
ชื่อเรื่อง ทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ชื่อผู้วิจัย ผศ.ศรุดา  สมพอง และนายวัชรินทร์  อินทพรหม 
ปีท่ีท ำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา  ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2548 
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“ระบบราชการ” คือ เครื่องมือหรือกลไกส าคัญของรัฐบาลที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรือง อาจกล่าวได้ว่าที่ประเทศไทยด ารงอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ เพราะระบบราชการเป็นตัวจักร
ส าคัญที่ช่วยให้เกิดความผาสุกกับประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆ  ตลอดจนช่วยให้ประเทศมี
ความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์   
จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะถ้าหากประเทศไทยยังคงบริหารประเทศด้วยระบบราชการ
แบบเดิม จะเป็นการล้าหลังและด้อยประสิทธิภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาได้ 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตามโลกในยุคโลกาภิวัตน์ รัฐบาลไทยได้ปฏิรูประบบ
ราชการครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2545 ตัวจักรส าคัญในกลไกแห่งการปฏิรูปคือ “ข้าราชการ” นโยบายของรัฐบาล
แม้จะดีเลิศเพียงใดก็ตาม แต่หากข้าราชการซึ่งเปรียบเสมือนแขน - ขาหรือตัวขับเคลื่อนในการปฏิรูปของ
รัฐบาลยังมีทัศนคติเช้าชามเย็นชามอยู่แบบเดิม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศก็เป็นความคาดหวังที่ยากยิ่ง ดังนั้น
ข้าราชการพลเรือนที่มีลักษณะแบบใดจึงจะมีทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรราชการ ทัศนคติของ
ข้าราชการพลเรือนที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศมีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามามีอิทธิพลต่อทัศนคติดังกล่าว และข้าราชการพลเรือน
มีพฤติกรรมเช่นไรในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจศึกษาอย่างเป็นระบบวิชาการ  
การวิจัยโดยการส ารวจทัศนคติในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการพลเรือนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับระบบราชการ ผลของการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์ที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของ
ระบบราชการ และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
สังคมและประเทศชาติต่อไป 

คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research)  
กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการพลเรือนจาก 20 กระทรวงๆ ละ 50 คน รวมเป็น 1,000 คน โดยเลือกเฉพาะ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 1 - 5 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามทัศนคติในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและแนวโน้มหรือ
เจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-square, Correlation,  
T - test, F – test และ Regression  

ผลการศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญที่น าไปสู่การตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของข้าราชการพลเรือนกับทัศนคติมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ   
จากการศึกษาพบว่า 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคบริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติในการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศและแนวโน้มหรือเจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1.2 ความรู้สึก ชอบ - ไม่ชอบ และ ดี - ไม่ดี ต่อหน่วยงานในสังกัด มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับทัศนคติในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มหรือเจตจ านงของ
พฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1.3 ทัศนคติต่อหน่วยงานในสังกัดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มหรือ
เจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1.4 ทัศนคติต่อระบบราชการหลังการปฏิรูป 2545 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มหรือ
เจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ดังกล่าว การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติในการมุ่งสู่  
ความเป็นเลิศ ควรเน้นพัฒนาที่ตัวบุคคลหรือข้าราชการเอง โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับ
หน่วยงานในสังกัดของข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กันระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของข้าราชการพลเรือนในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากการศึกษาพบว่า 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคบริหารมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.2 ความรู้สึก ชอบ - ไม่ชอบ และ ดี - ไม่ดี ต่อหน่วยงานสังกัดมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติ

ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.3 ทัศนคติต่อหน่วยงานในสังกัดมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มหรือเจตจ านงของพฤติกรรม

ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.4 ทัศนคติต่อระบบราชการหลังการปฏิรูป 2545 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มหรือ

เจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ น้อยมาก 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของข้าราชการพลเรือนในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลคือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคบริหารและความรู้สึก ชอบ - ไม่ชอบ และ ดี - ไม่ดี  
ต่อหน่วยงานในสังกัด 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มหรือเจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ พบว่า ความรู้ ความรู้สึก และทัศนคติต่อหน่วยงานในสังกัดมีความสัมพันธ์มากที่สุด ดังนั้นการปรับเปลี่ยน
แนวโน้มหรือเจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการ นอกจากจะเน้นให้ข้าราชการ
เพ่ิมเติมความรู้จากการศึกษาและจากหน่วยงานอ่ืนภายนอกแล้ว การเน้นให้ปฏิบัติจริงในหน่วยงานก็มี
ความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน 

3. พฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากการศึกษาแนวโน้มหรือ
เจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการพลเรือนพบว่ามีค่าเฉลี่ยเจตจ านงหรือต้องการ
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น ากิจกรรม 5 ส. มาใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังเท่ากับ 2.82 มีค่าเฉลี่ยเจตจ านงหรือต้องการให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท างานกันเป็นทีมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่ากับ 2.98 มีค่าเฉลี่ยเจตจ านงหรือ
ต้องการให้ทีมงานในหน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีท างานหรือคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีการวัดผลได้อย่าง
ชัดเจนเท่ากับ 2.98 มีค่าเฉลี่ยเจตจ านงหรือต้องการให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการสูงสุดเท่ากับ 3.18 มีค่าเฉลี่ยเจตจ านงหรือต้องการที่จะศึกษาต่อ หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้กับตนเอง และเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานเท่ากับ 3.20 มีค่าเฉลี่ยเจตจ านง
หรือต้องการให้หน่วยงานมีการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือการบริการแก่ลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการเท่ากับ 
2.97 มีค่าเฉลี่ยเจตจ านงหรือต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การแสดงความ
คิดเห็นหรือการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างานเท่ากับ 2.84 และมีค่าเฉลี่ยเจตจ านงหรือต้องการที่จะเห็น
หน่วยงานเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากประชาชนและองค์กรอ่ืนๆ เท่ากับ 3.29 และมีค่าเฉลี่ยรวม 
ทุกตัวแปรเท่ากับ 3.0325 หรือร้อยละ 75.8 

ผลการศึกษาแนวโน้มหรือเจตจ านงของพฤติกรรมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการ
ดังกล่าวพบว่า ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่มีความปรารถนาและความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ  
ของหน่วยงานได้ทันที ถ้าปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบบางประการได้รับการแก้ไข  

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับทัศนคติในการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของข้าราชการในระดับผู้บริหาร เพ่ือเปรียบเทียบและยืนยันงานวิจัยเชิงปริมาณ 

2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านทัศนคติของประชาชนที่มีต่อระบบราชการ 
3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรราชการที่เป็นปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของอัตราก าลัง ภารกิจที่รับผิดชอบ ปริมาณงานและงบประมาณในหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายๆ กัน  
4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย 

1) เนื่องจากความรู้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติในการมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ของข้าราชการ ดังนี้  

- ควรมีการให้ทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการดีเด่นของแต่ละหน่วยงาน 
- ควรมีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของข้าราชการ โดยคิดดอกเบี้ยต่ าหรือไม่มี

ดอกเบี้ย 
- ควรมีโครงการให้ข้าราชการไปเรียนรู้เพ่ิมเติมในหน่วยงานราชการที่มีความ 

เป็นเลิศ และหน่วยงานเอกชนที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการ
วิธีการท างานและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างจากเดิม เพ่ือน ากลับไปใช้ในหน่วยงานต้นสังกัด 
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2) ควรมีมาตรการในการน าเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อ
หนว่ยงานราชการมาใช้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

3) ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการให้เกิดจาก
จิตส านึก ไม่ให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกับถูกบังคับหรือจับผิดมากเกินไป โดยใช้เทคนิคแรงจูงใจแก่ข้าราชการ
ที่ต้องท างานให้บริการประชาชนโดยตรง  

4) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการมีอาชีพเสริมมากกว่าการมีรายได้จากเงินเดือนประจ า
เพียงด้านเดียว 

5) ควรมีส ารวจอัตราก าลังและปริมาณงานที่เหมาะสมของหน่วยงานราชการ  และ
ความซ้ าซ้อนของการท างาน เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

6) ควรมีการกระจายอ านาจ และจัดองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาสั้น โดยเฉพาะ 
งานที่มีความเสี่ยงไม่มาก และงานบริการ 

 

  
 


