
สรุปผลโครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
ในการท างาน ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในการท างาน ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 สรุปผลการส ารวจฯ ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย    
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

2. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 27 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563) 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
แบบส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน 

ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์หรือ Google Form 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจ คือ การใช้ค่าร้อยละ 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบส ารวจพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน ในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม –  
14 สิงหาคม 2563 สรุปผลการส ารวจได้ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แผนภาพที่ 1.1 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) และร้อยละของการให้ความร่วมมือในการตอบแบบ 
สอบถาม (%) จ าแนกตามหน่วยงานสังกัด ส านัก/กอง/กลุ่ม จ านวน 139 คน  
 
 
 
 
    
  

 
 
 
 
 
 

 

รอง ลคบ. 
2 คน 

(100%) 

กตส. 
4 คน 

(100%) 

กพบ. 
7 คน 

(87.5%) สปจ. 
18 คน  
(72%) 

กคฉ. 
29 คน 

(60.42%) 
กผป. 
9 คน 

(45.83%) 

กคส. 
19 คน 

(44.19%) 

กคต. 
8 คน 

(34.75%) 

สผพ. 
9 คน 

(25.17%) 

กกค. 
12 คน 

(21.82%) 

สลก. 
15 คน 

(17.24%) 

กคฆ. 
5 คน 

(15.15%) 



จากแผนภาพที่ 1.1 ร้อยละของการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ตามหน่วยงานสังกัด  
ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถเรียงล าดับความร่วมมือจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ 1   รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค      คิดเป็นร้อยละ 100 
ล าดับที่ 2   กลุ่มตรวจสอบภายใน          คิดเป็นร้อยละ 100 
ล าดับที่ 3   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร          คิดเป็นร้อยละ 87.5 
ล าดับที่ 4   ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด     คิดเป็นร้อยละ 72 
ล าดับที่ 5   กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก        คิดเป็นร้อยละ 60.42 
ล าดับที่ 6   กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์        คิดเป็นร้อยละ 45.83 
ล าดับที่ 7   กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา        คิดเป็นร้อยละ 44.19 
ล าดับที่ 8   กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง   คิดเป็นร้อยละ 34.75 
ล าดับที่ 9   ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค     คิดเป็นร้อยละ 25.71 
ล าดับที่ 10 กองกฎหมายและคดี           คิดเป็นร้อยละ 21.82 
ล าดับที่ 11 ส านักงานเลขานุการกรม         คิดเป็นร้อยละ 17.24 
ล าดับที่ 12 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา         คิดเป็นร้อยละ 15.15 

 
แผนภาพที่ 1.2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
จากแผนภาพที่ 1.2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.9 มากกว่า 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.1 
 
แผนภาพที่ 1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญิง 
๖๖.๙% 

ชาย 
๓๓.๑% 

๓๑-๔๐ ปี 
๓๔.๕ % 

๒๐-๓๐ปี 
๒๙.๕% 

๔๑-๕๐ ปี 
๒๗.๓% 

๕๑-๖๐ ปีขึ้นไป 
๘.๖% 



จากแผนภาพที่ 1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 อายุ 31 – 40 ป ี  คิดเป็นร้อยละ 34.5 

ล าดับที่ 2 อายุ 20 – 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 29.5 
ล าดับที่ 3 อายุ 41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.3 
ล าดับที่ 4 อายุ 51 – 60 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 8.6 

 
แผนภาพที ่1.4  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) และร้อยละของการให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถาม (%) จ าแนกตามต าแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 139 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพที่ 1.4 ร้อยละของการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง  
สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 ต าแหน่งพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 42.31 

ล าดับที่ 2 ต าแหน่งข้าราชการ  คิดเป็นร้อยละ 39.22 
ล าดับที่ 3 ต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ คิดเป็นร้อยละ 23.3 
ล าดับที่ 4 ต าแหน่งลูกจ้างประจ า   ไม่ตอบแบบส ารวจคิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
60 คน  

(39.22%) 

พนักงานราชการ 
55 คน 

(42.31%) 

ลูกจ้าง 
เหมาบริการ 

24 คน 
(23.3%) 

 
 
 



28.06 % 
31.65 % 

26.62 % 

8.63 % 
5.04 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการองค์กร 
เกณฑ์ความพึงพอใจ โดยคิดคะแนนและเกณฑ์ระดับความพึงพอใจเป็นดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด  มีค่าคะแนน 1 
ระดับความพึงพอใจ น้อย   มีค่าคะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  มีค่าคะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจ มาก   มีค่าคะแนน 4  
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  มีค่าคะแนน 5 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การประเมิน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

 

 

2.1 ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน  
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home 

แผนภาพที่ 2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work From Home ภายใต้นโยบายสนับสนุนของ 
สคบ. มีค่าเฉลี่ยที่ 3.69 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 
 



17.27 % 

42.45 % 

28.06 % 

9.35 % 
2.88 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

41.01 % 
33.09 % 

19.42 % 

3.60 % 2.88% 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

19.42 % 

31.65 % 
37.41 % 

5.04 % 6.47 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

แผนภาพที่ 2.2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบ Work From Home ภายใต้กฎระเบียบ  
เงื่อนไขของ สคบ. มีค่าเฉลี่ยที่ 4.06 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

แผนภาพที่ 2.3 ความพึงพอใจของบุคลากร ในลักษณะงานเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแบบ  
Work From Home มีค่าเฉลี่ยที่ 3.53 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

แผนภาพที่ 2.4 ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home มีการบริหารจัดการ 
เวลาได้ดีข้ึน เกิดสมดุลระหว่างการท างานและการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยที่ 3.62 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 



11.51 % 

28.06 % 

38.85 % 

13.67 % 
7.91 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

10.07 % 

24.46 % 

38.13 % 

18.71 % 

8.63 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

แผนภาพที ่2.5 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเทคโนโลยีของ สคบ. เพียงพอ รวดเร็ว สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงานแบบ Work From Home มีค่าเฉลี่ยที่ 3.22 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

แผนภาพที่ 2.6 ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานแบบเดิม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.53 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

แผนภาพที่ 2.7 ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home พบปัญหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของระบบการท างาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.09 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

17.99 % 

29.50 % 

43.17 % 

5.76 % 3.60 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 



30.22 % 

46.76 % 

18.71 % 

2.88 % 1.44 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

32.37 % 
39.57 % 

22.30 % 

4.32 % 
1.44 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

แผนภาพที่ 2.8 ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ผู้บังคับบัญชาสามารถ 
มอบหมายงาน และก าหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน (ผลผลิตของงาน) มีค่าเฉลี่ยที่ 3.97  
โดยอยูร่ะดับความพึงพอใจ มาก 

แผนภาพที่ 2.9 ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ผู้บังคับบัญชา  
สามารถติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการท างาน  
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

แผนภาพที่ 2.10 ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home สคบ. มีระบบการวัดผล
การปฏิบัติงาน อย่างความเหมาะสมกับรูปแบบของงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.73 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

 

 
 
 
 
 

19.42 % 

43.88 % 

29.50 % 

4.32 % 2.88 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 



11.51 % 

31.65 % 

43.88 % 

6.47 % 6.47 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

20.86 % 

43.17 % 

30.22 % 

5.04 % 
0.72 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

18.71 % 

38.85 % 35.97 % 

5.04 % 
1.44 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.2 ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน  
ด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (Smart Office) 

แผนภาพที่ 2.11 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลต่อการเรียนรู้  
การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.68  
โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

แผนภาพที่ 2.12 ความพึงพอใจของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ สคบ. 
ส่งเสริมมาปรับใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.78 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

แผนภาพที่ 2.13 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ เครือข่ายระบบสารสนเทศ 
ของ สคบ. ทีมี่มาตรฐาน ทันสมัย และการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.35  
โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

 

 

 

 



21.58 % 

36.69 % 35.25 % 

5.04 % 
1.44 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

แผนภาพที่ 2.14 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีของ สคบ.  
มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

แผนภาพที่ 2.15 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สคบ. มีบรรยากาศเอ้ือให้ 
เกิดการท างานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยที่ 3.72 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.67 % 

41.73 % 
35.25 % 

7.91 % 
1.44 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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ระบบ Call Center 1166 

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและระบบรอ้งทุกข์ผู้บริโภคในส่วนภมูิภาค 

ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB : D-Mediate) 

ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ ThaiCas  

ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณการ : CCMS 

ระบบ Chat bot 

OCPB WEB

Line Official “สคบ. - อปท.” 

14.39 % 

41.73 % 
37.41 % 

5.04 % 
1.44 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ส ารวจความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) 
แผนภาพที่ 3.1 บุคลากรรู้จักระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) ที่ให้บริการประชาชนของ สคบ.  
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.63 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

แผนภาพที่ 3.2 จ านวนและร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service)  
ที่ให้บริการประชาชนของ สคบ. จ านวน 139 คน 
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10.79 % 

39.57 % 
43.88 % 

3.60 % 2.16 % 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

แผนภาพที่ 3.3 บุคลากรมีความพึงพอใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) ของ สคบ.  
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.53 โดยอยู่ระดับความพึงพอใจ มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 บุคลากรควรมีการปรับ Mind set ในการปฏิบัติงานในรูปแบบ New Normal และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้พลังงาน  
ลดปริมาณกระดาษ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  
 4.2 บุคลากรไม่ทราบถึงวิธีการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) ในบางประเภท 
 4.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) ของ สคบ. ขาดเสถียรภาพ การประมวลผลที่ใช้ 
ระยะเวลานาน ท าให้เสียเวลาในการจัดการข้อมูล และควรจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ มีทันสมัย เพื่อรองรับกับข้อมูล
และระบบทีพั่ฒนาขึ้นมาใหม่   
 4.4 ควรมีการก าหนดการรับเรื่องร้องทุกข์ให้ชัดเจนตรงกับบทบาทและภารกิจของ สคบ.  
 4.5 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ โดยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ (e-Service) ของ สคบ. ให้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการท างาน ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แสดงผลส ารวจทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 

- ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ด้านความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- ด้านความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) 
- ด้านปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจากการส ารวจ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการท างาน ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 75.11 ซึ่งอยู่ ในระดับ 3  
(ช่วงระดับ 71 – 80) โดยอ้างอิงจากเกณฑ์แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2565) เรื่องพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย 
(Smart Office) ซึ่งมีการวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงในแต่ละด้าน เพ่ือให้สอดรับการพัฒนาองค์กรที่ทันสมัย  
ตามระบบราชการ 4.0 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เป็นกรอบในการบริหารจัดการ  
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีการท างานอย่างเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจน
พัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ภายใต้ปัจจัยหลักที่ส าคัญในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่างๆ และการสร้างนวัตกรรมกระบวนการท างานภายในองค์กร
เพ่ือปรับเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลภายใต้หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น การส ารวจความพึงพอใจฯ ได้มีการอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี้   

1) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากข้อมูลผลส ารวจทั่ ว ไป พบว่า  
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชาย (66.9%) เนื่องจากสัดส่วน
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีบุคลากรท างานอยู่
มากที่สุด และการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งพบว่า พนักงานราชการ  
ให้ความร่วมมือมากที่สุด ตามด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างเหมาบริการตามล าดับ  

2) ด้านความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการองค์กร  

2.1 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแบบ Work From Home โดยส่วนใหญ่บุคลากรของ สคบ. 
มีความพึงพอใจอยู่ในร้อยละความพึงพอใจมาก กล่าวคือ การปฏิบัติงานแบบ Work From Home สามารถตอบ
โจทย์วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้นโยบายสนับสนุน การตั้งกฎระเบียบ 
และเงื่อนไขต่างๆ ของหน่วยงาน โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
ระบบงานใหม้ีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน
ที่ชัดเจน มีการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการท างาน  ท าให้บุคลากรสามารถ
บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น เกิดสมดุลระหว่างการท างานและการด าเนินชีวิต นอกจากนี้การปฏิบัติงานแบบ  
Work From Home ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการเดินทาง ท าให้ผลผลิตในการท างานเพ่ิมขึ้น  
อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้น คือ บุคลากรบางคนขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ที่สามารถรองรับ 



การปฏิบัติงานในช่วง Work From Home หรือต้องท างานกับเอกสารที่ยังไม่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ดังนั้น หน่วยงานจึงควรหาแนวทางวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม แก้ไขปัญหา และให้การสนับสนุนเรื่อง
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน รวมถึงน าทักษะที่ได้จากการพัฒนามาประยุกต์ในการให้บริการแก่ประชาชน หลังจากสถานการณ์โควิด-
19 คลี่คลาย อย่างไรก็ตามส่วนราชการอาจจะขยายโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกหน่วยงานมากขึ้น เพ่ือให้
ปรับเปลี่ยนกระบวนงานหลักและสนับสนุนให้สอดคล้องกับราชการ 4.0 และถือเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างโอกาส 
การพัฒนาองค์กรเข้าสู่การเป็นองค์กร Digital ให้รองรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
ทีช่่วยในการบริหารจัดการแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 

๒.2 ด้านความพึงพอใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานแบบ Smart Office  
โดยภาพรวมบุคลากรของ สคบ. มีความพึงพอใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการปฏิบัติ งานแบบ  
Smart Office อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก หน่วยงานมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีได้ 
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน มีการสร้างวัฒนธรรมที่มีบรรยากาศเอ้ือให้เกิดการท างานเป็นทีม 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน บุคลากรน าเอาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
หน่วยงานได้มีการส่งเสริมมาปรับใช้ในการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือต้องการให้บุคลากรเกิด 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเ พ่ิมขึ้น  สคบ. จึ งควรหาแนวทางและวิธีการเ พ่ือให้หน่วยงาน 
มีการขับเคลื่อนสร้างความท้าทายขีดความสามารถการท างานในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือ 
ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  แนวทางหนึ่ ง ในการขับเคลื่ อน คือ มีการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากร  
ได้แก่ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในหน่วยงาน (Knowledge Management) นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ดังนั้น การปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์
ส านักงานให้เหมาะกับพื้นท่ี การมีพ้ืนที่ผ่อนคลายความเครียดระหว่างวัน และการปรับอุณหภูมิที่ช่วยสร้างบรรยากาศ
การท างานแบบ Smart Office ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขกับการท างาน และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยในการใช้งาน รวมไปถึงเครือข่ายระบบ
สารสนเทศทีข่าดเสถยีรภาพ การประมวลผลต้องใช้ระยะเวลานาน เสียเวลาในการจัดการข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานควร
มีการตรวจเช็ค บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เพ่ือให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ด้านความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) โดยภาพรวมบุคลากรมี 
ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างานอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คือ การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ สคบ. ควรเริ่มขับเคลื่อน 
จากภายในหน่วยงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจด้านการบริการของประชาชน  
โดยการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย บุคลากรมีสามารถในการด าเนินงานแบบ Work Smart  
มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารที่มีความเร็วสูงและความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา งบประมาณ สะดวก และปลอดภัย การเก็บฐานข้อมูล
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรภายในหน่วยงานรวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) ของ สคบ. ที่ให้บริการประชาชนในปัจจุบัน ได้แก่ Call Center 1166, 



ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค, ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB), ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค (ThaiCas), ระบบบริหารศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ (CCMS), Chat bot, OCPB WEB และ Line Official “สคบ. – อปท.” เป็นต้น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภทได้รับการพัฒนาแล้วแต่ยังขาดการน าไปใช้จริงในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรให้
เพ่ิมศักยภาพในด้านนี้โดยส่งเสริมการรับรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน 
ภายใต้หลัก 4Ms ทั้งในส่วนของการสรรหา การพัฒนา และการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน นอกจากนี้ระบบที่ยังขาด
เสถียรภาพ ใช้ระยะเวลานานในการประมวลผล ส่งผลให้ เสียเวลาในการจัดการข้อมูล ไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้งานได้ทันท่วงที หน่วยงานควรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ  
มีความทันสมัย และเตรียมบุคลากรในทุกระดับให้รองรับต่อระบบใหมท่ี่สร้างขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  

 4) ด้านปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2563  ส่ วนใหญ่บุคลากรมี ข้อ เสนอแนะในเรื่ องของเครื่ องคอมพิวเตอร์  
วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานมีความเร็วต่ า  
รวมไปถึงเครือข่ายระบบสารสนเทศที่ขาดเสถียรภาพ การประมวลผลต้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้ เสียเวลาใน 
การจัดการข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานจึงควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ควรตรวจเช็ค บ ารุง รักษาอุปกรณ์ และ
อัพเดตข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานให้มี เสถียรภาพเพ่ิมขึ้น  
เกิดความต่อเนื่อง และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ    
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