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บทคัดยJอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกข
ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 2)เพื่อศึกษาปCญหาการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกข
ของศู นยดํ ารงธรรมจัง หวัดมหาสารคาม 3)เพื่ อ ศึก ษาแนวทางการพั ฒ นาการบริห ารจั ดการเรื่ อ ง
รAองเรียนรAองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เปHนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุLมตัวอยLางที่ใชA
ในการวิจัยจํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใชAในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ วิเคราะหขAอมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวLา 1. ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขของศูนยดํารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม เจAาหนAาจะมีการอธิบายและกระบวนการดําเนินการใหAผูAรAองฯ ทราบวLาหลังจากที่
ผูAรAองไดAรAองเรียนแลAว จะมีขั้นตอนกระบวนการดําเนินการเปHนอยLางไร ไปในทิศทางใด ระยะเวลานาน
เทL าไหรL เพื่อ เปH นการทําความเขA าใจในเบื้ อ งตA นระหวL างศู นยดํารงธรรมจัง หวั ดมหาสารคามกั บ ผูA
รAองเรียนรAองทุกข โดยดําเนินการรAองเรียน/รAองทุกขของประชาชน 2. ปCญหาการบริหารจัดการเรื่อง
รAองเรียน/รAองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จะเห็นไดAวLาขั้นตอนการดําเนินการเรื่อง
รAอ งเรี ยนรA อ งทุ ก ขมีขั้นตอนมากมายและซั บ ซA อ น 3. แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการเรื่ อ ง
รA อ งเรี ยน/รA อ งทุ ก ขของศู นยดํ ารงธรรมจั ง หวั ด มหาสารคามกรณี ศึ ก ษา ศู น ยดํ ารงธรรมจั ง หวั ด
มหาสารคาม ควรปรับเปลี่ยนวิธี ปรับเปลี่ยนระบบในการรับเรื่องรAองเรียน/รAองทุกข การรAองเรียนรAอง
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ทุกขดAวยตนเอง ผูAรAองเรียนตAองนําบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวมาทุกครั้งที่ทําการรAองเรียนรAองทุกข
หรือติดตLอสอบถามความคืบหนAาในการดําเนินการเรื่องรAองเรียนรAองทุกข ระบบการรAองเรียนรAองทุกข
ควรปรั บ มาใชA ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สแทนการเขี ย นลงบนแผL นกระดาษ มี ก ารบั นทึ ก ลงในระบบ
คอมพิวเตอร มีระบบสมารทการดหรือใหAความรูAแกLประชาชนโดยทั่วไปถึงสิ่งที่จําเปHนตAองเตรียมหรือ
ตAองมีในการมาขอรับทราบขAอมูลที่มารับบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหAบริการ และตรงกับ
วัตถุประสงคของการขอรับบริการ ประชาสัมพันธ หรือใหAความรูA บทบาทอํานาจหนAาที่ของงานบริการ
และจําแนกประเภทเรื่องที่สามารถดําเนินการไดA และเรื่องที่ไมLอาจสามารถดําเนินการไดA โดยมีการ
ประชาสัมพันธผLานชLองทางตLางๆ
คําสําคัญ : 1. การบริหารจัดการ 2. เรื่องรAองเรียน 3. ศูนยดํารงธรรม
ABTRACT
The objective of the research article were 1) to study the process of grievance
management of the Damrongtham Center, Maha Sarakham Province, 2) to study the
complaints management problem of the Damrongtham Center, Maha Sarakham
Province, 3) to study the guidelines for the complaint management development of
the Damrongtham Center, Maha Sarakham Province, It is a qualitative research. The
sample used in the research consisted of 22 people. The instrument used in the
research was interview form. Data were analyzed by descriptive analysis.
The research found that: 1. The complaint management process of the
Damrongtham Center, Maha Sarakham Province. The staff will explain and process
the process for the petitioner. Know that after the petitioner has made a complaint
will there be a step, how will the process go in which direction and how long will it
take. In order to understand initially between the Damrongtham Center, Maha Sarakham
Province and the complainant by conducting public complaints/grievances. 2. The
problems in handling complaints/grievances of Damrongtham Center, Maha Sarakham
Province. It can be seen that the process for grievance and grievances is complex and
complex. 3. Guidelines for the Management of Complaints/Grievances of the
Damrongtham Center, Maha Sarakham Province, a case study Damrongtham
Mahasarakham Center. The research results were found that Damrongtham Center,
Maha Sarakham Province. The method should be adjusted. Adjusting the system to
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receive complaints/grievances making a complaint in person complainants must bring
their identity card with them every time they make a complaint or contact to inquire
about the progress of the process of making a complaint the complaint system
should be implemented electronically rather than written on paper. It is recorded in
the computer system. Has a smart card system, or to educate the general public
about the things that need to be prepared or need to be obtained in order to obtain
information from the service, for convenience and speed in service And meet the
purpose of requesting services public relations, or give knowledge Roles and
responsibilities of service work, and classify actionable matters and matters that
cannot be carried out with publicity through various channels.
Keywords : 1. Management 2. Complaints 3. Damrongtham Center
1. ความสําคัญและที่มาของป^ญหาที่ทําการวิจัย
คณะความมั่นคงแหLงชาติ (คมช.) ไดAมีประกาศฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรม โดยใหAทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัดขึ้น ซึ่งมีภารกิจ
ตามที่ประกาศ คณะรักษาความสงบแหLงชาติ กลLาวคือ เพื่อทําหนAาที่ในการรับเรื่องรAองเรียนรAองทุกข
ใหAบริการขAอมูลขLาวสาร ใหAคําปรึกษา รับเรื่องปCญหาในความตAองการ และขAอเสนอแนะของประชาชน
และทําหนAาที่เปH นศูนยบริการรLวมมาตรา 32 แหLง กฤษฎีก า วL าดA วยหลักเกณฑและวิธีการบริ หาร
กิจการบAานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร
โดยประกาศใหAประชาชนไดAรับทราบ และใหAกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลและบริหารความพึงพอใจ
ใหAเกิดประโยชนสูงสุดตLอประชาชน ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมมีวัตถุประสงคเพื่อเปHนชLองทางที่
รัฐบาล(คสช.) จะไดA รับความทุ กขสุขของประชาชน จะไดAรับความทุกขสุขของประชาชนไดAอยLางมี
ประสิทธิภาพและประชาชนไดAรับความพึงพอใจในการรับบริการของศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด
(ราชกิจจานุเบกษา, 2557 : 8)
ศูนยดํ ารงธรรมจั งหวั ดมหาสารคาม จึ ง ไดAจั ดตั้ งตามประกาศของคณะรั กษาความสงบ
เรียบรAอยแหLงชาติ (คสช.) ฉบับดังกลLาว โดยประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งศูนยดํารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งอยูL ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม บริเวณ
หAองโถง ชั้น 2 เรื่องรAองเรียน รAองทุกขเปHนเรื่องที่ดีที่มีความสําคัญเปHนอยLางมากในการที่จะเขAาไปใหA
ความชLวยเหลือประชาชนที่ไดAรับความเดือดรAอนในทุกๆ ดAาน และยังเปHนสิ่งที่จะทําใหAรัฐบาลทราบถึง
ปCญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆ โดยภาครัฐจะเขAาไปดําเนินการตรวจสอบขAอเท็จจริงในปCญหา
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ที่ไดAรับการรAองเรียน รAองทุกข โดยมีลําดับขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการที่คLอนขAางชัดเจน
ในการรับเรื่องรAองเรียน รAองทุกขของประชาชน
หลังจากที่มีการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
ไดA เ ขA ามารA อ งเรี ยน รA อ งทุ ก ขเปH นจํ านวนมาก ซึ่ ง ศู นยดํ ารงธรรมจั ง หวั ดมหาสารคามมี เ จA าหนA า ที่
ดําเนินการเรื่องรAองเรียน รAองทุกขไมLพอเพียงตLอปริมาณของเรื่องรAองเรียน รAองทุกข สLงผลใหAมีจํานวน
เรื่องรAองเรียน รAองทุกขคงคAางเปHนจํานวนมาก เนื่องจากเรื่องรAองเรียน รAองทุกขนั้นเปHนประเด็นปCญหา
ที่มีความซับซA อน หรือมีความยากตLอการแกAไขปCญ หา ทํ าใหAก ารดําเนินการใหAความชL วยเหลือและ
แกAไขในปCญหาที่เกิดขึ้นมีความลLาชAา ซึ่งปCญหาของความลLาชAาเปHนปCญหาหลักของการดําเนินงานศูนย
ดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคามที่จะตAองรับทราบและนําไปปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพมนุษยใหAมีการ
เขAาถึงการรAองเรียนรAองทุกขเกี่ยวขAอพิพาทตLางๆ และกฎหมายที่จะตAองนํามากลLาวโทษเพื่อไดAรบั ความ
เปHนธรรมอยLางสูงสุด (พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา, พระรัฐพงษ สิงหสาธร, สันชัย พรมสิทธิ์, มงคล ศรีแสง,
2563 : 95-102)
จากความสําคัญและปCญหาดังกลLาวมาขAางตAน ผูAวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
จัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ปCญหาการจัดการรวมถึงแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตLอไป
2. วัตถุประสงค.ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม
2.2 เพื่อศึกษาปCญหาการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขของศูนยดํารง
ธรรมจังหวัดมหาสารคาม
3. ประโยชน.ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดAทราบขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม
3.2 ไดAทราบปCญหาการบริห ารจัดการเรื่อ งรAองเรี ยนรAองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวั ด
มหาสารคาม
3.3 ไดAแนวทางการแกAไขปCญหาและการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขของ
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปHนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขั้นตอนการบริหารจัดการ
เรื่องรAองเรียนรAองทุกขและศึกษาแนวทางการแกAไขปCญหาและพัฒนากระบวนการดําเนินการเรื่อง
รA อ งเรี ยน/รA อ งทุ ก ขของศู นยดํ ารงธรรมจั ง หวั ดมหาสารคาม กลุL ม ตั วอยL า งที่ใชAในการวิ จั ย ไดA แ กL
ประชาชนผูA มารAอ งเรี ยนรAองทุก ขของศู นยดํารงธรรมจัง หวั ดมหาสารคาม ผูAใหAขAอมู ลหลัก จํานวน
22 คน ประกอบดAวย นิติกร จํานวน 2 คน นักวิเคราะหแผนและนโยบาย จํานวน 1 คน เจAาหนAาที่ศูนย
ดํารงธรรม จํ านวน 1 คน ประชาชนผูA มารAอ งเรี ยน/รA องทุ กขที่ศูนยดํ ารงธรรมจัง หวั ดมหาสารคาม
จํานวน 18 คน พื้นที่ในการวิจั ย ไดAแกL ศู นยดํ ารงธรรมจัง หวัดมหาสารคาม เครื่ องมื อที่ใชAในการ
รวบรวมขAอมูลคือแบบสัมภาษณ โดยผูAวิจัยไดAดําเนินการสรAางเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1)ไดAศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักการ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขAอง และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
2)รLางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรAาง แนวทางการสัมภาษณ แนวทางสังเกต ตามนิยามศัพทเฉพาะ และ
ตามกรอบแนวคิ ดในการวิ จั ย 3)นํ าเครื่ อ งมื อ ไปทดสอบสั ม ภาษณ และปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ตาม
สถานการณ 4)ปรับปรุงเครื่องมือ และนําไปใชAรวบรวมภาคสนามตLอไป การเก็บรวบรวมขAอมูล 1)เก็บ
รวบรวมขAอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาคAนควAาจากเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวขAอง เพื่อนํามาใชAใน
การวิจัย 2)เก็บรวบรวมขAอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณเกี่ยวกับบริบทของหมูLบAานตามแบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสรAาง 3)สัมภาษณเจาะลึก โดยใชAแนวทางสัมภาษณ แนวทางการสังเกต เพื่อสังเกตพฤติกรรม
การเก็บรวบรวมขAอมูลจากแบบสัมภาษณในการวิจัย วิเคราะหขAอมูลโดยใชAวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา
แลAวนําขAอมูลไปเขียนเปHนรายงานตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
5. ผลการวิจัย
5.1 ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งรA อ งเรี ย น/รA อ งทุ ก ขของศู น ยดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
มหาสารคาม พบวLา ศูนยดํารงธรรมมหาสารคามจะใหAความชLวยเหลือประชาชนที่เขAามารAองเรียนรAอง
ทุกข เจAาหนAาที่ตAองมีการอธิบายและกระบวนการดําเนินการใหAผูAรAองฯ ทราบวLาหลังจากที่ผูAรAองไดA
รAองเรียนแลAว จะมีขั้นตอนกระบวนการดําการเปHนอยLางไร ไปในทิศทางใด ระยะเวลานานเทLาไหรL
เพื่อเปHนการทําความเขAาใจในเบื้องตAนระหวLางศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคามกับผูAรAองเรียนรAอง
ทุกข โดยดําเนินการรAองเรียน/รAองทุกขของประชาชน
5.2 ปC ญ หาการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งรA อ งเรี ย น/รA อ งทุ ก ขของศู น ยดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
มหาสารคาม พบวLา จะเห็นไดAวLาขั้นตอนการดําเนินการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขมีขั้นตอนมากมายและ
ซับซAอน ทําใหAเสียเวลาในการดําเนินงาน โดยระบบปCจจุบันใชAระยะเวลาอยLางนAอยประมาณ 22 วัน
ถึง 1 เดือน ซึ่งเปHนระยะเวลาที่คLอนขAางนาน แตLทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปHนระบบขั้นตอนของทางราชการ แตL
ทางราชการก็ควรที่จะเขAาใจวLาปCญหาบางประการไมLสามารถรอเวลาไดAนาน เปHนปCญหาที่ตAองรีบแกAไข
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อีกทั้งระยะเวลาในการรายงานผลหนLวยงานที่เกี่ยวขAองที่รับผิดชอบใชAเวลานาน เพราะเปHนระเบียบใหA
ระยะเวลานาน จะเห็นไดAวLามีการรายงานภายใน 15 วัน หรือ 10 วัน และ 5 วัน รวมระยะเวลาที่
หนLวยงานจะรายงานผลไดAสูงสุดทั้งหมด 37 วัน ซึ่งเปHนระยะเวลาที่ที่ยาวนานพอสมควรสําหรับผูAที่เขAา
มารAองเรียน/รAองทุกขที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
5.3 แนวทางการพัฒ นาการบริ หารจัดการเรื่อ งรAอ งเรี ยน/รA องทุ กขของศู นยดํ ารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ควรปรับเปลี่ยนวิธี ปรับเปลี่ยนระบบในการ
รับ เรื่ อ งรA อ งเรี ยน/รA อ งทุ ก ข การรA อ งเรี ยนรA อ งทุ ก ขดA วยตนเอง ผูA รA อ งเรี ยนตA อ งนํ าบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชนติ ด ตั ว มาทุ ก ครั้ ง ที่ ทํ าการรA อ งเรี ยนรA อ งทุ ก ขหรื อ ติ ด ตL อ สอบถามความคื บ หนA า ในการ
ดําเนินการเรื่องรAองเรียนรAองทุกข ระบบการรAองเรียนรAองทุกขควรปรับมาใชAระบบอิเล็กทรอนิกสแทน
การเขียนลงบนแผนกระดาษ มีการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร มีระบบสมารทการดหรือใหAความรูAแกL
ประชาชนโดยทั่วไปถึงสิ่งที่จําเปHนตAองเตรียมหรือตAองมีในการมาขอรับทราบขAอมูลที่มารับบริการ เพือ่
ความสะดวกรวดเร็วในการใหAบริการ และตรงกับวัตถุประสงคของการขอรับบริการ ประชาสัมพันธ
หรือใหAความรูA บทบาทอํานาจหนAาที่ของงานบริการ และจําแนกประเภทเรื่องที่สามารถดําเนินการไดA
และเรื่องที่ไมLอาจสามารถดําเนินการไดA โดยมีการประชาสัมพันธผLานชLองทางตLางๆ
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 จากขั้ นตอนการบริ ห ารจั ดการเรื่ องรA องเรี ยน/รA องทุ ก ขของศู นยดํารงธรรมจัง หวั ด
มหาสารคาม ศูนยดํารงธรรมมหาสารคามจะใหAความชLวยเหลือประชาชนที่เขAามารAองเรียนรAองทุกข
เจAาหนAาที่ตAองมีการอธิบายและกระบวนการดําเนินการใหAผูAรAองฯ ทราบวLาหลังจากที่ผูAรAองไดAรAองเรียน
แลAว จะมีขั้นตอนกระบวนการดําการเปHนอยLางไร ไปในทิศทางใด ระยะเวลานานเทLาไหรL เพื่อเปHนการ
ทําความเขA าใจในเบื้ องตAนระหวLางศู นยดํารงธรรมจั งหวั ดมหาสารคามกั บผูAรAอ งเรียนรAอ งทุกข โดย
ดําเนินการรAองเรียน/รAองทุกขของประชาชน ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ ศุภกิต เสนนอก (2558 : ข)
ไดA ทํ า วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ เรื่ อ งราวรA อ งทุ ก ขผL านศู นยดํ ารงธรรมอํ า เภอ :
กรณีศึกษาอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวLา ปCญหา อุปสรรค และขAอจํากัดที่พบ
ของศูนยดํารงธรรมอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คือ การดําเนินการมีความลLาชAา บุคลากรหรือ
ผูAปฏิบัติงานไมLเพียงพอ งบประมาณมีอยูLอยLางจํากัดและไมLมีความเปHนอิสระ รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ
ไมLเพียงพอขAอเสนอแนะที่มีตLอศูนยดํารงธรรมอําเภอหนองเสือขึ้นคือ ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ผูAปฏิบัติงาน เป•ดโอกาสใหAศูนยดํารงธรรมไดAใชAงบประมาณที่มีอยูLของอําเภอ(งบบูรณาการ) นําวัสดุ
และครุภัณฑมาใชAใหAเกิ ดประโยชนสูง สุด ควบคุ มคุณภาพงานอยL างสม่ําเสมอ และตรวจสอบและ
กวดขันผูAปฏิบัติงานใหAปฏิบัติตามกฎหมาย
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6.2 จากปC ญ หาการบริ ห ารจั ดการเรื่ อ งรA อ งเรี ยน/รA อ งทุ ก ขของศู นยดํ ารงธรรมจั ง หวั ด
มหาสารคาม จะเห็นไดAวLาขั้นตอนการดําเนินการเรื่องรAองเรียนรAองทุกขมีขั้นตอนมากมายและซับซAอน
ทําใหA เ สี ยเวลาในการดํ าเนิ นงาน โดยระบบปC จ จุ บั นใชA ร ะยะเวลาอยL างนA อ ยประมาณ 22 วั น ถึ ง
1 เดือน ซึ่งเปHนระยะเวลาที่คLอนขAางนาน แตLทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปHนระบบขั้นตอนของทางราชการ แตLทาง
ราชการก็ควรที่จะเขAาใจวLาปCญหาบางประการไมLสามารถรอเวลาไดAนาน เปHนปCญหาที่ตAองรีบแกAไข อีก
ทั้งระยะเวลาในการรายงานผลหนLวยงานที่เกี่ยวขAองที่รับผิดชอบใชAเวลานาน เพราะเปHนระเบียบใหA
ระยะเวลานาน จะเห็นไดAวLามีการรายงานภายใน 15 วัน หรือ 10 วัน และ 5 วัน รวมระยะเวลาที่
หนLวยงานจะรายงานผลไดAสูงสุดทั้งหมด 37 วัน ซึ่งเปHนระยะเวลาที่ที่ยาวนานพอสมควรสําหรับผูAที่เขAา
มารAองเรียน/รAองทุกขที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคามซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูAแทนราษฎร (2554 : ข) ไดAทําวิจัยเรื่องการประเมินกลไก กระบวนการและสัมฤทธิผล
ของการแกAไขปCญหาที่ประชาชนรAองเรียน. ผลการศึกษาพบขAอมูลสารสนเทศที่สามารถอธิบายกลไก
กระบวนการ และสัมฤทธิผลของการแกAไขปCญหาที่ประชาชนรAองเรียนในบริบทของสภาผูAแทนราษฎร
ดังตL อไปนี้ การแกA ไขปCญ หาที่ป ระชาชนรA องเรี ยนในบริ บทของสภาผูA แทนราษฎร ไดAแกLก ารแกA ไข
ปCญหาทั้งกรณีที่ประชาชนและสมาชิกสภาผูAแทนราษฎรเปHนผูAนําเสนอตLอบุคคลหนLวยงานและองคกร
ภายในสภาผูAแทนราษฎร กลL าวคื อ ปC ญหาที่เ สนอตL อประธานรัฐ สภา/ประธานสภาผูA แทนราษฎร
ตLอสภาผูAแทนราษฎร ตLอคณะกรรมาธิการสามัญและตLอหนLวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูAแทนราษฎร แตLเนื่องจากสภาผูAแทนราษฎรเปHนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหนAาที่โดยตรงในการตรา
กฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผLนดินวิธีการดําเนินงานของสภาผูAแทนราษฎรเพื่อแกAไข
ปCญหาของประชาชนจึงเปHนการดําเนินงานเพื่อใหAบุคคลหรื อหนLวยงานที่เกี่ยวขAองไดAรับทราบและ
แกAไขปCญหาของประชาชน หรือเพื่อมีการประกาศใหAรLางพระราชบัญญัติใชAบังคับเปHนกฎหมายในการ
แกAไขปCญหาของประชาชนผูAเกี่ยวขAอง หรือเพื่อใหAรัฐมนตรีตอบกระทูAถามโดยการชี้แจงขAอเท็จจริงและ
แนวทางการแกAไขปCญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของรัฐบาลหรือหนLวยงานภาครัฐ
ทั้งนี้โดยมีสมาชิกสภาผูAแทนราษฎรและขAาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูAแทนราษฎรผูAปฏิบัติงาน
ดAานเรื่องรAองเรียน ดAานเรื่องรAองทุกขดAานขAอหารือของสมาชิกสภาผูAแทนราษฎร ดAานพระราชบัญญัติ
ดA านญั ต ติ และดA า นกระทูA ถ ามทํ าหนA า ที่ เ ปH นกลไกสํ าคั ญ ในการดํ าเนิ นงานเพื่ อ แกAไขปC ญ หาของ
ประชาชน
6.3 แนวทางการพัฒ นาการบริ หารจัดการเรื่อ งรAอ งเรี ยน/รA องทุ กขของศู นยดํ ารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ควรปรับเปลี่ยนวิธี ปรับเปลี่ยนระบบในการ
รับ เรื่ อ งรA อ งเรี ยน/รA อ งทุ ก ข การรA อ งเรี ยนรA อ งทุ ก ขดA วยตนเอง ผูA รA อ งเรี ยนตA อ งนํ าบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชนติ ด ตั ว มาทุ ก ครั้ ง ที่ ทํ าการรA อ งเรี ยนรA อ งทุ ก ขหรื อ ติ ด ตL อ สอบถามความคื บ หนA า ในการ
ดําเนินการเรื่องรAองเรียนรAองทุกข ระบบการรAองเรียนรAองทุกขควรปรับมาใชAระบบอิเล็กทรอนิกสแทน
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การเขียนลงบนแผนกระดาษ มีการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร มีระบบสมารทการดหรือใหAความรูA
แกLประชาชนโดยทั่วไปถึงสิ่งที่จําเปHนตAองเตรียมหรือตAองมีในการมาขอรับทราบขAอมูลที่มารับบริการ
เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการใหA บ ริ ก าร และตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงคของการขอรั บ บริ ก าร
ประชาสั มพั นธ หรื อใหA ความรูA บทบาทอํ านาจหนAาที่ ของงานบริ ก าร และจํ าแนกประเภทเรื่ อ งที่
สามารถดําเนินการไดA และเรื่องที่ไมLอาจสามารถดําเนินการไดA โดยมีการประชาสัมพันธผLานชLองทาง
ตLางๆ ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ กรวรรณ ศิริพาณิชย, ราเชนทร นพณัฐวงศกร, รวิวงศ ศรีทองรุLง
(2561 : 302) ไดAทําวิจัยเรื่องการจัดการแกAไขปCญหาขAอรAองเรียนของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวLา กระบวนการจัดการเรื่องรAองเรียนของสํานักงานเขตหนองแขม มี
การจั ดการอยLางเปH นระบบ มี การรั บ เรื่ องรAอ งเรี ยนและสLง ไปยั งฝƒ ายตLางๆ ที่เ กี่ ยวขAอ ง อี กทั้ งยั ง มี
แนวทางแกAไขที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผูAบริหารและเจAาหนAาที่ผูAปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มจากการตรวจสอบ
ขA อ รA อ งเรี ยน ประสานหนL วยงานที่ เ กี่ ยวขA อ งในกรณี ที่ เ รื่ อ งรA อ งเรี ย นนั้ นๆ ไมL อ ยูLในอํ านาจความ
รับผิดชอบของสํานักงานเขต หากเปHนเรื่องที่สํานักงานเขตแกAไขไดA จะดําเนินการใหAทันที นอกจากนี้
ปCญหาและอุ ปสรรคที่ พบ คือ เรื่ องของอํานาจหนAาที่ที่ไมLเพียงพอ ทํ าใหA สํานั กงานเขตไมLสามารถ
ดําเนินการแกAไขเรื่องรAองเรียนไดAอยLางรวดเร็ว อีกทั้ง ขAอมูลที่ผูAรAองแจAงไมLชัดเจน ผูAรAองไมLแจAงชLองทาง
เพื่อติดตLอกลับในการสอบถามขAอมูลเพิ่มเติม และในบางเรื่องเปHนเรื่องรAองเรียนที่ไมLไดA เกิดขึ้นอีก ทั้ง
ยังมีการรAองเรียนเพื่อเปHนการกลั่นแกลAงกัน
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขAอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ควรมีการวางนโยบายใหAมีการเพิ่มจํานวนผูAปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรมทุกแหLง
โดยใหAรับผิดชอบงานของศูนยดํารงธรรมอําเภอเพียงงานเดียวเทLานั้น เพื่อกLอใหAเกิดการปฏิบัติงาน
อยLางตLอเนื่อง สามารถแกAปCญหาใหAกับประชาชนไดAอยLางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.1.2 ควรมีการตั้งงบประมาณประจําป„ใหAแกLงานดAานศูนยดํารงธรรมโดยเฉพาะ ไมLตAอง
เบิกจLายรLวมกับงานหรือภารกิจอื่นอีกตLอไป เพื่อใหAเกิดความมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ
7.1.3 ควรมีนโยบายในการจัดหาหรือจัดซื้อ วัสดุและครุภัณฑเพื่อใชAภายในศูนยดํารง
ธรรมโดยเฉพาะไมLปะปนกับงานหรือภารกิจอื่น เชLน รถยนต เครื่องใชAภายในสํานักงานฯลฯ เปHนตAน
7.2 ขAอเสนอแนะสําหรับปฏิบัติ
7.2.1 ควรมีการบริหารจัดการบริการในการสรAางระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อใหAงาน
ของศูนยดํารงธรรมที่เปHนไปอยLางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการฝ…กอบรมสรAางความรูAความเขAาใจ
ใหAกับผูAปฏิบัติงานและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพอยLางสม่ําเสมอ ของงานจะตAองเกี่ยวพันกับการ
ประเมินความดีความชอบอยLางเปHนรูปธรรมตLอไป
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7.2.2 ควรมีการวางระบบการตรวจสอบและกวดขันผูAปฏิบัติงานใหAปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบอยLางเครLงครัดเปHนรูปธรรม โดยออกเปHนกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติอยLาง
ชัดเจนมีการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งมีการสรAางขวัญและกําลังใจใหAกับผูAที่ปฏิบัติงานที่
เปHนไปตามหลักของกฎหมายอยLางเครLงครัด
7.2.3 ควรคงไวAซึ่ ง โครงสรAางของการรั บเรื่อ งราวรA อ งทุ กขที่ มีความทับ ซAอ นกันอยูLใน
ปCจจุบันในระหวLางหนLวยงานภาครัฐหลายหนLวยงาน เพื่อเปHนการอํานวยความสะดวกใหAประชาชนไดA
เขAาถึงการบริการการรAองทุกขไดAอยLางครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
7.3 ขAอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตLอไป
7.3.1 ควรมี ก ารออกประชาสั ม พันธ ทํ าความเขA าใจกับ ประชาชนในจั งหวั ด ที่ มารั บ
บริการที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัด อยLางเปHนรูปธรรมสดคลAองกับบทบาทอํานาจหนAาที่ของศูนยดํารง
ธรรมอยLางมีประสิทธิภาพ
7.3.2 การวิจั ยเรื่ อง การบริ ห ารจั ดการเรื่ อ งรA อ งเรี ยน/รAอ งทุ ก ขของศูนยดํ ารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษา ศูนยดํารงธรรมมหาสารคาม ควรเพิ่มพื้นที่ในการศึกษาใหAครอบคลุม
ทั่วไปประเทศ ในครั้งตLอไป
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้ งนี้สํ าเร็จลุ ลLวงไดA ดAวยดี เนื่ องจากผูA วิจั ยไดA รับ ความกรุณาจากหลายทLานที่ไดA
อนุเคราะหใหAความชLวยเหลือและใหAคําปรึกษา แนะนําแนวทางแกAไขที่ถูกตAองอยLางดียิ่ง โดยเฉพาะ
กลุLมผูAใหAขAอมูลในการลงพื้นที่วิจัยในเขตจังหวัดมหาสารคาม ไดAกรุณาใหAขAอมูลคําปรึกษา แนะนําและ
แกAไขขAอบกพรLองตLางๆ ของปCญหาเพื่อใหAมีความถูกตAองสมบูรณ ซึ่งผูAศึกษารูAสึกซาบซึ้งในความกรุณา
และการเสียสละเวลาของทLานเปHนอยLางยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณไวA ณ ที่นี้
ขอขอบคุณคณาจารยและผูAทรงคุณวุฒิ ทุกทLานที่ใหAคําปรึกษาและใหAความกรุณาตรวจสอบ
ความสมบูรณของเนื้อหาและความเที่ยงตรงของเครื่องมือและสถิติที่ใชAในการวิจัย ขอขอบคุณเพื่อนๆ
รLวมสถาบันและเพื่อนรLวมงาน ตลอดจนทุกทLานที่เกี่ยวขAองซึ่งมิไดAกลLาวนาม ณ ที่นี้ ผูAวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไวA ณ โอกาสนี้ดAวย

