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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 120 คน เคร่ืองมือที่ใช้ 
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ F-test และ T-test วิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท ต าแหน่งประเภทวิชาการ ประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี 
ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส 
และด้านความคุ้มค่า มีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วน
ร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ าแนกตามบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน  มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีต าแหน่งแตกต่างกัน และมีประสบการณ์การท างานต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันทุกด้าน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พบว่า ผู้บังคับบัญชาบางคนยังมีการปฏิบัติสองมาตรฐานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือมีการ
เลือกปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติราชการยังขาดความเป็นธรรมอยู่ และบุคลากรบางคนยังขาด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอยู่ 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติราชการ, หลักธรรมาภิบาล, บุคลากร, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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    ABSTRACT  

 The objectives of this study are to study the level of study the practice of the principles of 
good governance of personnel. The comparison between the level of personnel To practice the 
principles of good governance. And study the problems and suggestions to the government based 
on good governance, Personnel in the office of the higher education commission. The samples 
used in the study, 120 people used the data were analyzed using computer software. The statistics 
used in data processing, including the percentage, average, and standard deviation. Hypothesis 
testing using the F-test and T-test analysis of variance one-way. 
 The study found that personnel in the office of the higher education commission. Most 
are female Between the ages of 30-39 years of postgraduate studies. The academic sector Less 
than five years experience in the practice of the principles of good governance of personnel in the 
office of the higher education commission. The overall high level. Considering it was found that 
the rule of law, morality and transparency. And its value A level of performance based. Good 
governance on a massive scale. The terms of participation And responsibility A level of 
performance in accordance with good governance are moderate comparison of results of opinion 
by the staff on duty. Good governance, personnel of the office of the higher education 
commission. By personnel with gender differences. Between different There are different levels 
of education A different position And has served as the overall level of review to the government 
by good governance is no different to all the problems and suggestions to the government based 
on good governance. staff of the office of the higher education commission. found that some 
bosses have double standards to subordinates. Or discrimination Evaluation of the practice is still 
lacking fairness. Some personnel and the lack of responsibility in their duties. 
Keywords : The government, The mainly good governance, personnel, The office of the higher 
education commission.. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยได้มีการวางรากฐานการบริหารจัดการประเทศภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนมาถึงการมีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มระดับความเป็นประชาธิปไตยที่มี
เสถียรภาพมีการกระจายอ านาจและประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  โดยเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประเทศอย่างกว้างขวาง  ทั้งทางด้านของ
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โครงสร้าง กลไก กระบวนการ จึงมีการน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารและ
ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ตรวจสอบการท าหน้าที่ของภาครัฐ  ร่วมเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 โดยยึด
หลักการพื้นฐานส าคัญ 6 ประการตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนี้รัฐบาลยัง
ได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ และให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา 
วิเคราะห์วิจัย ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษา จัดท าข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงพันธสัญญาที่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด ตลอดจนเสนอ
และการจัดตั้ง ยุบรวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวัทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่ประสานและส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสในระดับอุดมศึกษา ประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด าเนินการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (ชัยณรงค์ แก้วกระจ่าง, 2557,หน้า 2-3) 
 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ในบังคับแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
จึงน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้  จากปัญหาความไม่
ชัดเจนในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ เป็นผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยน าทฤษฎีการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration – 
NPA) และทฤษฎีธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) (2) หลักคุณธรรม 
(Ethics) (3) หลักความโปร่งใส (Transparency) (4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) (5) หลัก
ความรับผิดชอบ (Accountability) และ(6) หลักความคุ้มค่า (worthiness) มาใช้ในการศึกษาปัญหา
และแนวทางในการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อการให้บริการสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้เพื่อให้
การปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่และหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

สมมติฐานการวิจัย 

 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตกต่างกัน 
 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตกต่างกัน 
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 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก       
ธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตกต่างกัน 
 บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตกต่างกัน 
 บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหลัก    
ธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถสรุปแผนภูมิกรอบแนวคิด 
(Conceptual Framework) ดังต่อไปนี ้
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการของระเบียบบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 2. ขอบเขตด้านประชากร  
 บุคลากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่  
 บุคลากรประเภทบริหาร  จ านวน   3   คน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ต าแหน่ง 

- ประสบการณ์ 
 

 

การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักนิติธรรม 

2. หลักคุณธรรม 

3. หลักความโปร่งใส 

4. หลักการมีส่วนร่วม 

5. หลักความรับผิดชอบ 

6. หลักความคุ้มค่า 
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 บุคลากรประเภทอ านวยการ จ านวน  30  คน 
 บุคลากรประเภทวิชาการ  จ านวน  66  คน 
 บุคลากรประเภททั่วไป  จ านวน  18  คน 
 เจ้าหน้าที่อื่น ๆ   จ านวน    3  คน 
                    รวม    120  คน 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในช่วง
ปีงบประมาณ 2558 – 2559 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบถึงสภาพการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. ได้ทราบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเป็นอย่างไร 
 3.  ได้ทราบปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญของการบริหารรัฐกิจใหม่ที่ได้จากการประชุมมินนาวบรูก  (Minnowbrook) 
ของนักวิชาการบริหารรัฐกิจทั้ง 2 คร้ัง และยังมีผลให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน แนวคิดที่ได้รับจากงาน
เขียนของ แฟรงค์ มารินี และของ ดไวท์ วอลโด Public Administration in a Time of Turbulence 
(1971) เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของนักวิชาการบริหารรัฐกิจ  ต่อสถานการณ์ความวุ่นวายที่
เกิดขึ้นทางการเมืองและการบริหาร ผลจากการแพ้สงครามเวียดนามของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความล้มเหลวของกลไกระบบราชการในการตอบสนองและแก้ปัญหาสังคมที่ก าลังแผ่ขยายทวี
ความรุนแรงมากขึ้นขณะนั้นมีความเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลง  หรือปฏิรูป
ระบบราชการ หรือการบริหารรัฐกิจใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ 
จุดเน้นของการบริหารรัฐกิจใหม่ คือ การเน้นคุณค่าหลัก 3 ประการที่เป็นแก่นของการบริหารรัฐกิจ
อเมริกันมาแต่ในอดีต ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทน (Kaufman, Herbert, 1971 cited in Marini) 2) การ
ให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจทางการบริหารปกครอง  3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารเพื่อให้มีตัวแทนของภาคส่วนต่าง  ๆ ของสังคมในกระบวนการบริหาร
จัดการภาครัฐการบริหารรัฐกิจใหม่ให้ค่านิยมและทัศนคติในการมองปัญหาการบริหารงานภาครัฐที่
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เปลี่ยนไป คือ การเน้นความเกี่ยวข้องกับสังคม (Social relevant) นักบริหารรัฐกิจต่างเห็นพ้องกันว่า
ทฤษฎีและแนวคิดที่ศึกษาและพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นั้นไร้ซึ่งประโยชน์หากมิได้มีการน ามาปรับ
ใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ การสร้างทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคม
ได ้ทฤษฎีที่จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าต่อสังคมได้นั้นอย่างน้อยจะต้องช่วยปรับปรุง 

สภาพความเป็นอยู่ของสังคม ลดปัญหาทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจและช่วยลดภาวะ
กดดันทางจิตใจที่ เกิดขึ้นโดยมีระบบราชการเป็นตัวจักรส าคัญในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
โครงสร้างการบริหารที่เป็นอุปสรรคขัดขวางและสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม ค่านิยมและ
เป้าหมายทางสังคมของแนวการบริหารรัฐกิจใหม่อีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
บริหารงานและรูปแบบขององค์การ ความไม่เห็นด้วยในรูปแบบการจัดองค์การและกระบวนการบริหาร
ตามแนวคิดของ Max Weber การต้องการรายงานผลการท างานตามสายการบังคับบัญชาก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการตดสินใจซึ่งกระแสกดดันให้มีการปรับโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นการมี
อิสระในการท างานมากขึ้น เน้นการจัดกลุ่มภารกิจมากกว่าตามหน้าที่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น
การบริหารตามแบบประชาธิปไตย นักบริหารรัฐกิจให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มุ่งเน้น
การสร้างให้เกิดผลประโยชน์หรือคุณค่าแก่ส่วนร่วมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) 
 หลักธรรมาภิบาล 
 การน าหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารการจัดการที่ดี หรือการบริหารภาครัฐแนวใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการและปฏิบัติการในองค์การนั้น มีจุดประสงค์ส าคัญคือการสร้าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับประชาชน โดยปัจจัยส าคัญประการแรกที่หน่วยงานภาครัฐต้องค านึงถึง
ในการบริหารการจัดการเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
 ค าว่า “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ได้รับความสนใจและมีการใช้ในวงวิชาการอย่าง
จริงจังเป็นทางการ ได้แก่ เอกสารรายงานของธนาคารโลกว่าด้วยปัญหาการพัฒนาของกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกา (Sub-Sahara Africa : From crisis to substainable growth) ตีพิมพ์ระหว่าง 
ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) ซึ่งเป็นรายงานของธนาคารโลกในยุคแรกที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีธรร
มาภิบาลและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และต่อมาผลการศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์ของ IMF ในการให้
ประเทศต่าง ๆ กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจมีข้อสรุปว่า กุญแจส าคัญอีกประการหนึ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การที่ประเทศนั้น ๆ มี
การจัดการปกครองและมีการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ได้ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด ดูเหมือนว่า
จะเป็นความเชื่อจริงจังของธนาคารโลกที่กล่าวว่าปัญหาหลักของการพัฒนาในอนุภูมิภาคนี้ ได้แก่ 
จุดอ่อนของระบบ Governance ต่อมาก็มีผู้ขานรับอย่างรวดเร็วว่าเร่ืองนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในแอฟริกา
เท่านั้น แต่เป็นปัญหาร่วมของชาติต่าง ๆ ทั่วไป ฉะนั้น ธรรมาภิบาลหรือ Good Governance จึงกลายเป็น
ความคาดหวัง เป็นค าตอบ และกลายเป็นองค์ประกอบที่จะขาดเสียมิได้ประการหนึ่งของสูตรการพัฒนา 
(Development) หรือการบริหารการพัฒนา (Development management) ในนานาประเทศ รวมทั้ง
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ประเทศไทยด้วย (รัชยา ภักดีจิตต์,อ้างถึงใน ปฐม มณีโรจน์,2554 ,หน้า 352) ค าว่า “ธรรมาภิบาล” เป็น
ค าสมาสระหว่างค าว่า “ธรรมะ” (Good) กับ “อภิบาล” (Governance) ความหมายของธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ได้มีนักวิชาการองค์การ รวมทั้งหน่วยงานให้ความหมายของ “ธรรมาภิบาล” (Good 
Governance) ไว้ดังนี้    

ธนาคารโลก หรือ World Bank (นฤมล ทับจุมพล, 2541) ได้ให้ความหมายว่า Good 
Governance เป็นลักษณะและวิถีทางของการที่มีการใช้อ านาจทางการเมือง โดยเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา โดยนัยของความหมายของธนาคารโลก 
เป็นการชี้ให้เห็นความส าคัญของประเทศเพื่อการพัฒนา โดยนัยของความหมายของธนาคารโลก เป็น
การชี้ให้เห็นความส าคัญของการมี “Good Governance” เพื่อช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้
รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพมีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่อิสระ ที่ท าให้มี
การด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ และสื่อที่มีความโปร่งใส 
รับผิดชอบ และตรวจสอบได ้
 หลักการพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีระดับองค์กร  
 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
 1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรมการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึง
สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิกระดับองค์กร หมายถึง กฎ กติกาที่ใช้ในการบริหารงานภายใน 
เช่น การมาท างานหรือเข้าประชุมให้ตรงต่อเวลา การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
ข้อตกลงในการสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร  
 2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติระดับองค์กร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2537 คือ มีจรรยาบรรณต่อตนเองต่อหน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อประชาชนและสังคม  
 3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส ระดับองค์กร หมายถึง ประชาชนรู้
ขั้นตอนที่จะติดต่องาน และสามารถตรวจสอบการท างานได้ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และภายในองค์กรจะต้องมีความโปร่งใสในการ
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ตัดสินใจในการบริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดีภายในด้วย เช่น มีการกระจายข่าวรายวันหรือราย
สัปดาห ์เพื่อให้สมาชิกในองค์กรได้ทราบความเคลื่อนไหวขององค์กร  
 4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ  ไม่ว่าจะด้วยการแจ้งความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ ระดับองค์กร หมายถึง จะต้องมีการ
วางระบบการรับฟังความเห็น และการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ขณะเดียวกันภายในองค์กรเองจะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารภายในด้วย  
 5. หลักความพร้อมรับผิด หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน ระดับ
องค์กร หมายถึง    มีการก าหนดโครงสร้างและระบบการใช้อ านาจรัฐใหม่      มีการกระจายอ านาจ การ
ตัดสินใจลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจน และมีรายงานประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
ระดับองค์กร หมายถึง ผู้บริหารต้องทบทวนงานในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อพิจารณาถ่ายโอนงานที่
ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชนท าได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าออกไป เลือกน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนภายในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนภายในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 120 คน 
 วิธีการวิจัย  
 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดย
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นภายในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา แล้วก าหนดเป็น
กรอบปัจจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
 2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่ก าหนดในข้อ 1 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล  ของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบปลายปิด จ าแนกตาม เพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และรายได้ 
ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)    
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 32 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีลักษณะเป็นปลายเปิด
ให้เลือกตอบโดยเสรี 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่น ามาประกอบการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลัก
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา สามารถตอบค าถามการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้จาก 2 
แหล่งดังต่อไปนี้  
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  เก็บข้อมูลภาคสนามโดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้
แบบสอบถามบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนทั้งหมด 120 คน  
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต าราเอกสารทางวิชาการ สารนิพนธ์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
65 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 52.5  ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 55 มีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 
 2. ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
  ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74 ) เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติราชการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ าแนกตามรายด้าน ดังนี้ 
  2.1 ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ด้านหลักนิติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01 ) 
  2.2 ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ด้านหลักคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11 ) 
  2.3 ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ด้านหลักความโปร่งใส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94 ) 
  2.4 ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ด้านหลักการมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.29 ) 
  2.5 ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ด้านหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.35 ) 
  2.6 ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ด้านหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74 ) 
 
 3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก ธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ การจ าแนกตาม  เพศ , อายุ , ระดับ
การศึกษา , ต าแหน่ง ,ประสบการณ์ท างาน ด้วยสถิติ T – test และ F – test 
 จ าแนกตามเพศ  
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก ธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน       มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 จ าแนกตามอายุ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก ธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก ธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก ธรรมาภิบาลโดยรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จ าแนกตามต าแหน่ง 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก    ธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและพิจารณาเป็น  รายด้านไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จ าแนกตามประสบการณ์ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลัก    ธรรมาภิ
บาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและพิจารณาเป็น   รายด้านไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 4. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค พบว่า ผู้บังคับบัญชาบางคนยังมีการปฏิบัติสองมาตรฐานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือมีการเลือกปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติราชการยังขาดความเป็นธรรมอยู่ 
และบุคลากรบางคนยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอยู่ 
  ข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นกลาง ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่มีเส้นสาย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ หรือหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ควรเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเท และเสียสละ 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผู้บังคับบัญชาควรมีความยุติธรรมในการประเมินตัวชี้วัดเพื่อการพิจารณา
เพิ่มขั้นเงินเดือน ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรรู้จักช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการปลูกจิตส านึก
รับผิดชอบเสมือนเป็นของตนเอง ควรมีการปลูกฝังให้บุคลากรตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในระดับการวางแผนและระดับ
นโยบาย   
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการบริหารราชการตาม
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 หมวด 4 หน้าที่ชนชาวไทย มาตรา 74 ก าหนดให้ 
 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง 
ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคล
ดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองได้ 
 รวมทั้งรัฐบาลได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดย
ยึดหลักตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อสนองนโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อน ามาพิจารณาระดับการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายด้าน
จะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านหลักนิติธรรม จากการศึกษา พบว่า ในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา บริหารราชการหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
การปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน การบริหารงาน การสั่งการก็เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย มีการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเชิญวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์ด้าน
กฎหมายมาบรรยาย เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรเคารพกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับ อีกทั้งยังมีการ
ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่การเงินการคลังงบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่อ่ืนให้ปฏิบัติราชการ
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ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  สร้าง
ความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องยอมรับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งหลักปฏิบัติที่ได้ร่วมกันก าหนดขึ้นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะผู้บริหาร จะต้องคอยก ากับดูแล ส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม อันจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่าง  ๆ ของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาล าพึง 
ธีรปัญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554) ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน     
นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ที่พบว่า ในการบริหารงานของโรงเรียนใช้การบริหารงาน
ธรรมาภิบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า บุคลากรได้ท าตามความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ
การบริหารกิจการนักเรียน เป็นไปตามระเบียบของทางหน่วยงาน  โดยการปกครองนักเรียน มีการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการ
บริหารงานวิชาการ ซึ่งเน้นความเป็นธรรม ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
เคารพกฎ ระเบียบ และกฎหมาย การบริหารงานธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ และการบริหารงานอาคารสถานที่ตามระเบี ยบของทางราชการ และ
ผลงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารส านักงานเขตบางกอกน้อยให้
ความส าคัญในการบริหารงานซึ่งเน้นความเป็นธรรมตามระเบียบ ข้อกฎหมายของทางราชการ เพื่อ
ปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตบางกอกน้อย เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย 
 หลักคุณธรรม จากการศึกษา พบว่า ในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา บริหารราชการหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
การปฏิบัติราชการตามหลักคุณธรรมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารมี
ความเป็นธรรมในการพิจารณาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความสุจริตบน
พื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม มีความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน มีการลงโทษทางวินัยกับ
บุคลากรที่กระท าความผิด บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละและอุทิศตนเพื่อให้งาน 
สอดคล้องกับ พระมหาล าพึง ธีรปัญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554) ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การใช้หลักคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ให้การสนับสนุน
บุคลากรอย่างทั่วถึง บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยการรณรงค์จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีคุณธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนตามนโยบายของหน่วยงาน  
นอกจากนี้ก็ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานความสัมพันธ์ชุมชน โดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์   
การบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักคุณธรรมมีภาวะความเป็นผู้น า และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
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แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา บริหารงานอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย สะอาด 
สวยงาม มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี และผลงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ที่ศึกษาวิจัย 
เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร พบว่า 
บุคลากรของส านักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  
มีความซื้อสัตย์สุจริตยึดมั่นศีลธรรมและจริยธรรมการบริหารงานตามหลักคุณธรรม 
 หลักความโปร่งใส จากการศึกษา พบว่า ในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา บริหารราชการหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
การปฏิบัติราชการตามหลักความโปร่งใสของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการ
เผยแพร่สื่อสาร และท าความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน และสาธารณชนโดยทั่วไป มีการกระจายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างเปิดเผย
ให้แก่บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่เข้มแข็ง และมีการ
สร้างวัฒนธรรมในการท างานด้วยการตรวจสอบตัวเอง    มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 
และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน กระบวนการคัดสรรบุคลากรเข้ามาท างาน
ไม่มีการใช้เส้นสาย และปราศจากระบบอุปถัมภ์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาล าพึง ธีรปัญฺโญ (เพ็ญภู่) 
(2554) ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า การบริหารงานกิจกรรมต่าง ๆ มีการสรุปเปิดเผยต่อคณะบุคลากรและผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนก็ใช้หลักธรรมมาภิบาลอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนให้ความส าคัญในเร่ืองการบริหารงานบุคลากรด้วยความโปร่งใส  แสดงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นอันดับแรกของการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่บุคลากรในองค์กรและ   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย และผลงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง       
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า  
บุคลากรของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ประชาชนในเขตบางกอกน้อย 
 หลักการมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า ในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา บริหารราชการหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
การปฏิบัติราชการตามหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และปรับปรุงการปฏิบัติงานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานมีการประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และมีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับวางแผน บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในระดับนโยบายและแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ  บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับกิจกรรมและโครงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
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เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาล าพึง ธีรปัญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554) ที่
ศึกษา เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่า มีการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้บริหารมีภาระงานอ่ืน เช่น การ
สัมมนา ดูงาน และงานที่ทางหน่วยงานระดับสูงมอบหมายแบบเร่งด่วนจึงไม่สามารถดูแลในด้านนี้
ได้อย่างเต็มที่ ส่วนครูผู้สอนมีการบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกงาน  ซึ่ง
ในการบริหารงานสถานศึกษานี้ ผู้ริหารงานและบุคลากรต้องมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของคณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาได้มีโอกาสร่วมวางแผน ก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วม
ตัดสินใจ ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม เป็นการช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการท างาน หรือมีอุปสรรคในการ
ท างานน้อยลง หรือท าให้สุขภาพขององค์กรเข้มแข็งขึ้น และผลงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง 
(2554) ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง     การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วมในข้อส านักงานเขตบางกอกน้อย
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ส่วนข้ออ่ืน
อยู่ ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ  แสดงให้ เห็นว่าบุคลากรของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการในการจัด
กิจกรรมร่วมของรัฐ 
 หลักความรับผิดชอบ จากการศึกษา พบว่า ในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา บริหารราชการหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า การปฏิบัติราชการตามหลักความรับผิดชอบของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีการน าโครงการ กิจกรรม แผนงานที่แถลงไว้ไปด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทราบถึงดัชนีชี้วัด และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน และมีการวางแผนส ารองในกรณีที่เกิดปัญหา บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม พร้อมรับการตรวจสอบ ผู้บริหารมีการสื่อสารและท าความ
เข้าใจในเร่ืองของแผนรวมของหน่วยงานแก่บุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหา
ล าพึง ธีรปัญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554) ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน     
นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การให้บริการต่างๆ ของโรงเรียนให้ด้วยความ
รับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรโรงเรียน งานของโรงเรียน ส่วนครูผู้สอนใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหาร
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน การนิเทศ การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ มีการบริหารกิจการนักเรียน อาคารสถานที่ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
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และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบ การบริหารด้วยหลักความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนเป็น
ผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ที่
ศึกษา เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 
พบว่า บุคลากรของส านักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการ
บริหารงานและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
 หลักความคุ้มค่า จากการศึกษา พบว่า ในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา บริหารราชการหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
การปฏิบัติราชการตามหลักความคุ้มค่าของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานมี
การบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงาน มีการรณรงค์ให้บุคลากร
ประหยัดพลังงานในหน่วยงานมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ผลงานที่ได้รับ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย  เพื่อช่วยลด
ต้นทุนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาล าพึง ธีรปัญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554) ที่ศึกษา 
เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์  
พบว่า โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวมและโรงเรียน มีการรณรงค์ให้ครูผู้สอนเห็นคุณค่าและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ       
การบริหารงานอาคารสถานที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร นักเรียนตลอดจน
ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนครูผู้สอนมีระดับการบริหารงาน การบริหารด้วยหลักความคุ้มค่านี้มี
ความส าคัญมากเช่นกัน การบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้งบประมาณ  การใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดและคุ้มค่าของสถานศึกษาซึ่งได้รับจากงบประมาณของทางราชการ และเงิน
สนับสนุนจะต้องใช้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า อันส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) 
ที่ศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า บุคลากรของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความส าคัญในการใช้จ่าย
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษา เร่ือง การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการบริหารราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนี ้  
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 1. ในเชิงนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อให้
หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล           
ทั้ง 6 หลัก คือ  
  1.1 หลักนิติธรรม ควรมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
และต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรมด้วย 
  1.2 หลักคุณธรรม ควรมีการจัดอบรมและรณรงค์ให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการด้วยความสุจริต สร้างจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ราชการบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม 
มุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวม สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
  1.3 หลักความโปร่งใส ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานให้แก่สาธารณชนโดยทั่วไป 
  1.4 หลักการมีส่วนร่วม ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับวางแผน และระดับนโยบาย 
ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงานกันอย่างมีระบบ 
  1.5 หลักความรับผิดชอบ ควรมีการน าโครงการ กิจกรรม แผนงานที่แถลงไว้ไป
ด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติราชการที่ตนเองได้ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนและหน้าที่ต่อสังคม  
  1.6 หลักความคุ้มค่า ควรมีการวางอัตราก าลังของบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงาน มี
การรณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานในหน่วยงาน มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลงานที่ได้รับ 
 2. ในเชิงปฏิบัติ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก แต่ก็ควรมี
มาตรการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรแต่ละส านักอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 เพื่อให้การศึกษาวิจัยเร่ืองการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ควรด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
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เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้
ดียิ่งขึ้น รวมทั้งควรศึกษาวิจัยถึงตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ให้
มีความชัดเจน และครอบคลุม เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ภาวะผู้น ากับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นต้น เพื่อให้ทราบตัวแปรที่มีผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
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