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บทคดัย่อ 

          การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมก าลังพลทหารบก  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมก าลังพลทหารบก จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ จ านวนปีที่รับราชการ 3. เพื่อศึกษาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของกรมก าลังพลทหารบก   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นข้าราชการ กรมก าลังพลทหารบก จ านวน 317 คน เคร่ืองมือ   
ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของข้าราชการกรมก าลังพลทหารบก และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตัวเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ T-test  และ F-test  และก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่น (ระดับนัยส าคัญ) ที่ 0.05   
  ผลการศึกษาพบว่า  สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง
สูงว่าเพศชาย คือ เพศหญิงร้อยละ 57.63 และเพศชายร้อยละ 42.37 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช่วงอายุ  31 – 40 ปี     สูงที่สุดร้อยละ42.37 รองลงมา 20 – 30 ปี ร้อยละ  32.77 และช่วงอายุ 41 – 50 
ปีและ 51 – 60 ปี ตามล าดับ ส าหรับระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นระดับปริญญาตรี
สูงที่สุด คือร้อยละ 53.68  รองลงมาคือระดับปริญญาโทร้อยละ 22.03  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 21.47 และสูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 2.82 ตามล าดับ ซึ่งผู้ท าแบบสอบถามแบ่งชั้นยศออกเป็น 2 
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ประเภท คือนายทหารสัญญาบัตร ร้อยละ 54.8 และนายทหารชั้นประทวน ร้อยละ 49.2 ส าหรับช่วง
อายุการท างานนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม อายุการท างาน  1 – 10 ปี สูงที่สุดร้อยละ40.68 รองลงมา 11 
– 20 ปี ร้อยละ  28.81 และช่วง 21 – 30 ปีและสุดท้ายช่วงอายุการท างาน 30 ปี ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกรมก าลัง
พล ทหารบก ทั้ง 10 ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็น ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยู่
ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยถึง 4.04 ซึ่งอยู่ในระดับสูง แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริหาร
องค์การตามหลักธรรมาภิบาล ชี้ให้เห็นถึงความคิดเห็นของคนในองค์กรว่ามีความคิดเห็นต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน และแสดงให้เห็นว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า
องค์กรมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลค่อยข้างสูง แต่ต้องมีการพัฒนาหลักการมีส่วนร่วม/การ
มุ่งเน้นฉันทามติ และหลักประสิทธิผล / คุ้มค่า มากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นเกี่ยวกับ 2 หลักนี้น้อยกว่าหลักธรรมาภิบาลอ่ืนๆ  
 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็น การบริหารงาน หลักธรรมาภิบาล กรมก าลังพลทหารบก 
 

ABSTRACT       

      This study aims to 1. The opinion level of Official to the administration according to 
good governance principle of Directorate of Personnel (DOP). 2. The comparison of Official 
opinion to DOP's good governance. Classified with personal basic factor, gender, age, education 
level, ranks and years in miliraty services. 3. The problem solving solution and obstracle of good 
governance practice of DOP. The samples used for this study are 317 of Directorate of personnel 
officials. Tools for this study consists of a questionnaire of personal data, opinion level of Official 
to the administration according to good governance principle, comments and suggestions. 
Educator working on Data collection method by distribute and collect by my own. The statistic 
used for data analysis are frequency distribution, percentage, average, standard deviation, t-test,   
f-test and configure confidence level is 0.05. 
 The results of this study,  overall of questionnaire answerer are 57.63 percent of female 
and 42.37 percents of male. Highest range of age is 31 - 40 years old (42.37 percent), second 
range is 20 - 30 years old (32.77 percent), third range is 41 - 50 years old and the last is 51 - 60 
years old. The highest education level of questionnaire answerer is undergraduate (53.68 percent), 
second is Post graduate (22.03 percent), lower graduate (21.47 percent) and doctoral (2.82 
percent). The questionnaire answerer devided by ranks are 54.8 percents of Commission officers 
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and 49.2 percents Non-Commission officer.The higher length of military service is 1 - 10 years 
(40.68 percent), second is 11 - 20 years (28.81 percent), third is 21 - 30 years and the last is over 
30 years. 
 The results of officials opinion to good governance principle of DOP in all 10 factors 
shown of the overall are high rate (average 4.04) that's mean the management of DOP working on 
a Good governance principle, the officiasl of DOP ared realized. But had to develope the 
principle of sharefully, consensus and efficientcy.  

 
 

Keywords : The Opinion,   Administration,  Good Governance, Directorate of  Personnel 
 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม รวมทั้งการบริหารงานของภาครัฐและเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย เพราะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว อินเทอร์เน็ต
เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น รัฐบาล (Government) ได้มีปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับภาคสาธารณะภาคประชาชน
มากยิ่งขึ้น ความทันสมัยของภาคเอกชนก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่การพัฒนาปรับปรุงของระบบ
ราชการเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดความไม่สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 กรมก าลังพลทหารบก เป็นหน่วยงานฝ่ายเสนาธิการหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก           
ที่ รับผิดชอบเสริมสร้างความพร้อมรบด้านก าลังพลทั้งปวง มีหน้าที่  วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนก าลังพล การเตรียมพล         
การจัดการก าลังพล การปกครองก าลังพล การบริการ สิทธิและขวัญก าลังพล การศึกษาและพัฒนา
ความรู้ของก าลังพล งบประมาณการก าลังพล การสารสนเทศก าลังพล การวิเคราะห์และประเมินค่า
ก าลังพล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพลอ่ืน ๆ ทั้งปวง ตลอดจนแนะน าและก ากับดูแลฝ่าย
กิจการพิเศษในสายงานก าลังพลและหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของกองทัพบก  โดยมีเจ้ากรม
ก าลังพลทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ดังนั้น กรมก าลังพลทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
หลักที่ท างานด้านก าลังพล ด้านความมั่นคง  จึงต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองก าลังพล 
การศึกษาความคิดเห็นของก าลังพล เพื่อต้องการทราบถึงระดับความคิดเห็น  เพื่อที่จะต้องน าไป 
ปรับเปลี่ยน และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถรองรับกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในอนาคตได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะถูกควบคุม ปกครอง จัดการ และ ตรวจสอบ โดยประชาชน 
ในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริงของประเทศต่อไป  

  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของกรมก าลังพลทหารบก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของกรมก าลังพลทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ จ านวน
ปีที่รับราชการ  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของกรมก าลังพลทหารบก    

 
สมมติฐานการศึกษา 
 1. ข้าราชการกรมก าลังพลทหารบกที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
 2. ข้าราชการกรมก าลังพลทหารบกที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
 3. ข้าราชการกรมก าลังพลทหารบกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
 4. ข้าราชการกรมก าลังพลทหารบกที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
 5. ข้าราชการกรมก าลังพลทหารบกที่มีจ านวนปีที่รับราชการต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

 
ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกรมก าลังพล
ทหารบกครั้งนี้ ผู้ศึกษาจ าแนกขอบเขตของการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การศึกษาคร้ังนี้ เลือกใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปรียบเทียบคุณลักษณะ
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ส่วนบุคคลของข้าราชการกรมก าลังพลทหารบก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ และจ านวน
ปีที่รับราชการ 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 การศึกษาคร้ังนี้มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร
ประทวน สังกัดกรมก าลังพลทหารบก จ านวน 317  คน  ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร  
 3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables)  ได้แก่  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ และจ านวนปีที่รับราชการ 
 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความคิดเห็นของข้าราชการต่อหลัก  
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการ
ส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Management) ประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และ
หลักการตอบสนอง (Responsive) 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบ ด้วยหลัก
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส  
(Transparency)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity) 3) ประชารัฐ 
(Participatory State) ประกอบด้วยหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) และหลักการมีส่วน
ร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)  4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  
(Administrative Responsibility) ประกอบด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)  
(ส านักงาน ก.พ.ร., 2555) 
 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม ในช่วงเดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
ถึง เดือน เมษายน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
  1. ท าให้ทราบความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กรมก าลังพลทหารบก อันน าไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกรมก าลังพลทหารบก  จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ และจ านวนปี
ที่รับราชการ 
  3. ท าให้ทราบความคิดเห็น แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของกรมก าลังพลทหารบก     
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กรอบแนวคดิการศึกษา        
  
                          ตัวแปรต้น                                                             ตัวแปรตาม      
               (Independent Variables)                                         (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

วธิีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กรมก าลังพลทหารบก เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)   มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมก าลังพลทหารบก   
เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กรมก าลังพลทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ จ านวนปี
ที่รับราชการ เพื่อศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ
หนทางที่เหมาะสม ของข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมก าลังพล
ทหารบก   ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระดับชั้นยศ 
5. จ านวนปีที่รับราชการ 
 
     

1. หลักประสิทธิภาพ  
2. หลักประสิทธิผล/คุ้มค่า    
3. หลักการตอบสนอง   
4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  
5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส  
6. หลักนิติธรรม    
7. หลักความเสมอภาค 
8. หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ   
9. หลักการกระจายอ านาจ 
10. หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาล ปัจจัยส่วนบุคคล     
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ก าลังพล สังกัดกรมก าลังพลทหารบก 
ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จ านวน 188 นาย และนายทหารประทวน จ านวน 129 นาย         

จ านวนทั้งสิ้น 317 นาย 
 2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 177 นาย ซึ่งได้จากการก าหนดตัวอย่างตามสูตรของ 
Yamane (Yamane 1967 : 35)  

 3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ ให้ได้จ านวน 177 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2538 , หน้า 90) 
  3.1 จากประชากรข้าราชการทหาร สังกัดกรมก าลังพลทหารบก  จ านวน  317  นาย 
ต้องการกลุ่มตัวอย่าง 177 นาย น ามาเปรียบเทียบสัดส่วน เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของก าลังพล 
กรมก าลังพลทหารบก  
  3.2 เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างของก าลังพล กรมก าลังพลทหารบกแล้ว จะใช้การสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาโดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 :   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของก าลังพล  กรมก าลังพล
ทหารบก  โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ จ านวนปีที่รับราชการ 

 ตอนที ่2  :  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของกรมก าลังพลทหารบก  ประกอบด้วย  
 1) หลักประสิทธิภาพ   
 2) หลักประสิทธิผล / คุ้มค่า  
 3) หลักการตอบสนอง   
 4) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้   
 5) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส   
 6) หลักนิติธรรม   
 7) หลักความเสมอภาค   
 8) หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ   
 9) หลักการกระจายอ านาจ   
 10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
 ตอนที ่3  : แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า  สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงสูงว่าเพศชาย คือ เพศหญิงร้อยละ 57.63 และเพศชาย
ร้อยละ 42.37  
 2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วงอายุ  31 – 40 ปี สูงที่สุดร้อยละ42.37 รองลงมา 20 – 
30 ปี ร้อยละ  32.77 และช่วงอายุ 41 – 50 ปีและ 51 – 60 ปี ตามล าดับ  
 3. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นระดับปริญญาตรีสูงที่สุด คือร้อยละ 53.68  
รองลงมาคือระดับปริญญาโทร้อยละ 22.03  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.47 และสูงกว่า
ปริญญาโท ร้อยละ 2.82 ตามล าดับ  
 4. ผู้ท าแบบสอบถามแบ่งชั้นยศออกเป็น 2 ประเภท คือนายทหารสัญญาบัตร ร้อยละ 54.8 
และนายทหารชั้นประทวน ร้อยละ 49.2 ส าหรับช่วงอายุการท างานนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม อายุการ
ท างาน  1 – 10 ปี สูงที่สุดร้อยละ40.68 รองลงมา 11 – 20 ปี ร้อยละ  28.81 และช่วง 21 – 30 ปีและ
สุดท้ายช่วงอายุการท างาน 30 ปี ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกรม
ก าลังพลทหารบก ทั้ง 10 ด้าน พบว่า  
 ในภาพรวมมีความคิดเห็น ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยถึง 
4.04 ซึ่งอยู่ในระดับสูง แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
ชี้ให้เห็นถึงความคิดเห็นของคนในองค์กรว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไม่
แตกต่างกัน  
 แสดงให้เห็นว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าองค์กรมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่อยข้างสูง แต่ต้องมีการพัฒนาหลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ และหลักประสิทธิผล / 
คุ้มค่า มากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 2 หลักนี้น้อยกว่าหลัก       
ธรรมาภิบาลอ่ืนๆ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
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 1. ด้านหลักประสิทธิภาพ  กรมก าลังพลทหารบก ควรน าเทคนิค เทคโนโลยี กระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับงาน การน าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลัก
ในการบริหารงาน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านหลักประสิทธิผล  กรมก าลังพลทหารบก ควรมีการติดตาม และประเมินผล        
เพื่อปรับปรุง วางแผน ระบบการท างาน การแก้ปัญหา การปฏิบัติงานของก าลังพล 
 3. ด้านหลักการตอบสนอง กรมก าลังพลทหารบก ควรจัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบและขั้นตอน ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด าเนินงานที่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชน สร้างความเชื่อมั่น และคาดหวังความส าเร็จได้ 
 4. ด้านหลักภาระรับผิดชอบ/ตรวจสอบได้ กรมก าลังพลทหารบก  ควรเพิ่มการพิจารณา
มอบหมายงานให้กับข้าราชการ กรมก าลังพลทหารบก รับผิดชอบเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  
เพื่อที่ข้าราชการ กรมก าลังพลทหารบกจะได้พอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. ด้านหลักความเปิดเผย/โปร่งใส กรมก าลังพลทหารบก ควรมีระบบบริหารจัดการด้าน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินผลงานของบุคคลากรที่
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
 6. หลักนิติธรรม ผู้บังคับบัญชา บริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม ควรพิจารณาเปิด
โอกาส  ให้ข้าราชการ กรมก าลังพลทหารบกได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และพิจารณา
เพิ่มการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ปัจจุบัน ให้ปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย ความรู้ ความสามารถ เช่น การ
สอบแข่งขันเพื่อเลื่อนยศ ต าแหน่ง ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. หลักความเสมอภาค ผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดย
เท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไข
ปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน   
 8. ด้านหลักการมีส่วนร่วม กรมก าลังพลทหารบก ควรเปิดโอกาสให้ก าลังพลมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน   มีการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 
 9. หลักการกระจายอ านาจ ควรมีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน มีการก าหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพ  
 10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม ควรมีการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับ 
ก าลังพลของหน่วย ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีความ
เมตตากรุณา โอบอ้อม อารี 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. กรมก าลังพลทหารบก ควรจัดท าแผนตามหลักธรรมาภิบาล อย่างในความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมก าลังพลทหารบก อันน าไปสู่การ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. การรับฟังปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา และปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. กรมก าลังพลทหารเป็นหน่วยงานความมั่นคง  จึงจ าเป็นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่
แน่นอน 
 4. หลักธรรมาภิบาลทั้ ง  10 ข้อนั้น เป็นหลักที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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