวดเร็ว และคล่องตัว
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรกรม
สรรพสามติ  จึงมีความสนใจการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง เพ่ือสนองตอบต่อการเป็นผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกอย่างมากในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไป ที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ 20 ปี มั่นคง มั่นคั่ง
และยั่งยืน ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา     
 1. กระบวนการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในกรมสรรพสามิต  
กระทรวงการคลัง 
 2. ปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงานกรมสรรพสามิตภายใต้แนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ 
 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้
กับกรมสรรพสามิต 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง การน าแนวคิดการน าแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเลือกใช้วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. วิจัยเอกสาร (Documentary  Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการน า
แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  

 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal 
Interview)  
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ระดับผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา 
ที่เก่ียวข้องกับการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ
แตกต่างกัน จ านวน 10 คน ดังนี้ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค 1 คน ต าแหน่ง 
สรรพสามิตพ้ืนที่ 2 คน ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 1 คน ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน 2 คน
ต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 2 คน ต าแหน่งนักตรวจสอบภาษี 2 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนามครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Guide)  คือแบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม 
และประโยค การเรียงค าถามที่แน่นอนตายตัว  จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์  จันทวา
นิช, 2559, หน้า 75) เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ก าหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์  โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า  ในขณะท าการสัมภาษณ์ ผู้
สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกเสียง โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก
และบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
 1.1  หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารนุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาค้นคว้า ในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ใน               

การปฏิบัติ เช่น นโยบาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือปฏิบัติการ 
เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามใน
การสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
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 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นเป็นแต่ละประเด็นตามข้อค าถาม 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้   
 2. น าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล และใช้วิธีน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณ 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ดังนี้ 
 1. กระบวนการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในภาครัฐของไทย 

 การวิจัยเอกสาร พบว่า 
 การน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี้ 
 1) แนวคิดเก่ียวกับการน าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการ ถือ

ว่าเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงองค์การของระบบราชการไทยเป็นอย่างมาก เพ่ือที่จะตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศชาติและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน สอดคล้องกับแนวคิด
พยัต วุฒิรงค์ (2557) ในเรื่องของนวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในหน่วยงาน องค์การ ประเทศ 
หรือโลก และต้องสามารถน ามาใช้ได้จริง เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือจิตใจ
ในส่วนขององค์การ เมื่อองค์การมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน องค์การนั้นจะกลายเป็นองค์การ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นองค์การรูปแบบใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะองค์การที่สนับสนุนให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และบุคลากรในองค์กรมีการเลือกใช้ความคิดใหม่ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนา
เครือ่งมือ ระบบ กระบวนการ นโยบาย สินค้าหรือบริการที่มีความใหม่ต่อองค์การ และท าให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 2) รูปแบบการบริหารราชการตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มีการก าหนด
เป้าหมาย นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยอาศัยกรอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ประชาชน
ได้ประโยชน์สูงสุด ได้รับความสะดวก เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ท าให้หน่วยงานราชการทัน
ต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับแนวคิด เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2562) ในเรื่อง การจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ (New Public Management)  เป็นพาราไดม์ ส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน 
ได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งให้ภาครัฐยึดประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การให้ความส าคัญต่อกลไกตลาด การแปรรูปกิจกรรมภาครัฐให้เป็นเอกชน 
เป็นอาทิ รวมถึงได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดทางรัฐศาสตร์ที่ให้ความส าคัญต่อความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ การตรวจสอบได้ หรือรวมที่เรียกว่าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  
Governance) นอกจากนี้ยังแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดการจัดการนิยม 
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(Managerialism)  ที่มองว่า การบริหารภาครัฐสามารถจะน าแนวคิดการบริหารในภาคธุรกิจเอกชน
มาใช้ได้เช่นกันหรือที่เรียกว่า Business-Like  Approach   
  3) แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่กับระบบราชการ มีการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยคุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์องข้าราชการไทยและเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ (I AM READY) ทีต่้องทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ Hood ในเรื่องหลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบ
ราชการที่เน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน ซ่ึงการเกิดขึ้นของการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM)  
 2. กระบวนการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในกรมสรรพสามิต  
กระทรวงการคลัง 
  การวิจัยเอกสาร พบว่า 
  1) กรมสรรพสามิต มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยได้ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงการคลัง ซึ่ง
กรมสรรพสามิตได้น ามาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ
ผู้รับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ดังนี้ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานเพ่ือความผาสุกของประชาชน ยุทธศาสตร์บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 
   2) เพ่ือให้กรมสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กรมสรรพสามิตจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง
หน่วยงานจะน ากลยุทธ์ไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ 
  การวิจัยสนาม พบว่า  
  1) กรมสรรพสามิตได้น าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เริ่มน ามาใช้เมื่อ
ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับ
การบริหารงานของภาครัฐที่มีเปลี่ยนแปลง และปรับตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และการ
ตอบสนองประชาชนที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับ กฤษณ์ รักชาติเจริญ (2557) ในเรื่องพ้ืนฐานด้าน
การสั่งสมองค์ความรู้ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากจะสร้างให้เกิดการ
บริหารที่มีรูปแบบการจัดการแนวใหม่ที่ชัดเจน และจะส่งผลต่องานบริการสาธารณะอย่างแท้จริง 
ดังนั้น ผู้น าหรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและวิจัยสถานการณ์ รวมทั้ง
วิเคราะห์เชิงนโยบายด้านต่างๆเพ่ือเป็นพื้นฐานในการก าหนดร่างนโยบายการควบคุม และการ
ประเมินผล ทั้งนี ้จะต้องจัดการภายใต้ระบบ หรือกฎระเบียบราชการในส่วนราชการนั้น ๆ โดย
จะต้องศึกษาหลักการออกแบบกระบวนการและการจัดการองค์การ รวมทั้งการจัดการนโยบายภายใต้
หลักการและทฤษฎี เพ่ือน าไปสู่ประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจน ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสังคม (social 
problem) และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลของ
ภาคประชาชนทุกภาคส่วน 
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  2) กรมสรรพสามิตได้มีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ มีการพัฒนาเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ 
กฤษณ์ รักชาติเจริญ (2557) ในเรื่องพ้ืนฐานด้านการสั่งสมองค์ความรู้ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่มี
ความส าคัญยิ่ง เนื่องจากจะสร้างให้เกิดการบริหารที่มีรูปแบบการจัดการแนวใหม่ที่ชัดเจน และจะ
ส่งผลต่องานบริการสาธารณะอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้น าหรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐมีความจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาและวิจัยสถานการณ์ รวมทั้งวิเคราะห์เชิงนโยบายด้านต่างๆเพ่ือเป็นพื้นฐานในการ
ก าหนดร่างนโยบายการควบคุม และการประเมินผล ทั้งนี้ จะต้องจัดการภายใต้ระบบ หรือ
กฎระเบียบราชการในส่วนราชการนั้น ๆ โดยจะต้องศึกษาหลักการออกแบบกระบวนการและการ
จัดการองค์การ รวมทั้งการจัดการนโยบายภายใต้หลักการและทฤษฎี เพื่อน าไปสู่ประเด็นเนื้อหาที่
ชัดเจน ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสังคม (social problem) และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลของภาคประชาชนทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลย ี
 3. ปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงานกรมสรรพสามิตภายใต้แนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ 
  การวิจัยสนาม พบว่า 
  1) กรมสรรพสามิตยังมีระบบราชการที่เป็นระบบอุปถัมภ์ จึงท าให้บุคลกรขาดความ
เชื่อมั่นต่อผู้บริหาร สอดคล้องกับแนวคิดเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และสัญญา เคณาภูมิ (2559)  
ในเรื่องระบบสายงาน โดยทั่วไปแล้วองค์การมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ คนเป้าหมาย
โครงสร้างขอ้มูลข่าวสารความรู้เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมขององค์การส่วนการจัดการจึงเป็น
ขบวนการที่ท า ให้งานกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและ
ทรัพยากรขององค์การโดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของผู้บริหารในการด า เนินภารกิจขององค์การ ได้แก่ การ
วางแผนการจัดองค์การการน า หรือการสั่งการและการควบคุม 
  2) กรมสรรพสามิตต้องท าการสื่อสารกับบุคลากรให้มีวัฒนธรรมองค์การที่มี
เป้าหมายเดียวกัน  มีอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้อง ไม่ขัดแย้งกับองค์การ สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ โกศล
กิตติอัมพร และสัญญา เคณาภูมิ (2559) ในเรื่ององค์การ เป็นการรวมกลุ่มของมนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปมาด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยมีการแบ่งงานกันท า
ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคน มีการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกันอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจเป็นองค์การที่เป็นทางการและองค์การไม่เป็น
ทางการ โดยลักษณะหรือธรรมชาติขององค์การที่เป็นทางการ เช่น 1) การจัดแบ่งไปตามลักษณะ
พิเศษ 2) การท า ระบบให้เป็นมาตรฐาน 3) การท าให้เป็นทางการ 4) การรวมศูนย์อ านาจ 5) ระบบ
สายงาน และ 6) ความยืดหยุ่น   
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 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้
กับกรมสรรพสามิต 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  1) กรมสรรพสามิตต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมิน ในการวัดผล 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาองค์การสอดคล้อง
กับเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และสัญญา เคณาภูมิ (2559) ในเรื่องการแบ่งงานกันท าตามอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคน การท าระบบให้เป็นมาตรฐานและการท าให้เป็นทางการ รวมถึง
การมรีะบบสายงานที่ชัดเจน   
  2) กรมสรรพสามติต้องสร้างความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ให้
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ 
โกศลกิตติอัมพร และสัญญา เคณาภูมิ (2559) ในเรื่ององค์การ เป็นการรวมกลุ่มของมนุษย์ตั้งแต่สอง
คนข้ึนไปมาด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยมีการแบ่งงาน
กันท าตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคน มีการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกันอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ข้อเสนอแนะ 
  1) กรมสรรพสามิตควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์การทั้งภายในเองและ
ภายนอกในภาพลักษณ์ท่ีดี มีการท ากิจกรรมร่วมกับองค์การสาธารณะอ่ืน ๆ  
  2) กรมสรรพสามิตต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ระบบงานต่าง ๆ 
ให้ทันต่อสถานการณ์โลก และปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็น ข้าราชการ 4.0 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้กรณีศึกษากรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง นั้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยกับแนวคิด
ทฤษฎีส าคัญและงานวิจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 
 การน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้กรณีศึกษากรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
  จุดเริ่มต้นการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้กรณีศึกษากรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
  1. กรมสรรพสามิตได้น าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้เมื่อ 20 ปีที่ผ่าน
มา โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์การให้ทันตามสภาวการณ์ของบริบทสมัยใหม่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ สอดคล้องกับเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2562) ใน
เรื่องการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management)  เป็นพาราไดม์ ส าคัญของ                       
รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ที่มุ่งให้ภาครัฐยึดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การให้ความส าคัญต่อกลไกตลาด 
การแปรรูปกิจกรรมภาครัฐให้เป็นเอกชน เป็นอาทิ รวมถึงได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดทาง
รัฐศาสตร์ที่ให้ความส าคัญต่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การตรวจสอบได้ หรือรวมที่เรียกว่า
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หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) นอกจากนีแ้ล้ว ยังได้รับอิทธิพลจาก
กระแสแนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism)  ที่มองว่า การบริหารภาครัฐสามารถจะน าแนวคิด
การบริหารในภาคธุรกิจเอกชนมาใช้ได้เช่นกันหรือที่เรียกว่า Business-Like  Approach   
  2. การบริหารงานมีการเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลและการกระจายอ านาจลงสู่
พ้ืนที่การปฏิบัติงานที่ติดต่อประชาชน สอดคล้องกับเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2562) ในเรื่องหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) 
  3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกในด้านการบริการแก่ประชาชน 
สอดคล้องกับแนวคิดของกีระติ ยศยิ่งยง (2552) ในเรื่องนวัตกรรมเป็นกระบวนสร้างสรรค์ คิดค้น 
พัฒนา สามารถน าไปปฏิบัติจริงและมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดิม แต่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาขึ้นไป ท าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  กระบวนการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง 
  1.  กระบวนการน าแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้บริหารกรม
สรรพสามิต ทั้งนี้ได้น าแนวคิดให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางก่อน ยึดหลักธรรมาภิบาล  ยึดหลัก
กระจายอ านาจและหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแนวคิดบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ในเรื่อง
การจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on Private Sector Styles of Management Practice) 
เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล และมุ่งบริการประชาชนให้
ได้รับความพึงพอใจ 
  2.  กระบวนการในการสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติไปในแนวทางเดียวกับองค์การ                
กรมสรรพสามิต สอดคล้องกับกับแนวคิดบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ในเรื่องจัดการโดยนัก
วิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on Professional Management) หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้
จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบจาก 
  3. กระบวนการต้องใช้ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นประสิทธ์ผลหรือผลสัมฤทธิ์ เน้นคุณภาพความ
พึงพอใจ ของผู้รับบริการ สอดคล้องกับกับแนวคิดบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ในเรื่องมี
มาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit Standards and Measures of Performance) 
ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน 
  ปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงานกรมสรรพสามิตภายใต้แนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  1) กรมสรรพสามิตยังมีระบบราชการที่เป็นระบบอุปถัมภ์ จึงท าให้บุคลากรขาด
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหาร 
  2) กรมสรรพสามิตต้องท าการสื่อสารกับบุคลากรให้มีวัฒนธรรมองค์การที่มี
เป้าหมายเดียวกัน  มีอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้อง ไม่ขัดแย้งกับองค์การ 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้กับกรม
สรรพสามิต 
  1) กรมสรรพสามิตควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์การทั้งภายในเองและ
ภายนอกในภาพลักษณ์ท่ีดี มีการท ากิจกรรมร่วมกับองค์การสาธารณะอ่ืน ๆ  
  2) กรมสรรพสามิตต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ระบบงานต่าง ๆ 
ให้ทันต่อสถานการณ์โลก และปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็น ข้าราชการ 4.0 
 ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ ดังนี้ 
1. ผู้น าองค์การกรมสรรพสามิตต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้เกิดนโยบายที่ชัดเจน 

ส่งผลให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. กรมสรรพสามิตต้องมีการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์การใน

ภาพลักษณ์ที่ดี  
3. กรมสรรพสามิตท าการมอบอ านาจให้ส่วนภูมิภาคและให้อิสระในการบริหารงาน แต่ต้องมี

การก ากับควบคุมให้การบริหารงานภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และกฎหมาย 
4. กรมสรรพสามิตควรท าการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี และระบบงาน 
5. กรมสรรพสามิตควรบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิด และ

กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัยครั้งนี้  ท าให้มีความรู้เกี่ยวกับการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
มาประยุกต์ใช้ในกรมสรรพสามิต และท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของ
กรมสรรพสามิต ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ให้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับบริการ ในการน านวัตกรรมหรือเครื่องมือที่มีการคิดค้นใหม่ ๆ มาใช้
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้
ในกรมสรรพสามิต  

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ส่งผลต่อปัจจัย
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารงานกรมสรรพสามิต และให้มีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ
ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานหรือปฏิบัติงาน เพ่ือให้แนวคิดกับการปฏิบัติมีความสอดคล้อง   

3. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของงาน 
และน าบุคลากรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนา อบรม ให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความช านาญในงานมากขึ้น รวมถึงมี
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ความจ าเป็นต้องมีการปรับทัศนคติความคิด วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และการ
มีน้ าใจในการให้บริการแก่ประชาชน 
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