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บทคัดย่อ          
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : 
กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใช้วิธวีิจัยเอกสารและวิจัยสนาม 
การวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน สัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ การศึกษาวิจัยและตอบค าถามที่ก าหนดในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น โดยวิธีจดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซ่ึงเมื่อประชาชนเกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือมีข้อ
สงสัยในการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ก็จะมาติดต่อยื่นค าร้องต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิด และคุ้นเคยในการติดต่อราชการต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า และมีการบูรณาการ
ร่วมกันขึ้นระหว่างส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจกรมการปกครอง
เพ่ือจะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่พ่ีน้องประชาชน จากผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาพัฒนาการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง หรือความ
ขัดแย้งได้ หรือลดจ านวนการเกิดคดีความต่างๆ ในชั้นศาลต่างๆ เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
 
ค าส าคัญ: เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียงเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการพัฒนางานรับเรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ : กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี     
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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บทน า 
จากที่ได้มีการรัฐประหารครั้งที่ 13 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าฯ การรัฐประหารดังกล่าว
เกิดข้ึนภายหลังวิกฤติทางการเมือง ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  เนื่องจากมีการชุมนุมทาง
การเมืองของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) น าโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพื่อคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของ พันต ารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร และล้มล้างระบอบทักษิณ 
รวมถึงการกดดันทางการเมืองให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าการยึดอ านาจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้
แถลงการณ์เหตุผลในการยึดอ านาจ ดังนี้ 

(1) มีความขัดแย้งด้านคิดการเมืองหยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย 
 (2).การใช้อ านาจการปกครองที่กระท าอยู่เดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความ
แตกแยกและการกระท าผิดของกลุ่มต่างๆ ได้อีกต่อไป     
 (3) การเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการต่อต้านอย่างกว้างขวางถ้าเลือกตั้งต่อไปในสถานการณ์
เช่นนี้อาจเกดิปัญหาความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้น      
 (4) การชุมนุมทางการเมืองที่มีต่อเนื่องมาถึง 6 เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทาง
ความคิดและการแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมืองตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา (วิกฤตการณ์การ
เมืองไทย พ.ศ. 2548 ถึงพ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557) ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
ประชาชนทุกหมู่กลุ่มสาขา ท าให้ประชาชนแตกความสามัคคีจนไม่อาจปรองดองกันได้  
 (5) ปัญหาทุจริตมีจ านวนมากอยู่ในชั้นศาล เเละยังรอกระบวนการยุติธรรมตัดสิน 
 (6) การบังคับใช้กฎหมายปกติต่อปัญหาข้างต้น บังคับใช้ไม่ได้ทุกกลุ่ม ท าให้เกิดความ
หวาดระแวงเกลียดชังกันในหมู่ประชาชน เกิดการเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย โดยเฉพาะแกนน าที่มี
ความผิดตามกระบวนการยุติธรรม น าไปสู่การปลุกปั่นให้เกิดแนวร่วมของฝ่ายตน ให้พร้อมที่จะ
กระท าการใดๆต่อฝ่ายตรงข้าม        
 (7) การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถกระท าได้ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของชาติ และก่อปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนทุกระดับ   
 (8) การปลุกระดมฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ทีวีความรุนแรง
และเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ       

(9) มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา 112  สร้างความไม่พอใจและเกลียด
ชังของประชาชนโดยรวมที่มคีวามจงรักภักดีต่อสถาบันฯ     
 (10) เพ่ือปฏิบัติการอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามของตนโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งกองทัพจะยอมให้เกิดขึ้นในประเทศชาติไม่ได้โดยเด็ดขาด   
 อย่างไรก็ตามเหตุผลดังกล่าวนี้ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเป็นอย่างมาก ที่มองว่า
เป็นเสมือนข้ออ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการท ารัฐประหารในครั้ง นี้โดยมีจุดประสงค์อ่ืนที่ซ่อน
เร้นไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านการเข้าสู่อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ในครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากข้ึนก็เป็นได้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การน าของพล
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เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้คิดหาทางในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความแตกต่าง ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน   เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบกับ
รัฐบาลชุดก่อน รวมทั้งยังส่งผลดีต่อการอยู่ในอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วย
เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ได้ว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันความตั้งใจจริงที่
จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจริงไม่มีสิ่งใดแอบแฝง  จนได้ค้นพบศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งเป็นส่วน
งานหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ให้กับพ่ีน้องประชาชน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจึงได้ลงนามในประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด 
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ 
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัด เพื่อท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและท าหน้าที่เป็น
ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรโดย
ประกาศให้ประชาชนทราบ        
 ข้อ 2 ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการด าเนินการของ
ศูนย์ด ารงธรรมทางด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
  ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ    
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการข้ันตอนและวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ด ารงธรรม    
 ข้อ 4 ให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 ข้อ 5 ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมให้สามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล การ
ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การ
คุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม  และการบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจสั่งการบังคับบัญชาก ากับดูแลบรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัดได้ 
ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการทหารข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พนักงานในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด และข้าราชการในส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด 
 ข้อ 6 ให้กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ก ากับดูแลและอ านวยการให้การบริหารงานของศูนย์
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ด ารงธรรม และการบริหารงานจังหวัดด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด.ดังนั้น จากนโยบายรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น เป็นกลไกหนึ่งที่มีการผลักดัน 
ให้น านโยบายลงสู่การปฏิบัติ ก็คือหน่วยงานของรัฐที่ มีทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ได้ถูก
น าไปปรับใช้ในการให้บริการของภาครัฐกับรูปแบบการเมืองการปกครองระดับภูมิภาคที่หน่วยงาน
ส่วนกลางได้แบ่งอ านาจให้จังหวัดและอ าเภอ ทั้งนี้ การเข้าถึงการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่างๆของ
ประชาชนและมีหน่วยงานหลักท่ีให้บริการในพื้นที่ที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
นับแต่มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการให้บริการภาครัฐสู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่ปัญหาความเดือดร้อนก็ได้รับ
การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยส าคัญ ที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยังติดขัดปัญหาหลายประการ อาทิ ปริมาณเรื่องร้องทุกข์มี
ปริมาณมากเกินกว่าที่ศักยภาพของศูนย์ด ารงธรรมบางอ าเภอจะด าเนินการได้ หรือเรื่องร้องทุกข์บาง
เรื่องอาจจะเกินขีดความสามารถของศูนย์ด ารงธรรมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ ฯลฯ เป็น
ต้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับแนวทางการพัฒนาการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพ่ือให้หน่วยบริการพ้ืนฐานของคนในพ้ืนที่ สามารถ
ร้องเรียนร้องทุกข์หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เปรียบเสมือนการส่งมอบบริการจากผู้ให้(หน่วยงานของรัฐ) ไปยังผู้บริการ 
(ประชาชน)          
 ดังนั้นการศึกษาในเชิงพ้ืนที่จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีกรณีศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้เลือก
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอ าเภอ ในการวิจัยนี้เนื่องจากเป็นอ าเภอ กึ่งชุมชนเมือง  
มีสภาพพ้ืนที่ทั้งชุมชนเกษตร และชุมชนอุตสาหกรรม เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ท าให้มีเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ที่มีความหลากหลายของสภาพปัญหา เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ และน าผลการศึกษาไปปรับใช้ให้
เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา     

 1. อ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี          
 2. ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี    
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 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ด้านการรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้
 1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร สถิติตัวเลข วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งการสืบค้น
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรอืมีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 
  ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ       
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้     
 1. กลุ่มประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยก าหนดคุณลักษณะ
ของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน ์ก่อสกุล, 2564, หน้า 46) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informant) จ านวน 10 คน ดังนี้ คนที่ 1 ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายอ านวยความ
เป็นธรรม ผู้รับผิดชอบศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง คนที่ 2 ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประจ าศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง คนที่ 3 ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง
คนที่ 4 อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้ที่เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง คนที่ 5 อาชีพ รับจ้าง 
เป็นผู้ที่เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง คนที่ 6 อาชีพ ค้าขาย เป็นผู้ที่เคยร้องเรียน
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง คนที่ 7 อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้ที่เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอสองพ่ีน้อง คนที่ 8 อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้ที่เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง คน
ที่ 9 อาชีพ ค้าขาย เป็นผู้ที่เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง คนที่ 10 อาชีพ ท าไร่ 
เป็นผู้ที่เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง     
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์
จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวัน
สัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจด
บันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อน
ทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือเอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น       
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น   
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างละเอียด            
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่
ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ใน
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล        
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้         
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์    
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์    
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
แนวทางการพัฒนางานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ รวมทั้งหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยใชก้ารน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล        
 ผลการวิจัย         
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้   
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 1. อ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี จากการศึกษาวิจยัมีผลดังนี้ 

1.1 มีหน้าที่อ านวยความเป็นธรรม ให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการแก้ไขปัญหา ความ
เดือดร้อน ของพ่ีน้องประชาชน ปัญหาความขัดแย้ง หรือข้อพิพาททั้งในทางแพ่งและทางอาญา เป็นที่
ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับประชาชน ช่วยเหลือ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชน แสวงหา
ข้อเท็จจริงอันเนื่องจากการได้รับความเดือดร้อนที่ไม่เป็นธรรม และบรรเทาการทะเลาะเบาะแว้งของ
ประชาชน  

1.2 ท าหน้าที่ และแก้ไขปัญหาที่ไม่มีหน่วยงานไหนท าหรือรับเรื่อง อย่างชัดเจน 
หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการได้โดยสมบูรณ์เนื่องจาก ประสิทธิภาพในการประสานบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และมีหน้าที่ ในการรับเรื่องส่งต่อในงานที่ไม่สามารถท าได้ไปยังหน่วยงานที่มี
ศักยภาพ หรือส่วนกลางเพ่ือด าเนินการต่อไปได้  

1.3 ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่างๆ ให้แก่ประชาชน อีกด้วย  

ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จึงถือเป็นกลไกหนึ่ง ในส่วนภูมิภาค ที่มีความส าคัญ ในการ
ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ของประชาชนทุกหมู่เหล่า
ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 3/1 ของพระราชกฤษฎีกา ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “การบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน” ทั้งนี ้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผล
ของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้จะตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและ
ข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการศึกษาวจิัยมีผลดังนี้ 

2.1 ด้านโครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยโครงสร้างปัจจุบัน ยังไม่มีระเบียบ
กฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ทั้งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้านอัตราก าลังพล บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน และมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบางส่วนเป็นเด็ก
ฝึกงานซึ่งจะมีระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ด ารงธรรมไม่ต่อเนื่อง จึงท าให้มีปัญหาในการส่งต่องาน
เมื่อเลิกฝึกงานไปแล้ว บางแห่งใช้สถานที่ร่วมกับงานปกครองท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นด้วยความ
เรียบร้อย รวมถึงงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
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       2.2 ด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือ ไม่สามารถจัดการในด้านเอกสารซึ่งมีปริมาณ
มากซึ่งเกิดจากการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เป็นจ านวนมาก เนื่องจากอ าเภอสองพ่ีน้องมี
ประชากรเป็นจ านวนมาก เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมาก และการบูรณาการ
ความร่วมมือทุกส่วนราชการ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ เกิดการล่าช้าในการประสานการปฏิบัติ เป็นผลให้เรื่องราวที่ร้องทุกข์
ที่เก่ียวข้องด าเนินการล่าช้า  

2.3 ด้านระเบียบ/กฎหมาย กล่าวคือ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ไม่มีอ านาจหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการเรียก
บุคคลมาชี้แจง ให้ถ้อยค าตลอดจนไม่สามารถเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องได้ โดยใช้
เพียงหลักความสมัครใจ จึงท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากล าบาก และเนื่องจากอ าเภอ
สองพ่ีน้องเป็นอ าเภอที่มีประชากรเป็นจ านวนมาก เป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง มีการท าธุรกิจที่มูลค่า
มากกว่า 200,000 บาท ซึ่งตามระเบียบแล้ว ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
แพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทเท่านั้น ซึ่งถ้ามูลค่าข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์เกิน
กว่า 200,000 บาท ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอไม่สามารถท่ีจะท าการไกล่เกลี่ยได้ จึงท าให้ระเบียบ/
กฎหมายในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองกับพ้ืนที่อ าเภอสองพ่ีน้อง 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ด้านการรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการศึกษาวิจัยมีผลดังนี้ 
  3.1 จัดสรรบุคลากร มาประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
และมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เช่น ต าแหน่ง
นิติกร หรือปลัดอ าเภอที่จบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
       3.2 เพ่ิมอ านาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

      3.3 จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
หลักสูตรการอบรมครบทุกชั้นการท างาน เช่น หลักสูตรอบรมส าหรับลูกจ้าง หลักสูตรอบรมส าหรับ
ปลัดอ าเภอประจ าศูนย์ด ารงธรรม เป็นต้น 
       3.4 แบ่งงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอออกมาเป็นเอกเทศ มีสถานที่ในการท างานที่
เหมาะสม สะดวกต่อการติดต่อรับบริการ เช่น ย้ายห้องศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจากชั้น 2 ให้มาอยู่ชั้นที่ 
1 ของที่ว่าการอ าเภอเพ่ือความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ต้องเดินขึ้นชั้นที่ 2 และมีความเป็นส่วนตัวในการ
หารือต่างๆ  

3.5 พัฒนาหน่วยงานให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) เป็น
แนวคิดท่ีต้องการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถรับบริการจาก
หน่วยงานราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ที่แห่งเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องไป
ติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ หลายแห่งซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อ 
เป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของประชาชน 
       3.6 จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน      
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  3.7 เพ่ิมช่องทางการจองคิวการรับบริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทางออนไลน์ และมี
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเอกสารที่เก่ียวข้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อลดขั้นตอนการรับบริการของ
ประชาชน ไม่ท าให้ประชาชนเสียเวลาที่ต้องกลับไปน าเอกสารที่ต้องมาใช้ประกอบเรื่อง  
  3.8 ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์เช่น Facebook ของหน่วยงาน อย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอเกี่ยวกับหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนในด้าน
ต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และถูกต้อง  
  อภิปรายผล          
 การศึกษาวิจัยข้างต้น สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผล ซึ่งมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันดังนี้       
 1. แนวคิดเก่ียวกับระบบราชการ และการบริการ โครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอใน
ปัจจุบัน ยังไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ทั้งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้านอัตราก าลัง
พล บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของ ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 16) 
โดยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้องจะเป็นหน่วยงานที่ดีในระบบราชการได้ต้องประกอบด้วย มีการ
แบ่งหน้าที่กันท างาน มีการก าหนดสายการบังคับบัญชา มีการก าหนดสิทธิหน้าที่ของต าแหน่งต่างๆ มี
ขบวนการแก้ไขปัญหาการท างาน มีระบบความสัมพันธ์ภายในที่เป็นทางการ  ซึ่งสอดคล้องกับการ
เสนอของ Weber (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563, หน้า 17) ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ท างานประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จะมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาและ
ตัดสินใจในนามของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 7) และ
หากจะท าให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้องมีการใช้แนวคิดการจัดการให้เป็นภาครัฐแนวใหม่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้การบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัยหรือเลียนแบบการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินการ ลดขนาดและการกระจายอ านาจ และให้ความส าคัญต่อการให้บริการประชาชนอัน
เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นคุณภาพของการด าเนินงานโดยถือว่าประชาชนเปรียบเทียบลูกค้าที่ต้องได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของ อีวาน เฟอลี (Ewan Ferlie) และคณะ (อ้างถึงใน 
เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 40) และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คนมีความต้องการ
ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างานใหม่ เช่น มีการเสนอให้มี
ต าแหน่งนิติกร หรือปลัดอ าเภอที่จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพ่ือจะได้ให้ค าแนะน ากฎหมายต่างๆ 
ให้กับประชาชนในทุกระดับ และเข้าถึงได้ง่าย เพราะศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีด้วยกันอยู่ทุกอ าเภอ อีก
ทั้งยังมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1567 ให้ติดต่อตลอด 24 ชม. ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวคิดของ Donald Kettl, 2000 (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์
นิกุล, 2563, หน้า 30) และในส่วนของการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จากการ
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ปลัดอ าเภอ และลูกจ้างชั่วคราวผู้รับผิดชอบด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง มี
การให้บริการที่ดี มีการอ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่ที่ประชาชนมีความเดือดร้อน เพ่ือสอบสวน
ให้ได้ข้อเท็จจริง และมีการใช้เทคนิคการไกล่เกลี่ยโดยใช้วิธีให้แต่ละฝ่ายไม่ต้องประจันหน้ากัน ให้คุย
เสนอผ่านผู้ไกล่เกลี่ย เมื่อค าเสนอเป็นที่พอใจทั้งคู่ เรื่องต่างๆ จึงสามารถยุติได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้อง
กับการบริการ (Service) ตามค าอธิบายของ ราชัน นาสมพงษ์ (2553) 
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2. แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง มีข้อจ ากัด คือ 
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นเด็กฝึกงาน ซึ่งเมื่อถึงก าหนดเลิกฝึกงานแล้ว จะเกิดความไม่ต่อเนื่องใน
การสานต่องานที่ยังค้าง และลูกจ้างชั่วคราวอีกส่วนหนึ่ง ยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานศูนย์ด ารงธรรมยังไม่มีการอบรมให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์อยากให้มีการพัฒนาให้มีความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอกับเนื้องาน โดยหากสามารถท าได้ก็จะท าให้เกิดการพัฒนาการ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับค าอธิบายทรัพยากรมนุษย์ ของ ชลิดา 
ศรมณี (2563, หน้า 2-3) อีกทั้งอาจส่งผลในทางที่ดีในระยะยาวที่จะท าให้เกิดการพัฒนาสังคมให้มี
ความมั่นคง มีความเจริญ ความหมายของการพัฒนานี้ ก็เท่ากับตั้งใจที่จะท าให้ชีวิตของแต่ละคน มี
ความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข ฉะนั้น จึงเข้าใจได้ว่าการพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่า
จะน ามาซึ่งความสุขความเจริญและความพอใจของแต่ละบุคคลในประเทศ สอดคล้องกับพระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 5) 

3. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรม ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน ได้ จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมครั้งแรก ในปี 
พ.ศ. 2537 จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ : กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ทราบถึงความสอดคล้องกับแนวคิดดังนี้ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ได้มี
การจัดตัง้ขึ้น โดยฝ่ายบริหาร อาศัยอ านาจตามกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม มายังกระทรวงมหาดไทย การแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขึ้น
ขึ้น เพือ่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานเชิงรุก ในระดับภูมิภาค ได้แก่จังหวัด อ าเภอ 
เพ่ือให้ประชาชนซึ่งมีความคุ้นเคยกับหน่วยงานดังกล่าว สามารถเข้าถึงหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ แก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากความเดือดร้อนความไม่
เป็นธรรม หรือการกระท าผิดกฎหมาย อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
นโยบายต่างๆของรัฐบาลอีกด้วย 

4. แนวคิดเก่ียวกับการร้องเรียนร้องทุกข์และโครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรม  จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ทราบถึงผลความสอดคล้องกับแนวคิดดังนี้ 
เมื่อมีปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ เข้ามาแก้ไขปัญหา 
เยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ร้องทุกข์ จะต้องยื่นเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ ตามโครงสร้าง หน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยมีช่องทางต่างๆ เช่นการมา
ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบเรื่องราว หรือ
รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งสรุปประเด็นให้ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งใดและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหน เพื่อจะได้วางแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกวิธีจากนั้นก็เสนอเรื่องราว 
เหตุผล ประกอบหลักฐานและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณา สั่งการ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ตามอ านาจหน้าที่รับผิดชอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและรายงานผลไปยังผู้ร้อง
ทราบ 
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5. แนวคิดในการปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรม ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครอง
การบริหารการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองครองธรรม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จากการวิจัย ท าให้ทราบถึงผลความ
สอดคล้องกับแนวคิด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีภารกิจ ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน และ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ดังนั้น ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้อง
ทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี น ามาเป็นหลักส าคัญที่จะท าให้การท าภารกิจของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและศรัทธา สามารถส่งเสริมพัฒนา การแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีการประสานงาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย แนวคิดทฤษฎี ในเรื่อง การประสานงาน 
บูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน เอามาปรับใช้ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับจัดตั้งตามค าสั่งเท่านั้น มิได้มีโครงสร้าง ในด้านอัตราก าลัง 
หรือมีการสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโดยตรง ดังนั้นอ านาจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงทบวงกรมทุกส่วนราชการ สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง เพ่ือมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์สุขบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่พ่ีน้องประชาชนเป็นส าคัญ  และในการบริหารงานศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ จะต้องมีการปรับใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่โดยเน้นการท างานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลักมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
เป้าหมายสูงสุด คือ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชนบุคลากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นและให้มีความรู้ 
รอบด้านเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน ตอบสนองความต้องการ และแนะน าบริการที่ดี
มีคุณภาพต่อไปได้ 

6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง ได้มีการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนที่
เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที น าความรู้ความสามารถ
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการบูรณาการร่วมกันขึ้นระหว่างส่วนราชการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจกรมการปกครองเพ่ือจะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่พ่ีน้องประชาชน 
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์ได้มีความคิดเห็นว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง จ าเป็น
จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร คือ
การจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่ เช่น ต าแหน่งนิติกร และปลัดอ าเภอที่จบปริญญา
ตรีนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งรวมถึงงานที่เก่ียวกับฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยจะท าให้สามารถ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบ ส่งผลให้บุคลากรของ
อ าเภอ มีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไข ปัญหาความทุกข์ หรือความเดือดร้อนของ
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ประชาชน เมื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ลูกจ้างได้ด าเนินการตามข้ันตอน ก็สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง หรือ
ความขัดแย้งได้ เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิญญา ไลไธสง (2562) และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์ได้มีความคิดเห็นว่า ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอสองพ่ีน้องควรมีการจองคิวการรับบริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทางออนไลน์ และมีการแนะน า
เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือลดขั้นตอนการรับบริการของประชาชน ไม่ท า
ให้ประชาชนเสียเวลาที่ต้องกลับไปน าเอกสารที่ต้องมาใช้ประกอบเรื่อง และให้มีการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อออนไลน์เช่น Facebook ของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอเกี่ยวกับหน้าที่ของศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และถูกต้อง 
จึงเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพันธ์ เตชะฤทธิ์ (2563) และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์ล าดับที่ 1 
ได้มีความคิดเห็นว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาจะเป็นเป็นหน่วยงานภายในรวมอยู่กับฝ่าย
อ านวยความเป็นธรรม ซึ่งการจัดโครงสร้างในการปฏิบัติงานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมี
บุคลากร ผู้รับผิดชอบ คนเดิม และจ านวนเท่าเดิม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานในฝ่ายอ านวย
ความเป็นธรรม โดยรับผิดชอบในเรื่องการไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ ความขัดแย้งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เรื่องราวการรายงานผล เฉพาะส่วน
งานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทั้งรายเดือนรายสัปดาห์และรายวัน จึงก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค ในการ
ท างานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ์ความรู้ 
ความสามารถ โดยเฉพาะด้านกฎหมายรวมถึงงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิต เสนนอก (2558) และ
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์ได้มีความคิดเห็นว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง เป็นหน่วยงานที่
มีบทบาทในการอ านวยการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน และก็ท าให้ทุกฝ่ายได้มีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดในหมู่บ้าน โดยสามารถผนึกก าลังความสามัคคีข้าราชการทุกฝ่ายร่วมกับภาคประชาชน
เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดวิธีการสู่การแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จและสามารถให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายได้ และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้องสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และพัฒนางานรับ
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ หากกระทรวงมหาดไทยสามารถแก้ระเบียบให้สามารถช่วยเหลือ และ
ติดตามเรื่องที่เป็นคดีความที่เป็นคดีใหญ่ๆ เช่น คดีอาญาที่อยู่นอกเหนือจากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
เพ่ือให้เป็นที่พ่ึง และให้ความเป็นธรรมกับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างรอบด้านในทุกระดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมชาย สัตยวัน และ ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม (2563) และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการ
สัมภาษณ์ได้มีความคิดเห็นอีกว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสองพ่ีน้อง มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
โดยสามารถ รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา ด าเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การติดตามผล และการยุติเรื่องได้ในที่สุด โดยการด าเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ของศูนย์ก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก อันประกอบไปด้วย 
นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะของเรื่องร้องเรียนรวมถึงลักษณะของผู้ร้องเรียนด้วย และข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในของ
ศูนย์ด ารงธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ประชุมแดง (2561)  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้     

 1. ควรมีการก าหนดนโยบายเพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกแห่งโดยให้
รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพียงงานเดียวเท่านั้นเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 2. ควรก าหนดโครงสร้างของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ที่มีความซับซ้อนกันอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐและหลายหน่วยงานมีหน้ารับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ใน
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของตน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการทุกสังกัดต้องหันมาให้
ความส าคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากยิ่งขึ้น     
 3. ควรมีการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีให้แก่งานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโดยเฉพาะไม่ต้อง
เบิกจ่ายร่วมกับงานอื่นหรือภารกิจอ่ืนอีกต่อไปเพ่ือให้เกิดความมีอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณและเพ่ือให้เกิดการตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
รวมทั้งควรมีการจัดหา หรือจัดซื้อทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ภายในงานศูนย์ด ารงธรรม
โดยเฉพาะไม่ปะปนกับงานหรือภารกิจอย่างอ่ืนเช่นรถยนต์เครื่องใช้ภายในส านักงานต่างๆเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานภารกิจศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. นโยบายในการสร้างระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือให้งานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน 
 2. การวางระบบการตรวจสอบ และการเก็บข้อมูลเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ 
 3. การท าวิจัยครั้งต่อไป จ านวนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยควรจะมีกลุ่มตัวอย่าง ให้มากกว่านี้ 
เพ่ือให้เกิดความเที่ยงธรรมของแบบสัมภาษณ์ 

4. ควรศึกษาทัศนคติของบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติงาน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอว่ามีความต้องการ
เพ่ิมเติมในด้านใดบ้าง เพ่ือให้พัฒนาตนเองน าไปสู่ศักยภาพในการพัฒนาองค์กร  
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