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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เคร่ืองมือศึกษาเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่  บุคลากรที่ เป็นข้าราช การ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาด าเนินงาน ที่ปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 232 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติทดสอบที 
และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบบุคลากรที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุงานแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นอายุ ส่วนปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เช่น  ขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในทุกระดับ บุคลากร
บางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การติดตามและประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการบริหารงานยังไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่บรรจุใหม่ ยังไม่เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล 
เป็นต้น 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were : to study the personal opinion toward the 
administration in Accordance with good governance of Office of the Permanent Secretary, to 
compare the personal opinion toward the administration in Accordance with good governance of 
Office of the Permanent Secretary, to study the problems, the obstacles and recommendation to 
the administration in Accordance with good governance of Office of the Permanent Secretary. 

The research results were Educational tools are questionnaires. The samples were Civil 
servants permanent employee Government employees part time employee Working in the Office 
of the Permanent Secretary number 232 people Statistics used in analysis include test statistics 
The opinions of personnel towards the administration under the good governance of the Office of 
the Permanent Secretary the overall level is very high, Results of personnel comparison with 
personal factors include sex Position Education income per month And age difference Have 
opinions on administration according to good governance principles of the Office of the 
Permanent Secretary, not different except age Problem section barrier About the governance of 
the Office of the Permanent Secretary About the governance of the Office of the Permanent 
Secretary such as lack of participation from personnel at all levels. Some personnel do not accept 
the change Monitoring and evaluation to improve the management process is not effective New 
packing I do not understand the principles of good governance etc. 
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บทน า 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเป็นไปในอัตราเร่งที่มากขึ้นทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตข้างหน้า ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้งจะมีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่าในอดีตที่ผ่าน
มา และจากประสบการณ์ในอดีตที่ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศนับเป็นบทเรียนส าคัญที่บ่งบอกให้รู้
ว่าเมื่อใดที่ประเทศไม่มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ย่อม
เกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ประเทศใดที่มีการเตรียมความพร้อมได้มากกว่าย่อมสามารถเผชิญและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ดังนั้นจึงพบว่าในเวลานี้และในอนาคต



ข้างหน้าประเทศต่าง ๆ ก าลังให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความ
แข่งแกร่งให้กับประเทศชาติของตนในอันที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกได้
อย่างทันสถานการณ์ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อสามารถยืนหยัดได้ในเวทีโลกเช่นเดียวกับประเทศ
อ่ืนๆ 

ภายหลังจากที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังรุนแรงและเป็นต้นเหตุ
แห่งความเสียหายทั้งในประเทศและลามเป็นวงกว้างสู่ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเมื่อปี พ.ศ. 2540 นั้น 
จึงเป็นสิ่งตอกย้ าถึงความจ าเป็นที่ต้องบูรณะและสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้นใหม่ทั้งใน
ภาครัฐและองค์กรเอกชน เพื่อสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพและสันติ ตอบสนองความต้องการการ
บริการของรัฐเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาของประเทศที่สะสมมานานและสร้างศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนเอง โยจะต้องปรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลและระบบราชการมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ตามกระแสประชาธิปไตยและกระแสโลกาภิวัตน์ได้ทันการอย่างเป็นระบบ เป็นที่ทราบกันดีว่าแนว
ทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาของประเทศไทยเราเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมโดยละเลยผลกระทบที่ทีต่อต้นทุนทางสังคมซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของชุมชนและครอบครัว กระประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์ได้กระทบเศรษฐกิจ 
สังคม ความคิด  ความเชื่อของประชาชน ท าให้คนไทยจ าเป็นต้องทบทวนทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ ก าหนดบทบาทใหม่ที่เหมาะสมของภาครัฐในการท างานเพื่อประชาชน และก าหนด
บทบาทของภาครัฐในการผนึกก าลังกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ระบุว่า ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน
ด้านการบริหารงานและบุคคล ในส่วนการบริหารจัดการภาครัฐ ต้องมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พุทธศักราช 2476 ซึ่งแบ่งส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมเป็น 2 หน่วยงานคือ ส านักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมาในปีเดียวกันได้มีการจัดวาง
ระเบียบราชการเสียใหม่เพื่อให้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 ให้ด าเนิน
ไปโดยสะดวก ตามที่ปรากฏพระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการส านักงานและกรมใน
กระทรวงยุติธรรม พุทธศักราช 2476 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการในส านักงานปลัดออกเป็น 5 กอง 
ได้แก่ กองกลาง กองคลัง (ข้าราชการกระทรวงการคลัง) กองการเบ็ดเตล็ด กองรักษาทรัพย์ กอง
หมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่ วไปของกระทรวงและ



ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการกระทรวง อ านาจหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานธุรการของศาลยุติธรรมเสนอแนะนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรี จัดท าแผนแม่บทกระทรวง การ
บริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ์และด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงฯ  

จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้องการมี
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การอ านวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชนต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง 
“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” เพื่อน าผลการศึกษาที่
ได้ไปพัฒนาการบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

   

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยใช้เกณฑ์และวิธีการตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ได้แก่ หลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผอดชอบ/ สามารถตรวจสอบได้ 
หลักเปิดเผย/ โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจาย
อ านาจ และหลักคุณธรรม/ จริยธรรม 



ขอบเขตด้านประชากร ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาด าเนินงาน ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม จ านวน 555 คน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ท าให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ท าให้ทราบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
     (Independent Variables)                         (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ต าแหน่ง 
4. ระดับการศึกษา  
5. รายได้ต่อเดือน  
6. อายุงาน 

 

 

 

 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. หลักประสิทธิภาพ  
2. หลักประสิทธิผล  
3. หลักการตอบสนอง  
4. หลักภาระรับผิดชอบ/ สามารถ
ตรวจสอบได้  
5. หลักเปิดเผย/ โปร่งใส  
6. หลักนิติธรรม  
7. หลักความเสมอภาค  
8. หลักการมีส่วนร่วม  
9. หลักการกระจายอ านาจ  
10. หลักคุณธรรม/ จริยธรรม 



สมมติฐานการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนแนวคิดวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และก าหนดสมมติฐาน 
ดังนี ้

1. บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แตกต่างกัน 

2. บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แตกต่างกัน 

3. บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แตกต่างกัน 

4. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แตกต่างกัน 

5. บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แตกต่างกัน 

6. บุคลากรที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แตกต่างกัน 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantiative Research) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมา
ด าเนินการ ที่ปฏิบัติงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 555 คน กลุ่มตัวอย่างมาจาก
ประชากรโดยก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดย
ก าหนดขนาดตัวอย่างจากการค านวณของ Taro Yamane จ านวน 555 คน ได้มาโดยท าการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมาตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตลอดจนการรวบรวมข้อมูฃจากหนังสือและเอกสารต่ าง ๆ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ



แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยก าหนดเกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open ended Question) ให้เลือกตอบแบบเสรี  
 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตารางเอกสารทางวิชาการวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหา
ค่าร้อยละ 
 

ผลการศึกษา 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.70 , อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
48.30 , ต าแหน่งข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 40.10 , การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.10 , 
รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.50 และมีอายุงานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
57.80 
 2. ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นราย
ด้าน พบว่า หลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.94) รองลงมา หลักนิติธรรม 
(ค่าเฉลี่ย = 3.90) หลักการตอบสนอง (ค่าเฉลี่ย = 3.89) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (ค่าเฉลี่ย = 3.87) หลัก
ประสิทธิผล (ค่าเฉลี่ย = 3.84) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.81) หลักความพร้อมรับผิด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) หลักประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) หลักการกระจายอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 3.73) และ
หลักการมีส่วนร่วม (ค่าเฉลี่ย = 3.69) 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 พบว่า พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 



สมมติฐานที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 4 พบว่า ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 5 พบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานที่ 6 พบว่า บุคลากรที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

1. จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า หลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา หลักนิติธรรม 
หลักการตอบสนอง หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักประสิทธิผล หลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักความ
พร้อมรับผิด หลักประสิทธิภาพ หลักการกระจายอ านาจ และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านหลักนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีการก ากับ
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นตามพันธะสัญญาที่ก าหนดไว้ มากที่สุด  

2. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงาน
ของมคีวามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นอย่างดี มากที่สุด  



3. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ มากที่สุด 

4. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักความพร้อมรับผิด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ในการปฏิบัติงาน
ทุกหน่วยงานสามารถตอบค าถามและชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบได้เมื่อมีข้อสงสัย 
มากที่สุด 

5. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักเปิดเผย/โปร่งใส  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา มากที่สุด 

6. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า  บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและไม่เลือกปฏิบัติ มากที่สุด 

7. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานให้
ความส าคัญกับบุคลากร เพศชายและเพศหญิงโดยเท่าเทียมกัน มากที่สุด 

8. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีการ
มอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานย่อยและบุคลากรระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนในการตัดสินใจเพื่อน าไป
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานและกระจาย
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงาน มากที่สุด 

9. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีการน า
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้น มากที่สุด  

10. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักคุณธรรม/จริยธรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดถือระเบียบวินัยและหลักจรรยาบรรณของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน มากที่สุด 

2. จากการเปรียบเทียบบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนบุคลากรที่มีอายุ



ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรที่มีช่วงอายุ 31-40 ปี จะมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ท า
ให้มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ(หาญกุล) (2557) ได้
ศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้(ต่อเดือน) พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรให้ทุกหน่วยงานมีการเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบและปรับปรุง

ข้อมูลสารที่จ าเป็นให้มีความถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ 
4. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็นและน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
5. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น
และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาให้ทุก
หน่วยงานมีการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง  

6. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักประสิทธิผล ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบและมีมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาให้ทุกหน่วยงานมี
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 



7. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักการตอบสนอง  ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและ
มีระบบการจัดการข้อเรียกร้องที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาให้ทุก
หน่วยงานเพิ่มช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและมีระบบการจัดการข้อเรียกร้องที่เหมาะสม 

8. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักความพร้อมรับผิด ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาให้ทุก
หน่วยงานมีระบบการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากขึ้น 

9. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักเปิดเผย/โปร่งใส ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาให้ทุกหน่วยงานเพิ่มระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน 

10. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักนิติธรรม ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
ผู้บริหารควรเพิ่มการอบรมให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 

11. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักความเสมอภาค ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีการปฏิบัติและให้บริการกับ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารพิจารณาให้
ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติและให้บริการกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน 

12. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักการกระจายอ านาจ ผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานมีการถ่ายโอนภารกิจ 
หน้าที่ อ านาจและทรัพยากรส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาให้ทุกหน่วยงานมีการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่ อ านาจและ
ทรัพยากรส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม 

13. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน 

14. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม : หลักคุณธรรม/จริยธรรม อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรมีความก้าวหน้า



ในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามตามหลักธรรมาภิบาลของ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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