
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง การส ารวจการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อค่านิยม 
                                   ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
จัดท าโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

Office of the Consumer Protection Board (OCPB) 
 

 
                                



 

ค าน า 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรขับเคลื่อน
ค่ำนิยมของ สคบ. ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมกำรรับรู้และสร้ำง  
ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งในกำรขับเคลื่อนแผนดังกล่ำว  
ได้มอบหมำยให้ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 กลุ ่มพัฒนำระบบบริหำร  ในฐำนะหน่วยงำนที่พัฒนำระบบบริหำรำชกำร  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
แบบส ำรวจกำรรับรู ้และควำมเข้ำใจเกี ่ยวกับค่ำนิยมของ สคบ. โดยมีกลุ ่มเป้ำหมำยคือบุคลำกรใน  สคบ.  
เพื่อวัดผลกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ ซึ่งจะได้น ำผลกำรส ำรวจดังกล่ำวมำใช้ในกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมของ  สคบ. 
ให้เกิดประสิทธิภำพ  สำมำรถชี ้น ำให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน  
ให้เป็นไปตำมลักษณะส ำคัญตำมที ่ค ่ำนิยมได ้ก ำหนด  อันจะน ำไปสู ่กำรเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที ่ด ี   
และสำมำรถท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ส ำรวจฯ หวังว่ำกำรส ำรวจในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร  และขอขอบคุณบุคลำกรของ 

สคบ. ทุกท่ำนที่ตอบแบบส ำรวจในครั้งนี้ โดยหวังว่ำจะได้รับควำมร่วมมือเช่นนี้ในทุกโอกำสต่อ ๆ ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
          กันยำยน 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 

ตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติเห็นชอบ
แผนกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมของ สคบ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้เห็นชอบให้ส ำนัก/กอง/กลุ่ม         
ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรตำมแผนฯ โดยก ำหนดโครงกำรภำยใต้แผนฯ จ ำนวน ๒ โครงกำร ได้แก่ ๑) โครงกำรส่งเสริม
กำรรับรู้ค่ำนิยมของ สคบ. และ ๒) โครงกำรเร่งรัดติดตำมกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สคบ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือส่งเสริมกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรน ำค่ำนิยมของ สคบ. (โปร่งใส 
ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค) ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำพฤติกรรม
บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ของ สคบ. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนำคต อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนที่เกิดประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชำชน ต่อไป 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนค่ำนิยม
ของ สคบ. จึงได้ด ำเนินกำรกำรท ำแบบส ำรวจกำรรับรู้และส ำรวจควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค่ำนิยมของ สคบ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในกำรวัดและประเมินผลกำรรับรู้และประเมินควำมเข้ำใจของบุคลำกรภำยใน 
สคบ. และจะได้น ำผลกำรส ำรวจดังกล่ำวฯ มำใช้ในกำรวิเครำะห์ วำงแผน และพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อนค่ำนิยม
ของ สคบ. ให้เกิดประสิทธิภำพ ยิ่งขึ้น ทั้งนี้  กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว จะช่วยให้ทรำบ  
ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดและสร้ำงกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้แก่ของ สคบ. ยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของบุคลำกรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีต่อ
ค่ำนิยมองค์กร 
 2. เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำวิเครำะห์หำแนวทำง วิธีกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อน
ค่ำนิยมของ สคบ. ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

3. ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล การออกแบบส ารวจ 
 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกจ ำนวนบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยกำรจัดท ำแบบส ำรวจเพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของบุคลำกรที่มีต่อค่ำนิยมของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือน 15 – 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2565 (ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565) ด้วยกำรส ำรวจผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Google Form  
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4. วิธีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณใช้วิธีกำร คือ วิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยแจกแจง
ควำมถี่ ค ำนวณร้อยละ และวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นของบุคลำกรด้วยตำรำงค ำนวณค่ำเฉลี่ย ( X̅) และค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) เพ่ืออธิบำยกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวค่ำนิยมของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
องค์กร รวมถึงน ำเสนอภำพรวมลักษณะตัวอย่ำงของตำรำง 

5. นิยามศัพท์ 
 5.1 ค่ำนิยม หมำยถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ควำมคิด และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ควำมปรำรถนำ คุณค่ำและควำมถูกต้องของสังคมนั้นๆ ซึ่ง ค่ำนิยมของ สคบ. คือ โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค 

 5.2 โปร่งใส หมำยถึง กำรปฏิบัติของบุคลำกรและองค์กร ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ด้วยควำมเสมอภำค 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 5.3 ทันสมัย หมำยถึง พัฒนำงำน คน และเทคโนโลยี ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ต่อสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 5.4 ใส่ใจผู้บริโภค หมำยถึง ให้ควำมส ำคัญแก่ผู้บริโภค ทั้งในด้ำนกำรบริกำรและประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของบุคลำกรเกี่ยวกับค่ำนิยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยประกอบด้วยข้อค ำถำมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน และมีผู้ตอบ 
แบบส ำรวจ จ ำนวน 173 ชุด ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินส ำรวจได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตารางที่ 1.1 จ ำนวนของผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) และร้อยละของกำรตอบแบบส ำรวจ (%) จ ำแนกตำมหน่วยงำน
สังกัด ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ที่แบ่งข้อตอบ 15 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน และน ำมำเทียบกับ
หำจ ำนวนร้อยละของอัตรำก ำลังภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกแผนภูมิ
โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริ โภค  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีข้ำรำชกำรจ ำนวน 152 คน พนักงำนรำชกำรจ ำนวน 156 คน และข้อมูล
จ ำนวนลูกจ้ำงเหมำบริกำรในปัจจุบันที่ปฏิบัติงำนจริงภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(ส่วนกลำง) จ ำนวน 105 คน ซึ่งสำมำรถค ำนวณสรุปได้ตำมตำรำง  

หน่วยงาน ส านัก/ กอง/ กลุ่ม จ านวนบุคลากรแต่ละหน่วยงาน จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 1 1 100.0 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 1 1 100.0 
กองกฎหมำยและคดี 63 20 31.7 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 80 22 27.5 
ส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค 37 27 72.9 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนฉลำก 49 30 61.2 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ 36 14 38.8 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำ 44 6 13.6 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนขำยตรงและตลำดแบบตรง 25 10 40.0 
ส ำนักงำนประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 35 21 60.0 
กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 24 9 37.5 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 8 8 100.0 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 4 4 100.0 

ภาพรวม  173  

จำกตำรำงที่ 1.1 แสดงภำพรวมของบุคลำกรตำมหน่วยงำนสังกัด ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ที่ตอบแบบส ำรวจเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน ซึ่งมีกำรวิเครำะห์และค ำนวณจำกอัตรำก ำลังที่มี
อยู่แต่ละหน่วยงำน โดยจัดเป็นกลุ่มค่ำระหว่ำงร้อยละจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ร้อยละ 100 – 81 มีจ ำนวน 4 กลุ่ม  
ร้อยละ 80 – 61 มีจ ำนวน 2 กลุ่ม ร้อยละ 60 – 41 มีจ ำนวน 1 กลุ่ม ร้อยละ 40 – 21 มีจ ำนวน 5 กลุ่ม และ
ร้อยละ 20 – 0 มีจ ำนวน 1 กลุ่ม เรียงตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 1.2 จ ำนวนของผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) และร้อยละของกำรตอบแบบส ำรวจ (%) จ ำแนกตำมประเภท
ต ำแหน่ง โดยแบ่งข้อค ำตอบ 4 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจเลือกเพียง 1 ข้อ ซึ่งมกีำรแสดงภำพรวมจ ำนวนของบุคลำกร
ที่ตอบแบบส ำรวจมีจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน และน ำมำเทียบกับหำจ ำนวนร้อยละของอัตรำก ำลังภำยในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกแผนภูมิโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อมูลจ ำนวนจ้ำงเหมำ
บริกำรในปัจจุบันที่ปฏิบัติงำนจริงภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนกลำง) ซึ่งสำมำรถ
ค ำนวณสรุปได้ตำมตำรำง  

ประเภทต าแหน่ง จ านวนบุคลากรตามกฎกระทรวงฯ จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร 152 79 51.9 
พนักงำนรำชกำร 156 68    43.5 
ลูกจ้ำงประจ ำ 2 1 50.0 
จ้ำงเหมำบริกำร 102 25 24.5 

ภาพรวม    
จำกตำรำงที่ 1.2 แสดงภำพรวมของบุคลำกรตำมประเภทต ำแหน่ง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้ตอบแบบส ำรวจเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน พบว่ำ ต ำแหน่งที่ตอบมำกที่สุด คือ ข้ำรำชกำร 79 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 51.9) พนักงำนรำชกำร 68 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.5) ลูกจ้ำงประจ ำ 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ) 
และจ้ำงเหมำบริกำร 25 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.5) จำกกำรเปรียบเทียบพบว่ำข้ำรำชกำรตอบแบบสอบถำม
มำกกว่ำพนักงำนรำชกำร , ลูกจ้ำงประจ ำ และจ้ำงเหมำบริกำร 

ตารางที่ 1.3 จ ำนวนของผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) และร้อยละของกำรตอบแบบส ำรวจ (%) จ ำแนกภำรกิจงำน  
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งภำรกิจงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบ
ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร และผู้ปฏิบัติงำนภำรกิจงำนหลัก ภำรกิจงำนสนับสนุน โดยสำมำรถแยกรำยละเอียด  
ตำมตำรำง ดังนี้ 

กลุ่มภารกิจงานของ สคบ. จ านวนคนตอบ ร้อยละ 

ผู้บริหำร 2 1.2 
ผู้อ ำนวยกำร 4 2.3 
ภำรกิจงำนหลัก 96 55.5 
ภำรกิจงำนสนับสนุน 71 41.0 

ภาพรวม 173 100 

จำกตำรำงที่ 1.2 แสดงภำพรวมของบุคลำกรตำมประเภทสำยงำนต ำแหน่ง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้ตอบแบบส ำรวจเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน พบว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจงำนหลักตอบแบบส ำรวจ 
มำกที่สุด คือ จ ำนวน 96 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.5) ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจสนับสนุน จ ำนวน 71 คน (คิดเป็นร้อยละ 
41.0) ทั้งนี้ ได้แยกสัดส่วนของกลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มผู้อ ำนวยกำรในกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ 
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ตารางที่ 1.4 จ ำนวนของผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) และร้อยละของกำรกำรตอบแบบส ำรวจ (%) จ ำแนกตำมเพศ 
โดยแบ่งข้อค ำตอบ 2 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจเลือกเพียง 1 ข้อ ซึ่งมีกำรแสดงภำพรวมจ ำนวนของบุคลำกร 
ที่ตอบแบบส ำรวจมีจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน และน ำมำเทียบกับหำจ ำนวนร้อยละตำมเพศ ประกอบด้วย ชำย และ
หญิง โดยสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 
เพศ จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
ชำย 60 34.7 
หญิง 113 65.3 
 รวม  173  

จำกตำรำงที่ 1.4 แสดงภำพรวมของบุคลำกรตำมเพศ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ำ  
เพศที่ให้ควำมร่วมมือมำกที่สุด คือ เพศหญิง จ ำนวน 113 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.3) และเพศชำย จ ำนวน 60 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 34.7) จำกกำรเปรียบเทียบพบว่ำเพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกกว่ำเพศหญิงแสดงให้เห็นว่ำ 
กำรเก็บข้อมูลกำรส ำรวจไม่เจำะจงเฉพำะเพศ 

ตารางที่ 1.5 จ ำนวนของผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) และร้อยละของกำรตอบแบบส ำรวจ (%) จ ำแนกตำมอำยุ  
โดยแบ่งข้อค ำตอบ 4 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจเลือกเพียง 1 ข้อ ซึ่งมกีำรแสดงภำพรวมจ ำนวนของบุคลำกรที่ตอบ
แบบส ำรวจมีจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน และน ำมำเทียบกับหำจ ำนวนร้อยละตำมอำยุ โดยสำมำรถแยกรำยละเอียด
ตำมตำรำง ดังนี้ 
อายุ จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
20 – 30 ป ี 39 22.5 
31 – 40 ป ี 66 38.2 
41 – 50 ป ี 49 28.3 
51 – 60 ปีขึ้นไป 19 11.0 

รวม 173  

จำกตำรำงที่ 1.5 แสดงภำพรวมของบุคลำกรตำมอำยุ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ำ  
ช่วงที่มีจ ำนวนคนตอบมำกที่สุด คือ อำยุ 31 – 40 ปี จ ำนวน 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.2) ล ำดับรองลงมำ 
ช่วงอำยุ 41 – 50 ปี จ ำนวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.3) อำยุ 20 – 30 ปี จ ำนวน 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 
22.5) และอำยุ 51 – 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.0) เรียงตำมล ำดับ 

ส่วนที่ 2 สอบถามการรับรู้และความเข้าใจต่อค่านิยมของ สคบ. 
ด้านการรับรู้และเข้าใจค่านิยมขององค์กร 
ตารางที่ 1.6 จ ำนวนของผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) ที่ตอบค ำถำมข้อควำมค่ำนิยมของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจเลือกเพียง 1 ข้อ ซึ่งมีกำรตอบแบบส ำรวจ
จ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน โดยกำรให้ เจ้ำหน้ำที่แต่ละท่ำนเลือกข้อค ำตอบข้อควำมค่ำนิยมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑) “เสอมภำค สุจริต ใฝ่รู้  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำมัคคี” ๒) “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” และ ๓) “ซื่อสัตย์ มีวินัย ร่วมใจสำมัคคี” โดยสำมำรถ
แยกรำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 
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ข้อความค่านิยมของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
“เสอมภำค สุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำมัคคี” 2 1.2 
“โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” 171 98.8 
“ซื่อสัตย์ มีวินัย ร่วมใจสำมัคคี” 0 0.0 

รวม 173 100 
จำกตำรำงที ่ 1.6 แสดงภำพรวมของบุคลำกรที ่สำมำรถตอบค ำถำมข้อควำมค่ำน ิยมของส ำน ักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ที่ตอบแบบส ำรวจ พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ตอบ
ข้อควำมค่ำนิยม “เสอมภำค สุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำมัคคี” มีจ ำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.2) เจ้ำหน้ำที่
ตอบข้อควำมค่ำนิยม“โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” มีจ ำนวน 171 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.8)  และไม่มี
เจ้ำหน้ำที่ตอบข้อควำมค่ำนิยม“ซื่อสัตย์ มีวินัย ร่วมใจสำมัคคี” จำกกำรวิเครำะห์ พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่ 
ที่รับรู้ค่ำนิยมของ สคบ. อยู่ในต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนมำกกว่ำ 10 ปี ในสัดส่วน 37 คน และเจ้ำหน้ำที่
ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรปฏิบัต ิงำนมำกกว่ำ  10  ปี ในสัดส่วน  19  คน  ซึ ่งแสดงให้เห็นว ่ำ  เจ ้ำหน้ำที่ 
ในต ำแหน่งข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรมีควำมตระหนักรู้ในค่ำนิยมขององค์กรมำกที่สุด  โดยเฉพำะผู้ที่มี
อำยุงำนมำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป น่ำจะเป็นผลมำจำกควำมผูกพันกับองค์กรที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมควำมใส่ใจ  
ในกำรที่จะแสวงหำข้อมูลต่ำงๆเกี่ยวกับองค์กรได้มำกขึ้น เมื่อเทียบสัดส่วนมีเจ้ำหน้ำที่ส่วนน้อยไม่รับรู้ค่ำนิยมเลย 

จ ำนวน 2 คน ซึ่งอยู่ในต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำรจ ำนวน 1 คน (อำยุงำนมำกกว่ำ 10 ปี) และจ้ำงเหมำบริกำร 

จ ำนวน 1 คน (อำยุงำน 1-3 ปี) อำจเป็นเพรำะไม่ได้ให้ควำมใส่ใจเท่ำที่ควรหรือไม่ได้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร   

ตารางที่ 1.7 บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ของ สคบ. รับรู้ค่ำนิยมผ่ำนกำรสื่อสำรช่องทำงใดมำกที่สุด (คน) และร้อยละ
ของกำรตอบแบบส ำรวจ (%) จ ำแนกตำมช่องทำงกำรรับรู้ที่บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรสื่อสำร โดยแบ่ง 
ข้อค ำตอบ 3 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ และบุคลำกรที่ตอบแบบส ำรวจมีจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน 

และน ำมำเทียบช่องทำงในกำรรับรู้ข้อควำมค่ำนิยมของ สคบ. ซึ่งมีข้อค ำตอบประกอบด้วย 6 ช่องทำง ได้แก่  
๑) ช่องทำงผู้บริหำร ๒)ข้อควำมท้ำยบันทึกหนังสือเวียน ๓) สติ๊กเกอร์หน้ำจอคอมพิวเตอร์ ๔) เว็บไซต์ของ สคบ.  
๕) ป้ำยบอร์ดประชำสัมพันธ์ และ ๖) วำรสำร/สิ่งพิมพ์อ่ืน โดยสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 
ช่องทางการรับรู้ค่านิยม สคบ. ของบุคลากร จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
ผู้บริหำร 43 24.9 
ข้อควำมท้ำยบันทึกหนังสือเวียน 113 65.3 
สติ๊กเกอร์หน้ำจอคอมพิวเตอร์ 99             57.2 
เว็บไซต์ของ สคบ.                                                                                              106 61.3 
ป้ำยบอร์ดประชำสัมพันธ์ 44 25.4 
วำรสำร/สิ่งพิมพ์อ่ืน 16 9.2 

รวม 173  
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จำกตำรำงที่ 1.7 แสดงภำพรวมจ ำนวนของบุคลำกร พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรของ สคบ. รับรู้ค่ำนิยมของ 

สคบ. ผ่ำน สื่อทำงช่องทำงดังนี้ ๑) ช่องทำงผู้บริหำร จ ำนวน 43 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.9 ) ๒) ข้อควำมท้ำยบันทึก
หนังสือเวียน จ ำนวน 113 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.3 ) ๓) สติ๊กเกอร์หน้ำจอคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 99 คน  
(คิดเป็นร้อยละ57.2 ) ๔) เว็บไซต์ของ สคบ. จ ำนวน 106 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.3) ๕) ป้ำยบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จ ำนวน 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.4 ) และ๖) วำรสำร/สิ่งพิมพ์อ่ืน จ ำนวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.2 )  
เรียงตำมล ำดับ 

ตารางที่ 1.8 ภำพรวมจ ำนวนของผู้ตอบแบบส ำรวจ (คน) และร้อยละของกำรตอบแบบส ำรวจ (%) จ ำแนกตำม
ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่รับรู้นิยำมควำมหมำยค่ำนิยมของ สคบ. และภำพรวมของบุคลำกรที่แสดงควำมคิดเห็น
กำรตอบแบบส ำรวจมีจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน และน ำมำเทียบกับหำจ ำนวนร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ที่รับรู้นิยำม
ควำมหมำยค่ำนิยมของสคบ. โดยสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 ข้อค าถามด้านการทดสอบการรับรู้ค่านิยม จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
3. ท่านรู้นิยามค่านิยมของ สคบ. หรือไม่   
    1) รู ้ 158 91.3 
    2) ไม่รู ้ 15 8.7 

รวม 173  
4. ข้อใดคือค านิยามของค่านิยมค าว่า “โปร่งใส”   
   1) กำรปฏิบัติของบุคลำกรและองค์กรถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
   ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

170 98.3 

   2) พัฒนำงำน คน และเทคโนโลยีให้ทันต่อสถำนกำรณ์ของสังคมที่  
เปลี่ยนแปลงไป 

3 1.7 

   3) ให้ควำมส ำคัญแก่ผู้บริโภคทั้งในกำรบริกำรและประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน 

0 0 

รวม 173  
5. ข้อใดคือค านิยามของค่านิยมค าว่า “ทันสมัย”   
    กำรปฏิบัติของบุคลำกรและองค์กรถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
    ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

1 0.6 

    พัฒนำงำน คน และเทคโนโลยีให้ทันต่อสถำนกำรณ์ของสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

170 98.3 

     ให้ควำมส ำคัญแก่ผู้บริโภคท้ังในด้ำนกำรบริกำรและประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน 

2 1.2 

รวม 173  
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ส่วนที่ 2 ข้อค าถามด้านการทดสอบการรับรู้ค่านิยม จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
6. ข้อใดคือค านิยามของค่านิยมค าว่า “ใส่ใจผู้บริโภค”   
    กำรปฏิบัติของบุคลำกรและองค์กรถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
    ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

1 0.6 

    พัฒนำงำน คน และเทคโนโลยีให้ทันต่อสถำนกำรณ์ของสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

2 1.2 

    ให้ควำมส ำคัญแก่ผู้บริโภคทั้งในด้ำนกำรบริกำรและประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน 

170 98.3 

รวม 173  

จำกตำรำงที่ 1.8 แสดงภำพรวมของบุคลำกรที่แสดงควำมคิดเห็นกำรตอบแบบส ำรวจ จำกผู้ตอบส ำรวจมีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 173 คน  พบว่ำ  

ข้อค าถามที่ 1 ท่ำนรู้นิยำมค่ำนิยมของ สคบ. หรือไม่ ในกำรตอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำรู้
นิยำมของค่ำนิยม สคบ. มีจ ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 91.31 และเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ 
ไม่รู้นิยำมของค่ำนิยม สคบ. มีจ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 จำกกำรเปรียบเทียบพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่  
ที่รับรู้นิยำมควำมหมำยค่ำนิยมของ สคบ. อยู่ในต ำแหน่งข้ำรำชกำร จ ำนวน 71 คน พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 65 คน 
จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 21 คน และลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 คน และมีเจ้ำหน้ำที่ส่วนน้อยที่ไม่รู้นิยำมควำมหมำย
ค่ำนิยมของ สคบ.อยู่ในต ำแหน่งข้ำรำชกำร จ ำนวน 8 คน พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 3 คน และจ้ำงเหมำบริกำร 
จ ำนวน 4 คน และเจ้ำหน้ำที่ส่วนน้อยที่ไม่ทรำบถึงควำมหมำยนิยำมค่ำนิยม ได้แก่ ข้ำรำชกำร จ ำนวน 8 คน 
พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 3 คน และจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 4 คน  

ข้อค าถามที่ 2 ข้อใดคือค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “โปร่งใส” เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่จ ำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.3 ได้ตอบค ำนิยำมของค่ำนิยม ค ำว่ำ “โปร่งใส”คือ กำรปฏิบัติของบุคลำกรและองค์กรถูกต้องตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ส่วนเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  
ตอบนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “โปร่งใส” คือ พัฒนำงำน คน และเทคโนโลยีให้ทันต่อสถำนกำรณ์ของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ข้อค าถามที่ 3 ข้อใดคือค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “ทันสมัย” เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่จ ำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.3 ตอบค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “ทันสมัย”คือ พัฒนำงำน คน และเทคโนโลยีให้ทันต่อสถำนกำรณ์ของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตอบค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “ทันสมัย” คือ 
ให้ควำมส ำคัญแก่ผู้บริโภคท้ังในด้ำนกำรบริกำรและประสิทธิภำพกำรท ำงำน และยังมีเจ้ำหน้ำที่ส่วนน้อยจ ำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตอบค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “ทันสมัย” คือ กำรปฏิบัติของบุคลำกรและองค์กรถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย ระเบียบ  
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ข้อค าถามที่ 4 ข้อใดคือค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “ใส่ใจผู้บริโภค” เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่จ ำนวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.3 ตอบค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “ใส่ใจผู้บริโภค” คือ  ให้ควำมส ำคัญแก่ผู้บริโภคท้ังในด้ำนกำรบริกำร
และประสิทธิภำพกำรท ำงำน ส่วนเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตอบค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ     
“ใส่ใจผู้บริโภค” คือ พัฒนำงำน คน และเทคโนโลยีให้ทันต่อสถำนกำรณ์ของสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป และยั งมี
เจ้ำหน้ำที่ส่วนน้อยจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตอบค ำนิยำมของค่ำนิยมค ำว่ำ “ใส่ใจผู้บริโภค” หมำยถึง 
กำรปฏิบัติของบุคลำกรและองค์กรถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

ด้านการประยุกต์ใช้ค่านิยมขององค์กร 
ตารางที่ 1.9 กำรแสดงภำพรวมจ ำนวนของบุคลำกรที่ตอบแบบส ำรวจมีจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน และน ำมำเทียบ
กับหำจ ำนวนเต็มตำมควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับควำมเข้ำใจในค่ำนิยมของ สคบ. สำมำรถแยกรำยละเอียด
ตำมตำรำง ดังนี้ 

ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการทดสอบความเข้าใจที่มีต่อค่านิยม จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
7.ท่านสามารถน าค่านิยมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่   
    1) เหมำะสม 171 98.8 
    2) ไม่เหมำะสม 2 1.2 
8. ท่านคิดว่าจากการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ของ สคบ. มีความสัมพันธ์กับค่านิยมด้านใดมากที่สุด 

  

    1) โปร่งใส 170 98.3 
    2) ทันสมัย 0 0 
    3) ใส่ใจผู้บริโภค 3 1.7 
9. ท่านคิดว่าการน าระบบ AI มาใช้ในระบบ Chatbot ของ สคบ. (พี่ปกป้อง)ให้
สามารถสื่อสารได้ 2 ช่องทาง มีความสัมพันธ์กับค่านิยมด้านใดมากที่สุด 

  

    1) โปร่งใส 2 1.2 
    2) ทันสมัย 167 96.5 
    3) ใส่ใจผู้บรโิภค 4 2.3 
10. ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการสร้างประสิทธภิาพการท างานและให้ความส าคัญ
แก่ผู้บริโภค 

  

     1) กำรจัดท ำ QR Coed ท้ำยบันทึกข้อควำม เพ่ือลดกำรใช้กระดำษในกรณีท่ี
มีเอกสำรแนบ 

13 7.5 

    2) กำรประกำศมำตรกำร Work Form Home ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid - 19 4 2.3 
    3) กำรเจรจำไกล่เกลีย่ออนไลน์ของ สคบ. 156 90.2 
11. เม่ือบุคลากรของ สคบ. ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กรอย่างต่อเนื่องจะ
น าไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าอะไร 

  

    1) ประเพณีองค์กร 5 2.9 
    2) วฒันธรรมองค์กร 138 79.8 
    3) วสิัยทัศน์องค์กร 30 17.3 

11 



 

ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการทดสอบความเข้าใจที่มีต่อค่านิยม จ านวนคนตอบ ร้อยละ 
12. ท่านเคยถ่ายทอดหรือเผยแพร่ค่านิยมให้แก่บุคลากรหรอืและเพื่อน
ร่วมงานรับรู้รับทราบหรือไม่ 

  

    1) เคย 119 68.8 
    2) ไม่เคย 54 31.2 
13. วิธีการใดที่ท าให้ค่านิยมองค์กรสามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากที่สุด   
     1) กำรจัดท ำป้ำยประกำศคำ่นิยมองค์กรให้บุคลำกรรบัทรำบ 4 2.3 
     2) กำรน ำค่ำนิยมองค์กรไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงตอ่เนื่อง 155 89.6 
     3) กำรเผยแพร่ค่ำนิยมองคก์รผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ 14 8.1 
14. บุคลากรต าแหน่งใดมีความส าคัญที่ท าให้ค่านิยมองค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  

      1) ข้ำรำชกำร 2 1.2 
      2) ลูกจำ้ง 1 0.6 
      3) บุคลำกรทุกคนภำยในองค์กร 170 98.3 
15. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมองค์กรที่ดี   
     1) ข้อควำมสั้นกระชับและจดจ ำได้ง่ำย  14 8.1 
     2) ค่ำนิยมองค์กรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ 147 85 
     3) มีควำมชดัเจนและง่ำยตอ่กำรปฏิบัต ิ 12 6.9 

จำกตำรำงที่ 1.9 แสดงภำพรวมของเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค่ำนิยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีข้อค ำถำมจ ำนวน ๙ ข้อค ำถำม และมีเจ้ำหน้ำที่ตอบแบบส ำรวจเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 173 คน 
โดยในแต่ละข้อค ำถำมมีผลกำรจำกกำรตอบค ำถำมดังนี้  
 ข้อ ๗. ท่ำนสำมำรถน ำค่ำนิยมไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมหรือไม่ มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้
ควำมมือตอบแบบส ำรวจจ ำนวน ๑๗๓ คน พบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำก (จ ำนวน ๑๗๑ คน) สำมำรถน ำค่ำนิยม
ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม และมีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนน้อย (จ ำนวน ๒ คน) ไม่สำมำรถน ำค่ำนิยม 
ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงไม่เหมำะสม 
 ข้อ ๘. ท่ำนคิดว่ำจำกกำรประกำศนโยบำยไม่รับของขวัญจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่(No Gift Policy) ของ 
สคบ. มีควำมสัมพันธ์กับค่ำนิยมด้ำนใดมำกที่สุด มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมมือตอบแบบส ำรวจจ ำนวน ๑๗๓ คน 
พบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำก (จ ำนวน ๑๗๐ คน) ตอบมีควำมสัมพันธ์ด้ำน โปร่งใส และมีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนน้อย 
(จ ำนวน ๓ คน) ตอบมีควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรใส่ใจผู้บริโภค 
 ข้อ ๙ ท่ำนคิดว่ำกำรน ำระบบ AI มำใช้ในระบบ Chatbot ของ สคบ. (พ่ีปกป้อง)ให้สำมำรถสื่อสำรได้  
2 ช่องทำง มีควำมสัมพันธ์กับค่ำนิยมด้ำนใดมำกที่สุด มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมมือตอบแบบส ำรวจจ ำนวน ๑๗๓ คน 
พบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำก (จ ำนวน ๑๖๗ คน) ตอบมีควำมสัมพันธ์ด้ำนทันสมัย และมีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๔ คน 
ตอบ มีควำมสัมพันธ์ด้ำนใส่ใจผู้บริโภค  
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 ข้อ ๑๐ ท่ำนคิดว่ำข้อใดเป็นกำรสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนและให้ควำมส ำคัญแก่ผู้บริโภค มีจ ำนวน
เจ้ำหน้ำที่ ให้ควำมร่วมมือตอบแบบส ำรวจจ ำนวน ๑๗๓ คน พบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำก ( จ ำนวน ๑๕๖ คน) 
ตอบ ๓) กำรเจรจำไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๑๓ คน ตอบ ๑) กำรจัดท ำ QR Coed  
ท้ำยบันทึกข้อควำม เ พ่ือลดกำรใช้กระดำษในกรณีที่มี เอกสำรแนบ และ มี เจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๔ คน  
ตอบ 2) กำรประกำศมำตรกำร Work Form Home ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid – 19 
 ข้อ ๑๑ เมื่อบุคลำกรของ สคบ. ปฏิบัติตำมค่ำนิยมขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องจะน ำไปสู่พฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนที่เรียกว่ำอะไร มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ให้ควำมร่วมมือตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ๑๗๓ คน พบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่
จ ำนวน ๑๓๘ คน ตอบ  ๒) วัฒนธรรมองค์กร มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๓๐ คน ตอบ ๓) วิสัยทัศน์องค์กร และมี
เจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๕ คน ตอบ ๑) ประเพณีองค์กร 
 ข้อ ๑๒ ท่ำนเคยถ่ำยทอดหรือเผยแพร่ค่ำนิยมให้แก่บุคลำกรหรือและเพ่ือนร่วมงำนรับรู้รับทรำบหรือไม่    
มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ให้ควำมร่วมมือตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ๑๗๓ คน พบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ตอบว่ำ ๑) เคย จ ำนวน 
๑๑๙ คน และมีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๕๔ คน ตอบว่ำ ๒) ไม่เคย 
 ข้อ ๑๓ วิธีกำรใดท่ีท ำให้ค่ำนิยมองค์กรสำมำรถเกิดผลเป็นรูปธรรมได้มำกที่สุด มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้ควำม
ร่วมมือตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ๑๗๓ คน พบว่ำมีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำก (จ ำนวน ๑๕๕ คน) ตอบ 2) กำรน ำ
ค่ำนิยมองค์กรไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๑๔ คน ตอบ 3) กำรเผยแพร่ค่ำนิยม
องค์กรผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ และมีเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๔ คน ตอบ 1) กำรจัดท ำป้ำยประกำศค่ำนิยมองค์กร 
ให้บุคลำกรรับทรำบ 
 ข้อ ๑๔ บุคลำกรต ำแหน่งใดมีควำมส ำคัญที่ท ำให้ค่ำนิยมองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้
ควำมร่วมมือตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ๑๗๓ คน พบว่ำมีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำก (จ ำนวน ๑๗๐ คน) ตอบ 3) 
บุคลำกรทุกคนภำยในองค์กร มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน  ๒ คน ตอบ 1) ข้ำรำชกำร และมีเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๑ คน  
ตอบ ๒) ลูกจ้ำง 
 ข้อ ๑๕ ข้อใดไม่ใช่ค่ำนิยมองค์กรที่ดี มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ๑๗๓ คน 
พบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๑๔๗ คน ตอบ 2) ค่ำนิยมองค์กรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ มีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน      
๑๔ คน ตอบ 1) ข้อควำมสั้นกระชับและจดจ ำได้ง่ำย และมีเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน ๑๒ คน ตอบ 3) มีควำมชัดเจนและ
ง่ำยต่อกำรปฏิบัติ 
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7. อธิปรายและข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของบุคลำกรที่มีต่อค่ำนิยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ระหว่ำง วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๗๓ คน สำมำรถแบ่งผลกำรส ำรวจเป็น  
๓ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ด้ำนข้อมูลส่วนบุคคล 
๒) ด้ำนข้อมูลกำรรับรู้ค่ำนิยมของ สคบ. 
๓) ด้ำนข้อมูลควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค่ำนิยมของ สคบ. 
เมื่อพิจำรณำจำกภำพรวมผลกำรส ำรวจพบว่ำ บุคลำกรที่อยู่ในต ำแหน่งข้ำรำชกำรให้ควำมร่วมมือในกำร

ตอบแบบส ำรวจเป็นจ ำนวนมำก และผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญในกำรตอบแบบส ำรวจอย่ำงดียิ่ง ซึ่งบุคลำกรที่มี
กำรรับรู้ค่ำนิยมของ สคบ. มีผลค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ และพบว่ำช่องทำงกำรสื่อสำรค่ำนิยมของ 
สคบ. ที่สำมำรถสื่อสำรให้แก่บุคลำกรของ สคบ. ได้มำกที่สุดได้แก่ กำรพิมพ์ข้อควำมค่ำนิยมของ สคบ. ในท้ำย
บันทึกหนังสือแจ้งเวียน แสดงให้เห็นว่ำ บุคลำกรส่วนใหญ่ของ สคบ. มีควำมสัมพันธ์ ในกำรรับรู้ ค่ำนิยม ที่ใช้กำร
สื่อสำรผ่ำนเอกสำร ดังนั้นกำรสื่อสำรที่สำมำรถเข้ำถึงบุคลำกรของ สคบ. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพคือกำรรับรู้ข้อมูล
ผ่ำนทำงเอกสำร อำจมีสำมำรถเหตุมำจำกบุคลำกรของ สคบ. มีควำมคุ้นเคยในกำรสื่อสำรผ่ำนหนังสือเอกสำร
มำกกว่ำช่องทำงอ่ืน 

และผลส ำรวจพบว่ำบุคลำกรของง สคบ.ที่มีควำมเข้ำใจในค่ำนิยมของหน่วยงำน มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม
มำกกว่ำร้อยละ ๙๐ แสดงให้เห็นว่ำ บุคลำกรของ สคบ. มีควำมกระตือรือล้น ใส่ใจในกำรรับข้อมูลกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรของหน่วยงำน และสำมำรถน ำค่ำนิยมของ สคบ.ไปปรับในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลดี  
ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมของ สคบ. ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
หำกมีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมของ สคบ. อย่ำงต่อเนื่อง จะสำมำรถช่วยสร้ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนที่ดี
ตำมค่ำนิยมของ สคบ. ได้ในอนำคตและส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของ สคบ. ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ในกำรส่งเสริมค่ำนิยมของ สคบ. ในปีงบประมำณถัดไป ควรสร้ำงกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่
บุคลำกรของ สคบ. ผ่ำนช่องทำงกำรพิมพ์ข้อควำมท้ำยบันทึกหรือผ่ำนช่องทำงเอกสำรเป็นช่องทำงหลัก และควร
กระตุ้นให้บุคลำกรของ สคบ. ศึกษำหำข้อมูลองค์ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำนิยมของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
ที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย รวมทั้งผู้บริหำรควรเพ่ิมกำรสื่อสำรค่ำนิยม ให้แก่บุคลำกรของ สคบ. ซึ่งจะช่วยให้
บุคลำกรของ สคบ. เกิดควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตำมหลักของค่ำนิยมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
และจะช่วยสร้ำงวัฒนธรรมองค์ให้เกิดแก่บุคลำกรของ สคบ. ได้ในระยะเวลำอันรวดเร็ว 
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