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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดิน
ในจังหวัดนครปฐม และ 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่เก่ียวของกับความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่ สํานักงานที ่ดินในจังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใชในการวิจัย คือเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในเขตจังหวัด
นครปฐม จํานวน 149 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร ผลการวิจัย พบวา 

1. ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมอยูในระดับมาก ไดแก 
ดานนโยบายและผูบริหาร ดานโครงสราง ดานระบบการใหบริการ ดานขอมูลขาวสารและดานระบบรับรองเรียน 
 2. เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ตําแหนง การมีสวนรวมของเจาหนาที่และประชาชน สมรรถนะของ
เจาหนาที่ คานิยมและวัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดิน  
ในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05สวนภูมิลําเนา และอายุการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม 
 

คําสําคัญ: ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน,  สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study: 1) the level of officers’ job performance 
transparency in Nakhon Pathom Provincial Land Office; and 2) the relationship between personal factors 
and relevant variables with job performance transparency. The research population was 149 officers in 
Nakhon Pathom Provincial Land Office. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and chi-
square test. The research results showed that: 

1. Overall the level of officers’ job performance transparency in Nakhon Pathom Land Office 
was at a high level. They were policy and administrator, organizational structure, service system, 
information management and complaint system. 

2. Sex, age, income, education level, position, officers and public participation, officers’ 
competency, organizational value and culture were related with officers’ job performance transparency 
in Nakhon Pathom Provincial Land Office with a statistical significant level of .05.  However, birthplace 
and work tenure were not significantly related with the officers’ job performance transparency in Nakhon 
Pathom Provincial Land Office. 
 

Keywords: job performance transparency, Nakhon Pathom Provincial Land Office 
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1.บทนํา 
 

ในโลกยุคปจจุบันใหความสําคัญของความโปรงใสโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐเปนอยางมาก เพราะถือวาเปน
มาตรการสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันในวงราชการ ทําใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนหรือผูรับบริการอยางทั่วถึง มิใชเฉพาะ
กลุมหรือพวกพอง ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่ภาครัฐจะตองกําหนดมาตรการและแนวทางการสรางความโปรงใสใหเปนรูปธรรม 
เพื่อใหไดรับการยอมรับและเช่ือถือ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553: 3) แนวคิดความโปรงใส 
(transparency) เกิดขึ้นพรอมกับแนวคิดการจัดการปกครองที่ดี (good governance) เปนองคประกอบที่สําคัญประการหน่ึง
ของการจัดการภาครัฐแนวใหม ปจจัยที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดแนวคิดความโปรงใส คือ การทุจริตคอรัปชันของขาราชการ
และหนวยงานของรัฐที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดวย สํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบ
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และอธิบายไววาความโปรงใสเปนการสรางความ
ไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน พฤติกรรมที่รูเห็นไดชัดเจนวาเจาหนาที่รัฐอาศัยอํานาจหนาที่กระทําการใด ๆ เพื่อประโยชน
สาธารณะที่แสดงนัยสําคัญของความโปรงใสเนนในเรื่องของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบาย กระบวนการทํางานมีกฎเกณฑ
ที่ชัดเจน เพื่อใหประชาชนเขาถึงและรับทราบขอมูลสาธารณะ (มนตรี  กวีนัฏธยานนท, 2554: 34) 

สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยราชการในสวนภูมิภาคได
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักและแนวทางนโยบายของกรมที่ดิน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานมุงเนนการใหบริการดานงานที่ดินดวย
ความโปรงใส เปนธรรม มีจิตบริการ ยึดม่ันในจริยธรรม ตอบสนองความตองการของประชาชน (กรมที่ดิน ศูนยสงเสริม
ประสิทธิภาพกรมที่ดิน, 2553: 6) เพราะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดิน เปนงานที่มีลักษณะเปนหนวย“บริการ
ประชาชน” ที่ปฏิบัติภารกิจในการคุมครองสิทธิในที่ดินของประชาชนและจัดการที่ดินของรัฐ โดยออกหนังสือแสดงสิทธิ
ใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย การรังวัดแบงแยก สอบเขต รวมโฉนดที่ดิน เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่มีความม่ันคงในการถือครองที่ดิน และไดรับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ดังที่กรมที่ดินไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “เปน
ศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ สูบริการที่เปนเลิศ” ดังน้ัน การปฏิบัติงานอยางโปรงใสของเจาหนาที่สํานักงานที่ดิน 
จะตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน และตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวเก่ียวกับสังหาริมทรัพย และ
อสังหาริมทรัพย รวมถึงที่ดิน สิทธิในที่ดินจึงนับวาเปนหน่ึงในปจจัยส่ีของความจําเปนขั้นพื้นฐานการดํารงชีวิตและเปน
หลักประกันที่สําคัญของมนุษยและเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคมวาเปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูงและเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจไทย จึงทําใหเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินตองปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ใหความคุมครองดานสิทธิในที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยของรัฐและเอกชน ใหมีความถูกตอง ความโปรงใส ชอบธรรม พรอมรับการตรวจสอบ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน (กรมที่ดิน, ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน, 2554: 4)   

ถึงแมวาสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม จะไดนําแนวคิดการจัดการปกครองที่ดี  (good governance) มาใชเพื่อ
สรางความโปรงใสใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ และบริหารราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 (กรมที่ดิน, ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน, 2554: 4)                 
ซ่ึงไดรับถายทอดคําส่ังและนโยบายตาง ๆ จากกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินไดนํามาพัฒนาแลวกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ใหยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส ความคุมคา 
และผลสัมฤทธ์ิในภารกิจ ตลอดจนตอบสนองตอความตองการประชาชนอยางแทจริง แตยังคงพบวามีการรองเรียนรองทุกข 
ในความประพฤติปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมมีความโปรงใส ประชาชนไดรับความเดือดรอน  สรางความไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จากรายงานผลการวิเคราะหประมวลเรื่อง  การรองทุกขของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท 0501.3/ว33825 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีเรื่องรองเรียนรองทุกข
การประพฤติปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน ทุกจังหวัด รวมทั้งส้ิน 590 ราย สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม             
มีเรื่องรองเรียนรองทุกขอยูในอันดับที่ 4 ของเขตตรวจราชการที่ 3 และจากรายงานผล  การวิเคราะหประมวลเรื่องการรอง
ทุกขของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0501.3/ว30602 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2556 มีเรื่องรองเรียนรองทุกขการประพฤติปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ของสํานักงานที่ดินทุกจังหวัดรวมทั้งส้ิน 
582 ราย ปรากฏวา สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม มีเรื่องรองเรียนรองทุกขอยูในอันดับที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 3 จาก
ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงปญหาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  ดวยเหตุน้ี
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เอง ผูวิจัยมีความสนใจตองการศึกษาระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม 

 
2.วัตถุประสงคของการศึกษา 
  
 เพื่อศึกษาระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล และปจจัยที่เก่ียวของกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนครปฐม 
 
3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาจากขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ   
  ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรเพื่อความ
โปรงใสในประเทศไทย และศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช,  สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2551: 30-34) สํานักงานคณะกรรมการขาราชพลเรือน (2553: 13-15) และนักวิชาการ
ตาง ๆ เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดการศึกษา ดังน้ี 

ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ในที่น้ีหมายถึง การใชอาศัยอํานาจ
หนาที่กระทําการใด ๆ ดวยความซ่ือสัตยสุจริตตรงไปตรงมาโดยการเปดเผย มีกระบวนการทํางานมีกฎเกณฑที่ชัดเจน และมี
การเปดเผยขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนเขาถึงและรับทราบขอมูลสาธารณะ เปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดอยางสะดวก และมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองขอมูลขาวสาร กระบวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ประกอบดวยความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงประกอบดวยตัวช้ีวัดความโปรงใส 

    1) ดานนโยบายและผูบริหาร ประกอบดวยการกําหนดนโยบาย แผนดําเนินงาน กระบวนการปฏิบัติงานมี
กฎเกณฑที่ชัดเจนมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อความโปรงใส การ
เขารวมกิจกรรมความโปรงใสกับหนวยงานอ่ืน มีการกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

    2) ดานโครงสราง ประกอบดวยการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน ระบบการตรวจสอบภายใน
หนวยงาน การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน 

    3) ดานขอมูลขาวสาร ประกอบดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารและการเขาถึงขอมูล ก.การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ไดแก การจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนดูอยางเปดเผย การมอบหมายผูรับผิดชอบดานขอมูลขาวสารโดยตรง การจัดสถานที่
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ข.การเขาถึงขอมูล ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนใชประโยชนจากชองทางที่เผยแพรขอมูลขาวสาร ในการเขาถึงขอมูลขาวสารวิธีคนหาเขาใจงายไม
ซับซอน สะดวก และการคนหาดวยตนเอง 

    4) ดานระบบรับรองเรียน ประกอบดวยการมีหนวยงานและผูรับผิดชอบ โดยตรงในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียนการมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน การมีกระบวนการกล่ันกรองในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน มีการตอบสนองตอผูรองเรียนในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน ขั้นตอนและชองทางในการรองเรียน  

    5) ระบบการใหบริการ ประกอบดวยการกําหนดมาตรฐานการใหบริการ กลไกและระบบติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่ การใชเทคโนโลยีในการใหบริการ การจัดทําคูมือการใหบริการสําหรับเจาหนาที่/ประชาชน การกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการตอสาธารณะ การแกไขปญหา ขอสงสัย 
ขอบกพรอง ในการใหบริการ 

ปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย  
    1) ปจจัยดานคุณลักษะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายได การศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหนง อายุการ
ปฏิบัติงาน 
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   2) ปจจัยดานการมีสวนรวมของเจาหนาที่และประชาชน ประกอบดวย ก.การมีสวนรวมของเจาหนาที่ หมายถึง 
การมีสวนรวมของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมในการวางแผนดําเนินงานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดวย
ความโปรงใสโดยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองตรงไปตรงมา และดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานที่มีกฎเกณฑ
ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลขาวสาร การจัดสรรผลประโยชนหรือผลกิจกรรม รวมถึงการติดตามผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ข.การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู เขาถึงขอมูลขาวสาร 
และมีสวนรวมเสนอแนะแสดงความคิดเห็นติดตามตรวจสอบความถูกตองกระบวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยจะตองอยู
บนพื้นฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกที่จะเขารวม/ไมเขารวม โดยที่ไมเกิดจากการบังคับหรือขูเข็ญจากผูที่เหนือกวา ค.
ปจจัยดานสมรรถนะของเจาหนาที่ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของเจาหนาที่ สรางผลงานในการ
ปฏิบัติงานในแบบที่องคกรกําหนดไวใหบรรลุผลสําเร็จ ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน การบริการที่ดี การส่ังสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และการทํางานเปนทีม ง.ปจจัยดานคานิยม และวัฒนธรรมองคกร หมายถึง คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของเจาหนาที่ที่มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันไดแก ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งใจทํางาน มีศีลธรรม
คุณธรรม รูและปรับตัวทันตรงตามสังคม มุงเนนประสิทธิภาพงาน มีความรับผิดชอบงานในหนาที่ และมุงเนนผลงาน 
 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
นอกจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีแลว ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับระดับความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน และปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ไดแก แนวคิดของจํานง แรกพินิจ และคณะ (2550:7-8) 

ประมวล รุจนเสรี (25542:8) มนตรี กวีนัฏธยานนท (2554:177-183) และงานวิจัยของดวงกมล เกษโกมล(2552:บทคัดยอ) 
นรากร พลหาย(2552:บทคัดยอ) เบญจพร พลธรรม (2553:บทคัดยอ) ซ่ึงสอดคลองกับระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
ในดานนโยบายและผูบริหาร ดานโครงสราง ดานขอมูลขาวสาร ดานระบบรับรองเรียน และดานระบบการใหบริการ 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัด
นครปฐม ไดแก แนวคิดของอรพินท สพโชคชัย (2551:16-17) ถวิลวดีบุรีกุล (2551:254) รัตนาภรณ ศรีพยัคฆ (2548: 67-
68) อาวุธ วรรณวงศ (2551: 38-39) และงานวิจัยของรัฐพงษ มะนะโส (2552: บทคัดยอ) เสนาะ สภาพไทย(2549:บทคัดยอ) 
เบญจพร พลธรรม (2553: บทคัดยอ) สอดคลองกับแนวคิดของถวิลวดี บุรีกุล (2551: 254) สายลม ปนรัตน (2551:บทคัดยอ) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อาวุธ  วรรณวงศ (2551: 39–41) สุรศักดิ์ ชะมารัมย (2554: บทคัดยอ) ซ่ึง
สอดคลองกับปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานสมรรถนะของเจาหนาที่ และปจจัยดาน
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรที่ใชศึกษาครั้งน้ี  
       3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) ปจจัยดาน

คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได การศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหนง อายุการปฏิบัติงาน 2) ปจจัยดานการมีสวนรวม 
ไดแก การมีสวนรวมของเจาหนาที่ การมีสวนรวมของประชาชน 3) ปจจัยดานสมรรถนะของเจาหนาที่ และ 4) ปจจัยดาน
คานิยม และวัฒนธรรมองคกร  
                  3.3.2  ตัวแปรตาม คือ ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม 
ประกอบดวย 1) ความโปรงใสดานนโยบายและผูบริหาร ประกอบดวย ก.การกําหนดนโยบาย แผนดําเนินงาน กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีกฎเกณฑที่ชัดเจนมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ข.การสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อ
ความโปรงใส ค.การเขารวมกิจกรรม ความโปรงใสกับหนวยงานอ่ืน ง.การกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ จ.
การดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนด 2) ความโปรงใสดานโครงสราง ประกอบดวยวัดความโปรงใสในการปฏิบัติงานใน
ประเด็นดังน้ี ก.การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน ข.การใชระบบคุณธรรมกับบุคลากร ค.ระบบการตรวจสอบ
ภายในของหนวยงาน และ ง.การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูการทํางานของหนวยงาน 3) ความโปรงใสดานขอมูล
ขาวสาร ประกอบดวย ก.การเปดเผยขอมูลขาวสาร ไดแก การจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนดูอยางเปดเผย  การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดานขอมูลขาวสารโดยตรง  การจัดสถานที่อํานวยความสะดวกแกประชาชน และ ข.การเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีการประชาสัมพันธใหประชาชนใชประโยชนจากชองทางที่
เผยแพรขอมูลขาวสาร การเขาถึงขอมูลขาวสารวิธีคนหาเขาใจงายไมซับซอน สะดวกและการคนหาไดดวยตนเอง 4) ความ
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โปรงใสดานระบบรับรองเรียน ประกอบดวย 1) การมีหนวยงานและผูรับผิดชอบ โดยตรงในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 2) 
การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 3) การมีกระบวนการกล่ันกรองในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 4) 
มีการตอบสนองตอผูรองเรียนในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 5) มีขั้นตอนและชองทางในการรองเรียน 5) ความโปรงใส
ดานระบบการใหบริการ ประกอบดวย 1) การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ 2) กลไกและระบบติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่ 3) การใชเทคโนโลยีในการใหบริการ 4) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหบริการสําหรับเจาหนาที่และคูมือ
สําหรับประชาชนในการติดตอราชการ 5) การกําหนดขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการ 6) การประกาศขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการตอสาธารณะ 7) การแกไขปญหา ขอสงสัย ขอบกพรองในการใหบริการ 
 
4.วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชจํานวนประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 149 คน ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ 7 แหง ไดแก สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
สามพราน สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขานครชัยศรี สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาบางเลน สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขากําแพงแสน  
สํานักงานที่ดินอําเภอดอนตูม และสํานักงานที่ดินอําเภอพุทธมณฑล แหลงขอมูลที่สําคัญไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร (documentary research) ซ่ึงไดจากตําราเอกสารทางวิชาการส่ิงพิมพวารสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ  และการ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (field survey) โดยใชแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 149 ชุด ระยะเวลาดําเนินการในชวงเดือน
กรกฎาคม  2556 - เดือนเมษายน 2557 เม่ือกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยางไปประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปแลวนําผลการวิเคราะหขอมูลมาสรุปผลการวิจัยตอไป 

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลักษณะแบบเลือกตอบ (check list) โดยคําตอบแตละขอ
เปนคําตอบแบบประเมิน 5 ระดับ เพื่อวัดประเด็นตาง ๆ ซ่ึงแบงขอคําถามออกเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ เพื่ออธิบายลักษณะ
โดยทั่วไปของขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา 
ตําแหนง และอายุการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใชคาเฉล่ียเลข
คณิต (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายระดับความโปรงใส ไดแก ดานนโยบายและ
ผูบริหาร ดานโครงสราง ดานขอมูลขาวสาร ดานระบบรับรองเรียน และดานระบบการใหบริการ และตอนที่ 3 สอบถาม
เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ใชสถิติไคสแควร (chi-square) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวาง
ปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสของเจาหนาที่ ประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหนง อายุการปฏิบัติงาน ปจจัยดานการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมของเจาหนาที่ การมีสวนรวม
ของประชาชน ปจจัยดานสมรรถนะของเจาหนาที่ และปจจัยดานคานิยม และวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไวที่ระดับ .05 (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2542: 253)  
 
5.สรุปผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการวิเคราะหระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 4.07 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน
นโยบายและผูบริหารมีคาเฉล่ีย 4.15 รองลงมา คือ ดานโครงสราง มีคาเฉล่ีย 4.15 ดานระบบการใหบริการมีคาเฉล่ีย 4.06 
ดานขอมูลขาวสาร มีคาเฉล่ีย 4.03 และดานระบบรับรองเรียนมีคาเฉล่ีย 3.97 ตามลําดับ 

 

5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัด
นครปฐม พบวา ปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ประกอบดวย ดานคานิยม และวัฒนธรรม
องคกร ดานสมรรถนะของเจาหนาที่ ดานการมีสวนรวมของประชาชน และดานการมีสวนรวมของเจาหนาที่ มีความสัมพันธ
กับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวาปจจัยดาน
คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดระดับการศึกษา ตําแหนงมีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
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เจาหนาที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 ในขณะเดียวกัน ภูมิลําเนาและอายุการปฏิบัติงาน กลับไมมีความสัมพันธกับความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
6.อภิปรายผลการวิจัย 
 

6.1 จากผลการวิเคราะหระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พบวา 
       ดานนโยบายและผูบริหาร มีระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของดวงกมล เกษโกมล(2552:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การเสริมสรางประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารงาน
ดานการเงินขององคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
ผลการศึกษาพบวา ความโปรงใสในการดําเนินงานดานการเงินขององคการบริหารสวนตําบลคลองวัวอยูในระดับปานกลาง การ
กําหนดทิศทางการปฏิบัติงานการจัดองคการ การกํากับ ควบคุม และการจัดทําแผนงาน/งาน/โครงการ ตรงตามความตองการ
ของทองถิ่น และยังพบวาผูบริหารและเจาหนาที่จัดใหมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรียนรูและทํา
ความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง จึงสงผลตอความโปรงใสในการบริหารงานดานการเงินขององคการบริหารสวนตําบล
คลองวัว ผูวิจัยมีความเห็นวา ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ดาน
นโยบายและผูบริหาร อยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ไดดําเนินงานราชการภายใต
ภารกิจหลักของกรมที่ดิน โดยกรมที่ดินไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ใหทุกหนวยงานในสังกัด ยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
ประกอบกับการนําหลักการปฏิบัติราชการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมที่ดินที่ไดรวบรวมหลักการ นโยบาย
การปฏิบัติราชการแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมภิบาลของขาราชการ
และเจาหนาที่/พนักงานของรัฐ ซ่ึงในสวนของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมไดดําเนินการใหเจาหนาที่ทุกคนไดลงนาม
รับทราบและนําไปเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดีกรมที่ดิน จึงทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน 
โปรงใส ตรวจสอบได 
        ดานโครงสราง มีระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
นรากร พลหาย(2552:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหการบริหารหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในระดับคอนขางสูง ซ่ึงหลักความโปรงใสอยูในระดับคอนขางสูง
เปนอันดับสอง และยังพบวาบุคลากรในสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเขาใจในนโยบายและโครงสรางการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ตนไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานและรับผิดชอบตองานในตําแหนงหนาที่ของตนดวยความสุจริต โปรงใส
และเปดเผย นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของจํานงคแรกพินิจ และคณะ (2550:7-8) ไดกลาวถึงความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานเปนการกําหนดสถานะที่ชัดเจนของการบริหารหนวยงานภาครัฐมีโครงสรางและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
วิธีการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานภาครัฐ โดยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารไมปดบังใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบและสามารถตรวจสอบได ผูวิจัยจึงเห็นวา ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัด
นครปฐม ดานโครงสราง อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ไดจัดโครงสรางและแบงสวน
งานของหนวยงานสอดรับกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีการกําหนด
บทบาทอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแกเจาหนาที่ทุกผายเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานประกอบกับไดมีการปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบการบริหาร กระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพโดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานและเปนการบริการประชาชนใหไดรับ
ความสะดวกและรวดเร็ว คุมคาเวลา มีการเผยแพรกระบวนการปฏิบัติงานใหประชาชนทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

      ดานขอมูลขาวสาร มีระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของนรากร พลหาย (2552:บทคัดยอ) กลาวถึงชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดหลายชองทาง สามารถเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาสงเสริมในการเผยแพรขอมูลขาวสารอยูในระดับสูง และ
สอดคลองกับแนวคิดของประมวล รุจนเสรี (25542:8) ไดกลาวถึงหลักความโปรงใสเปนการทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผย
ขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก 
ผูวิจัยเห็นวาระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ดานขอมูลขาวสารอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสารเปนการดําเนินการของหนวยราชการเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
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ราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในสวนของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมไดปรับปรุงการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการ
เขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดมีโอกาสรับทราบและตรวจสอบได  แนวทางในการปฏิบัติงานดาน
ขอมูลขาวสารตามนโยบายคือ การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารประจําแตละแหงของสํานักงานที่ดินไวใหบริการ พรอมทั้งมี
เจาหนาที่รับผิดชอบดานขอมูลขาวสาร และมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ไดแก ทางเว็บไซตกรมที่ดิน 
เว็บไซตสํานักงานที่ดิน เอกสารเผยแพรและมีอุปกรณทางดานเทคโนโลยีไวคอยใหบริการ ณ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม 
การเขาถึงขอมูลขาวสารสามารถคนหาไดดวยตนเองไดอยางสะดวกและรวดเร็วมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทันตอ
สถานการณอยูตลอดเวลา จึงถือไดวาการดําเนินการดานเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนสวนหน่ึงในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และของหนวยงาน 

             ดานระบบรับรองเรียน มีระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
แนวคิดของมนตรี กวีนัฏธยานนท (2554:177-183) ไดใหความเห็นถึงประเด็นขององคประกอบของความโปรงใสในการปฏิบัติ
หนาที่ในสวนราชการประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย 2) การใหประชาชนไดมีสวนรวม 3) การจัดให
มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนไดหลายชองทอง 4)การลดอํานาจการใหอํานาจของขาราชการรายละเอียดในประเด็นการจัดให
มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนไดหลายชองทางเปนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสใหมีชองทางในการแจงเบาะแส และ/หรือ
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐผูวิจัย
เห็นวา ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมดานระบบรับเรื่องรองเรียน อยูใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในอดีตที่ผานมา สํานักงานที่ดินเปนหนวยงานหน่ึงที่มีภาพลักษณในการปฏิบัติงานดานความ
โปรงใสคอนขางติดลบแตปจจุบันน้ีสํานักงานที่ดินไดมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการ วิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหทันกับ
สถานการณ และสอดรับกับนโยบายการบริหารจัดการที่ดี ทําใหภาพลักษณดีขึ้นมาเปนลําดับกระบวนการที่สําคัญอยางหน่ึงที่
จะเปนตัวสะทอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดเปนอยางดีคือ การมีระบบรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ซ่ึงสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนครปฐม ไดจัดระบบรับเรื่องรองเรียนโดยมีฝายงานที่รับผิดชอบเปนกลุมงานวิชาการประจําจังหวัดมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธถึงชองทางการรองเรียนมีหลายชองทางใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียทราบ ไดแก การรองเรียนไปยังศูนยดํารง
ธรรมกรมที่ดินตู ปณ.101 กรมที่ดินผานทางเว็บไซตกรมที่ดิน หรือเว็บไซตสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม และทางโทรศัพท
ถาหากมาติดตอราชการไดรับการบริการที่ไมเปนที่นาพอใจสามารถแสดงความคิดเห็นรองเรียนไดโดยสํานักงานที่ดินจัดเตรียม
กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไวและไดจัดทําปายบอกไวใหทราบหากมีขอสงสัยสามารถเขาพบเจาพนักงานที่ดินจังหวัดได
ตลอดเวลาในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนไดมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงานใหกรมที่ดินทราบเปนประจําทุก
เดือนและแจงความเคล่ือนไหวของผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบกรณีมีช่ือที่อยูของผูรอง ดังน้ันการดําเนินการเก่ียวกับรับ
เรื่องรองเรียนและการมีบทลงโทษความผิดทางวินัยที่ชัดเจนเปนผลใหเจาหนาที่ เพิ่มความระมัดระวังและเปนส่ิงเตือนใจในการ
ปฏิบัติงานใหอยูบนพื้นฐานของความถูกตองตรงไปตรงมา สุจริต โปรงใส และเปดเผย 

       ดานระบบการใหบริการ มีระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของเบญจพร พลธรรม (2553:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการจัดการความโปรงใสและการมีสวนรวมในบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา การจัดการความโปรงใสภายในองคกรและการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลสัมฤทธ์ิตอเปาหมายการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นอกจากน้ียังพบวาการจัดการความโปรงใสในระบบการใหบริการและผูรับบริการ ประกอบดวย 1) การตรวจสอบเพื่อ
กํากับดูแลการใหบริการดวยการแสดงผลวิธีการปฏิบัติงาน 2) การรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและชุมชน 3) การกําหนด
มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตอชุมชน 4) การควบคุมการใหบริการชุมชนใหเปนไปตามระเบียบผูวิจัยเห็นวา ระดับ
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ดานระบบการใหบริการอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556 – พ.ศ.2561 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบการใหบริการ พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนา ยึดแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายกํากับดูแลองคกรที่ดี กรมที่ดินจึงใหความสําคัญตอการ
ใหบริการประชาชน ยกระดับคุณภาพการใหบริการ ใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขการใหบริการอยางสมํ่าเสมอการดําเนินการใหบริการ ไดแก การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการ
ใหบริการเพิ่มชองทางสําหรับงานดวน การจัดทําคูมือแผนพับเก่ียวกับความรูในงานบริการของสํานักงานที่ดินไวบริการแก
ผูสนใจปดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานไว ใหทราบพัฒนาระบบการใหบริการตางสาขา การนัดการใหบริการลวงหนา
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ปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวกไวรองรับผูมาใชบริการ ดังน้ันการดําเนินการดังกลาวจึงเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มุงเนนการใหบริการเปนไปดวยความโปรงใส สุจริต เสมอภาค ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

 

 6.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัด
นครปฐม จากผลการศึกษาพบวา 

      6.2.1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายได การศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหนง อายุการ
ปฏิบัติงาน สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี   
      เพศของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมที่เปนเพศหญิง มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 57.9 สอดคลองกับงานวิจัยของรัฐพงษ มะนะโส (2552: บทคัดยอ) ผล
การศึกษาพบวาปจจัยบุคลากรดานเพศ มีความสัมพันธกับระดับความโปรงใสในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลนาโยง
ใต อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ผูวิจัยเห็นวา ความแตกตางทางเพศทําใหการแสดงออกทางพฤติกรรมและความคิดตางกัน คือ เพศ
หญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออนในการดํารงชีวิตประจําวัน มีแนวโนมการรับขอมูลขาวสารไดดี ทางดานจิตใจมีความ
ออนไหวตอการรับรูในสถานการณตาง ๆ เปนคนที่คิดมากละเอียดรอบครอบและมีทัศนคติที่ดีตอการประพฤติปฏิบัติตนใหมี
คุณธรรม จริยธรรมคอนขางมาก 

      อายุของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมที่มีอายุ 20-30 ป อายุ 41-50 ป มีความสัมพันธกับความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมากมากที่สุดคิดเปนรอยละ 100 รอยละ 42.6 สอดคลองกับงานวิจัยของ
เสนาะ สภาพไทย(2549:บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกันของนักเรียนเสนาธิการทหารบกที่มีความคิดเห็นตอ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไมแตกตางกันผูวิจัยเห็นวา อายุเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหคนมีความคิดและพฤติกรรมที่
แตกตางกันเจาหนาที่ที่มี อายุตั้งแต 20-30 ป เปนวัยที่เริ่มตนการทํางานมีความเช่ือม่ันในตัวเองและอุดมการณในการทํางาน
คอนขางสูง ประกอบกับการปฏิบัติงานตองอยูในความควบคุมตรวจสอบจากหัวหนางานเจาหนาที่ที่มีอายุอายุ 41-50 ป ถือวา
เปนวัยกลางคน ประสบการณชีวิตและการทํางานมีมากขึ้นเปนวัยที่ตองการสรางความม่ันคงในดานการดํารงชีวิตและดานการ
ทํางานตองการความกาวหนาในอาชีพการงานดังน้ันในการปฏิบัติงานจําเปนตองมีความระมัดระวัง และปองกันตัวเองไมใหมี
ประวัติดางพรอยเจาหนาที่ที่มีอายุมากขึ้นประสบการณการเรียนรูก็มีมากขึ้น ประกอบกับหนาที่การงานสูงขึ้นหนาที่ ความ
รับผิดชอบตองสูงตาม และความจงรักภักดีในองคกรมีมากขึ้น จึงมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหเกิดกับงานภารกิจขององคกร 

       รายไดของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมที่มีรายไดตั้งแต 20,001 บาทขึ้นไป มีความสัมพันธกับ
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ58.1 สอดคลองกับงานวิจัยของรัฐพงษ มะนะโส 
(2552:บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยบุคลากรดานรายได มีความสัมพันธกับระดับความโปรงใสในการบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงใต อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ผูวิจัยเห็นวาเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมที่มี
รายไดสูงสวนใหญจะเปนคนที่มีอายุตัวและอายุการทํางานคอนขางมาก ประสบการณในการทํางานก็มีมากบางคนอยูในระดับ
หัวหนามีความรูในดานกฎระเบียบสถิติจํานวนครั้งที่ผานการเรียนรู ฝกอบรมทั้งดานการทํางานและดานคุณธรรมจริยธรรมใน
การดํารงชีวิตและการทํางานมีมาก ซ่ึงกรมที่ดินจัดทําแผนใหหนวยงานในสังกัดจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทุกคน
ตองผานการฝกอบรมเปนประจําทุกป จึงสงผลทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบ และมีจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

       ระดับการศึกษาของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมที่มีระดับระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ
73.7รอยละ 42.9 สอดคลองกับงานวิจัยของรัฐพงษ มะนะโส (2552:บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวาปจจัยบุคลากรดานระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับระดับความโปรงใสในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลนาโยงใต อําเภอเมืองจังหวัดตรัง 
ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความรูความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกันผูจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นช่ือวาไดเปนบัณฑิตแลวตองผานการเรียนรู ผานการฝกฝนใหเปนคนดี มีความประพฤติที่ดี และนํา
องคความรูที่ไดรับมาสรางประโยชนตอตนเองและสวนรวมดังน้ันเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงสวนมากมี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจึงเปนคนที่มีความรู ความสามารถส่ังสมในงานอาชีพเปนอยางดี มีการรับรูความ
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เขาใจในการส่ือสารทั้งเปนผูใหและเปนผูรับที่ดีซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงานตามภารกิจมีความถูกตองตามกฎระเบียบและ
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรงไปตรงมา 

      ตําแหนงของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมที่มีตําแหนงปฏิบัติการมีความสัมพันธกับความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ100 สอดคลองกับงานวิจัยของเสนาะ สภาพไทย(2549:บทคัดยอ) 
ผลการศึกษา ตําแหนงที่แตกตางกันของนักเรียนเสนาธิการทหารบกที่มีความคิดเห็นตอหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไม
แตกตางกัน ผูวิจัยเห็นวาตําแหนงปฏิบัติการเปนตําแหนงทางวิชาการคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงน้ีตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เจาหนาที่ที่อยูในตําแหนงน้ีจะเปนเจาหนาที่ที่รับบรรจุแตงตั้งมีอายุการทํางานไมมากและเปนผูปฏิบัติงานอยูระดับลางการ
มอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ จะเปนงานไมยุงยากซับซอนในตัวบทกฎหมายการปฏิบัติงานอยูภายใตการควบคุมของ
หัวหนางานอยางเครงครัด ดังน้ัน โอกาสที่จะปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีพฤติกรรมที่ดีสอไปในทางไมโปรงใสยอมไดรับการ
ตรวจสอบเสมอ  

      ภูมิลําเนาของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมไมมีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากภูมิลําเนาของเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ัน มีความถูกตอง ซ่ือสัตย ตองเปดเผยและโปรงใส ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ผูน้ัน
มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานภายใตจิตสํานึกของเจาหนาที่น้ันไมไดขึ้นอยูกับสถานที่หรือภูมิลําเนาแต
อยางใด 

       อายุการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมไมมีความสัมพันธกับความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพื้นฐานการรับรู
และเขาใจขอมูลขาวสารกฎระเบียบตาง ๆ คานิยมของแตละคนมีความแตกตางกันไปตามความคิดความจําเปน จึงไมใช
ตัวกําหนดในการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสในเสมอไป แตส่ิงสําคัญคือ การมีคุณธรรม-จริยธรรมมีจิตสํานึกที่ดีการ
ปฏิบัติงานในแตละครั้ง สงผลใหเกิดความถูกตองและตั้งม่ันอยูบนพื้นฐานความโปรงใส  

 

       6.2.2  ปจจัยดานการมีสวนรวม ประกอบดวย การมีสวนรวมของเจาหนาที่ การมีสวนรวมของประชาชน 
สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
        ปจจัยดานการมีสวนรวมของเจาหนาที่ มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับแนวคิดของอรพินท สพโชคชัย (2551:16-17) ใน
เรื่องความสําคัญของการมีสวนรวม เปนการจัดระบบการบริหารงาน ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีระบบเปดเผย โปรงใส เปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในพันธกิจขององคกรภาครัฐมากขึ้นความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานรวมตัดสินใจในการกําหนดโครงการหรือนโยบายตาง ๆ เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใน
องคกรและประชาชน รวมถึงการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน สอดคลองกับแนวคิดของถวิลวดีบุรีกุล (2551:254) การมี
สวนรวมมีกระบวนการที่สําคัญ คือ มีสวนรวมในการวางแผนมีสวนรวมในการดําเนินการปฏิบัติงานมีสวนรวมในการจัดสรร
ผลประโยชน มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เม่ือพิจารณาแตละกระบวนการแลวจะมีความตอเน่ืองกัน กลาวคือ 
เจาหนาที่และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบประเมินผลปฏิบัติงาน ซ่ึงผลของการประเมินน้ีจะเปนปจจัยนําเขาใน
กระบวนการสวนรวมในการวางแผน ผูวิจัยจึงเห็นวา ปจจัยดานการมีสวนรวมของเจาหนาที่มีความสัมพันธกับความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ทั้งน้ี การเปดโอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการวางแผนใน
กระบวนการปฏิบัติงานรวมปรับปรุงกลไกการทํางานเพื่อใหมีความโปรงใส และการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทุกระดับมีสวนรวม
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการมีชองทางหลากหลายชองทางใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นตลอดจน
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาที่นํามาประเมินผลเพื่อปรับปรุงการทํางานของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความโปรงใสยิ่งขึ้น 

       ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 นอกจากน้ี ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยเบญจพร พล
ธรรม (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการจัดการความโปรงใสและการมีสวนรวมในการบริการสาธารณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนและการกําหนดเปาหมายในการบริหารงานใหมีความชัดเจน 
จัดระบบการปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสาร เจาหนาที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการปฏิบัติงาน เปน
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ปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการความโปรงใสในการบริการสาธารณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสอดคลองกับ
แนวคิดของถวิลวดี บุรีกุล (2551: 254) กลาวถึงการมีสวนรวมมีกระบวนการที่สําคัญ คือ มีสวนรวมในการวางแผนมีสวนรวม
ในการดําเนินการ ปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เม่ือพิจารณาแตละ
กระบวนการแลวจะมีความตอเน่ืองกัน กลาวคือ เจาหนาที่และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบประเมินผลปฏิบัติงาน ซ่ึง
ผลของการประเมินน้ีจะเปนปจจัยนําเขาในกระบวนการ สวนรวมในการวางแผน ผูวิจัยจึงเห็นวาปจจัยดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนมีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ทั้งน้ี มีการ
ดําเนินการจัดระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารการมีชองทางหลากหลายชองทาง ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวกรวดเร็วตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่  

 

       6.2.3  ปจจัยดานสมรรถนะของเจาหนาที่ สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงาน
ที่ดินในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
         ปจจัยดานสมรรถนะของเจาหนาที่ มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงาน
ที่ดินในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับแนวคิดของรัตนาภรณ ศรีพยัคฆ (2548: 67-68) ในเรื่อง
ความสําคัญของสมรรถนะเปนคุณลักษณะของเจาหนาที่ทุกองคกรตองการ เพราะเช่ือวาขาราชการที่มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี
จะสงผลใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมาย สมรรถนะเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวบุคคลซ่ึงเปนส่ิง
กําหนดพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถรวมถึงคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานอยางโดดเดน
ในองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยสายลม ปนรัตน (2551:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา 
ปจจัยดานสมรรถนะมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.
05 ผูวิจัยจึงเห็นวา ปจจัยดานสมรรถนะของเจาหนาที่มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงาน
ที่ดินในจังหวัดนครปฐม ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหเปนไปตามภารกิจในการ
ใหบริการแกประชาชน ดังน้ัน สมรรถนะของเจาหนาที่มุงเนนการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่จะ
ใหบริการที่ดีเจาหนาที่มีความรอบรู มีความเช่ียวชาญในภาระงานที่รับผิดชอบ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน เม่ือสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมมุงเนนใหเจาหนาที่ยึดหลักสมรรถนะมาใชในการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลตอ
ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
 

      6.2.4  ปจจัยดานคานิยม และวัฒนธรรมองคกร สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี  

     ปจจัยดานคานิยม และวัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
(อาวุธ  วรรณวงศ, 2551: 39–41) กําหนดวิสัยทัศนใหมการพัฒนาระบบราชการ โดยสนับสนุนยุทธศาสตรที่ 5 ของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ในเรื่องการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมของขาราชการไทยเรียกโดยยอวา “I am Ready” เพื่อใหหนวยงานราชการตองปรับเปล่ียนความคิด ทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ รวดเร็ว และปรับปรุงกลไกกระบวนการทํางานใหมีความโปรงใส ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดอาวุธ วรรณวงศ (2551: 38-39) การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมของขาราชการไทย 
เพื่อใหเหมาะกับการบริหารจัดการที่ดี ขาราชการตองทํางานอยางมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งใจทํางาน มีศีลธรรม มีคุณธรรม รับผิดชอบ
ตอผลงาน มีสวนรวม มีความโปรงใส มุงเนนผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เห็นไดวาจากแนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมขององคกร สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในองคกร และสอดคลอง
กับงานวิจัยสุรศักดิ์ ชะมารัมย (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารจัดการของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ความสําเร็จของการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 โดยเฉพาะหลักความโปรงใสอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 และยังพบวาคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการของ
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สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผูวิจัยจึงเห็นวา ปจจัยดาน
คานิยม และวัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัด
นครปฐมทั้งน้ีจากผลการวิจัยอาจเน่ืองมาจากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมมีคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจนเปนหลัก
ยึดถือรวมกันของเจาหนาที่เปนรากฐานของระบบการบริหารและมีวิธีการปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน เม่ือสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนครปฐม มีคานิยม และวัฒนธรรมองคกรที่เข็มแข็งมีความชัดเจน เจาหนาที่ทุกระดับยึดเปนหลักรวมกันแลวก็จะสงผล
ตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม 
 
7.ขอเสนอแนะ 
 
 7.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 

      7.1.1 ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ในภาพรวมอยูระดับมากเม่ือพิจารณารายดานพบวาดาน
ระบบรับรองเรียนเม่ือเทียบกับดานอ่ืน ๆ มีคาเฉล่ียในลําดับนอยที่สุด สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมควรปรับปรุงเสริมสราง
กระบวนการกล่ันกรองในการดําเนินการเรื่องรองเรียนที่ประชาชนรองเรียนเขามา และประชาชนสามารถตรวจสอบไดมีเรื่อง
รองเรียนอยูในลําดับขั้นตอน/กระบวนการใด ควรมีการเรงรัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่อง
รองเรียนควรจะแจงผลความคืบหนาการดําเนินการใหทราบเปนระยะนอกจากน้ีควรช้ีแจงทําความเขาใจในขอกฎหมาย 
กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาขอสงสัยของผูรองหรือประชาชนผูมาติดตอราชการเพื่อปองกันการเกิดเรื่อง
รองเรียนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การสรางความรูความเขาใจใหเกิดกับประชาชนผูมาใชบริการสงผลตอความเช่ือม่ัน 
เช่ือถือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มากยิ่งขึ้นตอไป 
         7.1.2 ปจจัยที่สงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดานแลวพบวา ดานการมีสวนรวมของเจาหนาที่เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ๆ มีคาเฉล่ียในลําดับนอยที่สุด ผูบังคับบัญชา 
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ควรมีการทบทวนทําความเขาใจกับเจาหนาที่เก่ียวกับภารกิจหลักของสํานักงานที่ดินและ
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอโดยมีกรอบทิศทางที่สําคัญที่มีเปาหมาย
รวมกัน คือ การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความตองของประชาชน และคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน
โดยการสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหาร
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการดําเนินงานตามนโยบาย กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 
สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีสวนชวยผลักดันใหการทํางานบรรลุผลตามเปาหมาย สงเสริมให
เจาหนาที่ทุกระดับเขามามีสวนรวมในการรับผลประโยชนอันเกิดจากความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเปนธรรมทุกฝาย นอกจากน้ีพบวาปจจัยดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกรและดาน
สมรรถนะของเจาหนาที่ เปนองคประกอบสําคัญสงผลตอความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนายกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน 
ลดความซํ้าซอน ปรับปรุงกระบวนการทํางาน พัฒนารูปแบบการทํางานใหมโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน
การทํางานเปนไปดวยความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน สงเสริมใหเจาหนาที่มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน 
คานิยมในการปฏิบัติงานและการสรางวัฒนธรรมองคกรใหแกเจาหนาที่ รวมสรางความโปรงใสตอตานการทุจริตและความ
ประพฤติมิชอบในหนาที่ พัฒนาเจาหนาที่ใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่มีตอเพื่อนรวมงานและตอการใหบริการเพื่อ
สรางความเช่ือม่ันศรัทธาและสรางภาพลักษณที่ดีใหแกสํานักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมใหอยูในระดับมากยิ่งขึ้นตอไป 

 

7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 
            ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการที่มีตอความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ศึกษาในเชิงคุณภาพดวยการเพิ่มแบบสอบถามในการสัมภาษณเพื่อ
ศึกษา ขอมูลในเชิงลึกทําใหทราบถึงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มกลุมตัวอยางเพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่สมบูรณมากขึ้น 
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