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วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (2) เพ่ือเปรียบเทียบความ

คิด เห็น เ ก่ี ยว กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน และ (3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 364 คน 

เครื่องมือท่ีใชวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การ

แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการวิเคราะห (T-

test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F – test)  ถาพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffe)    

ผลของการวิจัยพบวา:   

1) บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ท่ีตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มีดังตอไปนี้ (1) ดานหลัก

ความคุมคา (2) ดานหลักคุณธรรม (3) ดานหลักการมีสวนรวม (4) ดานหลักนิติธรรม (5) ดานหลัก

ความรับผิดชอบ และ (6) ดานหลักความโปรงใส ตามลําดับ   

2) การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 

ยกเวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษา และตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมท้ัง 6 ดาน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

3) ขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา (1) หลักนิติธรรม หมายถึง กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ควรมีความทันสมัย เปนธรรม/ยุติธรรมท่ีชัดเจนและรัดกุม เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และมีความเหมาะสมกับคนในแตละรุน (generation) โดยเนนการบังคับใชและการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอยางจริงจัง ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม (2) หลักคุณธรรม ควรเริ่มจากตัวเรา ทําตนเองให

เปนแบบอยางกอน และใหความสําคัญเรื่องความซ่ือสัตย ระเบียบวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพเปน

อยางยิ่ง โดยมีการสงเสริมเรื่องคุณธรรม/ความซ่ือสัตย และมีหนวยงานท่ีตรวจสอบอยางตอเนื่อง ควร

มีการวางกฎระเบียบท่ีทันสมัยและบทลงโทษอยางจริงจังเขมงวดมากข้ึน เพ่ือปองกันการทุจริต 

ตลอดจนผูนําหรือผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามศาสตรพระราชา (3) 

หลักความโปรงใส ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ใหคนท่ัวไปทราบ เริ่มจากการตรวจสอบขอมูลกอนเผยแพรประชาสัมพันธ โดยมีรูปแบบ

คณะกรรมการดําเนินงานตาง ๆ พิจารณาเปนองคคณะ และมีองคกรกลางในการดูแลตรวจสอบ 

นอกจากนี้ ควรมีชองทางใหคนภายนอกเขาถึงขอมูล/ขาวสาร/ความรู ท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน (4) 

หลักการมีสวนรวม ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็นมีสวน

รวมรับรู/รับฟงปญหาตาง ๆ และมีคณะทํางานท่ีมาจากหลากหลายหนวยงานเขามาทํางานรวมกัน

เปนทีม (cluster) แลวก็จะนําไปพัฒนาปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหการบริหารมีประสิทธิภาพ 

(5) หลักความรับผิดชอบ ควรมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก รูหนาท่ีและมีความทุมเทใหกับงาน โดย

ถือประโยชนของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณเปนหลัก ในการแบงระดับความรับผิดชอบในการ

ทํางาน ตามสัดสวนของสายบังคับบัญชา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความรับผิดชอบตอสังคมภายนอก

ใหมากข้ึน และปรับแนวคิดระบบการทํางานใหสอดคลองกันระหวางคนหลายชวงวัย เพ่ือแกปญหา

ความตางของทัศนคติและระดับความรับผิดชอบของคนทํางาน และลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

(6) หลักความคุมคา สิ่งท่ีชวยใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด ไดแก การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมี

ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหมากยิ่งข้ึน ตลอดจนมีนโยบายการ

ประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีความปลอดภัย พรอมใชงานอยูเสมอ และมีการ

แบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน  
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 The objectives of this research were as follows; 1)to study administration in 

accordance with good governance for non-academic personnel of Mahidol University, 

2) to compare administration in accordance with good governance for non-academic 

personnel of Mahidol University based on their genders, ages, educational levels, and 

years of work, and 3)to study suggestions and guidelines in administration in 

accordance with good governance for non-academic personnel of Mahidol University. 

The data were collected from 364 samples by questionnaires and interviews, and 

then analyzed by frequency, mean, percentage, standard deviation, T-test, F-test and 

Scheffe's test. 

 The results of the study found that: 

 1) The opinion towards administration in accordance with good governance 

for non-academic personnel of Mahidol University was at a high level overall. In 

details, the highest level was on Value for Money, followed by Moral principles, 

Participation, The rule of law, Accountability, and Transparency respectively. 

 2) The non-academic personnel with different genders, ages and years of 

work had opinions to administration in accordance with good governance of Mahidol 

University indifferently, but those with different educational levels and work 

positions had different levels of opinions with statistically significant figure at 0.05. 

 3) The suggestions and guidelines in administration in accordance with good 

governance for non-academic personnel of Mahidol University were as follows: (1) 

The rule of law, the rules and regulations of the university should be modern, fair, 
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clear and concise, keep pace with social change, be suitable to people in each 

generation with emphasis on enforcement and compliance seriously, continuously 

and con cretely. (2) Moral principle, that should start from ourselves, doing ourselves 

as a model, to give the importance on honesty, discipline and professional ethics 

with the promotion of morality and honesty, and there should be agencies to 

monitor continuously, the modern rules and strict enforcement in order to prevent 

the false behavior, and again the university leaders or administrators should follow  

the king’s philosophy as the sample. (3) Transparency, there should be the 

verification of information accuracy before publicizing, and the people in general 

should have more channels to access the information. (4) Participation, stakeholders 

should have  opportunities to share ideas, listen to problems and solve the 

problems, and the working group should consist of representatives from different 

sectors  to work together as cluster for the improvement of administration. (5) 

Accountability, non-academic personnel should have responsibility consciousness 

and dedicate to the job advantage and professional ethics. Again, the university 

should enhance the social responsibility and adjust the work concept system in 

accordance with personnel in different generations to reduce the generation gap in 

workplace. (6) Value for Money, the university should focus on the management and 

investment that makes a great value, reduces work process, increases work 

effectiveness, and shares  work resources.   

 

 

Keywords: Administration, Good Governance, Non-academic personnel of Mahidol 

University 
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กิตติกรรมประกาศ 

  

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยการสนับสนุนจากคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญใน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชา ความรู และใหคําแนะนํา

แนวทางในการทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในพระคุณเปนอยางยิ่ง จึงขอกลาวนามเพ่ือ

ขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ ท่ีนี่ 

ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.(พิเศษ) 

ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานสาขาวิชาการปกครอง และ ดร.จักรวาล สุขไมตรี อาจารยท่ีปรึกษาหลักท่ี

ชวยติดตามใหคําแนะนํา ปรึกษาชี้แนะแนวทาง ปรับปรุง ตรวจสอบเนื้อหา และขอคิดเห็นตาง ๆ อัน

เปนประโยชนแกผูทําการวิจัยเปนอยางมาก ในการทําวิทยานิพนธดวยดีเสมอมา  

ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญไทย ปฺฺุมโน ดร. ,รศ.ศรชัย ทาวมิตร, ดร.สุมานพ ศิวา

รัตน, รศ.วิรัตน กางทอง ท่ีไดใหความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัยในฐานะท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือ

เก็บขอมูลวิทยานิพนธ ดร.สมภพ ระงับทุกข และผศ.ดร.ปญญา คลายเดช ท่ีใหคําแนะนําดานตาง ๆ  

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักบริหารแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยธนบุรี ท่ีใหความอนุเคราะหในการทดลอง

แบบสอบถาม ผูอํานวยการกองกฏหมาย ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย ผูอํานวยการกองทรัพยากร

บุคคล  ผู อํ านวยการ ศูนยบริห ารจัดการความเสี่ ย ง  และหั วหน างานการ เ งิน  กองคลั ง 

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณเก็บขอมูล เปนไปดวยความเรียบรอยอยางดี  

ขอบคุณบุคลากร/เจาหนาท่ีสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดลทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะห

ตอบแบบสอบถาม และความชวยเหลือตาง ๆ รวมถึงเจาหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยกําลังใจจากเพ่ือน ๆ และผูใหญท่ีเคารพทุกทาน ตลอดจนครอบครัว ท้ังบิดา

มารดา ญาติพ่ีนองของผูวิจัย ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีสงเสริมใหแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ

ฉบับนี้มาโดยตลอด  

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานดวยความใจจริง ซ่ึงท้ังหมดท่ีไดรับมานี้เปนแรงผลักดันท่ีมีคา ทําให

ผูวิจัยสามารถทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จได อยางไรก็ดี วิทยานิพนธฉบับนี้เปนผลงานของความ
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องดวยสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน ทําใหการศึกษาของ

ประเทศไทยตองมีการปฏิรูปการศึกษา ในป พ.ศ. 2542 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลัยใหมท่ีเรียกวา “มหาวิทยาลัยในกํากับ” ภายใตพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยท่ีถูกกําหนดข้ึนมา

ใหม และการบริหารองคกรในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงท้ังโครงสรางและรูปแบบการบริหาร โดย

อํานาจและความมีอิสระในการบริหารงานอยูท่ีสภามหาวิทยาลัย (สํานักงานเลขาธิการท่ีประชุมปอ

มท., 2551, หนา 131) อีกท้ังมีกระแสเรื่องธรรมาภิบาลกับการอุดมศึกษาไทยเปนอยางมาก ในชวงท่ี

เริ่มมีการปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทย และรัฐบาลใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล โดยมีการ

ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.

2542 ซ่ึงมีการประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (ปอมท.) เม่ือป 2543 เก่ียวกับ

เรื่องการบริหารจัดการท่ีดีในมุมมองของประชาคมมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือวางกรอบรูปแบบการบริหารจัดการท่ีดี ดังนั้นการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการบริหารจัดการ จะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพและการประเมินมาตรฐานในการทํางานของ

มหาวิทยาลัยวาอยูในระดับใด และไดมีการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยใหมีความ

ชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน (สํานักงานเลขาธิการ ท่ีประชุม ปอมท., 2551, หนา 104)  

ปจจุบันการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในกํากับ ยังคงมีปญหาอยูบาง เชน การถูกตรวจสอบ

ดวยมาตรการและวิธีการแบบเดิมของรัฐบาล ปญหาความขัดแยงในการบริหารภายในมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ ดังนั้นจึงไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการบริหารจัดการ อันประกอบดวย หลักการ

บริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย และความตองการของระบบการศึกษาไทย 

(Relevance) กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ทุก

ข้ันตอนตองโปรงใส (transparency) และมีเหตุผล (reasonableness) มีผูรับผิดชอบผลการบริหาร 

(accountability) ซ่ึงหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) 

เปนปจจัยสํ า คัญท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม คือ หาก

สถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางท่ีดีและกาวหนา พรอมกับการขับเคลื่อนโดยการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยจะสําเร็จไดเปนอยางดี (ลัดดา ผลวัฒนะ, 

2557, หนา 23) 
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มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในดาน

วิชาการและวิชาชีพข้ันสูงในสาขาตาง ๆ ตลอดจนการทําวิจัยและการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

หลายปท่ีผานมามหาวิทยาลัยมหิดล มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ 

การปฏิรูปการศึกษา และมีการแขงขันกับนานาประทศ เพ่ือการยกระดับมหาวิทยาลัยใหมี

ความกาวหนา ตามทันกระแสสังคมโลก มหาวิทยาลัยมหิดลเปนองคกรขนาดใหญ มีการเปลี่ยน

สถานภาพจากสวนราชการ มาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2550 ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 เพ่ือใหการทํางานเชิงบูรณาการระหวางสวนงานท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ และการบริหารงานเปนไปอยางคลองตัว สะดวกมากยิ่งข้ึน ตลอดจน

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปสู การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก และไดกําหนด

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2562 

ดังนั้นเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใตแผนยุทธศาสตรท่ีวางไว และการพัฒนามหาวิทยาลัย

อยางยั่งยืน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดนําหลักธรรมาภิบาลเขามาชวยในการดําเนินการจัดการ และการ

ควบคุมดูแลตาง ๆ ท้ังดานการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารงานบุคคล และการดูแลกํากับ

ตรวจสอบ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแกองคกรอยางยั่งยืน   

มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหความสําคัญกับการบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

ซ่ึงสอดคลองกับ หลักธรรมาภิบาล อันประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลจึง

ไดประมวลความรูและปรับเปลี่ยนหลักการบริหารงานใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทํา

เปน “คูมือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” ข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร ถึงหลักการ

และแนวปฏิบัติตอประชาคมในมหาวิทยาลัยมหิดลใหรับทราบและนําไปปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรสาย

สนับสนุนถือเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยในการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชปฎิบัติหนาท่ี เพราะ

บุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนคนมากท่ีสุด ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีสําคัญใหการสนับสนุนแกทุกฝาย 

เปรียบเสมือนฟนเฟองตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ ตาม

แผนยุทธศาสตรท่ีวางไวไดอยางยั่งยืน  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลคนหนึ่ง จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล อีกท้ังมหาวิทยาลัยมหิดลไดเปลี่ยนสถานภาพมาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ท่ีเนนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการองคกรดวยตนเอง ซ่ึงเปนไปตาม “คูมือธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล”และมหาวิทยาลัยไดแสดงถึงพันธะสัญญาท่ีจะยึดถือคูมือธรรมาภิบาลนี้เปน

แนวทางในการบริหารและปฏิบัติงาน จึงใหมีการสอบทานปรับปรุงความเหมาะสมใหเปนปจจุบันทุก 

2 ป (คูมือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงได
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ทําการศึกษาตามประกาศของคูมือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเพ่ือศึกษาการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาขอเสนอแนะ

แนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความเหมาะสมเปนปจจุบัน สามารถนํา

ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการบริหารงานขององคกรหรือหนวยงานอ่ืน ใหมีความสอดคลองกับ

หลักธรรมาภิบาลตอไป 

 

1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ

ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร

สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย    

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานท่ีใชในการวิจัย ดังนี้   

1.3.1 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน   

1.3.2 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน    

1.3.3 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน   

1.3.4 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน 

1.3.5 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ระหวางการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงเนนท่ีจะ

ศึกษาถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาไว ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 

25 สวนงาน  4,022 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง 364 คน (ท่ีมา: รายงานสารสนเทศบุคลากร กอง

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)  และผูใหสัมภาษณเปน

ผูบริหารชั้นตนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ไดแก  ผูอํานวยการ/หัวหนางาน  

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  

ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 6 ดาน ประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 

4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีในการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา 

1.4.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิจัย ในเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561  

 

1.5 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย   

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง การปกครอง การ

บริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนไปในครรลองธรรม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท่ีดี มีความยั่งยืนตามความมุงหวังของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ และการควบคุมดูแล

กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถ

นําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย 6 หลักการ ไดแก 

หลักนิติธรรม หมายถึง กฎระเบียบท่ีทันสมัย มีความเปนธรรมและยุติธรรม รัดกุม รวดเร็ว 

ซ่ึงมีการบังคับใชและปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

การแบงแยกอํานาจ การคุมครองสิทธิเสรีภาพ การใชอํานาจ การเปนอิสระท่ีไมถูกแทรกแซง 
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หลักคุณธรรม หมายถึง ความซ่ือสัตย ขยัน มีระเบียบวินัย หนวยงานตองปลอดจากการ

ทุจริต การทําผิดวินัย และการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ 

หลักความโปรงใส หมายถึง การเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม สามารถตรวจสอบความ

ถูกตองได 

หลักการมีสวนรวม หมายถึง ผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมรับรู รวม

เสนอและรวมตัดสินใจในปญหาตาง ๆ อยางมีความเสมอภาค รวมท้ังการสื่อสารแบบมีขอมูล 

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในหนาท่ี มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ

หนวยงาน การเอาใจใสในปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหา รับฟงและเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตางกัน กลาดําเนินการตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระทําของตนและสามารถตรวจสอบได  

หลักความคุมคา เปนการบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ประกอบดวย 

การบริหารตามหลักนิติธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และโทษทางวินัย/

จรรยาบรรณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน มีความเปนธรรม ถูกตอง ทันสมัย และเปนท่ียอมรับ รวมไปถึง

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจน ถูกตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง  ๆ 

การบริหารตามหลักคุณธรรม หมายถึง มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณท่ีถูกตอง ดีงาม เชน        

ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต มีนโยบายตอตานคอรรัปชั่นท่ีชัดเจน อีกท้ังมีการเสริมสราง

การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

การบริหารตามหลักความโปรงใส หมายถึง นโยบายการบริหารงานในทุกข้ันตอน และ

โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม โปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได 

โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องตาง ๆ เชน ประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ และการวาจาง เปนตน 

การบริหารตามหลักการมีสวนรวม หมายถึง มหาวิทยาลัยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

รัฐบาล (ในฐานะผูใหเงินงบประมาณ) บุคลากร นักศึกษาและผูปกครอง รวมท้ังชุมชนและสังคม โดย

ใหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันเสนอแนะและตัดสินใจในปญหาตาง ๆ อยางมีความเสมอภาค 

การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการกําหนดโครงสรางการ

บริหารงาน ภาระงาน และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหบุคลากรไดอยางชัดเจน รวมไปถึงมี

ความสํานึกในบทบาท หนาท่ี โดยคํานึงถึงความถูกตอง การวางตัวเปนกลางทางสังคม และทํา

ประโยชนเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ  
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การบริหารตามหลักความคุมคา หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การบริหารจัดการ

ทรัพยากร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย เชน นําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหมหรือ

ดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม และใหความสําคัญในการสรางนวัตกรรม ผลงาน ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการนําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินผลการบริหารงาน มาใชประโยชนในการ

พัฒนาปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ีไมมีหนาท่ีสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล        

ซ่ึงไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดสวนงาน  

เพศ หมายถึง สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 เพศ 

ไดแก เพศชาย และเพศหญิง   

อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 4 ชวงอายุ ไดแก  

1) อายุต่ํากวา 31 ป  2) อายุ 31 - 45 ป  3) อายุ 46 - 60 ป  และ 4) อายุ 60 ปข้ึนไป   

ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยครั้งนี้     

แบงเปน 4 ระดับ ไดแก 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  2) ระดับปริญญาตรี  3) ระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา  และ 4) ระดับสูงกวาปริญญาโท 

  ตําแหนง หมายถึง ตําแหนงประเภทสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับการวิจัยครั้ง

นี้  แบงเปน 4 กลุม ไดแก  1) กลุมวิชาชีพเฉพาะ 2) กลุมสนับสนุนวิชาการ 3) กลุมสนับสนุนท่ัวไป 

และ 4) กลุมอ่ืน  ๆ 

 ระยะเวลาปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับการวิจัย

ครั้งนี้  แบงเปน 4 ชวงป  ไดแก  1) ต่ํากวา 1 ป 2) 1 -10 ป 3) 11 – 19 ป และ 4) 20 ปข้ึนไป 

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.6.1 ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล  

1.6.2 ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

1.6.3 ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  

1.6.4 สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการบริหารงานขององคกรหรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนตอไป  



บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีดังนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล     

2.4 การนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  

2.5 บริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ         

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย          

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัความคิดเห็น 

จากการศึกษา คนควาเอกสารทางวิชาการพบวา มีผูใหความหมายเก่ียวกับความคิดเห็นไว

หลายทาน ดังนี้ 

2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับความคิดเห็น 

พจนานุกรมทางสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2546, หนา 236) ไดใหความหมายวา 

ความคิดเห็น เปนขอพิจารณาวาเปนจริงจากการใชปญญาและความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัย

หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป  

จําลอง เงินดี (2534, หนา 2)  ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกของ

บุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในลักษณะท่ีไมลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ ความคิดเห็นนั้นอาจจะกลาวไดวาเปน 

การแสดงออกของทัศนคติก็ได สังเกตและวัดไดจากคน แตทัศนคตินั้นเจาตัวอาจจะตระหนักหรือไม

ตระหนักก็ได  

 บุญเรียง ขจรศิลป (2534, หนา 78) ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็น หมายถึง การ

แสดงออกทางวาจาของเจตคติ การท่ีบุคคลกลาววาเขามีความเชื่อหรือความรูสึกอยางไรนั้น เปนการ 

แสดงความคิดเห็นของบุคคล ดังนั้น การวัดความคิดเห็นของบุคคล เปนสิ่งท่ีเปนไปได 

 กมลรัตน หลาสุวงษ (2527, หนา 174-175) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกท่ีเกิด

จากความรูสึกภายในตาง ๆ ซ่ึงความรูสึกภายในอาจเปนเพียงเจตนา หรือความเชื่อ และคานิยม เปน

พฤติกรรมภายในท่ีไมมีผูใดสังเกตหรือทราบได แตความคิดเห็นเปนพฤติกรรมภายนอกท่ีผูอ่ืนสังเกต
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หรือทราบไดอยางชัดเจน ดังนั้นถาเขาไมแสดงความคิดเห็นออกมา ก็ไมมีผูใดทราบเลยวา เขามีเจต

คติหรือความเชื่อคานิยมเชนใด 

อนอนีมัส (Anonymous) (1996, p. 12-15) ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็น มี

หลากหลายความหมายไดแก 1) ความเชื่อ ทัศนคติ การพิจารณา หรือการวินิจฉัย หรือการ

ประเมินผล อยางมีรูปแบบในใจเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2) ความเชื่องท่ีเกิดข้ึนท่ัวๆ ไป มีน้ําหนัก

มากกวาความรูสึกในใจ แตนอยกวาความรูสึกท่ีแทจริง 3) การแสดงออกถึงการพิจารณาหรือ

คําแนะนําอยางมีรูปแบบหรือการแสดงออก เชน การตัดสินใจ การพิจารณาวินิจฉัยอยางมีรูปแบบ

ดวยเหตุผลทางกฎหมาย  

ลูธันส ฟรีแมน (Luthans Freeman) (1995, p. 609) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็น

หมายถึง ความพรอมทางดานจิตใจท่ีจะตอบสนองตอบุคคล สถานการณ วัตถุและความคิดเห็น โดยมี

ลักษณะท่ีแนนอน ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรู และมีรูปแบบการตอบสนองอยางเดียวกัน 

แมรี แอล.กูด (Mary L. Good) (2006, p. 17) ความหมายท่ัวไปของความคิดเห็น 

หมายถึง ความเชื่อ ความคิดเห็น ขอพิจารณา ความรูสึก หรือทัศนะท่ียังไมไดรับการพิสูจนอยาง

แนนอน และยังขาดน้ําหนักทางเหตุผล หรือการวิเคราะห หรือความเปนไปไดมากกวาความรู 

 สรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึก ความเชื่อ หรือ

เหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ดวยการพูดหรือการเขียน โดยมีการสั่งสมความรู เรียนรูประสบการณ 

และสภาพแวดลอม เปนพ้ืนฐานของการแสดงออก ซ่ึงอาจจะถูกตองหรือไมก็ได แลวแตละบุคคลจะ

แสดงความคิดเห็นออกมา รวมท้ังอาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได ความคิดเห็นนี้

อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลา  

 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

มีผูใหแนวความคิดเก่ียวกับความคิดเห็นไวหลายทาน ดังนี้ 

สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2520, หนา 104) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น

ไววา ความคิดเห็นเปนสวนหนึ่งของทัศนคติ เราไมสามารถแยกความคิดเห็นและทัศนคติออกจากกัน

ได เพราะความคิดเห็นมีลักษณะคลายทัศนคติ แตความคิดเห็นแตกตางจากทัศนคติตรงท่ีความพรอม

ทางจิตใจท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอาจแสดงออกมาไดท้ังคําพูดและการกระทํา ไมใชสิ่งเราท่ีจะแสดง

ออกมาอยางเปดเผย และลักษณะของความคิดเห็นไมลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ 

สุพัตรา สุภาพ (2545, หนา 132) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นเปน

การแสดงออกของบุคคลหรือกลุมคนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะการพูดหรือการเขียน ซ่ึงในการ

แสดงออกนี้จะตองอาศัยพ้ืนความรู ประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคล กอนท่ีจะมีการ

ตัดสินใจแสดงออก ซ่ึงอาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผูอ่ืนก็ได 
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ฟลด เอม.พี. แมน (Feld M.P. man) (1971, p.3) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นไววา 

การสํารวจความคิดเห็น เปนการศึกษา ความรูสึกของบุคคล กลุมคนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตละคนจะ

แสดงความเชื่อและความรูสึก ออกมาโดยการพูด การเขียน เปนตน การสํารวจความคิดเห็นจะเปน

ประโยชนตอการวางนโยบายตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 

เพราะวาจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย  

เนเนลลี จุม ซี. (Nunally Jum C.) (1950, p.285) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นไววา 

ความคิดเห็นและทัศนคติเปนเรื่องของการแสดงออกแตละบุคคล ซ่ึงความคิดเห็นนั้น จะใชในเรื่อง

เก่ียวกับการลงความคิดเห็นและความรู ในขณะท่ีทัศนคตินั้น มักใชกันมากในเรื่องเก่ียวกับความรูสึก 

และความชอบพอ  สรุปไดวา เรามักใชคําวา ความคิดเห็นมากกวาทัศนคติ 

 2.1.3 องคประกอบและปจจัยของความคิดเห็น 

 L.w. Ferguson (1952, p.81) ไดแบงองคประกอบไว 3 ประการ ดังนี้ 

 1. องคประกอบทางดานความคิดความเขาใจ  

เปนการรับรูเก่ียวกับสิ่งเราและสวนประกอบดานความรู ชวยในการประเมินคา และสรุปผล 

ความคิดเห็นจะแสดงออกในลักษณะของความเชื่อ 

 2. องคประกอบทางดานทาทีความรูสึก  

เปนสวนประกอบดานอารมณหรือความรูสึก เนื่องจากบุคคลไดรับประเมิน ทําใหทราบ

ทิศทางของอารมณหรือความรูสึกวาเปนไปในทางบวกหรือลบก็ได ความคิดเห็นจะแสดงออกใน

ลักษณะของความชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ 

 3. องคประกอบทางดานพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ  

เปนสวนประกอบท่ีแสดงแนวโนมของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมหรือการแสดงออก ความ

คิดเห็นจะแสดงออกในลักษณะของการยอมรับหรือปฏิเสธ 

จําเรียง ภาวิจิตร (2536, หนา 248 - 249) ไดกลาววา ความคิดเห็นของประชากรสวนใหญ

เปนผลมาจากสิ่งท่ียังตกลงกันไมได จึงจําเปนตองมีการถกเถียงหาเหตุผลมาอภิปรายกัน ใหเห็นท้ัง

ขอดีและขอเสียในท่ีสุด เกิดจากการตัดสินใจรวมกันเปนมติออกมา ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

1. การอภิปรายของสาธารณชน ซ่ึงตองมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพและสามารถ

เปลี่ยนมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ได 

2. มีขาวสารและขอมูลท่ีเพียงพอ 

3. มีเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก 

4. คุณภาพของภาวะความเปนผูนําตองดี เพราะความคิดเห็นของผูนําและผูเชี่ยวชาญจะมี

อิทธิพลตอสาธารณมติ 
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5. กลุมกดดันจะแสวงหาผลประโยชนหรือขอไดเปรียบจากการสนับสนุนของผูมีอํานาจใน

สังคม 

6. กลุมท่ีมีอิทธิพลตอสาธารณ เชน กลุมกระตือรือรนและกลุมเฉ่ือยชา ความคิดเห็นระหวาง

ผูสูงอายุกับผูเยาว ระหวางชาวชนบทกับชาวเมือง และระหวางผูมีรายไดนอยกับผูมีรายไดสูง กลุม

อาชีพแบบเดียวกัน เปนสมาชิกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเดียวกัน ฯลฯ 

 2.1.4 วิธีวัดความคิดเห็น 

 พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2531, หนา 3) กลาวถึง การสรางมาตรวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น   

มีหลายวิธี แตวิธีท่ีนิยมมี 4 วิธี ดังนี้ 

1. วิธีของเธอรสโตน (Thurston’s Scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดออกเปนปริมาณแลว

เปรียบเทียบกับตําแหนงของความคิดเห็น ทัศนคติไปในทางเดียวกัน และเสมือนวาเปน Scale ท่ีมี

ชวงหางกัน (Equal - Appearing Intervals) 

2. วิธีกัตตแมน (Gattman’s Scale) เปนวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกัน และ

สามารถจัดอันดับขอความทัศนคติสูงต่ําแบบเปรียบเทียบกันและกัน จากอันดับต่ําสุดถึงสูงสุดได และ

แสดงถึงการสะสมของขอแสดงความคิดเห็น 

3. วิธีแนวแบบ S - D Scale (Semantic Differential Scale) เปนวิธีวัดทัศนคติหรือความ

คิดเห็น โดยอาศัยคําคุณศัพทท่ีมีความหมายตรงกันขาม (Bipolar Adjective) เชน ดี – เลว  ขยัน - ข้ี

เกียจ เปนตน  

4. วิธีวัดแบบลิเคอรท (Likert’s Scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดทัศนคติท่ีนิยมแพรหลาย เพราะ

เปนวิธีการสรางมาตรวัดท่ีงาย ประหยัดเวลา ผูตอบสนองแสดงทัศนคติในทางชื่นชอบหรือไมชอบ 

โดยจัดอันดับความชื่นชอบ ซ่ึงอาจมีคําตอบใหเลือก 5 หรือ 4 คําตอบ และใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 

1 หรือ + 2, + 1, - 1, - 2 ตามลําดับการใหคะแนน Positive หรือทาง Negative 

 

  สรุปไดวา วิธีท่ีควรใชในการบอกถึงความคิดเห็น คือ การแสดงออกใหเห็นถึงจํานวนรอยละ

ของคําตอบในแตละขอคําถาม การใชแบบสอบถามสําหรับวัดความคิดเห็นจะตองระบุใหผูตอบ ตอบ

วา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความท่ีกําหนดให วิธีสรางมาตรวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีนิยม

คือ วิธีวัดแบบลิเคอรท (Likert’s Scale) ซ่ึงเปนวิธีการสรางมาตรวัดท่ีงาย ประหยัดเวลา โดยจัด

อันดับความชื่นชอบ ซ่ึงอาจมีคําตอบใหเลือก 5 หรือ 4 คําตอบ เชน แบบสอบถามแบงเกณฑการให

คะแนนออกเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็น

ดวยนอยท่ีสุด เปนตน 

 

 



11 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการบริหาร      

การบริหารเปนศาสตรท่ีมีความหมาย ทฤษฎี กฎเกณฑ และองคประกอบของความรู ข้ึนอยู

กับความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผู ท่ีจะนําไปใช ซ่ึงมีรายละเอียดจากการทบทวน

เอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของการบริหาร  

วิโรจน สารรัตนะ (2555, หนา 1) ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยหนาท่ี

ทางการบริหาร ซ่ึงหนาท่ีทางการบริหารนี้ นักวิชาการในปจจุบัน ไดจําแนกออกเปน 4 หนาท่ี คือ 

การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การนํา (leading) และการควบคุม 

(controlling) 

ดั๊กลาส และ แมสซีย (Massie and Douglas ,1981; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2555, 

หนา 2) ไดใหความเห็นวา การบริหาร เปนท้ังศาสตร ศิลป และวิชาชีพ คือ ศาสตร หมายถึง การ

บริหารเปนองคความรูท่ีเกิดจากการสืบคนหาความรูใหม ๆ ดวยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร มีการรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล การตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐาน เปนตน 

กอใหเกิดทฤษฎีทางการบริหารข้ึนมามากมาย ศิลป หมายถึง การบริหารเปนทักษะและความรูท่ีแต

ละบุคคลสามารถพัฒนาข้ึนเพ่ือใหบรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง โดยทักษะและความรูท่ีพัฒนาข้ึน 

อาจเกิดจากการฝกฝนหรือการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความชํานาญหรือกับบุคคลท่ีไดรับการ

พัฒนาทักษะการบริหารมาแลวเปนอยางดี กลาวไดวา ศิลปเปนเรื่องของการกระทํา การฝกฝนเพ่ือ

ความชํานาญ สวนศาสตรเปนเรื่องของความรู รูวาอะไรและทําอยางไร (art is doing, and science 

is knowing what and how to do) วิชาชีพ เกิดข้ึนจากท้ังความเปนศาสตรและความเปนศิลป คือ 

วิชาชีพเกิดจากมีองคความรูในวิชาชีพนั้น ๆ อยางเปนระบบ ซ่ึงตองมีการคนหาความคิดใหมอยูเสมอ 

 จักรวาล สุขไมตรี (2560, หนา 74) ไดใหความหมายไววา การบริหารการพัฒนา หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีมีอยูเดิมทําใหเกิดความเจริญ ความกาวหนา ซ่ึงมี 2 แนวทาง คือ 1) การ

เปลี่ยนแปลงระดับเล็กเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสริมสรางสมรรถนะการบริหาร (การ

พัฒนาการบริหาร) 2) การเปลี่ยนแปลงระดับใหญเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (การบริหาร

การพัฒนา) 

 ธีระรัตน กิจจารักษ (2542, หนา 11) ใหความหมายของการบริหารวา การบริหาร คือ การ

ใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบการตาม

กระบวนการบริหาร (Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 3-5) กลาวถึง การบริหารเปนวิธีการ

ทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other people) และกลาววาหนาท่ี

ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2553, หนา 1) ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการ แนวทางการดําเนินงานอยางมีระบบของผูบริหารอันเก่ียวของกับกิจการตาง ๆ ท่ีมีความ

เก่ียวของระหวางกัน เพ่ือความสําเร็จของเปาหมายท่ีตองการ  

ศิรินาถ นันทวัฒนภิรมย (2547, หนา 37) ไดใหความหมายของการบริหารวา มีบทบาท

หลักในการประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนด มุงพัฒนา

สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังการประชาสัมพันธ 

เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานตอสาธารณชน ซ่ึงกอใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหการ

สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได ตลอดจนการ

มีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

สมยศ นาวีการ (2544, หนา 94)  ลักษณะท่ีสําคัญของการบริหาร  มีดังนี้ 

1. การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ถาจะ 

กลาวถึงบุคคลผูทําหนาท่ีบริหารนั้นก็เรียกวา ผูบริหาร 

2. การบริหารเปนงานท่ีจุดหมายท้ังนี้หมายความวา ในการบริหารงานนั้นจําเปนตองมีการ 

กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมก็ตามสวนการ 

บริหารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

3. การบริหารเปนแนวทางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร ดังเชน ถา 

บริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งนั้นข้ึน ก็อาจไดโดยการจัดหาเครื่องจักร 

เครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนผลดีตอองคกร 

และผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวาถาองคกรนั้น ๆ มีนโยบายท่ีจะ

ทํา ประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยใหทุนการศึกษา หรือบริจาคเงินกอสราง 

โรงเรียนก็นับวาองคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจไมนําพาตอ

ความเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงองคกรของตนกอข้ึน เชน สิ่งเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารอันมีอิทธิพล 

ตอชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม 

4. การบริหารเปนเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอตั้งข้ึน เพ่ือดําเนินการให 

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงบุคคล 
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เดียวเทานั้น ท้ังนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถกําจัด ท้ังดานกําลังกายกําลังสมองและ 

เวลา จึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน 

5.  การบริหารจะไดรับผลสํ าเร็จดวยดี ก็แต โดยการร วมแรงร วมใจของบุคล อ่ืนๆ 

นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ท้ังนี้ เนื่องจากบรรดาเจาของ เชน ผู ถือหุนอาจไมมีเวลาหรือ

ความสามารถในการ บริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนท่ีมีความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนท่ีมี

ความสามารถในการ บริหารใหมาบริการในองคการ 

6. การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพไดโดยการใชความรูความชํานาญและการ 

ฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาการบริหารเปนวิชาชีพอยาง 

หนึ่งผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง แต 

ผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการบริหารอันไดแกการวางแผน การจัดองคการ ฯลฯ 

7. การบริหารเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได แตสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาการบริหาร 

ดําเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใดนั้น ก็คือผลงาน เพราะวาผลงานจะเปนเครื่องวัดความ 

สามารถทางการบริหาร 

8. เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาท่ีผูบริหารเสียเองโดยท่ัวไปแลว (ยกเวน องคกรขนาด 

เล็ก) คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความสามารถทางการบริหารทําหนาท่ีในนามของ

เจาของธุรกิจ 

กลาวโดยสรุปคําวา การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน หมายถึง 

ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา administer 

หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ  คําวา “การบริหาร” มักจะใชกับการบริหารกิจการสาธารณะหรือ

การบริหารราชการ เปนการใชท้ังศาสตรและศิลปของกลุมคน มารวมมือกันดําเนินกิจกรรมหรืองาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนสูงสุด  

2.2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร 

การบริหารโดยท่ัวไปจะมีลักษณะเปนกระบวนการวิธีหรือเปนการกําหนดข้ันตอน ในการ

ปฏิบัติงานหรือเปนลําดับรายการในการบริหาร ซ่ึงจะตองมีลําดับรายการกอนหลังวา จะตองทําสิ่งใด

กอนและตอไปจะทําอะไร ถือวาเปนหลักเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) 

กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขตและหนาท่ีตามข้ันตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน มีนักวิชาการและ

นักบริหาร ตลอดจนนักการศึกษา ไดใหแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว ดังนี้ 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2555, หนา 3-5) กลาวถึง การบริหารเปนวิธีการ

ทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผู อ่ืน และกลาวถึงหนาท่ีของผูบริหาร เปนกรอบในการพิจารณาของ

ผูบริหารใหสําเร็จ มี 5 ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
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1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือ 

ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือกําหนดทิศทางของ

องคกร 

2. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ

สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร

และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

4. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตาม

แผนผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูนํา 

5. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

สุปรีชา กมลาศน (2545, หนา 2) อธิบายวา แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาข้ึนมาตาม

แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร จนเกิดเปนทฤษฎีการบริหารท่ีมุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหารอยาง

เปนระบบ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการบริหารของนักวิชาการตางประเทศ 

เชน เทเลอร (Frederick W. Taylor, อางถึงในธงชัย สันติวงษ, 2543, หนา 43-48) บิดาแหงการ

บริหารท่ีมีหลักเกณฑการบริหารพ้ืนฐานอยูในหลักการ (Principles) ท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

1. ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) สําหรับงานแตละอยางคือ ตอง

มีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดท่ีชวยใหสามารถทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตามวัตถุประสงค

มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไว โดยมีหลักเกณฑท่ีไดพิสูจนมาแลววา เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง 

และในเวลาเดียวกันการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตาง ๆ ก็จายใหตามผลผลิตท้ังหมด 

2. ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคนทํางาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการ

รูจักงานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนทํางาน นอกจากนี้ตองมีการอบรมคนทํางานใหรูจักวิธีการ

ทํางานท่ีถูกตอง และในการคัดเลือกคนทํางานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษถึงคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุด

ตรงตามงานท่ีจะใหทํา 

3. ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ควบคูกับการพิจารณาคนทํางาน

ท่ีไมคัดคานตอวิธีทํางานใหมท่ีไดกําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนทํางานทุกคนจะเห็นจริงถึง

โอกาสท่ีเขาจะไดรับรายไดสูงข้ึน จากการทํางานถูกวิธีท่ีจะชวยใหไดผลิตผลสูงข้ึน 

4. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนทํางาน ฝายบริหารควร

ประสานงานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนทํางานท่ีเปนผูปฏิบัติงาน แตตองไมใชการลงมือปฏิบัติงาน

ท่ีควรจะเปนงานของคนทํางานเทานั้น 
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หลักการดังกลาวพบวา วิธีการตางๆ ลวนแตเปนวิธีการท่ีมีหลักเกณฑตามหลักวิทยาศาสตร    

ทําใหเกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนและไดเสนอแนะวา ผูบริหารตองมีบทบาทเปนจุดกลางของปญหาและ

ความสําเร็จของกลุมท่ีจะตองรับผิดชอบนําเอาเรื่อง ท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของกลุมมาคิด

วิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีท่ีสุด สําหรับกลุมใหดีมากข้ึนเรื่อยๆ และยังสอดคลอง

กับทฤษฎีการบริหารของเฮนรี ฟาโย (Henry Fayol) ไดเสนอทฤษฎีการบริหาร โดยมีความเชื่อวา 

เปนไปไดท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตรท่ีเก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซ่ึงสามารถใชไดกับการ

บริหารทุกชนิด ไมวาจะเปนการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการ

บริหาร (Management Functions) ประกอบดวย หนาท่ีทางการบริหาร 5 ประการ ไดแก 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทํา การคาดการณ 

ลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง

ท่ีจะปฏิบัติเอาไวเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต  

2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีผูบริหารจําตองจัดใหมีโครงของ งาน

ตาง ๆ และอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยูในสวนประกอบท่ี เหมาะสมใน

อันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได and) 

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาท่ีในการสั่งการงานตาง ๆ ของผู

อยูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดี 

จะตองเขาใจคนงานของตน จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและองคการท่ีมีอยู 

รวมถึง จะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูไดบังคับบัญชาอยางใกลชิดท้ังข้ึนและลอง นอกจากนี้ ยัง

ตองการประเมินโครงสรางขององคการและผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเปนประจําอีกดวย หาก

โครงสรางขององคการท่ีเปนอยูไมเหมาะสมก็จําเปนตองปรับปรุงเชนเดียวกัน ถาผูอยูใตบังคับบัญชา

คนใดหยอนประสิทธิภาพ การไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึนก็เปนสิ่ง 

จําเปนตองทํา 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุก คนให

เขากันได และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหสามารถ ประกัน

ไดวากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนท่ีไดวางไวแลว  

นอกจากทฤษฎีการบริหาร 5 ประการนี้ ฟาโยยังไดกําหนดหลักการในการบริหารจัดการข้ึน

อีก ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ กระบวนการบริหารจัดการ  ดังนี้ 

1. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) ฟาโย ไดเสนอวา คนทํางานควรจะไดรับการ

มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติมากข้ึนหรือไดรับการกระตุน ใหมีความรับผิดชอบในผลลัพธของงานมาก

ข้ึน ซ่ึงหลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชในองคการยุคปจจุบันได 
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2. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอรและฟาโย 

ไดใหความสําคัญของอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการของแวปเบอร

จะไดมาจากตําแหนงหนาท่ีของผูบริหารในสายการบังคับบัญชา สวนอํานาจหนาท่ีแบบไมเปนทางการ

จะไดรับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรูทางดานเทคนิค (Technical 

Knowledge) ความมีคุณคาทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนํา (Leading) 

และสรางความผูกพันกับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเนนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบควรอยูคูกัน 

3. การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กลาววา คําสั่งสองคําสั่ง 

(Dual Command) อาจกอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การรายงานจะมีความเก่ียวของ ในเม่ือผู

ควบคุมสองคนไดใหคําสั่งกับผูใตบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําใหเกิดการสับสนในบางสถานการณ 

คําสั่งสองคําสั่งนี้ทําใหเกิดความยุงยากแกผูบังคับบัญชา และทําใหเกิดการสับสนในลําดับข้ันของ

อํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการ (Formal Hierarchy of Authority การประเมินอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของผูบริหารในระบบผูบังคับบัญชาสองคนจะเปนการยาก และผูบริหารจะไมสนใจใน

ความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไมใหความรวมมือในอนาคต ถาผูใตบังคับบัญชาไม

เชื่อฟง) 

4. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหนาท่ี (Line of Authority) เปนสายการบังคับบัญชา

จากผูบริหารในระดับบนสูผูปฏิบัติงานในระดับลางขององคการ ความสัมพันธของการจํากัดความยาว

ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหารจัดการ จํานวน

ท่ีดีท่ีสุดในลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดตอสื่อสารระหวาง

ผูบริหารระดับสูงและพนักงานระดับลาง รวมถึงความลาชาในการวางแผน (Planning) และการ

จัดการ(Organizing) ซ่ึงการจํากัดจํานวนของระดับข้ันการบังคับบัญชาใหนอยลงจะทําใหปญหาใน

การติดตอสื่อสารลดลง และองคการจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุนมากข้ึน ภายใน

องคการไดมีการแบงแยกแผนกตาง ๆ ซ่ึงแตละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชา โดยผูบริหารใน

ระดับกลางและระดับตนของสายการบังคับบัญชาแตละแผนก ตองมีปฏิสัมพันธกับผูจัดการในระดับ

เดียวกันและแผนกอ่ืน ๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธนี้ชวยในการตัดสินใจใหเร็วข้ึน เนื่องจากผูบริหารจะรูจักบุคคล

อ่ืน และรูวิธีการในการแกปญหาเพ่ิมมากข้ึน สําหรับการทํางานขามแผนกหรือการทํางานขามสายนั้น

เปนการสรางทีมงานขามสาย ซ่ึงสามารถควบคุมโดยผูนําของแตละทีม 

5. การรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไวท่ีผูบริหาร

ระดับสูงขององคการ ซ่ึงอํานาจหนาท่ีจะไมไดรวมไวท่ีผูบริหารระดับสูงของสายการบังคับบัญชา แต

เปนการกําหนดวา ควรมีการรวมอํานาจไวท่ีผูบริหารระดับสูงเทาไร อยางไรและมีการกระจายอํานาจ

ใหกับผูใตบังคับบัญชาและคนทํางานในระดับลางอยางไร สิ่งนี้ถือวามีความสําคัญ เนื่องจากวาจะมี

ผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคการ 
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6. การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปนการออกแบบหรือกําหนดแผนในการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารและคนทํางานท่ีใชทรัพยากรขององคการ องคการใดท่ีไมมีการวางแผนจะทํา

ใหขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซ่ึงจะไมมีการมุงไปสูกิจกรรมของกลุมหรือกิจกรรมของ

บุคคล แตการวางแผนจะเริ่มท่ีผูบริหารระดับสูงทํางานเปนทีมรวมกับกลยุทธขององคการ ซ่ึงจะตองมี

การติดตอกับผูบริหารในระดับกลางท่ีมีสวนในการตัดสินใจวา จะใชทรัพยากรขององคการอยางไร

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ หลักการในขอนี้ยึดหลักวา กิจกรรมของแตละกลุมตองมี

จุดหมายและแผนเดียวกัน  

7. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ ความเปนธรรม (Justice) ความยุติธรรม 

(Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองคการ ซ่ึงในปจจุบัน

พนักงานมีความตองการความเสมอภาคมากข้ึน เปนการจัดการท่ีใชหลักความเทาเทียมกัน 

8. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยูในตําแหนงนั้นในการจัดหา เพ่ือใหองคการ

ไดรับประโยชนสูงสุด และเปนการจัดหางานใหแกพนักงานโดยใชผังองคการ (Organization Chart) 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงตําแหนงและหนาท่ีของพนักงานแตละคน และเปนการชี้วัดวา ตําแหนงของ

พนักงานแตละคนอาจจะมีการเลื่อนชั้นไดในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพไดรับความสนใจมาก

ข้ึน ในองคการยุคปจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือวา มีความจําเปนท่ีจะตองใหการฝกอบรม 

(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองคการจะกําหนดตําแหนง หนาท่ี

สําหรับทุกคน และทุกคนจะเขาใจตําแหนงหนาท่ีของตน 

9. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งตาง ๆ โดย

ปราศจากการสั่งการจากผูบังคับบัญชา ผูบริหารจะตองกระตุนใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม ซ่ึงความคิด

ริเริ่มนี้นับวาเปนจุดแข็งขององคการ เนื่องจากจะสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ได ผูบริหารมีความ

ตองการทักษะและไหวพริบ เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางองคการ ความตองการของพนักงาน และ

ความสามารถ (Ability) จะทําใหเกิดความสมดุล ซ่ึงเปนสิ่งท่ีวัดผูบริหารระดับสูงในการพัฒนาและ

การบริหารงาน 

10 .ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปนการมุงใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อฟง 

อํานาจ คําขอรอง และลักษณะของการแสดงความนับถือออกมา สําหรับอํานาจของผูบังคับบัญชา 

ความมีระเบียบวินัยเปนบุคลิกลักษณะท่ีเก่ียวของกับผูบริหารหลาย ๆ คนท่ีสามารถสรางความ

นาเชื่อถือใหกับผูปฏิบัติงานท้ังหมดและทํางานอยางเขมแข็ง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ความ

มีระเบียบวินัยจะเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการกับคุณสมบัติของผูนําภายใน

องคการ และเปนความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะปฏิบัติตามอยางยุติธรรมอีกดวย 

11. คาตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหรางวัล ประกอบดวย โบนัสและ

แผนการแบงกําไร เปนการชวยกระตุนการทํางานของพนักงานได การใหหรือการจายคาตอบแทน 
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ใหแกพนักงานมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคการ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถใหความยุติธรรมท้ังพนักงานและองคการ รวมท้ังสามารถกระตุนผลผลิตเพ่ิม โดยการให

รางวัลเพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักวาการจายคาตอบแทนควรยุติธรรม และ

ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจางและลูกจางเทาท่ีจะทําได 

12. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) มีความสําคัญตอการจางงาน

ระยะยาวเม่ือพนักงานอยูในองคการ ซ่ึงมีแนวโนมจะทํางานเปนทีมในระยะเวลานาน โดยพยายาม

พัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใชประโยชนจากทรัพยากรขององคการ การจางงาน

ระยะยาวเปนปจจัยสําคัญท่ีใชอธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัทขนาดใหญในญี่ปุน 

13. ผลประโยชนสวนตัว มีความสําคัญนอยกวาผลประโยชนขององคการ (Subordination 

of individual interests to the common interest) ผลประโยชนขององคการถือวาเปนประโยชน

ของทุกคนหรือของทุกกลุมในองคการ ในขณะท่ีองคการยังดําเนินกิจการอยูจะตองมีการกําหนด

ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมระหวางองคการและสมาชิกภายในองคการ 

14. ความสามัคคี (Sprit de corps) เปนความรูสึกรวมกันของสมาชิกภายในองคการท่ีชวย

สนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุม ในการออกแบบประยุกตของอํานาจหนาท่ีตามลําดับข้ัน

ภายในองคการ สิทธิในการสั่งการหรือการบริโภค และความรวมมือกัน ถือวาเปนสวนประกอบสําคัญ

ในการท่ีทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จได หาก

มีการติดตอกันระหวางผูบริหารและคนทํางาน โดยการติดตอเพ่ือแกไขปญหาในสถานการณท่ีสําคัญ

เพราะความสามัคคีคือพลัง เม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําใหองคการมีความแข็งแกรง 

นักวิชาการอีกทานหนึ่งท่ีไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับหลักการบริหารระบบราชการไวอยางเปน

ระบบ คือ ลูเธอร กูลิค (Luther (Gulick) ไดเสนอหลักการบริหารระบบราชการท่ีเรียกวา 

POSDCoRB Model  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. P - Planning (การวางแผน) เปนการคาดคะเนเหตุการณการตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต ซ่ึงตองคํานึงถึงทรัพยากรภายในองคการ และสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือใหแผนท่ีกําหนด

ข้ึนมีความรอบคอบและสามารถนําไปปฏิบัติได 

2. O - Organizing (การจัดองคการ) เปนการจัดองคการท่ีเปนสวนราชการ โดยจัดแบงตาม

ความชํานาญเฉพาะอยาง ออกเปนกรม ฝาย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงาน ขนาดของ

การควบคุม และพิจารณาแบงสายงานหลัก และสายงานท่ีปรึกษา โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบควบคูกันไป 

3. S - Starting (การจัดบุคคลเขาทํางาน) เปนการคัดเลือกบุคคลใหเขามาดํารงตําแหนง 

ภายในองคการ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมใหไดในปริมาณท่ีเพียงพอ

จะทําใหงานสําเร็จได 
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4. D - Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) เปนการกํากับดูแลสั่งงานไดบังคับบัญชา โดย

อาศัยลักษณะความเปนผูนํา การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสรางมนุษยสัมพันธของ

ผูใตบังคับบัญชา 

5. Co - Coordinating (การประสานงาน) เปนการเชื่อมความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานทุกฝาย ท้ังในระดับสูงกวา ต่ํากวา และการสรางมนุษยสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา 

6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เปนการนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงานจากผูใตบังคับบัญชา หรือผูบริหารระดับตาง ๆ โดยมีการติดตอสื่อสารแบบเปนลายลักษณ

อักษร 

7. B - Budgeting (การงบประมาณ) เปนเครื่องมือท่ีนํามาใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน 

โดยใชวงจรงบประมาณ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอผูบังคับบัญชาให

ความเห็นชอบการดําเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใชจายงบประมาณตามแผนท่ีเสนอ

ขอไว  

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารของสมาคมผูบริหารการศึกษา

แหงสหรัฐอเมริกา (อางในธีระรัตน กิจจารักษ, 2542) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว 5 

ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานใน

อนาคตใหตรงเปาหมายท่ีตองการ โดยกําหนดงานท่ีจะทําวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ ไว

ลวงหนา 

2. การแสวงหา การกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา 

กําหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญ กระตุน และสงเสริมให

บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 

4. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุก

หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ

ผูอ่ืน และเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 

5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให

ทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลข้ันสุดทาย

เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลข้ัน
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สุดทาย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวตั้งแตตน เพ่ือวางแผนใหม

สําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต  

 กลาวโดยสรุป  การบริหารเปนกระบวนการท่ีเปนระบบงาน ซ่ึงตองอาศัยท้ังศาสตรและศิลป 

การจัดสรรความสําคัญ ลําดับเวลาของการทํางาน อันไหนควรทํากอน อันไหนควรทําท่ีหลัง คือ ตองมี

หลักการดําเนินงาน มีหลักเกณฑการปฏิบัติท่ีแตละองคกร สามารถใชหลักเกณฑประสมประสานกัน

อยูในตัว อีกท้ังแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารและกระบวนการ มีบทบาทในการบริหารจัดการของ

องคการ ท่ีจะตองกําหนดขอบเขตและหนาท่ีตามข้ันตอนตาง ๆ ไวอยางชัดเจน เพ่ือใหแผนนั้น

สอดคลองกันในการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองและสมบูรณ ซ่ึงเปนกระบวนวิธีหรือเปนการกําหนด

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีจะบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีตั้งไว เกิดความรวมมือกัน

ในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชนอยางยิ่ง 

2.2.3 ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา  

ความหมายของการบริหารตามแนวคิดของนักวิชาการพระพุทธศาสนา นักวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาไดใหความหมายของการบริหารไวดังนี้ 

พุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ป.,หนา 6 – 12) กลาวถึงการบริหารวา เปนการดําเนินไปไดแหงกิจการ

ท่ีกระทําดวยปญญา กระทําดวยความหวัง และตองทําเพ่ือสังคมหรือนอยท่ีสุดทําเพ่ือตัวเอง ตองมี

การปองกัน และแกไขปญหาอุปสรรคดวยสติปญญา 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมุมจิตโต) (2545, หนา 9) ไดใหความหมายไววา การ

บริหารหมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Gcting thing done through otter people) 

ฉะนั้น การบริหาร ทางพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปนรูปแบบธรรม สองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจาตรัสรู 

คือ วัน อาสาฬหบูชา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกปญจวัคคียท้ัง 5 ซ่ึงทําให

เกิด พระสังฆรัตนะข้ึน เม่ือมีพระสังฆรัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดข้ึนในพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจา 

กําลังทรงบริหารคณะสงฆ  

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยาโณ) (ม.ป.ป., หนา 26 – 28) กลาววา การบริหารตองใช

หลักธรรมผูบริหาร ตองถือศีลธรรมอยูในหัวใจ มีความรู มีความกลาหาญ มีความขยัน รูจักละท่ี

สวนตัวบุคคล แลวไป เพ่ิมแกสวนรวมและสังคมใหเกิดประโยชนสุข 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2550, หนา 25-32) กลาววา ผูบริหารงานท่ีดีจะตอง

มีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ จะตองมีความหนักแนน

ม่ันคง และสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบง

งาน ใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบง

เบา ภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานท่ีดี จึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลใน

องคการ 
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สุลักษณ ศิวรักษ (ส. ศิวลักษ) (2538, หนา 8-15) แสดงทรรศนะการบริหารงานในเชิงพุทธ

ศาสนาไววา การบริหารงานท้ังหมด คือ การบริหารตนเอง เปนการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตน และพัฒนา

งานการพัฒนาตนตองรูเทาทัน ความโลภ ความโกรธ และความหลง สําคัญตองมีสติ  

กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารเปนการดําเนินแหงกิจการท่ีกระทําดวยปญญา มีการปองกัน 

และแกไขปญหาอุปสรรคดวยสติปญญา และพัฒนางาน พัฒนาตนตองรูเทาทัน ความโลภ ความโกรธ 

และความหลง อยางมีสติ แตสิ่งท่ีแฝงอยูในระหวางการบริหารงานเกือบทุกประการนั้นก็คือ คุณธรรม

จริยธรรมของการบริหาร ซ่ึงทําใหการบริหารงานนั้น มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนและเปนเครื่องมืออันสําคัญ

ท่ีจะชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จหรือลมเหลว นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ เพราะการ

วินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึง ความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการ

บริหาร 

2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารของพระพุทธเจา 

ศาสนาเปนบอเกิดแหงธรรมจรรยาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามและเปนเครื่องสงเสริม

ความม่ันคงในการปกครองประเทศ หากบุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตามหลักทางศีลธรรมท่ีศาสนา

นั้น ๆ วางไวยอมทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เพราะทุกศาสนาลวนมุงใหศาสนิกชนของตนเปน

คนดีมีคุณธรรม และเม่ือศาสนิกชนเปนคนดีแลวสังคมก็ยอมจะปราศจากความขัดแยงมีแตความ

สมานฉันทเปนหนึ่งเดียว รวมท้ังมีสวนสําคัญ “ในการสงเสริมใหมีกิจกรรมระหวางศาสนาและศาสนิก

ชนท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน และเพ่ือประสานความชวยเหลือ

กันในอนาคต” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกรมการศาสนา, 2551, 

หนา 1) พระพุทธเจาทรงใชพุทธวิธีในการบริหารตั้งแตการเริ่มตนมีสมาชิกใหมในพระพุทธศาสนา 

หลังจากท่ีตรัสรูแลวพระองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก แกพระปญจวัคคียทําใหเกิดพระสังฆ

รัตนะข้ึนแนวคิดการบริหารนี้ปรากฏอยูในพระไตรปฎก (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 

2549, หนา 4-21) เชน 

1. พุทธวิธีในการวางแผน เม่ือทานอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในพระปญจวัคคียไดดวงตาเห็น

ธรรมแลว ขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงประทานการอุปสมบท 

ดวยพระพุทธดํารัสวา “เธอมาเปนภิกษุเถิดธรรมเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทํา

ท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด” (วิ.ม. 4/18/25)  พระพุทธเจาทรงกําหนดใหผูเขามาบวชใน

พระพุทธศาสนามีเปาหมายเดียวกัน คือ มุงปฏิบัติเพ่ือใหหลุดพนจากความทุกข 

2 .  พุทธวิธี ในการจัดองคกร เ ม่ือมีผูออกจากเรือนเขามาขอบวชเปนพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนาจะมีการกําหนดใหเปนสงฆเสมอกันหมด ไมอนุญาตใหนําชาติวรรณะหรือตําแหนง

หนาท่ีในเพศฆราวาสเขามาในองคกรคณะสงฆ นอกจากนั้น พระองคทรงแตงตั้งสาวกท้ังฝายบรรพชิต

และคฤหัสถเปนเอตทัคคะในดานตาง ๆ เชน พระมหากัสสปะเปนผูชํานาญดานธุดงค พระปุณณมัน
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ตานีบุตรเปนผูชํานาญดานการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเปนผูชํานาญดานวินัยการแตงตั้ง

ผูชํานาญการดานตาง ๆ นี้ถือเปนการใชคนใหเหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา 

3. พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแตการรับ

ผูท่ีเขามาขอบวช ตองมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆท่ีพระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหการรับคน

เขามาอุปสมบท ตองไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันท จากคณะสงฆท่ีประชุมพรอมกันในอุโบสถท่ี

ประกอบพิธีอุปสมบท และเม่ือบวชแลวพระบวชใหมตองไดรับการฝกหัดอบรมและศึกษาเลาเรียน 

จากพระอุปชฌายโดยอยูภายใตการปกครองดูแลของทานจนกวา จะมีพรรษาครบ 5 จึงเรียกวา นิสัย

มุตตกะคือ ผูพนจากการพ่ึงพาพระอุปชฌาย 

4. พุทธวิธีในการอํานวยการการดําเนินงานในพระพุทธศาสนานั้น อาศัยภาวะผูนําเปนสําคัญ

พระองคทรงใชหลักการสื่อสารเพ่ือการบริหาร โดยการอธิบายข้ันตอนในการดําเนินงานอยางชัดเจน

แจมแจง (สันทัสสนา) จูงใจ (สมาทปนา) หมายถึง เม่ือเขาใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศนจนเกิดศรัทธา

แลว จึงจูงใจจากนั้นคือ แกลวกลา (สมุตเตชนา) หมายถึง ปลุกใจใหเกิดความเชื่อมในตนเองและ 

กระตือรือรนในการดําเนินการไปสูเปาหมายและราเริง (สัมปหังสนา) หมายถึง สรางบรรยากาศใน

การ ทํางานรวมกันแบบกัลยาณมิตร ซ่ึงจะสงเสริมใหสมาชิกมีความสุขในการงาน 

5. พุทธวิธีในการกํากับดูแลการกํากับดูแลความประพฤติของพระสงฆนั้น ดังพระพุทธเจา

ตรัสไววา 

ภิกษุท้ังหลายมหาสมุทรยอมซัดสาดซากศพท่ีตกลงไปข้ึนฝงเสียไมยอมใหลอยอยู

นาน ฉันใดในธรรมวินัยก็ฉันนั้นสงฆยอมไมอยูรวมดวยภิกษุผูทุศีลมีใจบาปมีความ

ประพฤติไมสะอาด มีการกระทําท่ีตองปกปดไมใชสมณะสงฆประชุมพรอมกันแลว

ยอมขับภิกษุนั้นออกเสียจากหมู ภิกษุเชนนี้แมจะนั่งอยูทามกลางสงฆถึงอยางนั้นเธอ

ก็ไดชื่อวาหางไกลจากสงฆและสงฆก็ หางไกลจากเธอเชนกันฯ (วิ.จู. 7/384/280) 

 

อยางไรก็ตาม การกําหนดรูปแบบโครงสรางการบริหารปกครองคณะสงฆ ยังคงอยูบนหลัก

พระธรรมวินัยของพระพุทธองคอยูปจจุบันนี้ แมมีพระราชบัญญัติคณะสงฆเขามาเปนขอบังคับและ

กําหนดกฎเกณฑในการบริหารปกครองคณะสงฆรวมดวย พระราชบัญญัติคณะสงฆทุกฉบับยังยึดถือ

หลักพระธรรมวินัยเปนขอบังคับกําหนดขอบเขตอยูนั่นเอง “เพ่ือสงเสริมความเปนผูนําทางพุทธ

ศาสนามีคุณธรรมจริยธรรม เพราะผูนําท่ีมีคุณธรรมยอมเปนผูสรางประโยชนสุขใหเกิดข้ึน แกอาณา

ประชาราษฎร พระราชาหรือผูปกครองประพฤติธรรม ไพรฟาประชาราษฎรยอมประพฤติตามไปดวย 

เม่ือเปนดังนั้น ฝนฟายอมตกตองตามฤดูกาลพืชพันธุธัญญาหารก็เจริญงอกงาม หมูมนุษยเก็บเก่ียวมา

บริโภคแลวยอมมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ” (พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), 2547, 

หนา 61) พระพุทธศาสนาไดมีหลักการ และวิธีการในการสงเสริมใหผูนําไดใชหลักการในการบริหาร
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องคกรเพ่ือเสริมสรางความเปนผูนํา และภาวะผูนําในมหาโคปาลสูตรและจูฬโคปาลสูตรพระสูตรนี้อยู

ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก วาดวยอุปมาอุปไมยวา “ผูจะเขาถึงพระนิพพานเปรียบไดกับผูนําหรือ

นักบริหารจะตองประกอบคุณลักษณะ โดยอุปมากับนายโคบาลตองประกอบดวย ผูสามารถจะเลี้ยง

ฝูงโคใหเจริญใหเพ่ิมข้ึนได” (ม.มู. 12/348/380) 

หลักธรรมอ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําและมีแนวคิดท่ีสนับสนุนภาวะ 

ผูนําของพระพุทธศาสนา ท่ีสรางผูนําท่ีพึงประสงคหรือมีภาวะผูนําท่ีดี คือ ผูนําตองเปนนัก

ประชาธิปไตย เปยมดวยหลักธรรมาธิปไตย (อธิปไตย 3) การบริหารงานดวย หลักสัปปุริสธรรม 7 

หลักอปริหานิยธรรม 7หลักพรหมวิหารธรรม 4 อยาง การสงเคราะหผูใตบังคับบัญชาดวยหลักสังคห

วัตถุ 4 อยาง และความเปนผูมีพละกําลังท่ีสมบูรณท้ังกายและใจดวย หลักพละ 5 อยาง ดังนี้ 

อธิปไตย 3 คือ ความเปนใหญ ภาวะท่ีถือเอาเปนใหญ 3 ประการ คือ 

1) อัตตาธิปไตย คือ ความมีตนเปนใหญ ถือตนเปนใหญ กระทําการดวยปรารภตนเปน

ประมาณ 

2) โลกาธิปไตย คือ ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ กระทําการดวยปรารภนิยมของโลก

เปนประมาณ 

3) ธัมมาธิปไตย คือความมีธรรมเปนใหญ ถือธรรมเปนใหญ กระทําการดวยปรารภความ

ถูกตอง เปนจริง สมควรตามธรรมเปนประมาณ (ที.ปา. 11/305/274) 

ผูนําท่ีใชหลัก “พรหมวิหาร 4” (ที.ปา. 11/327/256) พรหมวิหาร ไดแก ธรรมเปนเครื่องอยู

ของพรหมหรือผูประเสริฐ หมายถึง ผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางประดุจพระพรหม ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ี

บุคคลควรปฏิบัติตอกัน ตลอดจนถึงการปฏิบัติตอสัตวและธรรมชาติสิ่งแวดลอมดวย และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งบุคคลผูอยูในฐานะผูใหญ เชน ผูปกครองบานเมือง ผูปกครองในระดับตาง ๆ ตลอดจนบิดา

มารดา ครู อุปชฌาย อาจารย และญาติผู ใหญ ท่ีมีหนา ท่ีในการดูแล อบรม สั่งสอน ชี้แนะ

ผูใตบังคับบัญชาบุตรหลาน และมิตรบริวาร ซ่ึงเปนผูนอยปฏิบัติตามอยางนุมนวลมีระเบียบวินัยหรือ

เปนการปกครองดวยหลักพระคุณผสมกับพระเดช ผูปกครองซ่ึงเปนผูนําผูบริหารเพ่ือใหเกิดภาวะผูนํา

ท่ีดี ควรนําหลักพรหมวิหารธรรมไปใช ดังนี้ 

1) ตั้งใจใหความเมตตาและกรุณาตอผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต และ

ชอบธรรม ชอบดวยกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศ 

2) มีความกระตือรือรน เม่ือบริวารหรือผูใตบังคับบัญชา ทําผลงานแกองคกรใหเจริญ 

กาวหนาใต มีผลงานใหม มีนวัตกรรมใหมออกมาสูองคกรและสังคม เชน ใหการยกยองชมเชย ให

รางวัล ใหเกียรติบัตร เพ่ือเงินเดือน เปนตน อันเปนเหตุใหบริหารผูนั้น มีใจกลาหาญท่ีจะทํางานให

กาวหนายิ่ง ข้ึนและทุมเทแกองคกรเปนทวีคูณ 
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3) รูจักการปลอยวางหรือวางเฉยตอบางเรื่องและบางบุคคลท่ีไมควรใสใจ เนื่องจากจะทําให

การบริหารงานขององคกรหยุดชะงัก เชน ไมเขาไปยุงเก่ียวเรื่องสวนตัวของบริวาร หากเรื่องท่ีเขา 

กระทํานั้น ไมสงผลกระทบเสียหายตอองคกรของตน เชน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การเท่ียวกลางคืน 

(นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย, 2550, หนา 76) 

ผูนําท่ีใหหลัก “สังคหวัตถุ 4” (ที.ปา. 11/313/295) สังคหวัตถุ แปลวา ธรรมเครื่องยึด

เหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนไวในความสมานสามัคคี หมายถึง การกระทําการสงเคราะหท่ีเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวใจของกันและกัน ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับคนทุกคนและทุกสังคม เชน 

ผูปกครองหรือผูบริหารกับผูใตบังบัญชา (บริวาร) ศิษยกับครูอาจารย เปนตน เพราะเปนรากฐานแหง

การแบงปนผลประโยชนทางวัตถุท่ีลงตัว และความเจริญกาวหนาท้ังสวนตัวและสวนรวมมี 4 ประการ 

ดังนี้ 

1) ทาน หมายถึง การใหปนสิ่งของดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ ชวยเหลือ สงเคราะห

ดวยทุน หรือทรัพยสิน และวัตถุสิ่งของตลอดจนใหความรู และศิลปวิทยานัยสําคัญ ของ “ทาน” 

ในสังคหวัตถุนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเคราะหผูรับ เนนผูรับเปนสําคัญ เชน ชวยเหลือสงเคราะห ผูอ่ืน

ดวยปจจัย 4 กลาวคือ เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค ฉะนั้นการใหทาน จึงควรให

ดวยความมีเมตตาเพ่ือแสดงน้ําใจไมตรี สรางเสริมมิตรภาพใหดวยกรุณา ตองการชวยปลดเปลื้อง

ความทุกขความเดือดรอน ใหดวยมุทิตาสงเสริมสนับสนุนใหทําความดีมีความเจริญกาวหนา 

เพราะฉะนั้นการใหดวยวัตถุสิ่งของ  

2) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ หมายถึง พูดอยางคนรักกัน คือ กลาวคําสุภาพไพเราะ นาฟง 

ชี้แจงแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน มีเหตุผลเปนหลักฐานชักจูงในทางท่ีดีงามหรือคําแสดงความเห็นอก

เห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือและ

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

3) อัตถจริยา หมายถึง ทําประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และขวนขวาย 

ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน รวมท้ังชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริม

ในดานจริยธรรม 

4) สมานัตตตา หมายถึง เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตน เสมอ

ปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอตอผูอ่ืน ไมเอาเปรียบและรวมสุข รวมทุกข รวมรับรู รวม

แกไขปญหา เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน (องฺ.จตุกฺก. 21/32/51) 

หลักพละ 5 พละธรรม มีความสําคัญยิ่งในแงของการปกครองตนเอง เพ่ือฝกใหตนเปนคนมี 

ความเชื่อม่ันในการทํางานท่ีถูกตอง มีความพากเพียรตอสูกับปญหาท่ีเผชิญหนาทุกรูปแบบ มีสติ

กํากับ จิตใจอยูเสมอไมประมาทในการปฏิบัติหนาท่ี และมีไหวพริบหรือปญญาในการแกปญหาท่ียาก

และ ซับซอนในองคกรของตน เพ่ือใหการบริหารงานและการปกครองผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางมี 
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ประสิทธิภาพสูงสุดคําวา พละ แปลวา ธรรมอันเปนกําลัง ซ่ึงพละนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา อินทรีย 5 

หมายถึง ธรรมท่ีเปนใหญในกิจของตน (Controlling faculty) เหตุท่ีเรียกวา อินทรีย เพราะ

ความหมาย วา เปนใหญในการกระทําหนาท่ีแตละอยาง ๆ ของตน คือ เปนเจาในการครอบงําเสีย ซ่ึง

ความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และความหลงตามลําดับ ท่ีเรียกวา 

พละ เพราะ ความหมายวา เปนพลังทําใหเกิดความม่ันคง ซ่ึงความไรศรัทธาแตละอยางจะเขาครอบงํา

ไมได (ที.ปา. 11/300/335)  

ผูนําเปนเสมือนสวนหัวขององคการมีผูนําดี มีความรูและมีศักยภาพ องคกรจะเคลื่อนไป

ขางหนาไดอยางม่ันคง พรอมกับความเปนผูนําท่ีสมบูรณจะวัดกันดวยภาวะผูนํา หลักธรรมท่ีสนับสนุน

ภาวะผูนําในพุทธศาสนามีหลายหมวด เชน ผูนําท่ีมีภาวะผูนําสูง จะใชหลัก “สาราณียธรรม 6” 

เพราะธรรมท่ีเปนเหตุใหระลึกถึงกัน มีสวนชวยใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความรักใคร 

ปรองดอง สามัคคีตอกัน เพราะวา ตางฝายก็ตางปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา ท้ังการพูด การ

สื่อสาร และแนวคิดเปนไปดวยเมตตาจิตตอกัน ไมขัดแยงทางความคิดท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ แตถกเถียง

โตแยงดวย หลักการและเหตุผลทางปญญา ในสวนนี้ถือวาเปนการชวยชาติไมใหลมสลายดวยการ

แตกแยกดานความคิดเห็น  

ประการตอมา ในแงของความประพฤติหรือศีล การมีกติการวมกัน มีกฎหมายท่ีใชบังคับ 

เหมือน ๆ กัน ไมเลือกปฏิบัติแลว ยอมเกิดความเปนธรรม ความยุติธรรมแกทุกฝาย ประเทศยอม

เดินหนาไปได และท่ีสําคัญอยางหนึ่งในสังคมมนุษยทุกชาติทุกภาษา คือ การแบงปนผลประโยชน

อยางเสมอ ภาคตอผูทํางานหรือผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ โดยเห็นแกประโยชนขององคกรมากกวา

สวนตัวและพวกพอง (วิ.ป. 8/274/368) 

กลาวโดยสรุป หลักการบริหารเชิงพุทธเกิดข้ึนกวา 2,500 ปแลว และจากขอมูลท่ียกมาสรุป

ไดวา แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆในสมัยพุทธกาลนั้น ยังสามารถนํามาใชไดเปนอยางดีทฤษฎี

การบริหารในยุคปจจุบันยังคงใชแนวทางตามหลักการบริหารสมัยพุทธกาลกลาวคือ เรื่องของการวาง

แผนการจัดองคกรการบริหารงานบุคคล การอํานวยการจะแตกตางกันบางในรายละเอียดปลีกยอย 

เชน การบริหารในยุคปจจุบันจะมีเรื่องงบประมาณเพ่ิมข้ึนมาเปนปจจัยสําคัญ สมัยพุทธกาลเรื่อง

งบประมาณ จะข้ึนอยูกับศรัทธาของมหาชนท่ีมีตอพระภิกษุสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกวาสิ่งอ่ืนใด 

พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทตามโทษานุโทษแลวแตละกรณี เม่ือพระภิกษุไดประพฤติลวงละเมิด

แลว จึงมีขอสัญญัติบัญญัติในสิกขาบทตาง ๆ โดยท่ีพระพุทธองคทรงเปนประธานสงฆในการจัดการ

ชําระกรณีนั้น ๆ ดวยพระองคเองในการประชุมสงฆ ในยุคตอมา สิกขาบทเหลานั้นยังใชเปนหลักใน

การตัดสินพระธรรมวินัยมาตลอด แมวาพระพุทธองคจะทรงมีพุทธานุญาตใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

พระวินัยในสิกขาบทเล็กนอยได แตก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิก ถอนสิกขาบทใดบทหนึ่ง

ออกไป ยังคงรักษาพระธรรมวินัยนั้นไวอยูเหมือนเดิม สวนรายละเอียดวิธีการการจัดการบริหาร
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องคกรสงฆนั้น อาจแตกตางไปตามยุคสมัยเพ่ือใหสอดคลองกับวิวัฒนาการและรูปแบบการบริหาร

ปกครองสมัยนั้น ๆ 

2.2.5 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษาเปนกระบวนการท่ีผูบริหารนําทรัพยากร คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

และการบริหารจัดการมาใชบนพ้ืนฐานความเชื่อ วัฒนธรรมองคกร บรรทัดฐานขององคกร โดยใช

ภาวะผูนํา เทคนิคการบริหารท้ังศาสตรและศิลปมาประยุกตใชใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายขององคกรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเก่ียวของกับการแนะแนว ภาวะผูนํา 

และการควบคุมการทํางานของปจเจกบุคคลในการทําใหเปาหมายของสถาบันบรรลุผล 

 วิโรจน สารรัตนะ (2542, หนา 25) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการบริหารจัดการ

แนวใหมท่ีมุงใหสังคมมีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิติ โดยมี

เครือขายแหลงการเรียนรู มีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจดําเนินงาน

ในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ 

 สุรพล พุฒคํา (2544, หนา 30) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการจัดหาวิธีการท่ีจําทํา

ใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทําใหเกิดความ

รวมมือและความผิดชอบตอหนาท่ี มีตัวชี้วัดท่ีบอกถึงประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา สามารถเรียงลําดับพัฒนาการศึกษาแต

ละแนวคิดไดดังนี้ 

1. ทฤษฎีการบริหารยุคคลาสสิค 

1) ทฤษฎีการบริหารของโสเครตีส (Socrates)  

ทฤษฎีความรูของโสเครตีส (Jean, Brun, Socrate. , 1987, pp. 235-236) ตามบันทึก

กลาววา ครูสนทนาตั้งคําถามหาคําตอบกับศิษย ทําใหเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เปนกระบวนวิธี

ภาษา (Dialectic Method) เม่ือสนทนาแสงหาความรูรวมกันชวยกันวิพากษและตรวจสอบกันเปน

ระยะ ในท่ีสุดศิษยจะเกิดความรูจากสมอง เทคนิคการสนทนาเพ่ือใหเกิดปญญา เริ่มตนดวยการ

สลับกัน นิยามเก่ียวกับสิ่งท่ีจะศึกษาหาความรู ดวยการตั้งคําถามจากนั้นผูรวมวงท่ีมีประสบการณ

หลากหลายระดมความคิด อธิบายแสดงตัวอยางใหเปนรูปธรรมเพ่ือขยายความเขาใจ กระบวนการนี้

เปนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับสิ่งท่ีศึกษามาถึงข้ันท่ีทุกคนสรางแนวคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีศึกษา

ดวยพ้ืนฐานเปนรูปธรรมข้ึน จนนําไปสูกระบวนการสรางระเบียบวิธีการอธิบายเชิงแนวคิด 

2) ทฤษฎีการบริหารของซีโนฟอน (Xenophon)  

แนวคิดของซีโนฟอน (J., K. Anderson, Xenophon., 2001, p.121) มุงไปท่ีการตัดสินใจ

ของปจเจกชน มีแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีจะมีกําไรทางเศรษฐกิจท้ังระดับครัวเรือนและ

ระดับประเทศได โดยตองอาศัยทักษะความชํานาญงาน การจัดระเบียบ คําสั่ง และการแบงงานกันทํา 
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ซีโนฟอนถือเปนนักปรัชญาคนแรกท่ีมีการวิเคราะหแบงงานกันทําท่ีเปนระบบและมีเปาหมายชัดเจน

มากท่ีสุด 

3) ทฤษฎีการบริหารของอริสโตเติล 

รูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิไตย เปนการปกครองโดยคนกลุมนอยเพ่ือประโยชนของ

พวกพองตนเอง ลักษณะเดนท่ีเห็นไดชัด คือ การปกครองอยูในมือของกลุมคนท่ีมีอํานาจครอบงําทาง

เศรษฐกิจ 

4) ทฤษฎีการบริหารของมาเคียเวลล ี

กลาววา ธรรมชาติของมนุษย เต็มไปดวยความเห็นแกตัว โกหก หลอกลวง ทะเยอะทะยาน

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาข้ึนอยูกับผลประโยชนของตัวเอง ดังนั้นการท่ีจะปกครองมวลชนไดก็ตองใชอํานาจ 

การปกครองแบบราชาธิปไตยมีการสืบทอดตําแหนงทางสายเลือด 

2. ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร  

ถวิล เกื้อกูลวงศ (2530, หนา 53-54) กลาววา เปนการศึกษาเวลาการเคลื่อนไหวเพ่ือใหงาน

ท่ีทําใชเวลาและกําลังนอยท่ีสุด การแบงงานออกเปนสวนยอยและตามความชํานาญการมีมาตรฐาน

การจัดแบงงานออกเปนสวน ๆ ทําใหเกิดลักษณะงานท่ีทําเปนประจํามีมาตรฐานท่ีชัดเจนและแนนอน 

เอกภาพในการบังคับบัญชารวมถึงการประสานงานและการตัดสินใจไวท่ีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 

ขอบเขตการควบคุมบังคับบัญชาหนวยงานแตละระดับของสายควบคุมบังคับบัญชา ตองไดรับการ

ดูแลประสานงานจากหนวยงานอ่ืน ๆ เอกภาพการทํางาน หนวยงานยอยในองคกรทํางานเฉพาะอยาง

ไมทํางานซํ้าซอนกัน องคกรรูปนัย การเนนองคกรท่ีมีโครงสรางงานอยางชัดเจนกับองคกรอรูปนัยเปน

องคกรท่ีเกิดจากกลุมท่ีมีปฏิสัมพันธกันแตไมมีโครงสรางท่ีเปนระบบชัดเจน 

3. ทฤษฎีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ 

การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธมุงเนนผลของงานและผูบังคับบัญชาใหความสําคัญดานจิตใจ 

แรงจูงใจในการทํางานของผูปฏิบัติควบคูกันไป การปฏิบัติงานจึงเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงสถานท่ีปฏิบัติ สภาพแวดลอมทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม โครงสราง

ทางราชการ ดานจิตวิทยา สังคมวิทยา และดานเศรษฐศาสตร คือ ท่ีมาของทฤษฎีนี้ มุงเนนการ

พิจารณาท่ีพฤติกรรม มองวาคนนั้นมีชีวิตจิตใจและมีความตองการ ดังนั้นจึงควรมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

การบริหารใหความสําคัญกับคนและมองคนใหฐานะท่ีเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร 

ใชวิธีการศึกษาภาคสนามและการทดลองดานสภาพแวดลอมของการทํางาน นักสังคมศาสตร

มีสวนสําคัญในการทําใหเขาใจผูทํางานในท่ีทํางาน เกิดแรงจูงใจใหความสําคัญดานจิตใจของ

ผูปฏิบัติงานมีความรู ดานขอมูลขาวสารสามารถคาดการณการปฏิบัติงานในอนาคตไดเหตุผลดังกลาว 

จึงเกิดหลักการบริหารจัดการเชิงมนุษยสัมพันธข้ึน โดยยึดหลักการทํางานมุงงานและใหความสําคัญ

ของคนในการปฏิบัติงานดวยการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองมีระบบการทํางานท่ีเปน
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พลวัต มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาโดยสอดคลองกับสวนท่ีเปนกายภาพขององคกร จึงจะสงผลให

การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

4. ทฤษฎีการบริหารพฤติกรรมศาสตร 

มุงเนนผลของงานและผูบังคับบัญชาใหความสําคัญดานจิตใจ แรงจูงใจในการทํางานของผู

ปฏิบัติควบคูกันไปการปฏิบัติงาน จึงเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงสถานท่ี

ปฏิบัติ สภาพแวดลอมทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม โครงสรางทางราชการ ดานจิตวิทยา สังคม

วิทยา และดานเศรษฐศาสตร คือ ท่ีมาของทฤษฎีนี้ มุงเนนการพิจารณาท่ีพฤติกรรม มองวาคนนั้นมี

ชีวิตจิตใจและมีความตองการ ดังนั้นจึงควรมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม การบริหารใหความสําคัญกับคน

และมองคนใหฐานะท่ีเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร 

5. ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ 

ระบบ องคประกอบ ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน มีสวนกระทบตอปจจัยระหวางการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การคิดอยางมีระบบ การคิดอยางมีเหตุผล โดยคิด

อยางรอบคอบถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในภาพรวมและองคประกอบยอย และสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

วิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ วิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ มีการนําเอาปจจัยท่ีจําเปนตอการ

บริหารมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายท่ีกําหนด 

6. ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม  

ทรงพล เจริญคา (2555, หนา 335-336) กลาววา การบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง

ทางดานบริบทและแนวโนมการจัดการศึกษา ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานการ

ปกครอง ดานชุมชนและสังคม รวมท้ังการคํานึงถึง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี เขามามีบทบาทเปนปจจัยท่ีสงให กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในปจจุบัน

ตองขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดแนวคิดใหม จากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ

การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ และสังคม 

ปจจัยทางการบริหาร การบริหรางานทุกประเภทในองคกรจําเปนตองมีปจจัยหรือทรัพยากร

พ้ืนฐานทางการบริหาร โดยท่ัวไปถือวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารมีอยู 4 ประการ คือ 

1. คน (Man) ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคล ครู คณาจารยและบุคลากร 

2. งบประมาณ (Money) ไดแก งบประมาณท่ีใชในการบริหารทุก ๆ ดานขององคกร 

3. วัสดุอุปกรณ (Materials) ไดแก วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีตาง ๆ 

4. การบริหารจัดการ (Management) ไดแก การบริหารงานขององคกรท่ีทําโดยผูบริหาร

ขององคกร เชน โครงสราง การบริหารงาน สายบังคับบัญชาตาง ๆ 
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หลักการบริหารสถานศึกษา   

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544, หนา 112) กลาววา การบริหารสถานศึกษาใหประสบ

ความสําเร็จผูบริหารควรคํานึงถึงหลักบริหาร ดังนี้ 

1. มีเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ผูบริหารตองเขาใจถึงเปาหมายของ

สถานศึกษาวาเปนไปในทิศทางใด 

2. มีเทคนิควิธีการในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและการบริหาร

ท่ัวไป การบริหารงานทุกประเภทยอมตองมีเทคนิควิธีการ ข้ันตอน กระบวนการ งานท่ีทําควรมีระบบ

และมีความรอบคอบ จึงจะทําใหงานดําเนินไปดวยดี 

3. มีการประเมินผล เม่ือไดดําเนินกิจการใดควรมีการประเมินผลและติดตามผลเพ่ือจะไดเปน

แนวทางในการปรับปรุงงานไดดีข้ึน การทํางานท่ีมีการประเมินผล จะชวยในการพัฒนาสถานศึกษา 

กระบวนการตัดสินใจเก่ียวของกับชุดปฏิสัมพันธท่ีซับซอนของเหตุการณ ปฏิสัมพันธเหลานี้

จะอภิปรายในรายละเอียดขางลางเปนข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณปจจุบันอยางรอบคอบ ผูบริหารท่ีฉลาดศึกษาสิ่งแวดลอมของ

เขาอยูเสมอเพ่ือดูวามีอะไรผิดพลาดบาง และอะไรท่ีทําถูกตองแลว เขาตองศึกษาพนักงานของเขา 

ผูอํานวยการตองตะหนักอยูเสมอในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน สิ่งดังกลาวกําหนดใหเขารูเก่ียวกับเรื่อง

ของนักเรียน กิจกรรมและสวัสดิการของครู ความคิดเห็นของผูปกครองเก่ียวกับโรงเรียน เปนตน 

ข้ันตอนท่ี 2 ยอมรับและกําหนดปญหา การตัดสินใจท้ังหลายเริ่มดวยการระบุปญหาใน

องคการ เม่ือไดระบุสถานการณหรือการแกปญหา ดังนั้น ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลมักจะมีความไวตอ

การกระทําหรือพฤติกรรมในองคการท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด สิ่งดังกลาวหมายความวา 

ผูบริหารตองตื่นตัวอยูตลอดเวลาตอประเด็นหรือสถานการณท่ีอาจกลายเปนปญหาเพ่ือนําเอา

แนวทางดําเนินการท่ีจะปองกันปญหาไมใหขยายตัวใหญโตข้ึน การยอมรับและความเขาใจในปญหา

จึงมีความสําคัญยิ่งตอกระบวนการตัดสินใจ แนวทางในการเขาใจปญหามีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน

การวิเคราะหและแกปญหาตอมา 

ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดของปญหาในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตาม ผูบริหาร

ตองแยกแยะปญหา ซ่ึงหมายความวา เขาตองตัดสินใจวาปญหาผิดปกติหรือเปนพัฒนาการใหมของ

ความยากลําบากท่ีไดพัฒนารูปแบบการกระทําแลว 

ข้ันตอนท่ี 4 ตัดสินในหลักเกณฑสําหรับการแกปญหา เม่ือเราไดอธิบาย วิเคราะห และ

กําหนดปญหาโดยจําเพาะเจาะจงแลว จากนั้นในฐานะนักตัดสินใจ เราตองตัดสินใจในสงท่ีประกอบ

เปนการแกปญหาอันเปนท่ียอมรับ จะอาศัยตัวแปรหรือปจจัยอะไรในการตัดสินใจ ตัวแปรเหลานี้ตอง

เปนท่ียอมรับของบุคลากร ผูตัดสินใจตองจัดลําดับเกณฑกับผลลัพธท่ีเปนไปไดตามสิ่งท่ีมีโครงสราง
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ตอเนื่องจากการตอบสนองความพอใจต่ําสุด ไปยังการตอบสนองความพอใจสูงสุด ในฐานะกฎท่ัว ๆ 

ไปหลักเกณฑท่ีเราใชเพ่ือพิจารณาการตัดสินใจจะตองสอดคลองกับเปาหมายองคการ 

ข้ันตอนท่ี 5 พัฒนาแผนดําเนินงาน ข้ันตอนนี้ก็คือ การระบุทางเลือกของวิธีการท่ีมีอยูเพ่ือ

การแกปญหา ประเมินคาใชจายและผลท่ีตามมาของแตละทางเลือก และเลือกทางเลือกท่ีให

ประโยชนสูงนุดรวมท้ังคาใชจายและผลท่ีตามมา สิ่งตาง ๆ ท่ีทําไดคืออะไร ตองเสียคาใชจายสําหรับ

แตละสิ่งเทาไร ผลลัพธนาจะเปนอยางไร สิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีควรเลือกคืออะไร  

ข้ันตอนท่ี 6 ริเริ่มแผนดําเนินงาน การทําใหสมบูรณ การจัดตั้งองคการเพ่ือนํานโยบาย 

โปรแกรม หรือการตัดสินใจท่ีไดเลือกออกใช จัดสรรทรัพยากรใหและกระตุนคนใหคนนํามันออกใช 

สิ่งอ่ืนท่ีเราทําในข้ันการนําออกใชคือ การกําหนดการควบคุมเพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน ประเมินระดับ

ของผลสัมฤทธิ์ และกําหนดเหตุผลของการเบี่ยงเบนใด ๆ จากผลท่ีตามมา ตองมีการระบุเหตุผลของ

ความสําเร็จและความลมเหลว ถาการตัดสินใจเปนความลมเหลาวตองมีการใชมาตรการแกไข 

กลาวโดยสรุป การบริหารการศึกษา ผูบริหารจําเปนตองมีความรู ความคิดใหม การทํานาย

เหตุการณพฤติกรรมขององคกร การแกปญหา การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพในระยะเวลาท่ีจํากัด 

การบริหารมีความแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม สถานการณ และทรัพยากรท่ีมีอยู ดวยเหตุนี้การ

บริหารท่ีประสบผลสําเร็จ จึงอยูท่ีความสามารถในการเลือกใช การบูรณาการและการตีความทฤษฎี

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การนําทฤษฎีมาใชในการบริหารข้ึนอยูกับระดับคุณภาพของนักบริหารท่ีจะ

วางกรอบความคิดท่ีอาศัย การตีความ การวิเคราะห การบูรณาการ ทฤษฎีเขาดวยกัน และใชเปน

พ้ืนฐานการตัดสินใจ และการบริหารงานของตน ซ่ึงการบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีมี

ความสําคัญตอการจัดการศึกษา ท้ังนี้หากสถานศึกษามีความสามารถท่ีจะบริหารใหเกิดประสิทธิผล

ยอมสงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัหลักธรรมาภิบาล     

 2.3.1 ประวัติความเปนมาของธรรมาภิบาล    

ธรรมาภิบาล เปนแนวคิดท่ีใชในสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยเปนคําท่ีอยูรวม

กับกลุมคําประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ในชวงศตวรรษท่ีผานมากลุมคําดังกลาวนี้ มีความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปองคกรของ

รัฐ นักรัฐประศาสนศาสตร สวนหนึ่งมองวา ธรรมาภิบาลเปนมิติใหมท่ีเนนบทบาทของผูบริหารในการ

ท่ีจะปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานไดอยางชัดเจน และมีการ

แขงขันเพ่ือการจัดการการบริการท่ีดีข้ึน 
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เริ่มจากหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลง ประเทศท่ีไดผลกระทบจากภัยสงครามไดทําการ

ฟนฟูประเทศใหกลับคืนมาดังเดิม แตหลายประเทศไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง เนื่องจากเปน

ประเทศท่ียากจน โดยเฉพาะกลุมประเทศในทวีปแอฟริกา ทําใหประเทศท่ีพัฒนาแลวและองคกร

การเงินระหวางประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลกไดใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจํานวนมหาศาลแก

ประเทศตาง ๆ ในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะภูมิภาคของทวีปท่ีเรียกวา Sub-Sahara region การให

ความชวยเหลือของธนาคารโลกและในปลายทศวรรษ 1979 คณะทํางานไดนําเสนอรายงานชื่อ Sub-

Sahara: From Crisis to Sustainable Growth ตอคณะกรรมการบริหารธนาคารโลก หลังจากนั้น

แนวคิดธรรมาภิบาลหรือ good governance ถูกนําไปเปนเง่ือนไขหนึ่งในการพิจารณาใหความ

ชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศท้ังหลาย และแพรหลายเขาไปในการบริหารภาคธุรกิจเอกชนท่ี

เรียกวา บรรษัทภิบาล หรือ cooperate governance  

รวมถึงการบริหารภาครัฐ ท่ีเรียกวา ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (good 

governance) โดยทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกระแสประชาธิปไตย โดยเฉพาะการ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารกิจการของรัฐ ตอมาเกิดกระแสแนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมีผลกระทบตอการ

บริหารภาครัฐโดยตรง การบริหารภาครัฐแนวใหมมุงเนนความสําเร็จมากกวาเนนกระบวนการ ให

ความสําคัญกับคุณภาพการบริการแกประชาชน การลด การควบคุมและกระจายอํานาจการบริหาร

ใหแกหนวยงานบริการมากข้ึน การใหความสําคัญกับการแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ือการ

ใหบริการประชาชนและการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารของภาครัฐเพ่ิมข้ึน ในชวง

ปลายทศวรรษ 1980 และตนทศวรรษ 1990 ถือเปนการปรับตัวขนานใหญหรือเรียกไดวา การปฏิรูป

ระบบบริหารภาครัฐ ครั้งสําคัญนับแตนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน (ปธาน สุวรรณมงคล, 2558, หนา 

21-22) 

2.3.2 ความหมายของธรรมาภิบาล 

 บอยครั้งท่ีมีการถามกันวา ธรรมาภิบาลคืออะไร เนื่องจากมีหลาย ๆ คําท่ีถูกใชหรือพูดถึงกัน

อยางแพรหลาย แตไมมีคําจํากัดความเดียวท่ีอธิบายความหมายไดท้ังหมด อยางเปนท่ียอมรับกัน

ท่ัวไป ดังนั้นคําวา “ธรรมาภิบาล” จึงมีการใหความหมายท่ีหลากหลายและแปลเปนภาษาไทยก็มีการ

ใชหลายคํา เชน ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนตน แตอยางไรก็ดี เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนของการศึกษา ผูวิจัยจึงไดนําเอาความหมายของนักวิชาการท่ีไดใหคํานิยาม ไวดังนี้  

 ธีรยุทธ บุญมี (2541, หนา 17 ) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา เปนกระบวน

ความสัมพันธ (interaction relation) ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปใน

การท่ีจะทําใหการบริหารราชการและประชาชนโดยท่ัวไป ในการท่ีจะทําใหการบริหารราชการ

แผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได 
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 ชัยอนันต สมุทวณิช (2541, หนา 5) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา กลไกของรัฐท้ัง

การเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และรับผิดชอบ เปนการ

ใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 

 ปรีชา ชางขวัญยืน (2542, หนา 103 ) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา เปนรัฐท่ีมุง

ความดีงาม ความมีศีลธรรมเปนจุดหมายสูงสุด ความม่ังค่ังของรัฐมีไวเพ่ือกระจายทรัพยไปสูคนทุกหมู

เหลาไมใหเดือดรอน ดวยเรื่องการอุปโภคบริโภคในนโยบายดานเศรษฐกิจนั้น ตองไดทรัพยมาดวย

ความชอบธรรมและมีสวนเก้ือกูลประชาชน การใชทรัพยก็ตองใชโดยธรรม มุงสิ่งท่ีเปนธรรม เปน

ความดี สนับสนุนใหคนประพฤติดี คนควรบูชาความดีไมใชทรัพย ดวยเหตุนี้ ธรรมาภิบาลจึงมุงเนน

สรางคนใหมีคุณงามความดี ใหบูชาคุณงามความดีมากกวาจะเนนระบอบการปกครอง 

 อานันท ปนยารชุน (2541, หนา 5) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา เปนผลลัพธของ

การจัดการกิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบันท่ัวไปภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชนรวมกัน ได

กระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสูการ

ผสมผสานผลประโยชน ท่ีหลากหลายและขัดแยงกันได  โดยสาระธรรมาภิบาลหรือ Good 

Governance คือ องคประกอบท่ีทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีบรรทัด

ฐาน เพ่ือใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนดไวจะไดผล  

 เกษียร เตชะพีระ (2541, หนา 30 - 32 ) กลาวถึงความหมายของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐ 

โดยไดเสนอความหมายออกเปน 3 ลักษณะ คือ   

 1)  ธรรมรัฐอํานาจนิยม หมายถึง การมองธรรมรัฐในทัศนะของฝายม่ันคง เชน กองทัพฝาย

ปกครองและภาคราชการ โดยสัมพันธกับการอธิบายบทบาทของทางราชการ ในการสรางธรรมรัฐใน

สังคมไทย ในท่ีนี้หมายถึง รัฐเปนเจาของธรรม การสรางธรรมรัฐในภาครัฐ คือ การใชกลไกทาง

การเมืองอันไดแก รัฐธรรมนูญ ระดับภาครัฐบาล ก็คือ การปฏิรูประบบราชการใหมีขนาดเล็กลง และ

ทําใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน การแกไขปญหาคอรัปชั่นในวงราชการ และการสรางความโปรงใสใน

การบริหารงานราชการ โดยเฉพาะระบบขอมูลสาธารณะท่ีประชาชนพึงรู  

 2)  ธรรมรัฐเสรีนิยม หมายถึง การมองธรรมรัฐในแงของนักธุรกิจ นักจัดการสมัยใหมเปน

แนวคิดเรื่องการเปดเสรี โดยเปนเรื่องของการบริหารใหเกิดผลสําเร็จโดยไมเก่ียวกับอุดมการณทาง

การเมือง ซ่ึงมีองคประกอบท่ีจําเปน ไดแก การมีสวนรวมจากประชาชน (Participation) มีหลักการ

และความรับผิดชอบ (Accountability) การสามารถคาดการณได (Predictability) และมีความ

โปรงใส (Transparency) ตลอดจนตองมีระบบกฎหมายท่ีมีความยุติธรรม (Rule of Law)  

 3)  ธรรมรัฐชุมชนนิยม หมายถึง ธรรมรัฐในแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจ การเสริมความ

เขมแข็งใหแก ภาคสังคม ท่ีจะไปตรวจสอบภาครัฐและเอกชนได โดยใหความสําคัญตอแนวคิดเรื่อง
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ความรวมมือระหวางกลุมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการถักทอทางสังคม และการเสริมสรางความเขมแข็งให

ภาคประชาสังคม โดยสัมพันธกับประชาธิปไตย 

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2544, หนา 10) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา เปนระบบ 

โครงสราง กระบวนการและความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐ ซ่ึงเปนการบริหารจัดการท่ีดี 

 ปรัชญา เวสารัชช (2542, หนา 45) กลาวถึงในความหมายของการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึง

หมายถึง กลไกการทํางานของหนวยงานใด ๆ ไมวารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตาม ท่ีมีรูปแบบ

วิธีการบริหารจัดการท่ีดี โดยพิจารณาถึงสามเรื่องหลัก ๆ ไดแก หลักการท่ีดี วิธีการท่ีดี และผลลัพธท่ี

ดีมีคุณภาพดวย คือ จะตองมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เปนธรรม โปรงใส และมีความรับผิดชอบ 

 ธนาคารโลก (อางถึงใน บุษบง และคณะ 2544, หนา 7) ไดใหความหมายวา ธรรมาภิบาล

เปนลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการ

จัดการงานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยนัยของธนาคารโลก เปนการ

ชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลเพ่ือชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้รัฐบาล

สามารถใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบท่ียุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายท่ีอิสระ ท่ีทําใหมีการ

ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา อีกท้ังระบบราชการ ฝายนิติบัญญัติ สื่อท่ีมีความโปรงใส  รับผิดชอบ 

และตรวจสอบได 

กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาลไมใชเรื่องใหมแตมีสอนอยูในหลักศาสนาตาง ๆ อยูแลว แตมิได

เรียกกันอยางในปจจุบันนี้ ซ่ึงในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี

มาตงแตสมัยพุทธกาลแลว ซ่ึงคําวาธรรมาภิบาล เกิดจากคําวา “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การ

รักษายิ่งในธรรม) มาจากคําภาษาอังกฤษวา good governance โดยคําวา governance (การ

อภิบาล) คือ วิธีการใชอํานาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรขององคกร good governance (ธรรม + 

อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเปนวิธีการท่ีดีในการใชอํานาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร 

โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกตใชไดในหนวยงานตาง ๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม 

ปจเจกชน และองคกรระหวางประเทศ  

2.3.3 องคประกอบของธรรมาภิบาล  

องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเรื่องเก่ียวกับกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทางหรือ

วิธีปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของหนวยงาน ซ่ึงมีนักวิชาการได

เสนอแนวคิด ไวดังนี้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2554, หนา 17-14) กลาววา องคประกอบของธรรมาภิบาลท่ี

เสนอโดย United Nations Development Program (UNDP) มี 9 องคประกอบ ไดแก 



34 
 

1. การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนท้ังชายและหญิงมีสวน

รวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมโดยตรงหรือทางออมโดย

ผาน สถาบันตาง ๆ ท่ีมีอํานาจอันชอบธรรม (Legitimate Intermediate Institution) 

2. กฎหมายท่ียุติธรรม (Rule of Law) การปกครองประเทศจะใชกฎหมายเปนบรรทัดฐาน

และทุกคนเคารพกฎหมาย โดยท่ีกรอบของกฎหมายท่ีใชในประเทศตองมีความยุติธรรม และถูกบังคับ

ใชกับคนกลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

3. ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) กระบวนการทํางานกฎเกณฑกติกาตาง ๆ มีความ

เปดเผยตรงไปตรงมาขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมสามารถถายโอนไดอยางเปนอิสระ (Free Flow of 

Information) ประชาชนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของทางราชการได

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

4. การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consensus Orientation) การตัดสินใจดําเนินนโยบายใด 

ๆ ของภาครัฐตองมีการประสานความตองการ หรือผลประโยชนท่ีแตกตางของกลุมคนในสังคมใหเกิด

เปนความเห็นรวมกัน (Broad Consensus) บนพ้ืนฐานของสิ่งท่ีเปนประโยชนสูงสุดแกสังคมโดยรวม 

5. กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) กระบวนการเขาสูอํานาจทาง

การเมืองมีความชอบธรรมและเปนท่ียอมรับของคนในสังคม เชน การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีมีคุณภาพ การมีคณะรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนแกสวนรวม การมีระบบราชการท่ี

สุจริตโปรงใสตรวจสอบไดการมีกระบวนการเปดเผยทรัพยสิน และหนี้สินของนักการเมือง การมี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ทําหนาท่ีไตสวนและวินิจฉัย

เจาหนาท่ีรัฐท่ีร่ํารวยผิดปกติ 

6. ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทุกคนมีความสามารถอยางเทาเทียมกันในการเขาถึง

โอกาสตาง ๆ ในสังคม เชน โอกาสพัฒนาหรือมีความเปนอยูท่ีดี โดยรัฐเปนผูจัดสรรสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการโดยเทาเทียมกัน 

7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) กระบวนการและสถาบัน

ตาง ๆ เชน รัฐสามารถจัดสรรใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสมเพ่ือตอบสนอง ความ

ตองการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการทํางานท่ีรวดเร็วมีคุณภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

8. พันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนตองกระทํา โดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองกระทําตอ

สาธารณชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานนั้น โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนแกสวนรวมเปน

หลักและมีจิตใจเสียสละเห็นคุณคาสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู 

9. การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic - Vision) การท่ีผูนําและประชาชนในประเทศมี 

วิสัยทัศนในการสรางธรรมาภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน สรุปองคประกอบของธรรมาภิบาล
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เพ่ือใหเกิดระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี คือ การมีสวนรวมในการทํางานของ

บุคลากรในองคกร มีการประสานระหวางบุคลากรและผูบังคับบัญชา ตองมีการเปดเผยการ

ดําเนินงานดานนโยบายการบริหารแบบหลักธรรมาภิบาลแบบเบ็ดเสร็จ 

ชวน หลีกภัย สรุปในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2542 มีมติเห็นชอบ

ใหกําหนดเรื่องการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หรือ Good Governance เปน

วาระแหงชาติ (National Agenda) และใหหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดแผนงาน โครงการเพ่ือ

ปรับงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการท่ีดี และรายงานใหคณะรัฐมนตรี

ทราบ ซ่ึงองคประกอบหลักสําคัญประกอบดวย หลักการ 5 ประการ คือ 

หลักการท่ี 1 หลักนิติธรรม คือ การทําใหกฎหมาย กฎและกติกาตาง ๆ เปนท่ียอมรับของ 

ประชาชน ใหมีการถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

หลักการท่ี 2 หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีการเปดเผยขอมูล 

ขาวสารตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบความถูกตองได ชวยใหการทํางานภาครัฐและภาคเอกชน 

ปลอดจากทุจริตและคอรรัปชั่น 

หลักการท่ี 3 หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวม

รับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญของสังคม โดยประชาชนมีความสามัคคีรวมมือในการ

ทํางานเรื่องสําคัญ ตลอดจนไมมีการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 

หลักการท่ี 4 หลักความรับผิดชอบ คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีทุกฝายมีความ 

รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง โดยพยายามหาทางออกท่ีทุกฝาย

ยอมรับรวมกันได กลารับผลการกระทําของตน 

หลักการท่ี 5 หลักความคุมคา คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีรูคุณคาทรัพยากรของชาติ

และบริหารงาน ดวยความประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐตอง

ใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนผลมาจากการประชุมประจําประหวาง

สวนราชการกับสํานักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2542 ซ่ึงประกอบดวย หลักการสําคัญ 6 

ประการ คือ หลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และหลัก

คุณธรรม จะเห็นไดวา องคประกอบหลักธรรมาภิบาล เนนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และการ

ใหบริการของรัฐ (2542, “ธรรมาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th 

/kpiuser/Governance Moral. htm.) สรุปไดดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม 

1) กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดีได 

2) มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสมํ่าเสมอ ใหเหมาะกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป 
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3) การดําเนินงานของกระบวนยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได และ

ไดรับการยอมรับจากประชาชน 

4) ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพหนาท่ีของตนเองเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ และมีสวนรวม

ในกรณีตาง ๆ 

2. หลักความโปรงใส 

1) การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐ และเจาหนาท่ีของสวนราชการ 

2) จํานวนเรื่องกลาวหา รองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาท่ีของรัฐ  

3) เกณฑในการใชดุลพินิจของสวนราชการ มีความชัดเจนเปนท่ียอมรับ 

4) สวนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ  

3. หลักความรับผิดชอบ 

1) การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเก่ียวของ  

2) การบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของงานท่ีปฏิบัติ 

3) คุณภาพของงานท้ังดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมท้ังจํานวนความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาท่ีไดรับ 

4. หลักความคุมคา 

1) ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ  

5. หลักการมีสวนรวม 

1) ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ  

2) ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของหรือผูไดรับผลกระทบ 

3) จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชน

ในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขามามีสวนรวม 

6. หลักคุณธรรม 

1) การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ท้ังในและนอกองคกรลดลง 

2) คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยางเกิด

ประโยชนสูงสุด 

3) สังคมมีเสถียรภาพอยูรวมกันอยางสงบสุข ดวยความมีระเบียบวินัย 

ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ (2543, หนา 3-12) เห็นวา องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลท่ีเสนอโดย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เนนการกําหนดเปนกรอบแนวทางใหแก หนวยงานราชการเพ่ือถือ

ปฏิบัติตามหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ 
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1. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ี

ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น 

โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือ 

หลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพ

สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง 

กลไกการทํางานขององคกรทุกวงการ ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 

อยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการ 

ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

4. หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็น 

ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็นการไตสวนสาธารณะประชา 

พิจารณ การแสดงประชามติ 

5. หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอ 

สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพ 

ในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6. หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมครองสรางสรรคสินคา และ

บริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ

ยั่งยืน 

สุดจิต นิมิตกุล (2543, หนา 13-24) เห็นวา องคประกอบของธรรมาภิบาลท่ีเสนอโดย

กระทรวงมหาดไทย เนนไปทางดานการบริหาร การปกครอง การพัฒนา และการกระจายอํานาจ ซ่ึงมี 

11 องคประกอบ คือ 

1. การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐใน

การบริหารงาน เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานท่ีสอดประสานกันเพ่ือบรรลุเปาหมายใน

การใหบริการประชาชน 

2. ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานท่ีอยูบนหลักการของความสมดุล ท้ังใน

เมือง และชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ  
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3. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และใหการยอมรับ 

(Acceptance) การดําเนินงานของแตละหนวยงาน สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

ประชาชนพรอมท่ีจะยอมสูญเสียประโยชนสวนตนไป เพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน 

4. มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของดําเนินการ และ

สามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนและเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

5. สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการ

พัฒนาอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน 

6. มีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากร และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

เจาหนาท่ีของทุกหนวยงาน จะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ เพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชกับ 

การทํางานไดและมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนว 

ปฏิบัติรวมกัน 

7. สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรีท้ังใน

เมืองและชนบท เขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งให

เขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน 

8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะท่ีหลากหลาย 

(Diverse Perspectives) รวมท้ังตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผล หาจุดรวมท่ีทุกฝายยอมรับรวมกันได 

9. การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุงแกไข

และเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหนาท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงาน จะเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ

หนวยงานและเจาหนาท่ี 

11. การเปนผูกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอยางไปใหองคกร

ทองถ่ินซ่ึงใกลชิดกับประชาชนท่ีสุด หรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 

อานันท ปนยารชุน (2542, หนา 13) สถาบันการศึกษาเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญในการเปน

แบบอยางของการเผยแพรหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย ดังนั้นจึงมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

สถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงสรุปองคประกอบท่ีสําคัญ ไวดังนี้ 

1. ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และความเปนอิสระในนโยบายการศึกษา  

2. ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง  

3. การสนองตอบความตองการของสังคม  

4. คุณภาพการศึกษา หมายรวมถึง คุณภาพของอาจารย นักศึกษา และหลักสูตร มี

งบประมาณ รายไดและรายจาย 
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บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ล้ี (2544, หนา 17-18) ไดมีการเปรียบเทียบการแบง

องคประกอบธรรมาภิบาลของ 4 องคกร ไดแก  สํ านักนายกรัฐมนตรี  สํ านักงาน ก.พ . 

กระทรวงมหาดไทย และ UNDP เพ่ือใหมีกรอบธรรมาภิบาลและองคประกอบท่ีเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน และความสะดวกในการประเมินความสําเร็จ การสรางตัวชี้วัดของหนวยงานและใช

ฐานขอมูลรวมกัน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายฝาย สรุปไดดังนี้ 

- สํานักงาน ก.พ.กําหนดองคประกอบท่ีเหมือนกับสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะวาอาศัย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ี

ดี พ.ศ. 2522 เปนแนวทาง  

- กระทรวงมหาดไทยไดแยกองคประกอบให หมายรวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับภาระงาน

ของกระทรวงมหาดไทย เชน การอดทนอดกลั้น การยอมรับจากประชาชนถือเปนสิ่งท่ี

ชอบธรรม การมีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดี เปนตน 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี/ก.พ. กระทรวงมหาดไทย UNDP 

หลักนิติธรรม การดําเนินการตามหลักนิติธรรม กฎหมายท่ียุติธรรม 

กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม 

หลักคุณธรรม   

หลักความโปรงใส มีความโปรงใส ความเปดเผยโปรงใส 

หลักความมีสวนรวม การมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชน 

หลักความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ พันธะความรับผิดชอบตอสังคม 

หลักความคุมคา  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ความยั่งยืน  

 สงเสริมความเปนธรรมและความ

เสมอภาค 

ความเสมอภาค 

 มีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากร

และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดี 

 

 การอดทนอดกลั้นและการยอมรับ  

 ประชาชนมีความรูสึกยอมรับวาเปน

สิ่งท่ีชอบธรรมและใหการยอมรับ 
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สํานักนายกรัฐมนตรี/ก.พ. กระทรวงมหาดไทย UNDP 

 การเปนผูกํากับดูแล  

  การมีฉันทานุ มัติรวมกันทาง

สังคม 

  การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 
 

ตารางท่ี  2.1 เปรียบเทียบการแบงองคประกอบธรรมาภิบาลขององคกรตาง ๆ 

 

กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหมท่ีมุงเนนหลักการทํางาน 

เพ่ือผลลัพธท่ีดีท่ีสุด คือ ความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันประกอบไป

ดวยองคประกอบหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรท่ีนําไปใช หลักการท่ีมีผูนําไปใชเสมอ 

คือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกัน การคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคี และการปฏิบัติ

ตามหลักนิติธรรม ถือเปนหลักการสําคัญท่ีมีการนํามาใชในประเทศไทยอยางกวางขวางในปจจุบัน 

2.3.4 หลักการของธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารการปกครอง ท่ีมุงประโยชนสูงสุดของประชาชนและ

ประเทศชาติ โดยยึดหลักการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรม ซ่ึงเปนหลักการสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ 

บานเมืองและสังคมท่ีดี ไดมีนักวิชาการใหทัศนะไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาวถึง ความหมายของหลักนิติธรรมวา การปกครองประเทศ 

จะใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมาย โดยท่ีกรอบของกฎหมายท่ีใชในประเทศตอง

มีความยุติธรรม และถูกบังคับใชกับคนกลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน (2541, “ธรรมรัฐภาค

การเมือง : บทบาทภาคีเมือง”.สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th /kpiuser/ 

Governance Rule. htm.) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดความหมายของหลักนิติธรรมวาการมีเกณฑยุติธรรม

และชัดเจน ไดแก การตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม 

อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการ

ปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล (2542,“ธรรมาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 

กันยายน2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance.asp.) 
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สุดจิต นิมิตกุล กลาวถึง ความหมายของหลักนิติธรรมวา พัฒนาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติม

กฎหมายให มีความทันสมัย (2552,“ธรรมาภิบาล”.สืบคนเ ม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก 

http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance Rule.htm.) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กลาววา หลักนิติธรรม หมายถึง กฎหมายและ

กฎเกณฑตางๆ มีความเปนธรรมสามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดี มีการปฏิรูปกฎหมายอยาง

สมํ่าเสมอใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไป

อยางรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และไดรับการยอมรับจากประชาชน (2542,“ธรรมาภิบาล”. 

สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/GovernanceMoral.htm.) 

2. หลักคุณธรรม 

หลักคุณธรรม ซ่ึงเปนหลักสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดี มีนักวิชาการใหทัศนะไวตาง ๆ กันดังนี้ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึง หลักคุณธรรมวา หมายถึง ความชอบธรรมในการใช

อํานาจ ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหระเบียบสํานักนายกเจาหนาท่ีของรัฐ 

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีรัฐมนตรีเพ่ือเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน 

พัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบ

อาชีพสุจริต จนเปนนิสัยประจําชาติ (2542, “ธรรมาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก 

http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance.asp.) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กลาวถึง หลักคุณธรรม หมายถึง การรองเรียน

หรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท้ังในและนอกองคกรลดลงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ดีข้ึน มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุด สังคมมีเสถียรภาพอยู

รวมกันอยางสงบสุข ดวยความมีระเบียบวินัย (2542,“ธรรมาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. 

จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/GovernanceMoral.htm.) 

3. หลักความโปรงใส 

หลักความโปรงใส ซ่ึงเปนหลักสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ 

บานเมืองและสังคมท่ีดี มีนักวิชาการแสดงทัศนะไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาวถึง หลักความโปรงใสวา กระบวนการทํางานกฎเกณฑ 

กติกาตาง ๆ ท่ีมีความเปดเผยตรงไปตรงมาขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมสามารถถายโอนไดอยางเปน

อิสระประชาชน สามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขอมูลขาวสารสาธารณะของทางราชการได 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (2541,“ธรรมรัฐภาคการเมือง : บทบาทภาคีเมือง”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 

2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/GovernanceRule. htm.) 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึง หลักความโปรงใสวา หมายถึง การมีการดําเนินการท่ี

โปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดย ปรับปรุงกลไกการทํางานของ

องคกร ทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา 

ดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจ 

สอบความชัดเจน (2542,“ธรรมาภิบาล”.สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560.จาก http://www.kpi.ac. 

th/kpiuser/Governance.asp.) 

สุดจิต นิมิตกุล กลาวถึงหลักความโปรงใสวา ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการ 

ดําเนินการและความสามารถตรวจสอบไดมีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนและเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

(2552, “ธรรมาภิบาล”.สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Gover 

nance Rule.htm.) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กลาวถึงหลักความโปรงใสวาหมายถึง ความ

โปรงใสข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูมาใชบริหารของรัฐ และเจาหนาท่ีของสวนราชการ จํานวนเรื่อง

กลาวหารองเรียนหรือสอบสวนเจาหนาท่ีของรัฐ เกณฑในการใชดุลพินิจของสวนราชการท่ีมีความ

ชัดเจนเปนท่ียอมรับสวนราชการ มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 

(2542,“ธรรมาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Go 

vernance Moral.htm.) 

4. หลักการมีสวนรวม 

หลักการมีสวนรวม ซ่ึงเปนหลักสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ 

บานเมืองและสังคมท่ีดี มีนักวิชาการใหทัศนะไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 

คณะผู วิจัยโครงการแนวทางการสรางเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม กําหนด

ความหมายของการการมีสวนรวมวา เปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 

และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของ

ชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็น

ใหคําแนะนําปรึกษารวมวางแผนรวมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน (2540, “การ

มีสวนรวมของประชาชน”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/ 

publicpartici pation.asp.) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึง หลักการมีสวนรวมวา หมายถึง การมีสวนรวมของผูท่ี

มีความเก่ียวของ ไดแก เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจ ใน

ปญหาสําคัญของประเทศไมวา ดวยการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การ

แสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ (2542, “ธรรมาภิบาล”.สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560.จาก http: 

//www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance.asp.) 

http://www.kpi/
http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Go%20vernance%20Moral.htm
http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Go%20vernance%20Moral.htm
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วันชัย วัฒนศัพท  ใหนิยามวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการ

สื่อสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวม เพ่ือท่ีจะใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและไดรับการสนับสนุนจาก

สาธารณชน ซ่ึงเปาหมายของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอ

สาธารณชน และใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐและมีสวน

รวมในการแกปญหา เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุก ๆ คน (2554, “คูมือการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/ 

kpiuser/public participation.deflist.asp?chk=&pa geno=2.) 

5. หลักความรับผิดชอบ 

หลักความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนหลักสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ 

บานเมืองและสังคมท่ีดี มีนักวิชาการใหความหมายไวตาง ๆ กันดังนี้  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาววา หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตัดสินใจใด ๆ ของ

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตองกระทํา โดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองกระทํา

ตอสาธารณชนหรือผูมีสวนไดเสียกับหนวยงานนั้น โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนแกสวนรวม

เปนหลัก และมีจิตใจเสียสละเห็นคุณคาสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู (2541, “ธรรมรัฐภาคการเมือง : 

บทบาทภาคีเมือง”.สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser 

/GovernanceRule. htm.) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความพรอมรับการ

ตรวจสอบ ไดแก ตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหา

สาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในการแสดงความ

คิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน (2542, “ธรรมาภิบาล”. 

สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance.asp.) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เสนอวา หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การ

ไดรับการยอมรับและความพึงพอใจจากผูใชบริการและผูมีสวนเก่ียวของการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวของงานท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน ท้ังดานปริมาณความถูกตองครบถวน รวมท้ังจํานวนความ

ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาท่ีไดรับ (2542, “ธรร

มาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiu ser/Governance 

Moral.htm.) 

สุดจิต นิมิตกุล กลาววา หลักความรับผิดชอบ หมายถึง เจาหนาท่ีตองมีความรับผิดชอบตอ

ประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงาน จะเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมิน

ความสําเร็จของหนวยงานและเจาหนาท่ี (2552, “ธรรมาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก 

http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance Rule.htm.) 

http://www.kpi.ac.th/%20kpiuser/public
http://www.kpi.ac.th/%20kpiuser/public
http://www/
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6. หลักความคุมคา 

หลักความคุมคา ซ่ึงเปนหลักสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารจัดการและ 

สังคมท่ีดี มีผูใหทัศนะ ไวดังนี้ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึง หลักความคุมคา วา การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ 

สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน (2542, “ธรรมาภิ

บาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance.asp.) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กลาววา หลักความคุมคา หมายถึง ความพึง

พอใจของผูรับบริการ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ (2542, “ธรร

มาภิบาล”. สืบคนเม่ือ 9 กันยายน 2560. จาก http://www.kpi.ac.th/kpiuser/Governance 

Moral.htm. 

กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาลเปนท้ังหลักการ (principles) และแนวทาง (guidelines) สําหรับ

การปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการท่ีกําหนด เพ่ือการมีความเปนธรรม ความสจุริต ความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล อาจประกอบไปดวยหลักการตาง ๆ แลวแตสภาพแวดลอมของผูนําไปใช ซ่ึงวิธีการท่ี

จะสรางใหเกิดธรรมาภิบาลข้ึนมาไดนั้นก็คือ การมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ สามารถถูก

ตรวจสอบได และการมีสวนรวมเปนสําคัญ เชน กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ประมวลจริยธรรม ประมวล

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และวัฒนธรรม 

2.3.5 ความสําคัญของธรรมาภิบาลตอการบริหารภาครัฐ 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลไดรับความสนใจและนํามาใชในการบริหารภาครัฐอยางกวางขวาง

ในหลายประเทศ คําถามก็คือ ธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอการบริหารภาครัฐอยางไร สามารถสรุป

เรื่องธรรมาภิบาลท่ีมีความสําคัญตอการบริหารภาครัฐหลากหลายมิติ ดังนี้  

1) ชวยสงเสริมใหบุคลากรในภาครัฐมีเปาหมายอยูท่ีการยึดประโยชนสุขของประชาชนและ

ประเทศชาติ ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอยางจริงจังมากข้ึน โดยมีการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหมีความรวดเร็วและประหยัดท้ังเวลาและงบประมาณ มีความคุมคา

มากข้ึน ซ่ึงวัดไดจากความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

2) ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐเห็นความสําคัญกับผลสําเร็จหรือผลงานมากกวาการทํางาน 

เพ่ือเสร็จเพียงอยางเดียว ทําใหมีความคุมคามากข้ึนโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมมาก

ข้ึน มีตัวชี้วัด (key performance indicator, KPI) ท่ีถูกกําหนดไวกอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลอง

กับวิสัยทัศนและพันธกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความพึงพอใจของประชาชนนับเปนตัวประเมินผลท่ี

สําคัญ  
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3) ชวยใหระบบการบริหารภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดมากข้ึน โดยมีการปรับปรุง

กฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐใหรัดกุม และเปดเผยตอสาธารณะใหรับรูกันท่ัวไป เชน การมี

กฎหมายเก่ียวกับขอมูลขาวสารของภาครัฐ การมีกฎหมายเก่ียวกับการหามฮ้ัวประมูลงานของภาครัฐ 

เปนตน รวมถึงมีองคกรอิสระในการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เชน คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน  

4) ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความสํานึกรับผิด (accountability) ตอ

ประชาชนและองคกรมากข้ึน ซ่ึงความสํานึกรับผิดชอบมีสวนทําใหการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐมีการ

ระมัดระวัง การกระทําท่ีมีผลตอสาธารณะหรือประชาชนมากข้ึน และหากเกิดขอผิดพลาดข้ึนก็ตอง

พรอมท่ีจะรับผลของการกระทํานั้นโดยไมหลบเลี่ยง หรือโยนความผิดใหบุคคลอ่ืนหรือนิ่งเฉย  

5) ชวยทําใหระบบราชการเปนระบบเปดและเปดโอกาสใหประชาชน มีชองทางมีสวนรวมใน

การบริหารภาครัฐอยางหลากหลายและเปนรูปธรรมมากข้ึน ท้ังนี้ ระบบบริหารภาครัฐในอดีตมักเปน

ระบบท่ีปด โดยประชาชนไมรูขอมูลขาวสารในการบริหารงานของภาครัฐมากนัก และขอมูลสวนใหญ

ถูกพิจารณาวา ไมเปดเผยหรือเปนความลับ แตเม่ือมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชทําใหมีกฎหมาย

เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของภาครัฐ และใหสิทธิแกประชาชนในการยื่นขอขอมูลขาวสาร

จากหนวยภาครัฐได นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปน

ตอสาธารณะผานชองทางตาง ๆ เชน เอกสารหรือเว็ปไซตของหนวยงาน เปนตน และประชาชนยังมี

ชองทางในการรองเรียน การเสนอความคิดเห็นผานทางชองทางตาง ๆ ของรัฐอีกดวย 

6) ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐยึดกฎหมายเปนหลักในการปฏิบัติหนาท่ี มากกวาการใช

ดุลพินิจหรือตามอําเภอใจ โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละภารกิจหรือแตละงานไว

ชัดเจน ทําใหการใชกฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตนอาจลดลงไป   

7) ทําใหระบบบริหารภาครัฐเปนตัวขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน สงผลใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน

มากข้ึน โดยมีภาคสวนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมอยางจริงจัง  

8) ทําใหบุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญของ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

ของตนในฐานะเปนผูใหบริการ ประชาชนมิใชเจานายของประชาชนหรือผูมีสถานภาพท่ีเหนือกวา 

ประชาชน 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยมีความประสงคจะใหใชบังคับกับ

สวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ท้ังท่ีเปนราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมท้ัง

หนวยงานอ่ืนท่ีอยูในกํากับของราชการ โดยมีรายละเอียดของกรอบแนวทางการดําเนินการท่ีสําคัญ 

ดังนี้  
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แนวทางการบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนวา ตองอยูในแนวทางท่ีถือวา

ประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ ดังตอไปนี้ 

1) การกําหนดภารกิจแตละเรื่องรัฐและสวนราชการมีหนาท่ีตองกําหนดใหอยูในกรอบท่ีมี

วัตถุประสงค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ ความสงบและปลอดภัยของ

สังคมสวนรวม และความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนโดยท่ัวไป และสอดคลองกับ

แนวนโยบายแหงรฐัและนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

2) ตองจัดวางระบบใหการปฏิบัติราชการเปนไป โดยมีความซ่ือสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบ

ได และมุงใหเกิดประโยชนแกประชาชนในภาพรวม 

3) กอนเริ่มดําเนินการในภารกิจใด ตองมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุก

ดาน มีการวางกลไกการทํางานชัดเจนทุกข้ันตอนและโปรงใส ในกรณีท่ีมีผลกระทบตอประชาชนตอง

มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือมีการชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน ใหไดทราบถึง

ประโยชนท่ีสวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น 

4) เม่ืออยูในระหวางการดําเนินการตามภารกิจใด ตองรับฟงความคิดเห็นและสํารวจความพึง

พอใจของสังคมโดยรวม เพ่ือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ 

5) ในกรณีท่ีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขปญหานั้นโดยเร็ว และถาเปนปญหาจาก

สวนราชการอ่ืนตองแจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของแกไขปรับปรุงโดยเร็ว 

ในการดําเนินการของสวนราชการท่ีตามหมวดนี้ 

- จะตองคํานึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับการบริการจากรัฐเปน

หลักสําคัญ การกําหนดภารกิจแตละเรื่องตองมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธใหเห็นโดยชัดเจน 

ประชาชนไดรับประโยชนจากภารกิจนั้นตรงตอความตองการของประชาชน หรือเกิดผลตอการพัฒนา

ชีวิต ความเปนอยู และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนสวนรวม และแตละรายควบคูกัน 

- การดําเนินการใหมีความโปรงใส จะเกิดข้ึนไดเม่ือสวนราชการไดสรางหลักเกณฑการปฏิบัติ

ในแตละเรื่องข้ึนไวอยางชัดเจน และตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน และเปดเผยขอมูลทุกข้ันตอนในการ

ปฏิบัติภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ 

- การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลเก่ียวกับ

ภารกิจหรือโครงการท่ีสวนราชการจะดําเนินการ ซ่ึงมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดยปกติของ

ประชาชนในชุมชนนั้น การทําความเขาใจถึงผลกระทบและแนวทางแกปญหาท่ีสวนราชการจะ

ดําเนินการ และการปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐและของประชาชน โดยใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นและรัฐ ตองรับฟงและแกไขปญหาจนประชาชนเกิดความพอใจ และมีสวนรวมในการ

ผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลสําเร็จ 
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การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

เปนการกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะวาดวยการกําหนดแผนการ

ทํางานท่ีมีวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลลัพธของงาน ดังนี้ 

1) การปฏิบัติของสวนราชการ ตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจท่ีกระทําไดอยางชัดเจน 

โดยตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

- ในการจัดทําภารกิจตาง ๆ สวนราชการตองมีแผนปฏิบัติงานลวงหนากอนลงมือดําเนินการ 

- แผนปฏิบัติงานตองมีรายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนระยะเวลา และงบประมาณท่ี

จะตองใช เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

- ตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้น 

- ในกรณีท่ีมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองแกไขหรือบรรเทาผลกระทบหรือ

เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม 

2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 

การบริหารงานแบบบูรณาการ คือ การรวมมือกันในระหวางสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมี

การปฏิบัติงานรวมกันหรือมีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหภารกิจท่ี

สําคัญของรัฐในแตละดานเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม และมีความประหยัดโดย

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการใหเกิดความ 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการรวมมือปฏิบัติงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกานี้

มีแนวทาง ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีสวนราชการหลายแหงมีภารกิจใดท่ีเก่ียวของสัมพันธกันใหสวนราชการทุกแหงท่ี

มีภารกิจเก่ียวของกันนั้นกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือใหมีการบริหารจัดการท้ังในดานการ

วางแผน การใชทรัพยากร และการดําเนินการรวมกัน โดยกําหนดเปาหมายใหเกิดผลสําเร็จในภารกิจ

นั้นเปนเอกภาพเดียวกัน 

(2) โดยท่ีขณะนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายในการใหมีการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัด

และในตางประเทศ โดยในจังหวัดนั้นเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และในตางประเทศเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ฉะนั้น ในพระราชกฤษฎีกานี้จึงบัญญัติรองรับการ

ดําเนินการดังกลาว โดยใหสวนราชการทุกแหงมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการ

จังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนผลสําเร็จ โดยสามารถใช

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายไดอยางครบถวนตามความจําเปน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวตองใชการ

มอบอํานาจ และในขณะนี้ไดมีการกําหนดรายละเอียดไวแลวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 



48 
 

(3) การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ในการบริหารราชการแนวใหม 

สวนราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย

โดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุก

ระยะ ตองมีการปรับแผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตองมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเปนความจริง 

เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 

ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี

ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

- ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

- ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

- ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มี

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

- ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 

3) การจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือใหมีการดําเนินการตามแผนตาง ๆ บรรลุผลสําเร็จอยางแทจริงโดยมีผูรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัติงานนั้น จึงกําหนดมาตรการใหมีจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ(Performance 

agreement) ข้ึน เพ่ือเปนมาตรการสําคัญในการกํากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการ

จัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการนั้น จะจัดทําในรูปแบบการทําความตกลงรวมกันระหวางผู

กําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติแตละเรื่อง โดยเปนการทําความตกลง

ระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงกับอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีตองรับผิดชอบ

ปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน  

ท้ังนี้ การดําเนินการตามหลักการนี้จะนํามาใชเม่ือ ก.พ.ร. ไดวิเคราะหและจัดทํารูปแบบและ

หลักเกณฑของการทําความตกลงในการปฏิบัติงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานของแตละระดับการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ นอกจากเปนมาตรการในการ

กํากับการปฏิบัติราชการเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตามแผนใหเกิดผลสําเร็จแลว ยังใชเปน

ขอมูลในการประเมินศักยภาพของบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ และความเหมาะสมในการมอบหมาย

ความรับผิดชอบตอไป รวมถึงจะเปนขอมูลเพ่ือสรางแรงจูงใจและจายคาตอบแทนตามผลงาน 

(Performance-related pay) ไดในระยะตอไปดวย 
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4) การจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน 

เพ่ือใหการบริหารราชการมีเปาหมายท่ีชัดเจนและทุกสวนราชการสามารถกําหนด

ยุทธศาสตรการปฏิบัติราชการใหเปนไปอยางตอเนื่อง รวมท้ังกําหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ ซ่ึงจะเปนท่ีมาของการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานใหเกิดข้ึน และทุกคนในองคกรของภาครัฐ 

รวมท้ังประชาชนจะสามารถทราบไดวา ในแตละปทิศทางของการบริหารประเทศจะดําเนินการใน

เรื่องใด การดําเนินการในสวนนี้จึงกําหนดใหมีแผนตาง ๆ ท่ีจะตองจัดทําข้ึน ดังนี้ 

- แผนการบริหารราชการแผนดิน เปนแผนการบริหารของรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ป ซ่ึงเปน

การนํานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเปนแผนโดยสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญและ

แผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เพ่ือกําหนดหัวขอท่ีสําคัญในแตละเรื่อง ท่ีจะใชเปนแนวทางการบริหาร

ราชการแผนดินท่ีมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน การกําหนดผูท่ีจะตองรับผิดชอบรายไดรายจาย

และทรัพยากรท่ีตองใช ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล 

- แผนนิติบัญญัติ เปนการจัดทําแผนดานกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

เพ่ือเปนกลไกรองรับการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงจะมีการกําหนด

สาระสําคัญของกฎหมาย ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาการดําเนินการท่ีสอดคลองกับระยะเวลาของ

แผนการบริหารราชการแผนดิน 

- แผนปฏิบัติราชการ เปนแผนของทุกสวนราชการท่ีจะแปลงแผนบริหารราชการแผนดินซ่ึง

เปนการกําหนดในเชิงนโยบายใหเปนแนวทางการปฏิบัติราชการตามความรับผิดชอบของสวนราชการ 

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 

เปนการกําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการ ท้ังในกรณีท่ีใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน

และสามารถวัดความคุมคา ในการปฏิบัติแตละภารกิจ โดยกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติตาม

หลักการ ดังนี้ 

1) หลักความโปรงใส  

สวนราชการตองประกาศกําหนดเปาหมาย และแผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ และ

งบประมาณท่ีตองใชเพ่ือใหขาราชการและประชาชนทราบ ซ่ึงจะทําใหการทํางานมีความโปรงใส

สามารถตรวจสอบแผนการทํางานได 

2) หลักความคุมคา  

(1) สวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภท และรายจายตอ

หนวยของบริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ี เกิดข้ึน 

ซ่ึงหากรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใด สูงกวารายจายตอหนวยของงาน

บริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวนราชการอ่ืน สวนราชการนั้นตองจัดทําแผนการลดรายจาย
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ตอหนวย เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการทํางานตอไป ซ่ึงรายละเอียดในการจัดทําบัญชีตนทุน

กรมบัญชีกลางจะเปนผูกําหนดข้ึน 

(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเปนผูตรวจสอบความ

คุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรีประเมินวาภารกิจใดสมควร ทําตอไป

หรือยุบเลิก โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจนั้น และในการประเมิน

ความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปได ประโยชนท่ีรัฐและ

ประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ท้ังนี้ มิใชคํานวณเปนตัวเงินเทานั้น แตตองคํานึงถึง

ประโยชนไดเสียของสังคมดวย 

(3) การจัดซ้ือจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยจะตองชั่งน้ําหนักถึง

ประโยชนและผลเสียตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชน

ระยะยาวของสวนราชการ ซ่ึงมิใชถือราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากร

อยางคุมคาในระยะยาวท่ีจะทําใหตนทุนการบริการสาธารณะต่ําลงได โดยจะตองมีการปรับปรุง

ระเบียบวาดวยการพัสดุเพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว 

3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 

(1) ในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการดวยกัน ถาการปฏิบัติงานของ สวนราชการ

หนึ่งตองไดรับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกสวนราชการหนึ่ง สวนราชการผูเห็นชอบหรือ

อนุญาตตองดําเนินการภายใน 15 วัน เวนแตจะไดประกาศกําหนดเวลาไวลวงหนาแลววาตองเกินกวา 

15 วัน เพราะตองปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ถามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ขาราชการท่ี

เก่ียวของตองรับผิดชอบ 

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ สวนราชการตองเปนผูพิจารณาวินิจฉัย โดยเร็ว และ

หลีกเลี่ยงการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดหลักท่ีชัดเจนในการรับผิดชอบของ

สวนราชการ และมิใหใชเวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ 

(3) ในกรณีท่ีเปนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทน สวนราชการแม

จะมิไดเขารวมประชุม และจะตองมีการบันทึกฝายขางนอยไวดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดหลักท่ีชัดเจนใน

ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาท่ีแทนสวนราชการในคณะกรรมการ อันจะกอใหเกิดผลสรุปของงาน

ท่ีแนนอนไมเปลี่ยนแปลงโดยสวนราชการนั้นในภายหลัง 

(4) การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษร ถามีการสั่งการดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งนั้นไว 

ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการสั่งเพ่ือปฏิบัติราชการท่ีตองมีหลักฐานยืนยันคําสั่งท่ีแนนอน มี

ความรับผิดชอบท้ังผูสั่งและผูปฏิบัติงาน 
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หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะประกอบดวย 

1) การประเมินผลสวนราชการวา ไดดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใด ซ่ึงจะวัดจาก

ผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุณภาพของการ

ใหบริการ ซ่ึงอาจวัดไดจากความสะดวกในการขอรับบริการ (convenience) ความไมยุงยากตอการ

ทําความเขาใจ (simplicity) การใหบริการท่ีถูกตองและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมท้ัง

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและความคุมคาในการใชทรัพยากรกับประโยชนท่ีไดรับ 

 2) การประเมินผูปฏิบัติงานโดยแยกเปนการประเมินผูบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการสะทอน

กลับของการปฏิบัติงานในฐานะผูบริหาร เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงใหเกิดเปนทีมทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการประเมินเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนการประเมินศักยภาพของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือวัด

ความสามารถเฉพาะตัวและความสามารถในการมีสวนรวม ในผลสําเร็จของภารกิจ ในความ

รับผิดชอบของหนวยราชการนั้น หลักเกณฑและวิธีประเมิน ก.พ.ร. จะเปนผูกําหนดรายละเอียดตอไป 

โดยผลท่ีไดรับจากการประเมินผลหากอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจ จะเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จในการ

บริหารงานแบบมุงสัมฤทธิ์และสวนราชการจะไดรับรางวัลตอบแทน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสวน

ราชการนั้นตอไป 

กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาลทําหนาท่ีเปนกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานของ

ระบบการบริหารภาครัฐ ท่ีเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนในการ

สรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหประเทศ

มีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสราง

และกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการ

พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  

 

2.4 การนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมหิดลเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงมีสถานภาพเปนนิติบุคคล และ

อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณ

แผนดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ โดยมีหลักการและสาระสําคัญของมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ เปนไปตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีบัญญัติให

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ี

ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัวในการดําเนินงาน ควบคูกับความรับผิดชอบท่ีจะดําเนิน

ภารกิจอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีความ
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เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐสามารถกํากับ ดูแลและตรวจสอบไดโดยกลไกของรัฐ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) สถานภาพของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

- มีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ 

- เปนนิติบุคคล และอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

- เปนหนวยงานของรัฐท่ียังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินตามพระราชบัญญัติ  

วิธีการงบประมาณอยางเพียงพอ ท่ีจําเปนตอการประกันคุณภาพการศึกษาไวได 

2) ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 

- การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท้ังการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตองเปนไปอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศ 

- การผลิตบัณฑิต ควรใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ จัดการศึกษา 

หลากหลายรูปแบบ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังมีความคลองตัวและยืดหนุนในการปรับตัวไป

ตามสถานการณ 

- ใหมีกลไกการจัดสรรงบประมาณ หรือกลไกลการกํากับดูแล โดยองคกรท่ีรัฐจัดตั้งข้ึน เพ่ือ 

ความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3) ความคลองตัวของมหาวิทยาลัย 

ใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว โดยกลไลของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน

องคกรท่ีรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายของ

รัฐบาล โดยสภามหาวิทยาลัยจะสามารถกําหนดระเบียบขอบังคับในการบริหารการจัดการในเรื่องตาง 

ๆ ไดเอง ภายใตกรอบแหงพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแตละแหง การบริหารจัดการจะสิ้นสุดท่ี

สภามหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ ยกเวนเรื่องท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรี ท่ีจะตองเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

4) สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 

- องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมา 

จากบุคคลภายนอกมากกวาบุคคลภายในมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

บุคคลภายนอกนั้น ประกอบดวย ผูแทนหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากรายชื่อท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ จํานวน 1 คน และผูแทนจากภาคเอกชน ชุมชน หรือสังคมตาม

ความเหมาะสมและภูมิหลังของแตละมหาวิทยาลัย 

- อธิการบดีในฐานะผูบริหารสูงสุด มีหนาท่ีดําเนินการบริหารมหาวิทยาลัยภายใตนโยบายท่ี 



53 
 

สภามหาวิทยาลัยกําหนด และใหสภามหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกํากับดูแลอธิการบดีโดยตรง โดยมี

กระบวนการกํากับดูแลท่ีโปรงใสชัดเจน 

5) การบริหารจัดการท่ัวไป 

- ใหมหาวิทยาลัยใชหลักบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) โดยอาจออกขอบังคับหรือ

หลักเกณฑวาดวยการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือเปนแนวทางในการออกระเบียบขอบังคับ และแนวทางใน

การดําเนินกิจกรรมท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

6) การบริหารงานบุคคล ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับ มีดังนี้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการบรรจุภายหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ มี 

สถานภาพเปน “เจาหนาท่ีของรัฐ” โดยอาจเรียกชื่อวา “ขาราชการมหาวิทยาลัย .....” หรือ พนักงาน

มหาวิทยาลัย…. หรือชื่ออ่ืน ๆ ซ่ึงจะไดรับสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ไมนอยกวาขาราชการ การไดรับ

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ใหสอดคลองกับศักยภาพ

และผลิตภาพทางวิชาการท่ีเกิดข้ึน 

- ขาราชการและลูกจางประจําเดิมของมหาวิทยาลัย สามารถเลือกสถานภาพ โดยขอเขาสู    

บุคลากรระบบใหมไดตามความสมัครใจ ในสวนของขาราชการนั้น เม่ือเปลี่ยนแปลงสถานภาพแลว ให

คงสิทธิการเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และสิทธิประโยชนอ่ืนตามท่ีรัฐกําหนด 

- ระบบบริหารงานบุคคลใหตราเปนขอบังคับ โดยใหมีองคกรบริหารบุคคลท่ีบุคลากรมีสวน 

รวม ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit System) มีระบบการประเมินผลการทํางานของ

บุคลากรท่ีโปรงใส เปนระบบใหคุณสําหรับผูทําดีมีคุณประโยชนท่ีชัดเจน ขณะเดียวกันตองจัดใหมี

กลไกใหความเปนธรรมตาง ๆ ไดแก ระบบการอุทธรณรองทุกข ท่ีข้ึนตรงตอสภามหาวิทยาลัย 

7) งบประมาณและทรัพยสิน 

- รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปใหแกมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  

และเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา เงินอุดหนุนดังกลาวถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย กรณีรายไดไม

พอกับรายจายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินสนับสนุนจาก

แหลงอ่ืนได รัฐพึงจัดสรรงบประมารใหแกมหาวิทยาลัยเทาท่ีจําเปน 

- รายไดของมหาวิทยาลัยไมตองนําสงกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และ 

กฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและทรัพยสินได ทรัพยสินท่ีไดมาโดยมีผูยกใหหรือไดมา 

โดยการซ้ือจากเงินรายไดใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีอํานาจปกครองดูแล 

บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากท่ีราชพัสดุได รายไดจากการดําเนินงาน ถือเปนรายไดของ

มหาวิทยาลัย 
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- มหาวิทยาลัยตองมีระบบบริหารการเงิน และระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพโดยไมขัดแยงกับ 

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีท่ีรัฐกําหนด การใชจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จะตองกําหนด

เปนงบประมาณรายจายประจําป โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

- ใหมีกลไกตรวจสอบการใชจายเงินของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนกลไลภายในมหาวิทยาลัย และ 

ภายนอกโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือผูท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเห็นชอบและมีกลไกผู

ตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอสภามหาวิทยาลัย 

8) การใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ใหสภามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสวน

งานภายในมหาวิทยาลัย และระหวางสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนชุมชน สถานประกอบการ 

หนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

9) การบริหารงานวิชาการ 

- การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยใหการ 

ดําเนินการเสร็จสิ้นท่ีสภามหาวิทยาลัยมากท่ีสุด ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานทาง

วิชาการท่ีรัฐกําหนด 

- ใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทํา 

วิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

10) การกํากับ ตรวจสอบ 

- การกํากับ ตรวจสอบโดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยตองวางระเบียบ และ 

กลไก เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให

ประชาคมในมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการตรวจสอบดวย 

- การกํากับ ตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก  

(1) โดยระบบการกํากับของรัฐ ไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ เปนตน 

(2) การกํากับดวยกลไกงบประมาณ โดยพิจารณาเปาหมายและผลการปฏิบัติงานเปนเกณฑ 

ในการจัดสรร เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเปนกลไกผลักดันใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

เปนไปตามนโยบาย และแผนของรัฐ 

(3) การกํากับดานนโยบายของรัฐ 

(4) การกํากับดวยระบบการรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยสํานักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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- รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไป ซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงค และใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัย ใน

กรณีท่ีการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี หรือมีความขัดแยง

เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย หากปลอยท้ิงไวจะเกิดความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม ให

รัฐมนตรีกํากับ ดูแล นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปรียบเสมือนเปนการปลดปลอยมหาวิทยาลัยใหมี

อิสระ (การตัดสินใจ การกําหนดระเบียบ การดําเนินการของตนเอง) “การมีธรรมาภิบาล” 

เปรียบเสมือนกรอบในการจัดการองคกรใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอยางมีวินัย ไมออกนอกเสนทาง และ

เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี

คาดหวังไว ดังนั้นการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลท่ีไดจากการศึกษา 

ประมวลความรู และนํามาประยุกตใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 สํานักงาน ก.พ.และ

นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล มากําหนดนโยบายให

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น เพ่ือให

การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล จําเปนท่ีมหาวิทยาลัย

จะตองมีบรรทัดฐานในการบริหารงาน  

 ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ให

เปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐ

และเอกชน สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมาภิ

บาลนั้น ประกอบดวย 6 หลักการ (คูมือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, หนา 8) คือ 

 1. หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หมายถึง กฎระเบียบท่ีทันสมัย มีความเปนธรรมและ

ยุติธรรม รัดกุม รวดเร็ว ซ่ึงมีการบังคับใชและปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยางเปนรูปธรรม และมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดวย การแบงแยกอํานาจ (Balance) การคุมครองสิทธิเสรีภาพ การใชอํานาจ 

การเปนอิสระท่ีไมถูกแทรกแซง 

 2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง ความซ่ือสัตย ขยัน มีระเบียบ วินัย หนวยงานตองปลอด

จากการทุจริต การทําผิดวินัย และการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ 

 3. หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม 

สามารถตรวจสอบความถูกตองได 

 4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง ผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย    

มีสวนรวมรับรู รวมเสนอ และรวมตัดสินใจในปญหาตาง ๆ รวมท้ังการสื่อสารแบบมีขอมูล 
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 5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในหนาท่ี มีจิตสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอหนวยงาน การเอาใจใสในปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหา รับฟงและ

เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน กลาดําเนินการตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระทําของตน และ

สามารถตรวจสอบ 

 6. หลักความคุมคา (Utility) เปนการบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ            

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 หลักธรรมาภิบาลท่ีมหาวิทยาลัยประยุกตใชเปนบรรทัดฐานแนวคิดในการบริหารงาน เพ่ือให

การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก ความเสมอภาคใน

โอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพทางวิชาการ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความโปรงใสและ

ความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการบริหาร การบริหารแบบมี

สวนรวมของบุคลากร โดยมีรายละเอียดในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (คูมือธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, หนา 10) ดังนี้  

 

1. การมีโครงสรางองคกรท่ีสามารถตรวจสอบซ่ึงกันและกันได แสดงในแผนภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            

          แผนภาพท่ี 2.1 โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. การมีหลักจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหถือปฏิบัติ เพ่ือความถูกตอง  

ชัดเจน 

3. การมีนโยบายเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองเปนระบบ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ  

 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

และบทบัญญัติ (ราง) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 มาตรา 59  ดังนี้ 

 (1) ขอมูลขาวสารทางราชการ ถือหลัก “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” เพ่ือใหการ

เขาถึงขอมูลของประชาชนเปนไปอยางถูกตอง เรียบรอย และเปนธรรม ในขณะท่ียังคุมครองสิทธิใน

การเขาตรวจดูขอมูลขาวสารไดตามข้ันตอน 

 (2) ขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของมหาวิทยาลัย ผูเปนเจาของขอมูล

สามารถเขาถึงขอมูลนั้น ๆ และแกไขไดตามเหตุผลและความจําเปน โดยถือหลัก “ปกปดเปนหลัก 

เปดเผยเปนขอยกเวน” ขอมูลสวนบุคคลถือเปนขอมูลปกปด 

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลขาวสารเปน 5 ระดับ ไดแก ขอมูลท่ัวไป 

ปกปด  ลับ ลับมาก และลับท่ีสุด โดยกําหนดให ผูปฏิบัติงาน หัวหนาสวนงาน อธิการบดี นายกสภา

มหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ/อนุญาตการเขาถึงเอกสารดังกลาวตามลําดับ 

4. การมีนโยบายการจัดหาท่ีโปรงใส (Transparency in Procurement)  

 มหาวิทยาลัยมหิดลใหความสําคัญกับการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และการวาจางใหมีการ

ดําเนินการเพ่ือภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยจะปฏิบัติตอผูขาย และผูรับจางอยางซ่ือสัตย โปรงใส 

เปนธรรม และจะยึดม่ันในมาตรฐานจรรยาบรรณ ตลอดจนขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด  

ตั้งแตข้ันตอนการแสดงความตองการซ้ือ/จาง กระบวนการคัดเลือกผูขาย/ผูใหบริการ จนถึงการสิ้นสุด

ของการตกลงหรือสัญญาซ้ือ/จาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของท้ังมหาวิทยาลัยและผูขาย/ผูใหบริการ   

5. การมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่นท่ีชัดเจน  

 มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อม่ันวา การดําเนินงานตามพันธกิจอยาง “ซ่ือสัตย โปรงใส เปนธรรม 

และตรวจสอบได” สามารถนํามาซ่ึงความยั่งยืนขององคกร โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับ

เรื่องดังกลาวรองรับ 

6. การยึดม่ันในความเปนอิสระทางวิชาการ  

 ความเปนอิสระหรือเสรีภาพทางวิชาการมีความสําคัญตอความสําเร็จในการบรรลุตาม

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดย 

 (1) สงเสริมการมีเสรีภาพทางวิชาการ เชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ 

การแสวงหาแหลงทุน การทําวิจัย และการนําเสนออยางสรางสรรค ตลอดจนการพูดหรือเขียนใน

ฐานะนักวิชาการโดยปราศจากขอหามและขอกําหนดทางวินัย  
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 (2) มีความรับผิดชอบทางวิชาการ เชน แสวงหาและแถลงขอเท็จจริง พัฒนา และคงไวซ่ึง

ศักยภาพทางวิชาการ เคารพตอความเห็นท่ีแตกตาง เสนอความรูและสิ่งท่ีคนพบใหคนในกลุม

นักวิชาการ (peer) ไดทบทวน ตรวจสอบ สงเสริม ปกปองความถูกตองทางวิชาการอยางซ่ือสัตยและ

เปนอิสระ เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงและเขมแข็งของสังคม 

ประเทศชาติ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

7. การยืนหยัดในความถูกตอง วางตัวเปนกลาง และรับผิดชอบตอสังคม  

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามหนาท่ีของตนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และ

นโยบายของมหาวิทยาลัย และควรคํานึงถึงความถูกตอง การวางตัวเปนกลางในทางสังคมและ

การเมือง รวมท้ังสนับสนุนการใชองคความรูเพ่ือชี้นําสังคม 

8. บทบาทของมหาวิทยาลัยตอผูมีสวนไดสวนเสีย  

 มหาวิทยาลัยยึดม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ มีจริยธรรม 

และเปนประชาชนท่ีดีของประเทศชาติ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย ไดแก รัฐบาล 

บุคลากร นักศึกษาและผูปกครอง ผูใชบัณฑิต ผูใชบริการสุขภาพ ผูใชผลงานวิจัย ผูใชบริการวิชาการ 

เจาของแหลงทุน คูความรวมมือ ผูบริจาค รวมท้ังชุมชนและสังคม อยางมีพันธะสัญญา 

 ประโยชนของการมี “หลักธรรมาภิบาล” (คูมือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, 

หนา 9) 

- ใหทุกฝายในองคกรสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

- ไดรับความเชื่อม่ัน ความไววางใจ และความศรัทธาจากท้ังภายในและภายนอก 

- ชวยสรางแรงจูงใจในการทํางาน และรักษาพนักงานท่ีมีความประพฤติดีใหกับองคกร  

- ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางการเรียนรู และนวัตกรรมใหม ๆ 

- ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานบนพ้ืนฐานของจริยธรรม 

 

กลาวโดยสรุป มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําใน

ระดับโลก จึงไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และสอดคลอง

กับหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังไดมีการรวบรวมหลักจรรยาบรรณและนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหลัก

ธรรมาภิบาล และจัดทําเปนคูมือธรรมาภิบาลข้ึน เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย 

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดรับทราบถึง

เจตนารมณ นโยบาย หลักการ ความคาดหวังของมหาวิทยาลัย สามารถนําไปเปนกรอบแนวทางใน

การบริหารงานอยางครบถวน ถูกตอง และมีทิศทางเดียวกัน เพ่ือเปนการธํารงไว ซ่ืงการมีธรรมาภิ

บาลของมหาวิทยาลัยตอไป 
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2.5 บริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2.5.1. ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีอายุยาวนานมากกวา 100 ป มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยกวาจะ

มาเปนมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น กอกําเนิดข้ึนจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงพยาบาล ณ บริเวณเขตวังหลัง เม่ือป 

พ.ศ.2429 โดยทรงมีพระราชประสงคใหมีโรงพยาบาลสําหรับรักษาพยาบาลราษฎรท่ีเจ็บปวยและทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลแหงนี้วา “โรงพยาบาลศิริราช” เม่ือป พ.ศ.

2431 ซ่ึงตอมาในป พ.ศ.2432 โรงพยาบาลศิริราชไดขยายกิจการเปนโรงเรียนแพทยแหงแรกของ

ประเทศไทยและเปดสอนวิชาแพทยในปถัดมา และในป พ.ศ.2436 ไดใชชื่อ “โรงเรียนศิริราชแพทยา

กร” เปนชื่อครั้งแรกของโรงเรียนแพทย ในป พ.ศ.2485 จึงไดรับการสถาปนาข้ึนเปน “มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร”  

จนกระท่ังป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก เปนชื่อของมหาวิทยาลัยแทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และทรงมีพระบรม

ราโชวาทแกคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยใหพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ

ตามความหมายและเพ่ิมเติมขอบเขตของวิชาการใหกวางขวางออกไปจากวิชาแพทยศาสตร ดวยความ

รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย กอปรกับความศรัทธาในพระจิรยาวัตรแหงองค “สมเด็จพระมหิตลาธิเบ

ศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ผูทรงเปนองคกําเนิดของนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” และมี

คุณูปการตอมหาวิทยาลัยจึงยึดถือและสืบสานพระราชปณิธานของพระองคตอมา บังเกิดเปนคําขวัญ 

ปรัชญา ปณิธาน และคานิยมของมหาวิทยาลัย 

1.คําขวัญ (Motto) 

อตฺตานํ อุปมํ กเร  พึงปฏิบัติตอผูอ่ืน เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง 

2. ปรัชญา (Philosophy) 

ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

3. ปณิธาน (Determination) 

ปญญาของแผนดิน 

4. วิสัยทัศน (Vision) 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

5. พันธกิจ (Mission) 

สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม  
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เพ่ือสังคมไทยและประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

6. วัฒนธรรมองคกร  โดยเริ่มจากการพิจารณาและตีความคําวา MAHIDOL ตาม

ความหมายท่ีกําหนดไว ดังรายละเอียด 

 M  Mastery         เปนนายแหงตน 

 A  Altruism         มุงผลเพ่ือผูอ่ืน 

 H  Harmony       กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

 I   Integrity   ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม 

 D  Determination  แนวแนทํากลาตัดสินใจ 

 O  Originality  สรางสรรคสิ่งใหม 

 L  Leadership  ใฝใจเปนผูนํา 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562,  

2558, กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนวยงานจัดตั้ง และโครงสรางการบริหารงาน ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย , สํานักงานอธิการบดี , วิทยาเขตกาญจนบุรี, บัณฑิตวิทยาลัย , หอสมุด

และคลังความรู , คณะ 16 คณะ , สถาบัน 7 สถาบัน, วิทยาลัย 6 วิทยาลัย ศูนย 10 ศูนย , กองงาน

ในสํานักงานอธิการบดี 12 กองงาน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีสถาบัน

สมทบอีก 17 แหงและสถาบันรวม 1 แหง โดยมีการปรับเปลี่ยนหนวยงานจากประกาศดังกลาว

เพ่ิมเติม จําแนกตามสถานท่ีตั้ง มีดังนี้  
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สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล หนวยงาน 

กรุงเทพมหานคร  

เขตบางพลัด คณะกายภาพบําบัด 

เขตบางกอกนอย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล/คณะเทคนิคการแพทย/คณะ

พยาบาลศาสตร 

เขตราชเทวี คณะเภสัชศาสตร/คณะวิทยาศาสตร/คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี/คณะสาธารณสุขศาสตร/คณะเวชศาสตรเขตรอน/คณะทันต

แพทยศาสตร/ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

เขตพญาไท วิทยาลัยการจัดการ/สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นครปฐม (พ้ืนท่ีหลัก) สํานักงานอธิการบดี /คณะเทคนิคการแพทย /คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร/คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร/คณะ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  /คณะกายภาพบําบัด /คณะ

วิศวกรรมศาสตร/คณะสัตวแพทยศาสตร/คณะศิลปศาสตร  /วิทยาลัย

ดุริยางคศิลป /วิทยาลัยราชสุดา /วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การกีฬา /วิทยาลัยนานาชาติ/วิทยาลัยศาสนศึกษา/สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม/สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย /สถาบัน

ชีววิทยาศาสตรโมเลกุล /สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน/สถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู /สถาบันโภชนาการ/สถาบันแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว /บัณฑิตวิทยาลัย /ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ/

หอสมุดและคลังความรู 

ปทุมธานี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

กาญจนบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี 

นครสวรรค โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 

อํานาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

ประจวบคีรีขันธ ศูนยเรียนรูและพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจร 

และบริบาลผูปวยระยะทาย 

ลําปาง ศูนยวิจัย พัฒนา และฝกอบรมสิ่งแวดลอม 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล หนวยงาน 

นครราชสีมา ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

คณะสาธารณสุขศาสตร 

                                          

                                          ตารางท่ี  2.2 สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

(ท่ีมา: รายงานสารสนเทศป 2559 , กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 

ขอมูลบุคลากร 

ในป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรจําแนกตามประเภทของบุคลากร แบงเปน 2 กลุม

ใหญ คือ 1) กลุมสายวิชาการ และ 2) กลุมสายสนับสนุน หากเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน จะเห็นไดวาบุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนบุคลากรมากท่ีสุด ในอัตรา

รอยละ 88.33 ซ่ึงบุคลากรสายวิชาการ มีจํานวนบุคลากรเพียงอัตรารอยละ 11.27   

 

 
 

           

 

 

 

 

 

             แผนภาพท่ี 2.2 สัดสวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดมีประกาศเก่ียวกับการแบงประเภท ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน 

(ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557) ดังนี้  

1) กลุมวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง ตําแหนงในสายงานวิชาชีพเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกา การ

ไดรับเงิน  ประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2538 หรือตําแหนงในสาขาท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดให เปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงตองมีใบประกอบวิชาชีพ เชน นักกายภาพบําบัด ทันต

แพทย  พยาบาล แพทย ฯลฯ 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 
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2) กลุมสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ตําแหนงท่ีสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และสวนงานทางดานการเรียนการสอนและการวิจัยโดยตรง  และ/หรือตําแหนงท่ีสนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน หรือเปนงานบริการท่ีเปนงานหลักของสวนงาน/

หนวยงาน เชน นักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร  บรรณารักษ ฯลฯ 

3) กลุมสนับสนุนท่ัวไป แบงเปน 2 ระดับ ไดแก ตําแหนงระดับปฏิบัติการ หมายถึง ตําแหนง

ท่ีสนับสนุนงานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย/สวนงาน/หนวยงาน และเปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเฉพาะ

ดาน ซ่ึงตองบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป เชน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการเงิน

และบัญชี นักวิชาการชางศิลป นักตรวจสอบภายใน ตําแหนงระดับชวยปฏิบัติการ ดานตาง ๆ 

หมายถึง ตําแหนงท่ีสนับสนุนท่ัวไปของมหาวิทยาลัย/สวนงาน/หนวยงาน ซงมีลักษณะงานท่ีเปน

ผูชวยของตําแหนงระดับปฏิบัติการ โดยบรรจุผูท่ีมีคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี เชน ชางทันตกรรม  

ชางเครื่องคอมพิวเตอร ชางพิมพ  ชางศิลป 

4) กลุมอ่ืน ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

2.5.2 หลักการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา ดวย

วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใหเปนนามของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคในการสราง พัฒนา 

ประมวล และประยุกตองคความรูท้ังมวล และดําเนินการใหมีการเรียนรูในองคความรู รวมท้ังเผยแพร

ความรู สงเสริม ปองกันและรักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

และการกีฬา ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม โดยมีรายละเอียดหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ดังตอไปนี้ 

1) ทําการวิจัย รวมท้ังสงเสริม และสนับสนุนใหทําการวิจัย เพ่ือสรางหรือพัฒนาองคความรู

โดยกระทําอยางตอเนื่อง และนําความรูนั้นไปใช เพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศและสังคม 

กอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 

2) ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึก  

ตอสังคมและมีความใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง 

3) สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
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4) ใหบริการทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ ใหเปนท่ียอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ 

5) ทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

6) สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันอ่ืน เขารวมในการสรางและพัฒนาองค

ความรูและเขารับการถายทอดองคความรู 

7) รวมมือกับสถาบันอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือดําเนินการตามขอ 1) ถึง 6) 

8) สงเสริมและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมท้ังบํารุงรักษาและใชประโยชนจาก

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลยั่งยืน 

 

ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (เม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 

60 - ปจจุบัน) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยวา “มหาวิทยาลัยถือเปนแหลงแสวงหา

ความรู สรางความรู และการตอยอดความรู ซ่ึงไมใชเพียงความรูในตํารา แตรวมถึงการสรางบัณฑิตท่ี

พึงประสงคของโลกปจจุบัน เพราะการเรียนรูในโลกปจจุบันไมเพียงรูแจงหรือ “รูลึก” ในศาสตร หรือ

อาชีพของตนเทานั้น แตตอง “รูกวาง” ในทักษะการใชชีวิตและการทํางานคือ การคิดวิเคราะห การ

แยกแยะสิ่งใดถูกหรือผิด มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ ปรับตัวไดดีพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง สื่อสารไดดีมีประสิทธิภาพ หม่ันพัฒนาตนเอง และเปนผูนําในการแกปญหาทุกระดับ 

หรือคุณสมบัติ global professional เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาและกอใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและประเทศชาติอยางเต็มท่ี มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ 

จึงมุงผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคออกไปเปน Global Citizen ภายใตพระราชดํารัสของสมเด็จพระบรม

ราชชนก “True success is not in the learning but in its application to the benefit of 

mankind" ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือประโยชนสุขแกมวล

มนุษยชาติ”  

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ    

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

รัตนชนก พราหมณศิริ และกฤษณ ภูรีพงษ (2560, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “หลักธรร

มาภิบาลกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชน

พ้ืนท่ีภาคเหนือ” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 
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1. บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ มี

ความคิดเห็นวา ผูบริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศท่ีมีตอการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือรายดานในภาพรวม ไมแตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะและความตองการสูงสุดของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหเกิดผลสําเร็จในสถานศึกษา คือ 1) ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศน

และสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 2) ผูบริหารตองเปนผูมีคุณธรรมและมีความยุติธรรม และ 3) 

ผูบริหารตองสามารถขจัดความขัดแยง และความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับองคกรไดอยางทันทวงที 

พิมพนิภา จินตานพันธ (2560, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอ

บทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ 

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดานอยูในระดับมาก เม่ือ 

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ดานการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิ

บาล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการบริหารบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล สวนดานการ

บริหารงานพัสดุ ตามหลักธรรมาภิบาล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณ ตางกันนั้น พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

3. มีทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ 

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ปญหาท่ีควรมีการพัฒนามากท่ีสุด คือ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ไมมีการแจงรายการจัดซ้ือจัดจางให

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ รองลงมา คือ ดานการบริหารบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก 

บุคลากรขาดการศึกษาบุคลากรบางกลุมยังเห็นประโยชนสวนตนและเห็นแกพวกพองของตน มากกวา

สวนรวม ยังขาดการเอาใจใสตอองคกรหรือรักองคกร การพิจารณาบําเหน็จความดี ความชอบไมเปน

ธรรม ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาใหกับพวกพองตนเองกอน ทําใหผูใตบังคับบัญชาขาดขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน บุคลากรขององคการไมคอยตระหนักถึงอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับ มอบหมาย
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ตามระเบียบ นอยท่ีสุด คือ ดานการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก การ บริหารงาน

ไมมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณท่ีนําไปใชประโยชนและผลประโยชนท่ีไดรับ ไม มีการเปดเผย

ขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ใหสอดคลองกับความเปนจริงในการใชจายงบประมาณของ อบต. 

ยังขาดความคุมคา เม่ือเปรียบเทียบกับผลงานท่ีไดรับ มีการเผยแพรสื่อสาร และทําความเขาใจ การ

ดําเนินงานโครงการตาง ๆ และการบริหารงบประมาณใหประชาชนไดรับทราบนอย 

แนวทางการพัฒนา คือ ควรเปดเผยการบริหารงานแนวทางปฏิบัติ ใหมีความชัดเจนมุงเนน

ถึงการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังและข้ันตอนของการดําเนินงาน ท้ังในสวนการบริหารพัสดุ การ 

บริหารงานบุคคล รวมไปถึงการบริหารงานงบประมาณ การนําไปใชใหเกิดประโยชน และผล 

ประโยชนท่ีไดรับ ควรมีการชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการท่ีดําเนินงาน และการบริหาร และ

ดานอ่ืน ๆ ใหทราบอยางตรงไปตรงมา และใหสอดคลองกับความจริงอยางคุมคา 

สรุปขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไข ดังนี้ 

ประเด็นปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล 

ไดแก ขอท่ีวาการจัดซ้ือจัดจางมุงเนนการประหยัดและไดจัดลําดับข้ันตอนของความสําคัญ สวน

แนวทางแกไขปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการบริหารพัสดุตามหลัก ธรรมาภิบาล ไดแก ขอ

ท่ีวา การจัดซ้ือจัดจางควรเนนการประหยัด และจัดลําดับกอนหลังเปนสําคัญ 

ศิรินันท ทิพยเจริญ (2559, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. การบริหารงานใชหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเห็น

วา ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท้ังหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน มีระดับความคิดเห็นท่ี

สอดคลองกัน อีกท้ังยังพบวาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในหนวยงาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดจากการท่ีผูบริหารในหนวยงานบางทานไมนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 

ดาน เขามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง  

2. การปรับปรุงการบริหารของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนตามหลักธรรมาภิบาล

ในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พบวา แนวทางท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการนําหลักธรรมาภิ

บาลเขามาประยุกตและปรับปรุงการบริหารของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ผูบริหารตอง

เปนผูท่ีมีหลักนิติธรรมและหลักความคุมคา มาใชเปนหลักสําคัญในการบริหารหลักธรรมาภิบาลดาน

อ่ืนๆ และเปนการเสริมสรางหลักจริยธรรมและจิตวิทยา ในการบริหารดานการพัฒนาบุคลากรของ

องคการดวย ซ่ึงพบวา การบริหารงานในประเด็นเหลานี้ ไดเพียงระดับปานกลาง กอใหเกิดความ

ขัดแยงในดานความคุมคา และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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รัตนาภรณ สงเสริม และสุวิมล โพธิ์กล่ิน (2559, หนา 239) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหาร

โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน 

ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยหลักคุณธรรม

อยูในลําดับแรก รองลงมาคือ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักความมีสวน

รวม สวนหลักความคุมคา อยูในลําดับสุดทาย 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

สถานศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวม และรายดานไม

แตกตาง 

3. ขาราชการครูไดเสนอปญหาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

3.1 ดานหลักนิติธรรม บุคลากรยังไมทราบขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ เก่ียวกับการ

บริหารงานเทาท่ีควร ผูบริหารควรอบรมใหบุคลากรไดทราบในขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ 

เก่ียวกับการบริหารงานเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2 ดานหลักคุณธรรม บุคลากรบางสวนยังเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน 

สวนรวม ผูบริหารควรสรางทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนแกบุคลากรสงเสริมให

บุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีจิตสาธารณะ 

3.3 ดานหลักความโปรงใส การบริหารงานไมมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณท่ี 

นําไปใช การเผยแพรขอมูลขาวสารนอย ผูบริหารควรเปดเผยการใชจายงบประมาณใหมีความชัดเจน

และกระบวนการบริหารงานนั้น พรอมท่ีจะตรวจสอบได 

3.4 ดานหลักการมีสวนรวม การทํางานในบางเรื่องไมคอยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ผูบริหารควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน เพ่ือใหการบริหารงานมี

ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.5 ดานหลักความรับผิดชอบ บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานตามความรูสึกของตนเองโดยไมมี 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การปฏิบัติงานลาชาขาดความรับผิดชอบตอหนวยงาน ผูบริหารควร

สนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรับผิดชอบและเอาใสตอการทํางานอยางเต็มท่ี 

3.6 ดานหลักความคุมคา บุคลากรบางสวนขาดจิตสํานึกตอการใชวัสดุอุปกรณอยาง 

ประหยัดและคุมคา ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณและสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิด

ประโยชน 
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ทวีวัฒน อินทรประเสริฐ (2559, หนา บทคัดยอ, 74-75) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 17” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 17 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงคาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับมาก ไดแก หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม และ

หลักคุณธรรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาเปนหนวยงานทางราชการท่ีมีกฎระเบียบขอบังคับใน

การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคมในดาน

การจัดการศึกษา ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 

ท่ีเปนประโยชน 

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวม

แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักคุณธรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

นอยท่ีสุด อาจเปนเพราะวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณนอย ยอมมีการรับรูและความเขาใจใน

วัฒนธรรมองคการ การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม การใชเหตุผลในการตัดสินใจ 

การยึดถือประโยชนสวนรวมเปนหลักและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ในการปฏิบัติงานให

บรรลุเปาหมายไดนอยกวา ครูท่ีมีประสบการณมาก และจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม

แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารงานของสถานศึกษานั้น ตองยึดนโยบายจากสวนกลาง

ในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งขนาดของสถานศึกษาสงผลใหการไดมา ซ่ึงทรัพยากรทางการ

ศึกษาและการปฏิบัติงานท่ีตางกัน ประกอบกับผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กตองปฏิบัติหนาท่ี

หลายอยางในเวลาเดียวกัน ทําใหการบริหารสถานศึกษาไดรับผลกระทบอยางมาก อีกท้ังคุณภาพของ

ผูเรียนก็ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

ผกาทิพย นวลดํา (2559, หนา บทคัดยอ,136) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของสถานศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยเครือขายการศึกษาท่ี 3 (ภูมิพอเพียง) สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยเครือขาย 

การศึกษาท่ี 3 (ภูมิพอเพียง) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

โดยรวม ท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความโปรงใส มีคาเฉลี่ย 

สูงสุด รองลงมาดานคุณธรรม สวนดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เนื่องจากศูนยเครือขาย

การศึกษาท่ี 3 ฯ ไดมีการบริหารการศึกษาตามพระราชกฤษฏีการวาดวยหลักเกณฑฯ กิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2542 มีผลทําใหการ
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บริหารการศึกษามีอิสระมากข้ึน ดังนั้น ผูบริหารศูนยเครือขายฯ จึงไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โรงเรียนท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ใหอยูใน

ระดับมากทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยเครือขายการศึกษาท่ี 3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ของผูบริหารและครูท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณตางกัน พบวา เพศ อายุ และตําแหนงตางกัน มีความ

แตกตางกัน สวนระดับการศึกษา และประสบการณตางกัน ไมมีความแตกตางกัน 

3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยเครือขายการศึกษาท่ี 3 (ภูมิพอเพียง) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวม มีคาเฉลี่ยความถ่ีท่ี 44.07 คิดเปนคาเฉลี่ย รอยละ 

35.83 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณธรรม มีคาเฉลี่ยของความถ่ีและรอยละสูงสุด 41.14 

และ 50.60 รองลงมา ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยของความถ่ีและรอยละ 49.20 และ 40.00 สวน

ดานความโปรงใส มีคาเฉลี่ยของความถ่ีและรอยละนอยท่ีสุด 25.00 และ 20.33 ควรมีการปรับปรุง

และพัฒนาดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ใหมีประสิทธิผลดีมากข้ึน 

พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงาน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก คือ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส 

ดานหลักความมีสวนรวม และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานหลักนิติธรรม ตามลําดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบขอมูลความคิดเห็นครูท่ีมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ท้ัง 6 ดาน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ท่ีไมแตกตาง

กัน เนื่องจากวา ครู มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ตางกัน แตมีความคิดเห็นตอ

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก

การศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ีไมแตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะแนวทาง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร

มาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ท้ัง 6 ดาน คือ ดานหลักนิติธรรม ผูบริหารควรมีการออกกฎระเบียบโดยคํานึงถึง 

สิทธิหนาท่ีของบุคลากรชัดเจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ เปดโอกาสใหครูและนักเรียนได 
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แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอบังคับตาง ๆ มีการทําประชาพิจารณหรือแบบสอบถามแสดง ขอคิดเห็น 

ดานหลักคุณธรรม ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล จิตใจกวางขวาง ยินดีรับฟงความ คิดเห็นผูอ่ืน มี

อารมณท่ีม่ันคงและหนักแนน มีทักษะในการแกปญหาอยางสรางสรรค บริหารงานท่ี ดี วางแผน

ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน ควรมีมนุษย

สัมพันธท่ีดี ความสุภาพออนโยน มีความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในศีลธรรมจริยธรรมและ คุณธรรม ยึด

ม่ันในความดีงาม เสียสละ ขยัน อดทนในการทํางาน ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี ดานหลักความโปรงใส 

ผูบริหารตองมีความโปรงใสในการใชจายงบประมาณ ตรวจสอบได กิจกรรม ตาง ๆ มีการสรุปเปดเผย

ตอคณะบุคลากร เปดเผยตรงไปตรงมา พรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบ ดานหลักความมีสวนรวม 

ผูบริหารควรมีการสงเสริมในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประสานงานกับทุกหนวยงาน กําหนด

ภารกิจและเปาหมายการศึกษา ทําแผนในการบริหารจัด การศึกษา จัดระบบกลไกเพ่ือเชื่อโยงกับ

หนวยงานอ่ืน สรางทีมงานใหเกิดความเขมแข็ง สรางความ เชื่อม่ันกับองคกร เปดโอกาสใหครูและ

นักเรียนไดเขามามีสวนรวมในการประเมินผลงาน ไดเสนอ ความคิดเห็นในการแกไขปญหา ดานหลัก

ความรับผิดชอบ ผูบริหารตองกําชับบุคลากรของโรงเรียน ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติงานอยางเต็ม ความสามารถตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เอาใจ

ใสตอปญหาของคณะครูและนักเรียน การใหบริการ ตาง ๆ ของโรงเรียนใหดวยความรับผิดชอบ

ตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียน มีการ พัฒนาบุคลากรใหกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ 

ดานหลักความคุมคา ผูบริหารตองมีการกําหนดการ จัดสรรตําแหนงบุคลากรใหมีความเหมาะสมและ

ความชํานาญเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาท่ี ใช ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สวนรวมและโรงเรียน การปฏิบัติงานของ ครูผูสอนมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รณรงคใหครู

และนักเรียนประหยัดทรัพยากรใน โรงเรียน การใชงบประมาณอยางมีความคุมคา 

พระบุญหลวง สิริวณฺโณ (วังมูล) (2558, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา 

1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด 

เชียงใหมของผูบริหาร โดยรวมท้ัง 6 ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานหลักคุณธรรม 

ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลัก

ความโปรงใส 

2. การเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

สามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหมของผูบริหาร จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดานท้ัง 6 ดาน 

แตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมท้ัง 6 ดาน พบวา ไมแตกตางกัน 

แตเม่ือแยกเปนรายดาน พบวา ดานหลักการมีสวนรวม มีสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหมของผูบริหาร ท่ีมีโรงเรียนขนาดใหญ มี

ความแตกตางกันกับโรงเรียนขนาดกลาง นอกนั้น ไมพบความแตกตาง 

3. ปญหาเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 

สามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม โดยรวมแลว กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอ คือ ความโปรงใสในการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารการเงิน ยังไมเปนระบบตามระเบียบของรัฐอยางจริงจังตอเนื่อง 

4. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ คือ ควรจัดทําเอกสารการเงิน

ถูกตอง ตามระเบียบการเงินการบัญชีเปนรายวันตอวัน ใหชัดเจนอยางเปนระบบ 

พระบุญเสียง สตฺตจิตฺโต (2557, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมภิบาลใน

การบริหารงานของบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

พบวา 

1. บุคลากรมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สํานักงานเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะบุคลากรสํานักงานเขตบางพลัด มีการบริหารงาน

ชัดเจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ มีการปรับปรุงกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เม่ือเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ มี การใชหลักความ

รับผิดชอบ หลักคุมคา หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส อยูในระดับมากท่ีสุด สวน หลักการมีสวนรวม 

และหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

2. บุคลากรสํานักงานเขตบางพลัด ท่ีมีเพศ รายได และประสบการณตางกัน มีการ ใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกตางกัน 

เนื่องจากบุคลากรท้ังสองเพศตางก็มีแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลท่ีตางกัน เชน เพศหญิงมีการ

ใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานสํานักงานเขต มากกวาเพศชาย ท้ัง 6 ดาน และรายไดของบุคลากร 

เปนการแบงแยกระหวางฝายบริหารกับฝายปฏิบัติการ จึงอาจจะมีการใหบริการแกประชาชนท่ี

ตางกัน 

สวนบุคลากรท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยรวม ไมแตกตางกัน เนื่องจากอายุไมมีผลตอการ

บริหารงานสํานักงานเขต เพราะทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือ การใหบริการเพ่ือประชาชน และ

ระดับการศึกษา ไมสามารถชี้วัดพฤติกรรมการทํางานโดยการใชหลักธรรมาภิบาลได 

3. สรุปขอเสนอแนะการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักงานเขตบาง

พลัด กรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับตามความถ่ีจากมากไปหานอย คือ ดานหลักความโปรงใส เรื่อง 

“บุคลากรตองมีความโปรงใสในการใหบริการประชาชน” รองลงมาไดแก ดานหลักความคุมคา เรื่อง 

“บุคลากรควรตระหนักในภาระหนาท่ีรับผิดชอบของแตละคน ใหทําหนาท่ีใหสมบูรณ” ดานหลัก
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ความรับผิดชอบ เรื่อง “เจาหนาท่ีบุคลากรของเขต ยอมรับการเสนอแนะจากประชาชนท่ีมาขอรับ

บริการอยางเปนธรรม” ดานหลักคุณธรรม เรื่อง “จัดอบรมธรรมบุคลากรของสํานักงานเขต ทุก 3 

เดือน” และนอยท่ีสุดคือ ดานหลักการมีสวนรวม เรื่อง “เปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไป เขามามีสวน

รวมในการใหขอเสนอแนะหรือผานเว็ปไซตหรือแกนนําชาวบาน” 

พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ) (2557, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุมากกวา 51 

ป ข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาโท ตําแหนงหนาท่ีปจจุบันเปนผูอํานวยการมีประสบการณในการ 

ปฏิบัติงานมากกวา 10 ป และเปนโรงเรียนขนาดกลาง 

2. ระดับความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ท้ัง 10 หลัก ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เนื่องมาจากการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหม ให

เขาใจไดงายข้ึน สะดวกตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพบริบทของประเทศไทย โดยไดนําเอาประเด็นท่ีมีความสัมพันธ เก่ียวของรวมไวดวยกันเปน

หมวดหมู นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญ ในเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร โดยเพ่ิมเติมในเรื่อง

การสรางจิตสํานึกดานคณุธรรมและจริยธรรม และผูบริหารโรงเรียน สวนใหญใหความสําคัญการ

บริหารโรงเรียน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง โดยเรียงจาก

มากไปหานอย ดังนี้ หลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค หลัก

เปดเผย/โปรงใส หลักนิติธรรม หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม/การ

พยายามแสวงหาฉันทามติ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ และระดับท่ีนอยท่ีสุด คือ หลักการ

ตอบสนอง ตามลําดับ 

3. ระดับความคิดเห็นการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา การกําหนดนโยบายธรรมาภิบาล การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

และการประเมินผลกระทบนโยบายธรรมาภิบาล มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิผลของ

นโยบายอยูในระดับมาก จําแนกตามประสบการณและขนาดของโรงเรียนพบวา ผูบริหารและรอง

ผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน สวนขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร

โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล ไมแตกตาง 
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พระมหาชินวัฒน ธัมมเสฏโฺ (2557, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย

และอภิปรายผล พบวา 

 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพรานจังหวัด

นครปฐม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

เมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีลําดับดังนี้ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลัก

ความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได (ตอเดือน) พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตาง 

 3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวาปญหา อุปสรรค คือ บุคลากร

บางสวนยังไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติตาง ๆ ไดอยางเครงครัด บุคลากรบางสวนยัง

ขาดเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานเห็นประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม 

ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารตองนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงาน เพ่ือใหการ

บริหารงานของเทศบาลไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ี

ชอบธรรมเทศบาลเมืองสามพรานควรสรางทัศนคติทางดานคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนแกบุคลากร

สงเสริมใหบุคลากรเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เสริมสรางความสามัคคีใหเกิดแก

บุคลากรภายในองคการเพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการพัฒนาการ

บริหารงานใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะบุคลากรฝายบริหารตองเปนผูนําท่ีมีความรอบ

รูและมีความซ่ือสัตย สุจริต ยึดหลักความถูกตองเปนท่ีตั้งเปนธรรมกับประชาชนทุกชุมชนและมีความ

เสมอภาคตอโครงการพัฒนา ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ และมีสวนรวมทุกมิติครอบคลุมขอบเขตชัดเจนตอการ

บริหารงานของเทศบาลท้ังระบบตามหลักธรรมาภิบาล จนนําภาคองคการไปสูความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดแบบยั่งยืน 

กนกอร หอยย่ีภู (2557, หนาบทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิ

บาลของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย

และอภิปรายผล พบวา 
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1. การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขต

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตอําเภอพุทธมณฑล ไดนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน มาใชในการปฏิบัติหนาท่ีโดย

ยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการใหเปนท่ี

ยอมรับของสังคม ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานหลัก

คุณธรรม รองลงมาไดแก ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดาน

หลักความคุมคา และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพสมรส และประสบการณทํางาน

ตางกัน มีการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากปจจุบันหญิงและชาย 

มีฐานะทางสังคมเทาเทียมกัน จึงมีการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาท่ีเหมือนกัน 

อายุ รายได สถานภาพการสมรสและระดับการศึกษาไมใชสิ่งสําคัญและไมมีผลในการปฏิบัติหนาท่ี

ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. มีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 6 

ดาน คือ 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักการมีสวน

รวม 5) ดานความรับผิดชอบ 6) ดานหลักความคุมคา เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักธรรมาภิบาลประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดวยความตั้งใจในการทํางานและมีความเสียสละเวลาใหกับหนาท่ีอยางเต็มใจ มีมิตรไมตรีตอเพ่ือน

รวมกันและประชาชน ท่ีเขามาติดตอรับบริการตาง ๆ โดยปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

และมุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ซ่ึงจะทําใหไดรับความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานตาง ๆ 

เปนอยางดี สงผลใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายในการทํางาน 

 พรรณี โสรถาวร (2557, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนบานเปลือยนอยสุขสวัสดิ์ ตําบลบอพันซัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนบานเปลือยนอยสุขสวัสดิ์ 

ตําบลบอพันซัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน ลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา โดยมีลําดับดังนี้ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความ

รับผิดชอบ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความ

คุมคา 
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2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนบานเปลือย

นอยสุขสวัสดิ์ ตําบลบอพันซัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และ

สถานภาพการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและราย

ดาน ไมแตกตางกัน เนื่องจากผูบริหารไดกําหนดเปาหมายของโรงเรียนมีความชัดเจน ทําใหการ

ดําเนินงานการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหบุคลากรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ไมแตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนบาน

เปลือยนอยสุขสวัสดิ์ ตําบลบอพันซัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด มีดังนี้ ควรมีการจัดอบรม

คุณธรรม จริยธรรมใหกับผูบริหาร บุคลากรและนักเรียน โดยนิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมเทศนาทุก 

ๆ เดือน ผูบริหารและครูผูสอนควรบริหารงานโดยยึดระเบียบ กฏหมาย ขอบังคับหรือคําสั่ง อยาง

เครงครัดและควรจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการปลูกจิตสํานึกท่ีดี และกิจกรรมการกุศล เพ่ือสงเสริม

คุณธรรมอันดีงาม ใหแก นักเรียนรวมถึงบุคลากรของโรงเรียน 

ศุภิกา ธรรมมารมย (2555, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการเมือง

การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา 

1. วิทยาลัยการเมืองการปกครองนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ โดยผูบริหารให

ความสําคัญในการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารอยางเปนรูปธรรม เริ่มจากการประกาศเปนนโยบาย

มีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน เพ่ือใหมีสวนรวมในการกําหนดและวางแผนในการบริหารพัฒนา

องคกร และมีการนําองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก มาใชในการบริหารจัดการ 

2. ปจจัยสนับสนุนท่ีนําไปสูความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ ไดแก 

ภาวะผูนํา การเปนตัวแบบท่ีดี การมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการกระจายอํานาจอยางเหมาะสม 

อุปสรรคท่ีพบ คือ บุคลากรและนิสิตบางสวนขาดความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล และไมให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมอยางเพียงพอ 

3. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย คือ ควรใหความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลอยาง

ท่ัวถึง และประชาสัมพันธใหทราบถึงประโยชนของการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหการ

พัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาลสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของท้ังหมด สรุปไดวา ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยเปน

สถานศึกษาท่ีจะสรางและพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตให

สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันควรนําหลักการบริหารจัดการบานเมืองและ

สังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและจริงจัง เนื่องจากมีความสําคัญ

มากตอการบริหารงานในองคกร เพราะจะทําใหองคกรนั้นเขมแข็ง คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปน
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หลัก มีความเสมอภาค มีเสถียรภาพ มีโครงสรางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะเปนพลังขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จและมีการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย          

จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ “หลักธรรมาภิบาล” 

จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2542) และคูมือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” 

(2559, หนา 8) โดยกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย เปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป มีดังนี้ 

ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ หลักธรรมาภิบาลท่ีสอดคลองกับการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวน

รวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา   
 

 ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม  

(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            แผนภาพท่ี 2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไป 

(ปจจัยสวนบุคคล) 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนง 

5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. การบริหารตามหลักนิติธรรม 

2. การบริหารตามหลักคุณธรรม 

3. การบริหารตามหลักความโปรงใส 

4. การบริหารตามหลักการมีสวนรวม 

5. การบริหารตามหลักความ 

   รับผิดชอบ 

6. การบริหารตามหลักความคุมคา 



บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method Research) ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ

สัมภาษณเชิงลึก (Indept- interview) ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนเปนลําดับ  ดังนี้  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  

ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 

4,022 คน  25 สวนงาน แสดงไวในตารางท่ี 3.1 (ท่ีมา : รายงานสารสนเทศบุคลากร กองทรัพยากร

บุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)  

3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  

ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยใชวิธี

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05  (สําเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน, 

2547, หนา 64) และไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 364 คน ซ่ึงคํานวณตามสูตรไดดังนี้ 

สูตร     n= 
N

1+N(e)2
 

 



 
 

78 
 

เม่ือ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N = จํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 e = ระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

(ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหมีคาเทากับ 0.05) 

 

แทนคา       n =  
N

1+N(0.05)2
  

 

                       n =
4022

1+4022(0.0025)       

                 =       
4022

11.06
    

 

                                                        =        364   
 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน โดยการหาสัดสวนของประชากร 

จํานวน 4,022 คน ตอ 364 คน โดยใชสูตรการหาสัดสวนตอบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 25 สวนงาน โดยดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ (ปญญา 

คลายเดช, 2558, หนา 172)    

 

สูตร         n1=
N1  n

N
 

 

กําหนดให n1 = จํานวนกลุมตัวอยางแตละคณะ/สวนงาน 

ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 N1 = จํานวนประชากรแตละคณะ/สวนงาน 

 n = ขนาดของกลุมตัวอยาง (สูตร Taro Yamane)  

 N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

 

ผลการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองเก็บในแตละสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล        

ตามรายละเอียดในตารางท่ี  3.1 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจากบุคลากรสายสนับสนุนในแตละคณะ/สวนงาน  

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน 
 

ท่ี คณะ/สวนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนกลุม 

ประชากร 

(คน) 

ผลการวิเคราะห จํานวนกลุม

ตัวอยาง (คน) 

1 คณะกายภาพบําบัด 162 162x364÷4022 15 

2 คณะพยาบาลศาสตร 200 200x364÷4022 18 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 201 201x364÷4022 18 

4 คณะศิลปศาสตร 86 86x364÷4022 8 

5 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 73 73x364÷4022 7 

6 คณะสัตวแพทยศาสตร 281 281x364÷4022 25 

7 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 94 94x364÷4022 9 

8 คณะเทคนิคการแพทย 159 159x364÷4022 15 

9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

127 127x364÷4022 11 

10 บัณฑิตวิทยาลัย 157 157x364÷4022 14 

11 วิทยาลัยดุริยางคศิลป 221 221x364÷4022 20 

12 วิทยาลัยนานาชาติ 322 322x364÷4022 29 

13 วิทยาลัยราชสุดา 122 122x364÷4022 11 

14 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การกีฬา 

78 78x364÷4022 7 

15 วิทยาลัยศาสนศึกษา 32 32x364÷4022 3 

16 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 125 125x364÷4022 11 

17 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 21 21x364÷4022 2 

18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 59 59x364÷4022 5 

19 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 60 60x364÷4022 5 

20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 77 77x364÷4022 7 

21 สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว 

102 102x364÷4022 9 

22 สถาบันโภชนาการ 145 145x364÷4022 13 
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ท่ี คณะ/สวนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนกลุม 

ประชากร 

(คน) 

ผลการวิเคราะห จํานวนกลุม

ตัวอยาง (คน) 

23 สํานักงานอธิการบดี 880 880x364÷4022 80 

24 หอสมุดและคลังความรู ม.มหิดล 120 120x364÷4022 11 

25 ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 118 118x364÷4022 11 

  รวมท้ังส้ิน 4,022 4022x364÷4022 364 
 

ที่มา : รายงานสารสนเทศบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560) 

 

3.2   เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Random Sampling) 

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  โดยการเลือกจับฉลากแบบคืนท่ี คือ 

นําหมายเลขท่ีไดจากบัญชีรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ใน

แตละคณะ/สวนงานทําฉลากเรียงจากเลขท่ี 1 ถึง 4,022 ใบ ใสลงในภาชนะคลุกเคลาใหท่ัว โดยทุก

ฉลากมีโอกาสถูกจับข้ึนมาเทา ๆ กัน แลวทําการจับฉลากตามจํานวนกลุมตัวอยาง (ตารางท่ี 3.1) จน

ครบจํานวน 364 ใบ ซ่ึงหมายเลขท่ีถูกจับได ท้ัง 364 ใบ คือ เลขท่ีของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีใชเปน

กลุมตัวอยางการวิจัยในการแจกแบบสอบถาม 

3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ดวย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

กับงานวิจัยและเปนตัวแทนของประชากรท่ีศึกษาท้ังหมดในการตอบแบบสัมภาษณ โดยเลือกจาก

ตัวแทนผูบริหารชั้นตนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซ่ึงมีคุณสมบัติสอดคลองกับงานวิจัย

เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล”  

จํานวน 5 ทาน  ประกอบดวย   

1. ผูอํานวยการกองกฎหมาย   

2. ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล   

3. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย   

4. ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง 

5. หัวหนางานการเงิน กองคลัง 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   

การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล อันประกอบไป

ดวย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบเนื้อหาของแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด และครอบคลุมวัตถุประสงคในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

แบบสอบถาม มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้ 

1) กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาของแบบสอบถาม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

วิจัย ซ่ึงลักษณะเนื้อหาของแบบสอบถามเปนแบบผสมผสานระหวางแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) กับแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ท่ีสรางข้ึนตามหลักการและวิธีการ

ของ (Likert)  

2) แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน เปนแบบเลือกตอบตามรายการ (Check List) มีจํานวน 5 ขอ 

ไดแก   

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนง 

5.        ระยะเวลาปฎิบัติงาน  

สวนท่ี 2  แบบสอบถามลักษณะปลายปด คําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 

เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท้ัง 6 

ดาน จํานวน 30 ขอ  ประกอบดวย  

1) ดานหลักนิติธรรม   จํานวน   5   ขอ 

2) ดานหลักคุณธรรม   จํานวน   5   ขอ 

3) ดานหลักความโปรงใส   จํานวน   5   ขอ 

4) ดานหลักการมีสวนรวม    จํานวน   5   ขอ 

5) ดานหลักความรับผิดชอบ  จํานวน   5   ขอ 
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6) ดานหลักความคุมคา  จํานวน   5   ขอ 

แบบสอบถามในสวนนี้ เปนแบบสอบถามตามมาตราวัดแบบรวมคะแนนของเรนสิส ลีเครท 

(Rensis Liketr) หรือมาตรวัดแบบลิเครท (Likert-Type)  (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546, หนา 120) 

โดยเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว แบงออกเปน 5 ระดับ เปนเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 

เกณฑการวัดขอคําถาม มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ซ่ึงมีการแบงชวงคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมา     

ภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชเกณฑการหาคาอันตรภาคชั้น (ปญญา 

คลายเดช, 2558, หนา 216 - 217)  ดังนี้  

 

อันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด -  คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น
  = 

5-1

5
  

4

5
=  0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ    

แบบสัมภาษณเชิงลึก มีลักษณะเปนแบบปลายเปด โดยเลือกจากตัวแทนผูบริหารชั้นตนใน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 5 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติสอดคลองกับงานวิจัยนี้ โดยแบง

ออกเปน 2 สวน ไดแก 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

ระดับคา ชวงคาเฉล่ีย การแปลผล 

5 4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 

4 3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็น มาก 

3 2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

2 1.81 – 2.60 มีระดับความคิดเห็น นอย 

1 1.00 – 1.80 มีระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหนวยงานท่ี

สังกัด 

สวนท่ี 2  แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดาน

หลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา 

 

3.4   การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

มีข้ันตอนการดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย 

ตามลําดับดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาคนควาเอกสาร บทความ ตําราทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

3.4.2 รวบรวมและสรุปขอมูลจากการศึกษา เพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของคําถามท่ี

ครอบคลุมการวิจัย ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามและผูตอบแบบสัมภาษณสามารถตอบขอเท็จจริงได  

3.4.3 สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จากนั้นนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือใหไดขอคําถามท่ีมีความครอบคลุม 

ดานเนื้อหา ความสมบูรณของภาษา ความเท่ียงตรงของขอความ และตรงตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย 

3.4.4 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีไดจากขอ 3.4.3 มาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลว

เสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความ

ถูกตองของภาษา ซ่ึงมีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยนี้ โดยการหาคาความเท่ียงตรง 

(Validity) และคาความเชื่อถือได (Reliability)  มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.4.4.1 การหาคาความเท่ียงตรง (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความ

ครอบคลุมของเนื้อหาขอความและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยนําแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 5 ทาน (รายนามผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย แสดงในภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณท่ีมีความเท่ียงตรง ท้ังโครงสรางและเนื้อหา 

นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับ

วัตถุประสงคหรือเนื้อหา (Index of Objective Congruence: IOC)  (ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 

2549, หนา 65) ตามสูตร ดังนี้ 
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สูตร   IOC =  
∑R

N
 

 

IOC = แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

∑R  = แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

N  = แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 

ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

ใหคะแนน 0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

ใหคะแนน -0 แนใจวาขอคําถามสอดคลองไมตรงตามวัตถุประสงค 
 

 

  โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคะแนนตั้ งแต  0 .05 ข้ึนไป สํ าหรับขอคําถามของ

แบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ และแบบสัมภาษณ จํานวน 6 ขอ มีคา IOC (Index of Objective 

Congruence: IOC) ท่ีคํานวณไดอยูระหวาง 0.60 – 1.00 แสดงใหเห็นวา คําถามแตละขอมีความ

สอดคลองตามวัตถุประสงค (คาดัชนีความสอดคลอง IOC แสดงในภาคผนวก ค) จากนั้นปรับปรุง

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหสมบูรณ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอตออาจารย

ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  

3.4.4.2 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญและ

อาจารยท่ีปรึกษาแลว มาวิเคราะหคาความเชื่อถือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปใชกับกลุม

ตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริง (Try Out) แตมีคุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้ง

นี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักบริหารแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยธนบุรี จํานวน 30 ชุด และนําไปหาคาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม ดวยวิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 180)  มีสูตร ดังนี้ 

 

   

สูตร   

 

    α  =  คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน     

K  =  จํานวนขอในแบบสอบถาม 

Si
2 =  ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ     

St
2 =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
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คาท่ีควรไดคือ คาความเชื่อม่ันจากการวิเคราะหแบบสอบถามมากกวา 0.70 ข้ึนไป (สุจินต 

ธรรมชาติ, 2548, หนา 172) ซ่ึงผลจากการวิเคราะหขอคําถาม 30 ขอของแบบสอบถามนั้น ไดคา

ความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha เทากับ 0.96 แสดงวาแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมา มีความเหมาะสม

และเชื่อถือได สามารถนําไปใชวัดความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลได (ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน แสดงในภาคผนวก จ) 

3.4.5 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีผานการวิเคราะหจากขอ 3.4.4 แลว เสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบเปนครั้งสุดทาย แลวจัดพิมพฉบับสมบูรณ เพ่ือใชเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงท่ีใชในการวิจัยตอไป (แบบสอบถามและแบบสัมภาษณฉบับ

สมบูรณ แสดงในภาคผนวก ฉ และ ญ) 

 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

 3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม พรอมเอกสารหนังสือขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา จํานวน 364 คน  ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1) ผูวิจัยทําการขอเอกสารหนังสือในการเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาม

กุฏราชวิทยาลัย เรื่องขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามเก็บขอมูล เรียน คณะ/สวนงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัย ตามจํานวนท่ีกําหนดไว คือ 364 คน โดยผูวิจัยไดอธิบายการทําวิจัยพรอมวิธีการตอบ

แบบสอบถามเรื่องนี้ และรอรับคืนหลังจากผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว 

3) ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณเรียบรอยของแบบสอบถามท่ีไดรับคืน จํานวน 364 

ชุด ซ่ึงทุกฉบับมีความสมบูรณ คิดเปนรอยเปอรเซ็นต จากนั้นจึงนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติในขอ 3.2.2  พรอมแนบหนังสือขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณถึง

ผูบริหารชั้นตนฝายตาง ๆ จํานวน 5 ทาน  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 1) ผูวิจัยไดสงเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณและแบบสัมภาษณตอกลุม

ตัวอยางผูบริหารชั้นตน ท่ีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยทํา

การนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีจะสัมภาษณดังกลาว 

 2) เม่ือถึงเวลานัดหมาย ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตัวเอง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

ครบถวน โดยอาศัยการจดบันทึก บันทึกเสียงในการสัมภาษณ และบันทึกภาพรวมกับกลุมตัวอยาง

หรือผูถูกสัมภาษณ  

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และประมวลผลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติของสังคมศาสตร  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไป (ปจจัยสวนบุคคล) โดยการจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน วิเคราะหโดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และอธิบายสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปน

ตารางประกอบคําบรรยาย 

2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

3) วิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูล เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  

- ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดานเพศ ใชการทดสอบการทดสอบหาคา Independent 

Sample (T-test) เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม 

- ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางดานอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน

ใชการทดสอบคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (F- test หรือ One-Way ANOVA) เพ่ือใชวิเคราะห

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จะเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) ซ่ึงในการวิเคราะหเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 3.2 สรุปสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ขอมูลท่ัวไป สถิติท่ีใช 

เพศ การทดสอบ Independent Sample 

(T – Test) 

อายุ/ระดับการศึกษา/ตําแหนง/

ระยะเวลาปฎิบัติงาน 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(F–test/One–way ANOVA)    

 

3.6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยสรุปเปนขอความ

บรรยาย (Descriptive) และการจดบันทึกแลวนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย และ

ศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย

สรุปเปนรูปแบบของขอความบรรยาย  

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยดังนี้  
3.7.1 สถิติเชิงพรรณนาหรือบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนการนําเสนอขอมูลท่ี

เก็บรวบรวม มานําเสนอบรรยายถึงลักษณะของขอมูล ท้ังในรูปแบบของตาราง ขอความ แผนภูมิ 

กราฟ และคาสถิติตาง ๆ ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x)̅ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายลักษณะขอมูลท่ัวไป (ปจจัยสวนบุคคล) ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฎิบัติงาน มีสูตรดังนี้  

(1) การหาคารอยละ (Percentage) (ประสพชัย พสุนนท, 2560, หนา 60) ใชสูตร ดังนี้ 

 

P = 
x ̅ × 100

N
 

 

P = คารอยละ 

x ̅ = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

N = จํานวนประชากร (ผูตอบ
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แบบสอบถามท้ังหมด)     

 

(2) การหาคาเฉลี่ย (Mean: x) (ปญญา คลายเดช, 2558, หนา 213)  ใชสูตร ดังนี้ ̅
 

 

 

 

x ̅ = คาเฉลี่ย 

∑ x ̅  = ผลรวมคาคะแนนของผูตอบ

แบบสอบถาม   

N = จํานวนประชากร 

(ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด)     

 

(3) การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (อนุรักษ โชติดิลก, 2547, 

หนา 24) ใชสูตร ดังนี้ 

 
 

 

 

S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

∑x  = ผลรวมค า คะแนนของผู ต อบ

แบบสอบถามแตละระดับ 

n = จํานวนประชากร (ผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด)   

 

3.7.2 สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) เปนการหาความสัมพันธของขอมูล

ท่ัวไป (ปจจัยสวนบุคคล) กับขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ท้ัง 6 ดาน ไดแก การหาคา (T-test) การวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F – test)  ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) สูตรการหา

คาสถิติท่ีใชในการวิจัย  ไดแก 
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(1) การทดสอบสมมติฐานหรือหาคาที ( T-test ) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 183)  ใช

สูตร ดังนี้ 
 

 

 

 
t   =    คาที-เทสท ( T-test )    

x1 , x2  =    คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ   

s1 , s2   =    ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ   

n1 , n2  =  จํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ   

 

(2) การวิเคราะหหาความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรือ (F-test)  (นิภา 

เมธาธาวิชัย, 2543, หนา 110) ใชสูตร ดังนี้ 

 

 

F= 
MSb

MSw

 

 

 

F   =    อัตราสวนของความแปรปรวน  

MSb   =    คาความแปรปรวนระหวางกลุม  

MSw   =    คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 

 

ผูวิจัยไดขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว จึงใชกระบวนหรือวิธีทางสถิติตั้งแตการเลือกกลุม 

ตัวอยางถึงการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาสถิติของกลุมตัวอยาง จากนั้นนําคาสถิติท่ีไดไปประมาณคา

ลักษณะของประชากร โดยการทดสอบสมมติฐานและสรุปผล (สิน พันธพินิจ, 2554, หนา 242) 

แสดงไดจากแผนภาพดังนี้ 
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                                แผนภาพท่ี 3.1 กระบวนการสถิติวิจัย 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบดวย การวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูวิจัยไดตั้ง

วัตถุประสงคของการวิจัยไว 3 ประการ  ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเชิงปริมาณ โดย

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

งาย (Simple probability of selection) ไดประชากรท้ังหมด คือ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  จํานวน 25 สวนงาน 4,022  คน ซ่ึงผูวิจัยไดใชวิธีการกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 364 คน ผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการแจกแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมา

ดําเนินการวิเคราะห และประเมินผลขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS)  

เพ่ือคํานวณหาคาสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการ

แปลผลวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
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4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดความหมายของ

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และการประมวลผลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลมีอยู 5 ข้ันตอน  ดวยวิธีการดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการจําแนก

กลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน ใชวิเคราะหการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) และอธิบายสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในรูปแบบ

ของตารางประกอบคําบรรยาย 

 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีการวิเคราะห หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 

 

 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

x ̅ แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 

F (F-distribution) 

t แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 

t (t-distribution) 

Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเก่ียวกับการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล เก่ียวกับขอมูลปจจัยสวน

บุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 

กลุมหรือการทดสอบคาที (T – Test) สวนอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงและระยะเวลาปฎิบัติงานใชการ

ทดสอบคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (F–test/One–way ANOVA)  ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 ข้ันตอนท่ี 4 วิ เคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยสรุปเปนขอความบรรยาย 

(Descriptive) ซ่ึงไดจากการสัมภาษณ และการจดบันทึก 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา ซ่ึงมีขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย  ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.1  พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนมากเปนเพศหญิง มีจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 64 และนอยท่ีสุดเปนเพศชาย มี

จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 36 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 131 36.00 

หญิง 233 64.00 

รวม 364 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ  

มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.2  พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนมาก มีอายุ 31-45 ป จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 65.40 รองลงมามีอายุ 46 - 60 ป 

จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.60 รองลงมามีอายุต่ํากวา 31 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 16.50 และ

นอยท่ีสุดมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ระดับการศึกษา  มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.3  พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 59.34 รองลงมา มี

ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 24.18 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํา

กวาปริญญาตรี จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.83  และนอยท่ีสุด มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.65  ตามลําดับ 

 

 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 31 ป 60 16.50 

31 - 45 ป 238 65.40 

46 - 60 ป 64 17.60 

60 ปข้ึนไป 2 0.50 

รวม 364 100.00 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 54 14.83 

ปริญญาตร ี 216 59.34 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 24.18 

สูงกวาปริญญาโท 6 1.65 

รวม 364 100.00 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ตําแหนง/กลุมงาน  มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.4  พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนมากมีตําแหนงสนับสนุนท่ัวไป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 48.30 รองลงมา ตําแหนง

อ่ืน ๆ จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 23.40 รองลงมา ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ จํานวน 74 คน คิดเปนรอย

ละ 20.30  และนอยท่ีสุด ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 8.00  ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.5  พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนมากมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 10 ป จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 51.10 รองลงมา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 – 19 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 29.10  รองลงมา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20 

ปข้ึนไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 14.60 และนอยท่ีสุด มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป จํานวน 19 

คน คิดเปนรอยละ 5.20  ตามลําดับ 

 

 

 

ตําแหนง/กลุมงาน จํานวน รอยละ 

สนับสนุนวชิาการ 74 20.30 

วิชาชีพเฉพาะ 29 8.00 

สนับสนุนท่ัวไป 176 48.30 

อ่ืน ๆ 85 23.40 

รวม 364 100.00 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 1 ป 19 5.20 

1 – 10 ป 186 51.10 

11 – 19 ป 106 29.10 

20 ปข้ึนไป 53 14.60 

รวม 364 100.00 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล  

การศึกษาวิเคราะหเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยวิธีการวิเคราะหหา คาเฉลี่ย (x)̅ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอใน

รูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน  ดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.6  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มีดังนี้ 1) 

ดานหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ย 3.69  2) ดานหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 3.68  3) ดานหลักการมีสวนรวม มี

คาเฉลี่ย 3.63  4) ดานหลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ย 3.61 5) ดานหลักความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.58 และ 6) 

ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ย 3.55 ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

ขอ 
ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. แปลผล 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.61 0.53 มาก 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.68 0.57 มาก 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.55 0.54 มาก 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.63 0.58 มาก 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.58 0.56 มาก 

6. ดานหลักความคุมคา 3.69 0.56 มาก 

รวม 3.62 0.56 มาก 
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บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  ดานหลักนิติธรรม มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนปฏิบัติให

เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ” มีคาเฉลี่ย 3.73  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอท่ีวา “บุคลากร ปฏิบัติตามหนาท่ีของตนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย” มีคาเฉลี่ย 3.69  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “บุคลากรรับทราบ

และมีสวนรวมในการพิจารณา/กําหนด และมีการจัดทําประชาพิจารณเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน เพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย อยางเทาเทียมและท่ัวถึง” มีคาเฉลี่ย 3.45  

ตามลําดับ 

 

ขอ ดานหลักนิติธรรม ระดับความคิดเห็น 

(x)̅ (S.D.) แปลผล 

1. บุคลากรรับทราบและมีสวนรวมในการพิจารณา/กําหนด และมี

การจัดทําประชาพิจารณเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง 

ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน เพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย อยางเทา

เทียมและท่ัวถึง 

3.45 0.70 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมีชองทางรับเรื่องรองเรียนแลว นําไปดําเนินการ

แกไข 

3.49 0.70 มาก 

3. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนปฏิบัติใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ 

3.73 0.67 มาก 

4. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และโทษทางวินัย/จรรยาบรรณท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน มีความเปนธรรม ถูกตอง ทันสมัย และ

เปนท่ียอมรับ 

3.68 0.66 มาก 

5. บุคลากร ปฏิบัติตามหนาท่ีของตนใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3.69 0.69 มาก 

 รวม 3.61 0.53 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณ เพ่ือใหมีการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด

ม่ันในความถูกตองดีงาม ตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง เชน ความ

ขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต” มีคาเฉลี่ย 3.85  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอท่ีวา “มีการรณรงคให

ใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัย” มีคาเฉลี่ย 3.66  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มี

วิธีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พรอมกับมีหลักคุณธรรมในตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ” มีคาเฉลี่ย 3.62  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

ขอ ดานหลักคุณธรรม ระดับความคิดเห็น 

(x)̅ (S.D.) แปลผล 

1. มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณ เพ่ือใหมีการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ัน

ในความถูกตองดีงาม ตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยอยางถูกตอง เชน ความขยันหม่ันเพียร ความ

ซ่ือสัตยสุจริต 

3.85 0.67 มาก 

2. มีการรณรงคใหใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัย 3.66 0.73 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายตอต านคอร รัปชั่นท่ีชัดเจน โดย

กําหนดการดําเนินงาน ตามพันธกิจบนพ้ืนฐานจริยธรรมอยาง

ซ่ือสัตยและเปนธรรม 

3.63 0.75 มาก 

4. มีวิธีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พรอมกับมีหลักคุณธรรมในตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

3.62 0.67 มาก 

5. มีการเสริมสรางการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีความ

ขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย สุจริต ความเสียสละ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

3.62 0.65 มาก 

 รวม 3.68 0.57 มาก 
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บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา   

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ เพ่ือ

เปดเผยและการรับรูเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน เสียงตามสาย ประชุมชี้แจงประชาคม” มีคาเฉลี่ย 3.60  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอท่ีวา “นโยบายการบริหารงาน และโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย มีความ

เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได” มีคาเฉลี่ย 3.58  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการรายงานผล

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหบุคลากร และสาธารณชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางสมํ่าเสมอ” มี

คาเฉลี่ย 3.45  ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ขอ ดานหลักความโปรงใส ระดับความคิดเห็น 

(x)̅ (S.D.) แปลผล 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดการระบบ และมีกลไกการตรวจสอบการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม ตรวจสอบได และมีการเปดเผย

ขอมูลใหบุคลากรทราบ ดวยความเปนจริง และไมเลือกปฏิบัติ 

3.56 0.66 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ เพ่ือเปดเผย

และการรับรู เขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน เสียงตามสาย 

ประชุมชี้แจงประชาคม 

3.60 0.70 มาก 

3. นโยบายการบริหารงาน และโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย มี

ความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได 

3.58 0.64 มาก 

4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหบุคลากร และ

สาธารณชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางสมํ่าเสมอ 

3.45 0.67 มาก 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดหาท่ีโปรงใส เก่ียวกับการจัดซ้ือ 

จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  และการว าจ าง ท่ี ใช ในภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

3.57 0.70 มาก 

 รวม 3.55 0.54 มาก 
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มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา   

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการสํารวจความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกร 

เพ่ือสรางความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกร ใหมีมากข้ึน” มีคาเฉลี่ย 3.74  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

รองลงมา คือ ขอท่ีวา “มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรรวมกันทํางานเปนทีม/ปฏิบัติงานรวมกัน และ

สรางเครือขายในการทํางาน” มีคาเฉลี่ย 3.66  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการสํารวจความ

คิดเห็นของบุคลากร เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย” มีคาเฉลี่ย 3.57  

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 

ขอ ดานหลักการมีสวนรวม 
ระดับความคิดเห็น 

(x)̅ (S.D.) แปลผล 

1. มีการสํารวจความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกร เพ่ือ

สรางความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกร ใหมีมาก

ข้ึน 

3.74 0.70 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องตาง ๆ ท่ี

สรางสรรค อยางเทาเทียมและเปนอิสระ 

3.58 0.67 มาก 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรรวมกันทํางานเปนทีม/

ปฏิบัติงานรวมกัน และสรางเครือขายในการทํางาน 

3.66 0.69 มาก 

4. มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.57 0.70 มาก 

5. มีการเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงาน การประชาพิจารณ หรือการแสดงประชาคมอยาง

สมํ่าเสมอ เชน ผูบริหารพบประชาคม เปนตน 

3.60 0.70 มาก 

 รวม 3.63 0.58 มาก 
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา   

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถอุทธรณรองทุกข 

เม่ือมีปญหาและความเดือดรอน” มีคาเฉลี่ย 3.66  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมี

ความสํานึกในบทบาท หนาท่ี โดยคํานึงถึงความถูกตอง การวางตัวเปนกลางทางสังคม และทําประโยชนเพ่ือ

สวนรวมเปนสําคัญ” มีคาเฉลี่ย 3.65  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีความเอาใจใส/

ตระหนักในการแกปญหา และใหความชวยเหลือ ตลอดจนเคารพความคิดเห็นของบุคลากรสมํ่าเสมอ” มี

คาเฉลี่ย 3.46  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา มีดังนี้ 
 

ขอ ดานหลักความรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็น 

(x)̅ (S.D.) แปลผล 

1. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถอุทธรณรองทุกข เม่ือ

มีปญหาและความเดือดรอน 

3.66 0.69 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมีความเอาใจใส/ตระหนักในการแกปญหา และให

ความชวยเหลือ ตลอดจนเคารพความคิดเห็นของบุคลากร

สมํ่าเสมอ 

3.46 0.68 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีความสํานึกในบทบาท หนาท่ี โดยคํานึงถึงความ

ถูกตอง การวางตัวเปนกลางทางสังคม และทําประโยชนเพ่ือ

สวนรวมเปนสําคัญ 

3.65 0.66 มาก 

4. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงาน ภาระงาน และมอบหมาย

หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหบุคลากรไดอยางชัดเจน 

3.59 0.65 มาก 

5. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรการท่ีชัดเจน ในการลงโทษผูท่ีไม

ปฏิบัติหนาท่ีตามขอตกลงภาระงานท่ีไดกําหนด ควรคํานึงถึง

ความถูกตอง การวางตัวเปนกลางในทางสังคมและการเมือง 

รวมท้ังสนับสนุนการใชองคความรูเพ่ือชี้นําสังคม 

3.54 0.66 มาก 

 รวม 3.58 0.56 มาก 

ขอ ดานหลักความคุมคา ระดับความคิดเห็น 
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา   

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย เชน จัดกิจกรรมชวยกันประหยัดพลังงาน การใชทรัพยากรอยาง

คุมคา นําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหมหรือดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม” มีคาเฉลี่ย 3.77  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

รองลงมา คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม/สนับสนุน การใชองคความรูเพ่ือชี้นําสังคม ใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน” มีคาเฉลี่ย 3.74  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการจัดอาคารสถานท่ี วัสดุ 

ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ ไดอยางเหมาะสม และมีความทันสมัย” มีคาเฉลี่ย 3.58  ตามลําดับ 

 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่

มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามขอมูลปจจัย

สวนบุคคล 

(x)̅ (S.D.) แปลผล 

1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการสรางนวัตกรรม ผลงาน ลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการทํางาน มีประสิทธิภาพ 

3.74 0.69 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม/สนับสนุน การใชองคความรูเพ่ือชี้นํา

สังคม ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3.74 0.71 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย เชน จัดกิจกรรมชวยกัน

ประหยัดพลังงาน การใชทรัพยากรอยางคุมคา นําวัสดุท่ีใชแลว

กลับมาใชใหมหรือดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม 

3.77 0.70 มาก 

4. มีการจัดอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ ได

อยางเหมาะสม และมีความทันสมัย 

3.58 0.65 มาก 

5. มหาวิทยาลัยมีการนําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินผลการ

บริหารงาน มาใชประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานอยางสมํ่าเสมอ และพัฒนาการปฏิบัติงานให มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.60 0.62 มาก 

 รวม 3.69 0.56 มาก 
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 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี

ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุม

ตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยใชการทดสอบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมหรือการทดสอบคาที (T – Test) และการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One Way Anova) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน   

 การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 1 ใชการทดสอบคาที (T – Test) ในการทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยระดับความเชื่อม่ันอยูท่ี 95% ดังนั้นถาเปนไปตามสมมติฐาน เม่ือคา 

Significant นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบเปน

รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามเพศ  มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามเพศอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เพศหญิง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

งานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามเพศ 

มีดังนี้ 

เพศ n x ̅ S.D. แปลผล 

ชาย 131 3.59 0.52 มาก 

หญิง 233 3.64 0.44 มาก 

รวม 364 3.61 0.48 มาก 
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามเพศ มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เพศหญิง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เพศชาย 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม 

จําแนกตามเพศ มีดังนี ้
 

เพศ n x ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 131 3.59 0.52 -1.07 0.29 

หญิง 233 3.64 0.44   

รวม 364 3.61 0.48   

เพศ n x ̅ S.D. แปลผล 

ชาย 131 3.58 0.60 มาก 

หญิง 233 3.62 0.49 มาก 

รวม 364 3.60 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม ไมแตกตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามเพศ มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย พบวา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เพศหญิง 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม 

จําแนกตามเพศ มีดังนี ้
 

เพศ n x ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 131 3.58 0.60 -0.63 0.53 

หญิง 233 3.62 0.49   

รวม 364 3.60 0.55   

เพศ n x ̅ S.D. แปลผล 

ชาย 131 3.62 0.61 มาก 

หญิง 233 3.71 0.54 มาก 

รวม 364 3.67 0.58 มาก 

เพศ n x ̅ S.D. t Sig. 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม ไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามเพศ มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.19 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

เพศหญิง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความ

โปรงใส จําแนกตามเพศ มีดังนี้ 
 

ชาย 131 3.62 0.61 -1.48 0.14 

หญิง 233 3.71 0.54   

รวม 364 3.67 0.58   

เพศ n x ̅ S.D. แปลผล 

ชาย 131 3.54 0.60 มาก 

หญิง 233 3.56 0.51 มาก 

รวม 364 3.55 0.55 มาก 

เพศ n x ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 131 3.54 0.60 -0.42 0.68 
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดลดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามเพศ มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.21 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

เพศหญิง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวน

รวม จําแนกตามเพศ มีดังนี้ 
 

หญิง 233 3.56 0.51   

รวม 364 3.55 0.55   

เพศ n x ̅ S.D. แปลผล 

ชาย 131 3.59 0.61 มาก 

หญิง 233 3.65 0.56 มาก 

รวม 364 3.62 0.59 มาก 

เพศ n x ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 131 3.59 0.61 -1.03 0.30 

หญิง 233 3.65 0.56   
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จากตารางท่ี 4.22 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามเพศ    มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.23 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

เพศหญิง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความ

รับผิดชอบ จําแนกตามเพศ มีดังนี้ 
 

รวม 364 3.62 0.59   

เพศ n x ̅ S.D. แปลผล 

ชาย 131 3.56 0.59 มาก 

หญิง 233 3.59 0.53 มาก 

รวม 364 3.57 0.56 มาก 

เพศ n x ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 131 3.56 0.59 -0.47 0.64 

หญิง 233 3.59 0.53   

รวม 364 3.57 0.56   
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จากตารางท่ี 4.24 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของบุคลากร

สายสนับสนุนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามเพศ มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.25 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

เพศหญิง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เพศชาย ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักหลักความ

คุมคา จําแนกตามเพศ มีดังนี้ 
 

  

เพศ n x ̅ S.D. แปลผล 

ชาย 131 3.64 0.58 มาก 

หญิง 233 3.72 0.54 มาก 

รวม 364 3.68 0.56 มาก 

เพศ n x ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 131 3.64 0.58 -1.32 0.19 

หญิง 233 3.72 0.54   

รวม 364 3.68 0.56   
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของบุคลากร

สายสนับสนุนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา ไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานท่ี 2 - 5 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลา

ปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

แตกตางกัน   

 การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 2 - 5 ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One Way 

Anova)  โดยระดับความเชื่อม่ันอยูท่ี 95% ดังนั้นถาเปนไปตามสมมติฐาน เม่ือคา Significant นอยกวา 0.05 

ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffe) และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของบุคลากร
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สายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอายุ  มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามอายุอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อายุต่ํากวา 31 ป รองลงมา คือ อายุ 31 - 45 ป และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อายุ 46 - 60 ป และอายุ 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน 

จําแนกตามอายุ  มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.28 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

อายุ n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 31 ป 60 3.68 0.52 มาก 

31 - 45 ป 238 3.62 0.46 มาก 

46 - 60 ป 64 3.57 0.46 มาก 

60 ปข้ึนไป 2 3.57 0.61 มาก 

รวม 364 3.61 0.51 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.41 3 0.14 0.61 0.61 

ภายในกลุม 80.87 360 0.22   

รวม 81.28 363    
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ตารางท่ี 4.29 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ี มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.29 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อายุ 60 ปข้ึนไป รองลงมา คือ อายุต่ํากวา 31 ป และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อายุ 46 - 60 ป ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.30 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม ไมแตกตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

อายุ n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 31 ป 60 3.68 0.56 มาก 

31 - 45 ป 238 3.61 0.51 มาก 

46 - 60 ป 64 3.52 0.59 มาก 

60 ปข้ึนไป 2 3.90 0.14 มาก 

รวม 364 3.68 0.45 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.03 3 0.34 1.21 0.31 

ภายในกลุม 102.58 360 0.28   

รวม 103.61 363    
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามอายุ  มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.31 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อายุต่ํากวา 31 ป รองลงมา คือ อายุ 31 - 45 ป และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อายุ 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามอายุ  มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.32 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม ไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.33 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

อายุ n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 31 ป 60 3.77 0.63 มาก 

31 - 45 ป 238 3.67 0.56 มาก 

46 - 60 ป 64 3.62 0.53 มาก 

60 ปข้ึนไป 2 3.60 0.57 มาก 

รวม 364 3.66 0.57 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.71 3 0.24 0.72 0.54 

ภายในกลุม 117.20 360 0.33   

รวม 117.91 363    
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บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.33 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อายุต่ํากวา 31 ป รองลงมา คือ อายุ 31 - 45 ป และขอท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อายุ 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.34 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.35 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

อายุ n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 31 ป 60 3.62 0.57 มาก 

31 - 45 ป 238 3.54 0.55 มาก 

46 - 60 ป 64 3.53 0.48 มาก 

60 ปข้ึนไป 2 3.50 0.71 มาก 

รวม 364 3.55 0.58 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.31 3 0.10 0.35 0.79 

ภายในกลุม 105.32 360 0.29   

รวม 105.63 363    
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มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามอายุ มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.35 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อายุต่ํากวา 31 ป รองลงมา คือ อายุ 31 - 45 ป และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อายุ 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.36 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามอายุ 

อายุ n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 31 ป 60 3.65 0.60 มาก 

31 - 45 ป 238 3.63 0.57 มาก 

46 - 60 ป 64 3.61 0.60 มาก 

60 ปข้ึนไป 2 3.30 0.42 ปานกลาง 

รวม 364 3.55 0.55 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.29 3 0.10 0.28 0.84 

ภายในกลุม 122.43 360 0.34   

รวม 122.72 363    
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มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.37 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อายุต่ํากวา 31 ป รองลงมา คือ อายุ 60 ปข้ึนไป และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อายุ 46 - 60 ป ตามลําดับ 

 

 

 

ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.38 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความ

รับผิดชอบ ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.39 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

อายุ n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 31 ป 60 3.61 0.60 มาก 

31 - 45 ป 238 3.58 0.54 มาก 

46 - 60 ป 64 3.55 0.58 มาก 

60 ปข้ึนไป 2 3.60 0.28 มาก 

รวม 364 3.58 0.50 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.11 3 0.04 0.12 0.95 

ภายในกลุม 112.30 360 0.31   

รวม 112.41 363    

อายุ n x ̅ S.D. แปลผล 
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จากตารางท่ี 4.39 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อายุต่ํากวา 31 ป รองลงมา คือ อายุ 31 - 45 ป และขอท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อายุ 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความคุมคา จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.40 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา ไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.41 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี้ 
 

ต่ํากวา 31 ป 60 3.77 0.56 มาก 

31 - 45 ป 238 3.70 0.55 มาก 

46 - 60 ป 64 3.58 0.57 มาก 

60 ปข้ึนไป 2 3.50 1.56 มาก 

รวม 364 3.64 0.81 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.21 3 0.40 1.29 0.28 

ภายในกลุม 112.78 360 0.31   

รวม 113.99 363    

ระดับการศึกษา n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี 54 3.42 0.47 มาก 
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา

รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตร ีตามลําดับ 

 

 

 

ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน 

จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี ้

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 

ปริญญาตรี 216 3.60 0.46 มาก 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 3.81 0.45 มาก 

สูงกวาปริญญาโท 6 3.69 0.46 มาก 

รวม 364 3.63 0.46 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5.34 3 1.78 8.44 0.00* 

ภายในกลุม 75.94 360 0.21   

รวม 81.28 363    

ระดับการศึกษา x ̅ 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญาโท 

3.42 3.60 3.81 3.69 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.42 - 0.93 0.39 0.60 



120 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา บุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

ตารางท่ี 4.44 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี ้
 

  

จากตารางท่ี 4.44 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา

รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

(0.00)* 

ปริญญาตรี 3.60 
 - 

0.21 

(0.01)* 
0.97 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

 

3.81 
  

 

- 

 

0.95 

สูงกวาปริญญาโท 3.69    - 

ระดับการศึกษา n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี 54 3.44 0.58 มาก 

ปริญญาตรี 216 3.58 0.54 มาก 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 3.78 0.47 มาก 

สูงกวาปริญญาโท 6 3.63 0.34 มาก 

รวม 364 3.61 0.48 มาก 
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ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา มีดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี ้
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท

หรือเทียบเทา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4.33 3 1.44 5.24 0.00* 

ภายในกลุม 99.28 360 0.28   

รวม 103.61 363    

ระดับการศึกษา x ̅ 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญาโท 

3.44 3.58 3.78 3.63 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.44 
- 0.36 

0.34 

(0.00)* 
0.86 

ปริญญาตรี 3.58 
 - 

0.20 

(0.03)* 
1.00 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

3.78 
  - 0.93 

สูงกวาปริญญาโท 3.63    - 
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บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี สวนนอกนั้นไมพบความ

แตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.47 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.47 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท รองลงมา 

คือ ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา มีดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี 54 3.46 0.61 มาก 

ปริญญาตรี 216 3.67 0.55 มาก 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 3.82 0.55 มาก 

สูงกวาปริญญาโท 6 3.83 0.45 มาก 

รวม 364 3.70 0.54 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.49 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 1 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท

หรือเทียบเทา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

ระหวางกลุม 4.40 3 1.47 4.65 0.00* 

ภายในกลุม 113.51 360 0.31   

รวม 117.91 363    

ระดับการศึกษา x ̅ 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญาโท 

3.46 3.67 3.82 3.83 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.46 
- 0.13 

0.35 

(0.00)* 
0.50 

ปริญญาตรี 3.67  - 0.21 0.92 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

3.82 
  - 1.00 

สูงกวาปริญญาโท 3.83    - 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามระดับการศึกษา มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.50 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี 54 3.43 0.55 มาก 

ปริญญาตรี 216 3.54 0.52 มาก 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 3.66 0.53 มาก 

สูงกวาปริญญาโท 6 3.53 0.93 มาก 

รวม 364 3.54 0.63 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.95 3 0.65 2.26 0.08 

ภายในกลุม 103.68 360 0.29   
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความ

โปรงใส ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.52 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระดับการศึกษา       

มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.52  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท 

รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ํา

กวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี้ 
 

รวม 105.63 363    

ระดับการศึกษา n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี 54 3.41 0.50 มาก 

ปริญญาตรี 216 3.60 0.57 มาก 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 3.82 0.60 มาก 

สูงกวาปริญญาโท 6 3.83 0.69 มาก 

รวม 364 3.67 0.59 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6.11 3 2.04 6.29 0.00* 

ภายในกลุม 116.61 360 0.32   
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวน

รวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.54  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท

หรือเทียบเทา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี สวนนอกนั้นไมพบความแตกตาง

เปนรายคู 

 

 

รวม 122.72 363    

ระดับการศึกษา x ̅ 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญาโท 

3.41 3.60 3.82 3.83 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.41 
- 0.16 

0.41 

(0.00)* 
0.39 

ปริญญาตรี 3.60 
 - 

0.21 

(0.03)* 
0.81 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

3.82 
  - 1.00 

สูงกวาปริญญาโท 3.83    - 
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ตารางท่ี 4.55 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา     

มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.55  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท

หรือเทียบเทา รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.56 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี 54 3.34 0.55 ปานกลาง 

ปริญญาตรี 216 3.56 0.53 มาก 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 3.79 0.56 มาก 

สูงกวาปริญญาโท 6 3.57 0.48 มาก 

รวม 364 3.56 0.53 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6.87 3 2.29 7.81 0.00* 

ภายในกลุม 105.54 360 0.29   

รวม 112.41 363    
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความ

รับผิดชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.57 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.57  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

มากกวา บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี สวนนอกนั้นไมพบ

ความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

ระดับการศึกษา x ̅ 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญาโท 

3.34 3.56 3.79 3.57 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.34 
- 0.09 

0.44 

(0.00)* 
0.82 

ปริญญาตรี 3.56 
 - 

0.23 

(0.01)* 
1.00 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

3.79 
  - 0.82 

สูงกวาปริญญาโท 3.57    - 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.58  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.59 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระดับการศึกษา  มีดังนี้ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ระดับการศึกษา n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี 54 3.44 0.53 มาก 

ปริญญาตรี 216 3.64 0.53 มาก 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 88 3.97 0.55 มาก 

สูงกวาปริญญาโท 6 3.73 0.35 มาก 

รวม 364 3.69 0.49 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 11.04 3 3.68 12.86 0.00* 

ภายในกลุม 102.95 360 0.29   

รวม 113.99 363    
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จากตารางท่ี 4.59 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

ตารางท่ี 4.60 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.60  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท

หรือเทียบเทา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี สวนนอกนั้นไมพบความแตกตาง

เปนรายคู 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา x ̅ 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญาโท 

3.44 3.64 3.97 3.73 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.44 
- 0.12 

0.53 

(0.00)* 
0.65 

ปริญญาตรี 3.64 
 - 

0.33 

(0.00)* 
0.98 

ปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

3.97 
  - 0.78 

สูงกวาปริญญาโท 3.73    - 
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ตารางท่ี 4.61 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามตําแหนง มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.61  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามตําแหนง อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ รองลงมา คือ ตําแหนง

วิชาชีพเฉพาะ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอ่ืน ๆ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.62 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามตําแหนง  มีดังนี้ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.62 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

สนับสนุนวิชาการ 74 3.74 0.49 มาก 

วิชาชีพเฉพาะ 29 3.67 0.55 มาก 

สนับสนุนท่ัวไป 176 3.64 0.47 มาก 

อ่ืน ๆ 85 3.46 0.38 มาก 

รวม 364 3.63 0.48 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3.54 3 1.18 5.47 0.00* 

ภายในกลุม 77.74 360 0.22   

รวม 81.28 363    



132 

 

 

ตารางท่ี 4.63 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามตําแหนง  ดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.63  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามตําแหนงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการและ

สนับสนุนท่ัวไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงอ่ืน ๆ สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนง x ̅ 
สนับสนุน

วิชาการ 

วิชาชีพ

เฉพาะ 
สนับสนุนท่ัวไป อ่ืน ๆ 

3.74 3.67 3.64 3.46 

สนับสนุนวิชาการ 3.74 
- 0.93 0.49 

0.29 

(0.00)* 

วิชาชีพเฉพาะ 3.67  - 0.99 0.19 

สนับสนุนท่ัวไป 3.64 
  - 

0.19 

(0.03)* 

อ่ืน ๆ 3.46    - 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามตําแหนง มีดังนี้ 

  

จากตารางท่ี 4.64  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ รองลงมา คือ 

ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอ่ืน ๆ  อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.65 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามตําแหนง  มีดังนี้ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากตารางท่ี 4.65 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.66 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

สนับสนุนวิชาการ 74 3.76 0.52 มาก 

วิชาชีพเฉพาะ 29 3.70 0.60 มาก 

สนับสนุนท่ัวไป 176 3.63 0.50 มาก 

อ่ืน ๆ 85 3.40 0.53 ปานกลาง 

รวม 364 3.62 0.54 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 5.65 3 1.88 6.92 0.00* 

ภายในกลุม 97.97 360 0.27   

รวม 103.62 363    
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สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามตําแหนง ดังนี ้
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.66  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามตําแหนงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการและ

สนับสนุนท่ัวไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงอ่ืน ๆ สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.67 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตําแหนง x ̅ 
สนับสนุน

วิชาการ 

วิชาชีพ

เฉพาะ 
สนับสนุนท่ัวไป อ่ืน ๆ 

3.76 3.70 3.63 3.40 

สนับสนุนวิชาการ 3.76 
- 0.96 0.29 

0.36 

(0.00)* 

วิชาชีพเฉพาะ 3.70  - 0.90 0.07 

สนับสนุนท่ัวไป 3.63 
  - 

0.22 

(0.02)* 

อ่ืน ๆ 3.40    - 
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มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามตําแหนง มีดังนี้ 
 

  

จากตารางท่ี 4.67  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ รองลงมา คือ 

ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอ่ืน ๆ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.68 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามตําแหนง  มีดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.68 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.69 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

สนับสนุนวิชาการ 74 3.78 0.56 มาก 

วิชาชีพเฉพาะ 29 3.74 0.63 มาก 

สนับสนุนท่ัวไป 176 3.70 0.60 มาก 

อ่ืน ๆ 85 3.51 0.45 มาก 

รวม 364 3.68 0.56 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3.26 3 1.09 3.41 0.02* 

ภายในกลุม 114.65 360 0.32   

รวม 117.91 363    
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ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามตําแหนง  ดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.69  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามตําแหนงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 1 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการ มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี

ตําแหนงอ่ืน ๆ สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.70 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามตําแหนง  มีดังนี้ 
 

ตําแหนง x ̅ 
สนับสนุน

วิชาการ 

วิชาชีพ

เฉพาะ 
สนับสนุนท่ัวไป อ่ืน ๆ 

3.78 3.74 3.70 3.51 

สนับสนุนวิชาการ 3.78 
- 0.99 0.81 

0.26 

(0.03)* 

วิชาชีพเฉพาะ 3.74  - 0.90 0.33 

สนับสนุนท่ัวไป 3.70   - 0.10 

อ่ืน ๆ 3.51    - 
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จากตารางท่ี 4.70  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามตําแหนง อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ รองลงมา คือ 

ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอ่ืน ๆ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.71 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามตําแหนง มีดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.71 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใสไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.72 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามตําแหนง  มีดังนี้ 

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

สนับสนุนวิชาการ 74 3.66 0.56 มาก 

วิชาชีพเฉพาะ 29 3.58 0.61 มาก 

สนับสนุนท่ัวไป 176 3.53 0.56 มาก 

อ่ืน ๆ 85 3.49 0.44 มาก 

รวม 364 3.56 0.54 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.23 3 0.41 1.41 0.24 

ภายในกลุม 104.40 360 0.29   

รวม 105.63 363    

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

สนับสนุนวิชาการ 74 3.75 0.65 มาก 
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จากตารางท่ี 4.72  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามตําแหนง อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ รองลงมา คือ 

ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอ่ืน ๆ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.73 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามตําแหนง มีดังนี้ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.73 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.74 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามตําแหนง  ดังนี ้
 

วิชาชีพเฉพาะ 29 3.70 0.69 มาก 

สนับสนุนท่ัวไป 176 3.64 0.57 มาก 

อ่ืน ๆ 85 3.48 0.47 มาก 

รวม 364 3.64 0.60 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3.08 3 1.03 3.09 0.03* 

ภายในกลุม 119.63 360 0.33   

รวม 122.71 363    

ตําแหนง x ̅ 
สนับสนุน

วิชาการ 

วิชาชีพ

เฉพาะ 
สนับสนุนท่ัวไป อ่ืน ๆ 

3.75 3.70 3.64 3.48 
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.74  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามตําแหนงท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 1 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการ มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา บุคลากรสายสนับสนุน

ท่ีมีตําแหนงอ่ืน ๆ สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.75 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามตําแหนง  มีดังนี้ 

สนับสนุนวิชาการ 3.75 
- 0.99 0.63 

0.27 

(0.04)* 

วิชาชีพเฉพาะ 3.70  - 0.96 0.36 

สนับสนุนท่ัวไป 3.64   - 0.22 

อ่ืน ๆ 3.48    - 

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

สนับสนุนวิชาการ 74 3.67 0.61 มาก 

วิชาชีพเฉพาะ 29 3.65 0.56 มาก 

สนับสนุนท่ัวไป 176 3.62 0.56 มาก 

อ่ืน ๆ 85 3.40 0.45 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.75  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ รองลงมา 

คือ ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.76 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามตําแหนง มีดังนี้ 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.76 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

ตารางท่ี 4.77 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามตําแหนง  ดังนี้ 
 

รวม 364 3.58 0.55 มาก 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3.58 3 1.19 3.94 0.01* 

ภายในกลุม 108.84 360 0.30   

รวม 112.42 363    

ตําแหนง x ̅ 
สนับสนุน

วิชาการ 

วิชาชีพ

เฉพาะ 
สนับสนุนท่ัวไป อ่ืน ๆ 

3.67 3.65 3.62 3.40 

สนับสนุนวิชาการ 3.67 
- 1.00 0.92 

0.27 

(0.03)* 

วิชาชีพเฉพาะ 3.65  - 0.99 0.24 
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.77  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามตําแหนงท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

และสนับสนุนท่ัวไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงอ่ืน ๆ สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.78 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามตําแหนง มีดังนี้ 
 

  

สนับสนุนท่ัวไป 3.62 
  - 

0.21 

(0.04)* 

อ่ืน ๆ 3.40    - 

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

สนับสนุนวิชาการ 74 3.84 0.57 มาก 

วิชาชีพเฉพาะ 29 3.68 0.61 มาก 

สนับสนุนท่ัวไป 176 3.74 0.57 มาก 

อ่ืน ๆ 85 3.45 0.44 มาก 

รวม 364 3.68 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 4.78  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามตําแหนง อยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ รองลงมา คือ 

ตําแหนงสนับสนุนท่ัวไป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอ่ืน ๆ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.79 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความคุมคา จําแนกตามตําแหนง  มีดังนี้ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.79 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

ตารางท่ี 4.80 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความคุมคา จําแนกตามตําแหนง  ดังนี้ 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 6.96 3 2.32 7.81 0.00* 

ภายในกลุม 107.03 360 0.30   

รวม 113.99 363    

ตําแหนง x ̅ 
สนับสนุน

วิชาการ 

วิชาชีพ

เฉพาะ 
สนับสนุนท่ัวไป อ่ืน ๆ 

3.84 3.68 3.74 3.45 

สนับสนุนวิชาการ 3.84 
- 0.59 0.63 

0.39 

(0.00)* 

วิชาชีพเฉพาะ 3.68  - 0.95 0.30 

สนับสนุนท่ัวไป 3.74 
  - 

0.29 

(0.00)* 
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.80  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามตําแหนงท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

และสนับสนุนท่ัวไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงอ่ืน ๆ สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.81 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน               

มีดังนี้ 

  

อ่ืน ๆ 3.45    - 

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 1 ป 19 3.80 0.40 มาก 

1 – 10 ป 186 3.64 0.49 มาก 

11 – 19 ป 106 3.58 0.46 มาก 

20 ปข้ึนไป 53 3.58 0.47 มาก 

รวม 364 3.65 0.45 มาก 
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จากตารางท่ี 4.81  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป 

รองลงมา คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 10 ป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 – 

19 ป และ20 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.82 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.82 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.83 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน        

มีดังนี้ 

  

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.97 3 0.32 1.44 0.23 

ภายในกลุม 80.31 360 0.22   

รวม 81.28 363    

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 1 ป 19 3.81 0.40 มาก 

1 – 10 ป 186 3.65 0.51 มาก 

11 – 19 ป 106 3.52 0.53 มาก 

20 ปข้ึนไป 53 3.56 0.62 มาก 

รวม 364 3.64 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 4.83  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป 

รองลงมา คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 10 ป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 – 

19 ป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.84 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
 

 

จากตารางท่ี 4.84 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.85 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน       

มีดังนี้ 

  

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2.19 3 0.73 2.60 0.06 

ภายในกลุม 101.42 360 0.28   

รวม 103.61 363    

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 1 ป 19 3.86 0.57 มาก 

1 – 10 ป 186 3.70 0.60 มาก 

11 – 19 ป 106 3.64 0.57 มาก 

20 ปข้ึนไป 53 3.59 0.44 มาก 

รวม 364 3.70 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 4.85  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป 

รองลงมา คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 10 ป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20 ป

ข้ึนไป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.86 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักคุณธรรม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.86 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.87 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 

มีดังนี้ 

  

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.32 3 0.44 1.36 0.26 

ภายในกลุม 116.59 360 0.32   

รวม 117.91 363    

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 1 ป 19 3.73 0.56 มาก 

1 – 10 ป 186 3.53 0.55 มาก 

11 – 19 ป 106 3.58 0.53 มาก 

20 ปข้ึนไป 53 3.51 0.49 มาก 

รวม 364 3.59 0.53 มาก 
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จากตารางท่ี 4.87  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป 

รองลงมา คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 – 19 ป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20 

ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.88 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความโปรงใส จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.88 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความ

โปรงใส ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.89 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 

มีดังนี้ 

  

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.81 3 0.27 0.93 0.42 

ภายในกลุม 104.81 360 0.29   

รวม 105.62 363    

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 1 ป 19 3.78 0.54 มาก 

1 – 10 ป 186 3.63 0.58 มาก 

11 – 19 ป 106 3.61 0.59 มาก 

20 ปข้ึนไป 53 3.61 0.58 มาก 

รวม 364 3.66 0.57 มาก 
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จากตารางท่ี 4.89  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป 

รองลงมา คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 10 ป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 – 

19 ป และ 20 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.90 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.90 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวน

รวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.91 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระยะเวลา

ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

  

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.51 3 0.17 0.50 0.68 

ภายในกลุม 122.21 360 0.34   

รวม 122.72 363    

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 1 ป 19 3.79 0.43 มาก 

1 – 10 ป 186 3.58 0.58 มาก 

11 – 19 ป 106 3.53 0.53 มาก 

20 ปข้ึนไป 53 3.59 0.55 มาก 

รวม 364 3.62 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 4.91  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป 

รองลงมา คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 – 

19 ป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.92 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.92 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความ

รับผิดชอบ ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

ตารางท่ี 4.93 แสดงคาเฉล่ีย (x ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน                    

มีดังนี้ 

  

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.11 3 0.37 1.19 0.31 

ภายในกลุม 111.31 360 0.31   

รวม 112.42 363    

ตําแหนง n x ̅ S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 1 ป 19 3.85 0.53 มาก 

1 – 10 ป 186 3.74 0.56 มาก 

11 – 19 ป 106 3.60 0.50 มาก 

20 ปข้ึนไป 53 3.64 0.65 มาก 

รวม 364 3.71 0.56 มาก 
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จากตารางท่ี 4.93  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป 

รองลงมา คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 10 ป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 – 

19 ป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.94 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักความคุมคา จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.94 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.95  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.85 3 0.62 1.98 0.12 

ภายในกลุม 112.14 360 0.31   

รวม 113.99 363    

สมมติฐาน สถิติ

ทดสอบ 

โดยรวม ดานหลัก

นิติธรรม 

ดานหลัก

คุณธรรม 

ดานหลัก

ความ

โปรงใส 

ดาน

หลักการมี

สวนรวม 

ดานหลัก

ความ

รับผิดชอบ 

ดานหลัก

ความ

คุมคา 

เพศ T-test 0.29 0.53 0.14 0.68 0.30 0.64 0.19 

อายุ F-test 0.61 0.31 0.54 0.79 0.84 0.95 0.28 

ระดับ

การศึกษา 

 

F-test 

 

0.00* 

 

0.00* 
 

0.00* 
 

0.08 

 

0.00* 

 

0.00* 

 

0.00* 

ตําแหนง F-test 0.00* 0.00* 0.02* 0.24 0.03* 0.01* 0.00* 

ระยะเวลา         
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* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 - 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.95 สรุปไดวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงและระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมไมแตกตางกัน ไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว  

ยกเวน บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลัก

ความคุมคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน

หลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลัก

ความคุมคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 วิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 ผูวิจัยไดจัดทําแบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 6 ขอ ซ่ึงมีการวิเคราะหเนื้อหาและประมวลผลตามวัตถุประสงค

การวิจัยท่ีกําหนดไว แลวนําเสนอในรูปแบบสรุปเนื้อหารวม 6 ดาน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพของงานวิจัยนี้ 

โดยกําหนดประเด็นคําถามตามองคประกอบหลักธรรมาภิบาล  ไดแก 1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม     

3) หลักความโปรงใส  4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา  

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ ผูอํานวยการ/หัวหนางานในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา ซ่ึงเปนบุคลากรสายสนับสนุนประเภทผูบริหารชั้นตน ท่ีมีบทบาทและหนาท่ีในการนําหลักธรรมาภิ

บาลมาใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถาม 6 ขอ เพ่ือใหได

ปฏิบัติงาน F-test 0.23 0.06 0.26 0.42 0.68 0.31 0.12 
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แนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล  

ดังตอไปนี้ 

 1. ดานหลักนิติธรรม หมายถึง กฎระเบียบท่ีทันสมัย มีความเปนธรรมและยุติธรรม รัดกุม รวดเร็ว 

ซ่ึงมีการบังคับใชและปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยางเปนรูปธรรม ไดกําหนดคําถามในประเด็นท่ีวา “การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ในดานหลักนิติธรรม ควร

เปนอยางไร” จากการใหคําสัมภาษณ ทําใหทราบวา  

หลักนิติธรรมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น ควรมีกฎระเบียบท่ีทันสมัย เปนธรรม/ยุติธรรม

ชัดเจน และรัดกุม โดยเนนการบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางจริงจัง ดังจะเห็นจากแนวคิดของ

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลดานนี้ โดยนําเรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) มาเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ซ่ึงทุก

หนวยงานตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามท่ี ITA กําหนด รวมท้ังหลักนิติธรรมดานวิจัย มหาวิทยาลัยได

ออกกฎระเบียบข้ึน เพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับเรื่องการเงิน การดําเนินงานตาง ๆ และเกิด

ความเปนธรรม ท้ังตอนักวิจัยและผูรวมวิจัย (ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย, สัมภาษณ, 25 มิถุนายน 

2561) สอดรับกับ ผูอํานวยการกองกฎหมาย มองวา จุดเริ่มตนหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย มีมานาน

ตั้งแตการเรียกหลักธรรมาภิบาลสมัยนั้นวา หลักการบริหารบานเมืองท่ีดี ตามมติครม. ตอมาเม่ือป 2559 เปน

ปแรกท่ีมหาวิทยาลัยไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาตรวจสอบการทํางานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลการประเมิน

ปแรกนั้น เราไดไมมากนักประมาณ 70% ผูบริหารจึงตั้งเปาใหไดผลคะแนนท่ีสูงข้ึน โดยเริ่มมีการจัดทํา

เอกสารหรือคูมือธรรมาภิบาลท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมข้ึน เพ่ือเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหมหาวิทยาลัยตื่นตัวและเห็น

ความสําคัญอยางจริงจัง  ในปจจุบันการออกกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยลัย จึงมีความรัดกุมมากข้ึนโดยสภา

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการท่ีคอยดูแลตรวจสอบ/กลั่นกรอง กฏหมายและธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีความเปนธรรมและปองกันการฟองรอง ไมวาจะเปนดานบุคคล ดานการศึกษา ดาน

ท่ัวไป โดยเฉพาะดานท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอบุคลากรสายสนับสนุนมากท่ีสุด คือ ดานบุคคล ถากฏระเบียบ

ท่ีออกมาไมมีความเปนธรรม ไมรัดกุมเพียงพอ ก็จะเกิดปญหาในอนาคตได ประกอบกับปจจุบันมีหนวยงานท่ี

คอยตรวจสอบเรื่องการทุจริตอยูตลอดเวลา เชน ปปช. สตง. ฯลฯ รวมไปถึงมีการจัดอันดับการทุจริตคอรรัป

ชันโลก ซ่ึงประเทศไทยเราไดอันดับต่ํา จึงทําใหเกิดกระแสการตรวจสอบและการตอตานการทุจริตของ

นักการเมืองและหนวยงานของรัฐ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเขารวมเปนเครือขายรณรงคเก่ียวกับ

ความซ่ือสัตย ในโครงการ“บัณฑิตไทยไมโกง” อีกดวย  (ผูอํานวยการกองกฎหมาย, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 

2561)  
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ในขณะท่ี หัวหนางานการเงิน กองคลัง  ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรสายสนับสนุนท่ียึด

หลักนิติธรรม โดยเนนการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหถูกตอง โดยเริ่มตั้งแตปูพ้ืนฐานใหคนใหมท่ีจะเขามา

ทํางานในองคกรวา ควรรูหลักกฏหมายท่ีเก่ียวของในการทํางานของตนเองเบื้องตน ซ่ึงบุคลากรตองศึกษา

เพ่ือใหรูกฏระเบียบขอบังคับจะไดนํามาวิเคราะหหรือพิจารณางานไดถูกตอง เชน เรื่องการเงิน ตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับกฎระเบียบไหน แตละคณะก็มีกฎระเบียบเปนของตนเอง  ตัวอยาง กองคลังจะมีลักษณะงาน

เปนการตรวจสอบและดูแลการใชจายเงินของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ถาเกิดขอผิดพลาดข้ึนมาก็จะมี

ผลเสียหายคอนขางมาก ดังนั้นจึงไดมีการสอนคนท่ีเขาทํางานใหม เพราะบางคนไมรูแลวทําตามความเคยชิน 

โดยใหพ่ีเลี้ยงหรือคนท่ีทํางานมานาน สอนคิด สอนอานดูเอกสารการเงินใหรุนนองท่ีเขามาทํางานใหม 

จากนั้นก็มาสอบเพ่ือใหรูระเบียบวา เกิดเหตุการณแบบนี้ตองใชระเบียบการเงินอันไหนมาแกใหมันถูกตอง 

เปนการสะสมประสบการณ ฉะนั้นเราตองรูวา ทําแบบนี้ไดหรือไมได คนท่ีทําหนาท่ีการเงิน กองคลังตองรู

และเปนท่ีปรึกษาใหกับคณะหรือฝายอ่ืน ๆ ได ถามีกรณีใดท่ีตองปฏิบัตินอกเหนือขอบังคับ/ประกาศของ

มหาวิทยาลัยกําหนด ควรจัดทําประกาศหรือแนวปฏิบัติเปนหลักยึดปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือใหปฏิบัติไดถูกตอง

ตามระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป (หัวหนางานการเงิน กองคลัง, สัมภาษณ, 26 

มิถุนายน 2561) 

อยางไรก็ดี หลักนิติธรรมควรมีการปรับใหเหมาะสมกับงาน คนในแตละรุน และทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังท่ี ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล กลาววา มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักการ

บริหารงานดานทรัพยากรบุคคล โดยเนนหลักกฏหมาย/หลักนิติธรรม เปนสิ่งสําคัญในการทํางาน เพราะการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีคนจํานวนมาก การดูแลบริหารคนจึงตองมีกฏกติกา พรบ.เปนกฏหมายหลัก และ

มหาวิทยาลัยมีขอบังคับ/ประกาศ ออกมาประมาณ 110 ฉบับ ซ่ึงหมายถึงตองอาศัยการใชกฏกติกาในการทํา

ความเขาใจใหตรงกัน รูสิทธิหนาท่ี จะใชความเห็นสวนตัวอยางเดียวไมได ถึงแมมหาวิทยาลัยจะเปนเพียง

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแตก็ยังมีความเปนราชการ จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายของราชการเชนเดียวกัน  

ปจจุบันกองกฏหมายไดรวบรวมกฏกติกาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบุคลากรไดทราบถึงการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีถูกตองและมีความรับผิดชอบ เพราะถาปฏิบัติไมถูกหรือออกคําสั่งโดยไมชอบ

ดวยกฏหมาย ก็อาจจะถูกฟองรองทางเพงหรือทางอาญาปกครองก็ได ดังนั้นผูปฎิบัติงานตองยึดหลักนิติธรรม

ในการทํางานเสมอ (ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2561)  และผูอํานวยการ

ศูนยบริหารจัดการความเส่ียง ใหความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยมีกฎกติกาตาง ๆ ข้ึนมา เพ่ือสรางความเปน

ธรรมใหกับประชากรทุกกลุมในมหาวิทยาลัย เปรียบเหมือนอาชีพทุกสาขาก็ตองมีกฎกติกา เพ่ือความเปน

ธรรมในอาชีพนั้น ๆ มองวา มหาวิทยาลัยยังตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบใหเขากับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยางตอเนื่อง โดยอาจปรับแกเปนรายประเด็น เนนการสรางหลักปฏิบัติและวิธีการบังคับใชท่ีจริงจัง เพราะ

บางกฎหมายอาจใชไมไดแลว เกา/ลาสมัยและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงชวงวัยของคน อาจทําใหหลักความคิด

กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงไป (ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2561) 
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กลาวโดยสรุปแลว   สอดคลองกับความหมายของหลักนิติธรรมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

วา กฏระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น มีความทันสมัย เปนธรรม/ยุติธรรมท่ีชัดเจนและรัดกุม เพ่ือใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีความเหมาะสมกับคนในแตละรุน (generation) โดยเนนการบังคับใชและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางจริงจัง ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม 

2. ดานหลักคุณธรรม หมายถึง ความซ่ือสัตย ขยัน มีระเบียบวินัย หนวยงานตองปลอดจากการ

ทุจริต การทําผิดวินัย และการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ ไดกําหนดคําถามใน

ประเด็นท่ีวา “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน

ดานหลักคุณธรรม ควรเปนอยางไร” จากการใหคําสัมภาษณ ทําใหทราบวา 

หลักคุณธรรมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น ไดใหความสําคัญในเรื่องความซ่ือสัตย ระเบียบ

วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นจากแนวคิดของ ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญและเนนเรื่องจรรยาบรรณตรงจุดนี้ ไมวาจะเปนจรรยาบรรณการวิจัยในคน 

สัตว พืช รังสีเคมีและชีวภาพท้ังหลายของมหาวิทยาลัยมาอยูดวยกัน แตจะไมรวมมาตรฐานดานการแพทย 

ทันตแพทย พยาบาล เพราะมาตรฐานวิชาชีพนี้มีหนวยงานท่ีดูแลอยูแลว สิ่งท่ีอยากใหพัฒนา คือ การทําผิด

หรือบทลงโทษ มองวา มหาวิทยาลัยยังไมไดมีบทลงโทษท่ีรุนแรง เชน การคัดลอกผลงานวิจัยมีการฟองรอง 

เปนประจําสมํ่าเสมอ เรื่องเหลานี้จะเกิดข้ึนไมไดถามีความซ่ือสัตย เม่ือเกิดข้ึนแลว มหาวิทยาลัยก็ไมไดมี

บทลงโทษท่ีรุนแรง การทําผิดเรื่องการเบิกจายเงิน มหาวิทยาลัยก็ไดเงินคืนมาแตไมไดลงโทษรายแรงแตอยาง

ใด มหาวิทยาลัยควรมีบทลงโทษรุนแรงมากกวานี้ เพ่ือใหเห็นวามหาวิทยาลัยปฏิบัติจริงจัง ยกตัวอยางบาง

มหาวิทยาลัยมีการปลดตําแหนงทางวิชาการลง เม่ือสอบสวนไดวามีความผิดจริง เพ่ือไมใหมีการเกิดข้ึน

บอยครั้งและเปนการปองกันชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยดวย (ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย, สัมภาษณ, 25 

มิถุนายน 2561)  สอดรับกับ ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเส่ียง มองวา หลักดานคุณธรรมท่ีเนน

ความซ่ือสัตย ระเบียบวินัย ไมทุจริต สวนใหญบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยพ้ืนฐานจะไมทําลายวิชาชีพของ

ตนเอง จะมีหลักกติกาท่ีเปนแนวปฏิบัติอยู อาจจะมีบางประเด็นท่ีขอกําหนดจากภายนอกทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง เชน การทําวิจัยอาจมีการคัดลอกผลงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยวิจัยควรตรวจสอบเรื่องคุณธรรมดาน

การวิจัยดวย เรื่องจรรยาบรรณบางวิชาชีพก็ตองปฏิบัติตาม การกระทําผิดสวนใหญของมหาวิทยาลัยไมคอย

มีการกระทําท่ีรายแรงมากนัก เพราะทุกคนพยายามท่ีจะรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองไว 

(ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2561)  

 อีกท้ัง หลักคุณธรรมยังข้ึนกับลักษณะงานท่ีจะนําไปใช ดังท่ี ผูอํานวยการกองกฏหมาย มองเห็น

เรื่องความซ่ือสัตย ไมทุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงมีมานานแลวแตการปฏิบัติไดมากนอยแคไหน 

ข้ึนกับลักษณะงานท่ีจะนําไปใช เชน ระดับประเทศมีการออกพรบ. จัดซ้ือจัดจางตัวใหม เนนการสราง

กฎหมายจัดซ้ือจัดจางพัสดุใหม เพ่ือปดก้ันไมใหมีการทุจริตเพราะมีผลประโยชนรวมกันหลายฝาย จึงทําแนว

ปฏิบัติใหมใหมีบุคคลภายนอกมารวมในการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน และมองวาเปนเรื่องภายในหรือภายนอก
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ของบุคคล เชน จรรยาบรรณมองเปนเรื่องภายในบุคคลท่ีตองสรางจิตสํานึกใหแกบุคคล และบุคคลควร

คํานึงถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเองดวย ในภาพรวม ประชากรของมหาวิทยาลัยมี

ประมาณเกือบสามหม่ืนคน ถือวามีจํานวนมากแตถาเทียบกับคดีการทุจริต/โกง มีไมมากนัก ปหนึ่งอาจจะมี 

2 – 3 เรื่อง ซ่ึงถือวานอยมาก แสดงใหเห็นวา ประชากรของมหาวิทยาลัย ยังมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยใน

อาชีพ อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีหนวยงานและการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เชน ตั้งกรรมการสอบ เม่ือมีการทุจริต

เกิดข้ึน แลวก็มีบทลงโทษผูกระทําความผิด (ผูอํานวยการกองกฏหมาย, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2561) และ 

หัวหนางานการเงิน กองคลัง ใหความสําคัญมากโดยเฉพาะความซ่ือสัตย ความมีระเบียบวินัย กองคลังจะมี

สโลแกน “ซ่ือสัตย โปรงใส ใจบริการ” เพราะตองใชกฏระเบียบมาก กองคลังเปนงานบริการอยางหนึ่งจะตอง

ไมลาสมัย ควรจะชี้แนะใหคณะรูวา สิ่งใดสมควรทําหรือไมควรทํา เม่ือมีหนวยงานภายนอก เชน สํานักงาน

งบประมาณแผนดินเขามาตวรจสอบ คณะสามารถตอบคําถามได ถือเปนความรับผิดชอบของคณะ ถาคณะใน

มหาวิทยาลัยมีคุณธรรมก็จะทําใหหลักนี้มีความสําคัญแนนอน คุณสมบัติของผูนํา/หัวหนาก็เชนกัน ควร

ทําการศึกษาวาตัวเองจะทําอยางไร ถาเจอลูกนองคนท่ีทําดีก็ควรจะมีสิ่งท่ีชื่นชมใหกําลังใจคนท่ีทําดีทําถูก 

และควรเปนแบบอยางท่ีดีปฏิบัติตามกฏระเบียบใหลูกนองเห็น ไมเอาเปรียบกัน ในดานความขยัน ก็นํา

ศาสตรพระราชา มาเปนแรงบันดาลใจ สอนใหเรารูจักรักองคกร พอเรารักองคกรแลวก็ทําไดทุกอยาง 

(หัวหนางานการเงิน กองคลัง, สัมภาษณ, 26 มิถุนายน 2561) 

 นอกจากนี้ ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล กลาววา มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับดานนี้เปน

อยางยิ่ง เชน การจัดทําคูมือธรรมาภิบาลข้ึน บุคลากรเขาใหมตองเซ็นตรับทราบเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรร

มาภิบาล ตองทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีหลักการและขอมูลอางอิงได เชน นโยบาย

ไมรับของขวัญปใหม เปนตน  อีกท้ัง มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมปลูกฝงเรื่องคุณธรรม/ความซ่ือสัตย ซ่ึงมีอยู

ในวัฒนธรรมองคกร Mahidol  ไดแก M – Mastery รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล A – Altruism มุงผลเพ่ือผูอ่ืน 

H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง I – Integrity ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม D – Determination แนวแนทํา 

กลาตัดสินใจ O – Originality สรางสรรคสิ่งใหม L – Leadership ใฝใจเปนผูนํา (ผูอํานวยการกองทรัพยากร

บุคคล, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2561) 

 กลาวโดยสรุปแลว  สอดคลองกับความหมายของหลักคุณธรรมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

วา ควรเริ่มจากตัวเรา ทําตนเองใหเปนแบบอยางกอน และมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญเรื่องความ

ซ่ือสัตย ระเบียบวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพเปนอยางยิ่ง โดยมหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมเรื่องคุณธรรม/

ความซ่ือสัตย และมีหนวยงานท่ีตรวจสอบอยางตอเนื่อง เชน การจัดตั้งสํานักงานการธํารงมาตรฐานจรรณยา

บรรณและจริยธรรมการวิจัย การจัดทําคูมือธรรมาภิบาล และการปลูกฝงเรื่องคุณธรรมไวในวัฒนธรรมองคกร 

เชน I – Integrity ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม เปนตน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการวางกฎระเบียบท่ีทันสมัยและ

บทลงโทษอยางจริงจังเขมงวดมากข้ึน เพ่ือปองกันการทุจริตและการกระทําผิดจรรยาบรรณ/มาตรฐานวิชาชีพ 

ตลอดจนผูนําหรือผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามศาสตรพระราชา  
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3. หลักความโปรงใส  หมายถึง การเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม สามารถตรวจสอบความ

ถูกตองได โดยกําหนดคําถามในประเด็นท่ีวา “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ในดานหลักความโปรงใส ควรเปนอยางไร” จากการใหคําสัมภาษณ ทําให

ทราบวา 

หลักความโปรงใส ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น เนนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหคนภายนอกทราบ ดังจะเห็นจากแนวคิดของ ผูอํานวยการกอง

บริหารงานวิจัย วา มหาวิทยาลัยพยายามทําระบบฐานขอมูล เพ่ือเปดเผยใหประชาชนรับรูขาวสาร และ

ขอมูลหลายอยางไดนําข้ึนเว็บไซด เนื่องมาจากกระแสสังคมออนไลนท่ีนิยมมากข้ึน โดยมหาวิทยาลัยมีการ

ตรวจสอบขอมูลกอนเผยแพรประชาสัมพันธใหคนภายนอกทราบ เพ่ือปองกันไมใหมีการฟองรอง เชน ขาว

ระดับกอง ผูอํานวยการตองเปนคนกรอง ความรูในชองทีวี MU Channel ท่ีนํามาเผยแพรก็เปนประโยชนตอ

นักเรียน นักศึกษา การเรียนการสอน และคุณครูในโรงเรียน รวมไปถึงขาวดานการแพทยก็มีชองทางให

ความรูเชนกัน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยยังตองมีการปรับปรุงเนื้อหาวิธีการเขียน และการนําเสนอขอมูลขาวสารให

ประชาชน/บุคคลภายนอก เขาใจงายมากข้ึน (ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย, สัมภาษณ, 25 มิถุนายน 

2561) สอดคลองกับ ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเส่ียง มองถึงเรื่องการเปดเผยขอมูล แบงเปน 2 

ลักษณะ ไดแก 1) การเปดเผยขอมูลสูสาธารณชน เห็นไดจากเว็บไซดรายงานประจําป โดยพ้ืนฐานจะมี

กฏหมายกํากับอยูเพ่ือเปนการปองกันขอมูลเบื้องตน มีความเก่ียวของกับการติดตอกับภายนอก และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เชน การทําวิจัย การเรียนการสอน ดังนั้น จึงตองมีกฏหมายไวรับรอง 2) การ

เปดเผยขอมูลท่ีจําเปนในการทํางาน เชน ขอมูลสวนตัว จะอาศัยระบบสารสนเทศ มาควบคุมปองกันระดับ

หนึ่ง ไมวาจะเปนการ login เขาดูเงินเดือน ดูบันทึกเวลาเขา-ออกงาน การลาออนไลน ฯลฯ จะนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ผูอํานวยการศูนยบริหาร

จัดการความเสี่ยง, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2561) 

 ผูอํานวยการกองกฏหมาย มองวา ทุกเรื่องของมหาวิทยาลัยควรมีความโปรงใส โดยเฉพาะเรื่อง

พัสดุการจัดซ้ือจัดจาง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถาข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ เหลานี้ ไมสามารถ

ตรวจสอบได จะทําใหเกิดปญหาการฟองรอง ความไมเปนธรรมเกิดข้ึน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มี

หลายวิทยาเขต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการวางกฏระเบียบเรื่องความโปรงใส และระบบกลไกท่ีมาดูแล

ตรวจสอบทุกข้ันตอน ถือเปนแนวปฏิบัติหลักท่ีทุกวิทยาเขตตองปฏิบัติตาม ท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินการตอสัญญา และพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน (ผูอํานวยการกองกฏหมาย, สัมภาษณ, 21 

มิถุนายน 2561)  เชนเดียวกับ ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล มองวา งานบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยก็มีความโปรงใสตรงไปตรงมา โดยพิจารณาเปนองคคณะ ไมใชคนใดคนหนึ่งมีอํานาจเด็ดขาด 

จัดเปนรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานตาง ๆ และมีองคกรกลางในการดูแลตรวจสอบ เชน ถาเรื่องสําคัญท่ี

ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติระดับสูงสุด คือ สภามหาวิทยาลัย เรื่องอนุมัติแตงตั้งใครมาทํางาน ก็มี
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คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบ  ปจจุบันระบบราชการมีการเชื่อมโยงขอมูลกันมาก

ข้ึน จึงสามารถเขาถึงขอมูลไดครอบคลุมท่ัวถึง ทําใหคนไมกลาท่ีจะทําอะไรท่ีไมโปรงใส เพราะถาทําอะไรท่ีไม

โปรงใสแลว ผลจะปรากฎในสื่อออนไลนเร็วมาก ดังนั้นทุกข้ันตอนการดําเนินงานดังกลาวของมหาวิทยาลัย 

จะมีความโปรงใส ไมมีการโกงและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีตูรับขอรองเรียนหรือรับฟง

ความคิดเห็น โดยจะมีกรรมการรับเรื่องรองเรียนหรือขอคิดเห็น เสนอผูบริหารของมหาวิทยาลัย เก็บทุกวัน

พฤหัสบดี เปนอีกหนึ่งชองทางของการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของความโปรงใส (ผูอํานวยการกอง

ทรัพยากรบุคคล, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2561)  

 ในขณะท่ี หัวหนางานการเงิน กองคลัง มีมุมมองหลักความโปรงใสจะเปนเรื่องการเปดเผยขอมูล 

ถาขอมูลใดท่ีมหาวิทยาลัยเปดเผยไดก็จะลงในเว็บไซต และมีระบบใหบุคลากรปฏิบัติตามเนนใหระบบทํางาน 

เพ่ือปองกันขอผิดพลาดและการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนได เชน เรื่องการจัดซ้ือจัดจางของพัสดุท่ี

กรมบัญชีกลางจะมีระบบการยื่นซองแบบไมตองเจอเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยก็นํามาใชปฏิบัติ นอกจากนี้ กอง

คลังของมหาวิทยาลัยไดกระจายอํานาจใหคณะ/หนวยงาน สามารถดูขอมูลดวยตนเองได แตกองคลังเปนผูดู

ระบบขอมูลท้ังหมด โดยใชระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ควบคุมเพ่ือความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาตรวจสอบก็จะนําขอมูลจากฐานนี้ ซ่ึงเปนฐานเดียวกันท้ัง

มหาวิทยาลัย และมีการนําทุนวิจัยเขาระบบ ERP เพ่ือใหมีผลรายงานท่ีเชื่อถือได ดีกวานักวิจัยทํารายงานเอง 

เชน ทุนตางประเทศ ท่ัวโลกใหการยอมรับในระบบสารสนเทศมาก มหาวิทยาลัยถึงพยายามผลักดัน รวมท้ังได

ออกแบบระบบรายงานใหตรงตามความตองการของผูบริหาร (หัวหนางานการเงิน กองคลัง, สัมภาษณ, 26 

มิถุนายน 2561)  

 กลาวโดยสรุปแลว  สอดคลองกับความหมายของหลักความโปรงใสในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยเนนเรื่องการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลใหคนท่ัวไปทราบ เริ่มจากมหาวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนเผยแพรประชาสัมพันธ โดยมี

รูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานตาง ๆ พิจารณาเปนองคคณะ และมีองคกรกลางในการดูแลตรวจสอบ เชน 

อนุมัติแตงตั้งใครมาทํางาน ก็มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบ เพ่ือปองกันการ

ฟองรองและการทุจริต และมีการนําระบบฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐานสากลและเชื่อถือได มาใชในการบริหาร

จัดการและปองกันขอมูล เชน การเงิน/การคลังใชระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือความ

โปรงใสสามารถตรวจสอบได  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีชองทางใหคนภายนอกเขาถึงขอมูล/ขาวสาร/ความรู

ท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน เชน ชองทีวี MU Channel  เว็บไซตมหาวิทยาลัย ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังตองมีการ

ปรับปรุงเรื่องเนื้อหาวิธีการเขียน และการนําเสนอขอมูล/ขาวสารใหคนภายนอก เขาใจงายมากข้ึน 

4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง ผูมีสวนเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมรับรู รวมเสนอ

และรวมตัดสินใจในปญหาตาง ๆ อยางมีความเสมอภาค รวมท้ังการสื่อสารแบบมีขอมูล ไดกําหนดคําถามใน
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ประเด็นท่ีวา “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน

ดานหลักการมีสวนรวม ควรเปนอยางไร” จากการใหคําสัมภาษณ ทําใหทราบวา 

หลักการมีสวนรวม ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น เนนเรื่องการเปดโอกาสใหผูมีสวน

เก่ียวของกับผู มีสวนไดสวนเสีย ดังจะเห็นจากแนวคิดของ ผู อํานวยการกองบริหารงานวิจัย วา 

มหาวิทยาลัยมีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามาประชาพิจารณรับฟงเรื่องเก่ียวกับประกาศ/

ขอบังคับท่ีจะออกมาใหม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนทุกดาน และพิจารณาถึงผลกระทบของผูท่ีเก่ียวของวา 

มีความเห็นอยางไร บางอยางอาจมีผลกระทบมาก เวลาประกาศใชจะไดไมกระทบตอผูท่ีเก่ียวของมากนัก ซ่ึง

ใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูท่ีเก่ียวของทุกคน ขอความเห็นแลวนํามาปรับแก เพ่ือใหขอบังคับ/ประกาศ 

มีความเหมาะสมและสมบูรณตอการนําไปปฏิบัติมากยิ่งข้ึน (ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย, สัมภาษณ, 25 

มิถุนายน 2561)  สอดคลองกับ หัวหนางานการเงิน กองคลัง มุมมองของหลักการมีสวนรวม คือ การรับฟง

ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของผูใหบริการ เปนการรับฟงปญหาจากผูอ่ืนถึงผลตอบรับของการ

ใหบริการ สวนใหญกองคลังจะมีหนาท่ีคอยใหคําปรึกษา/คําแนะนํา ดานการเงินอยูแลว และมีระบบการ

บริหารจัดการแบงเปนฝายตาง ๆ เชน เงินเดือนคาจางของทุนวิจัย ก็ตองออกแนววิธีปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้ 

ซ่ึงแตละงานมีการทํางานเปนทีมและรูวาตองทําอยางไรบาง (หัวหนางานการเงิน กองคลัง, สัมภาษณ, 26 

มิถุนายน 2561) 

นอกจากนี้ ยังมีมุมมองของหลักการมีสวนรวม ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล ถาในมุมของการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคล หลักการมีสวนรวมจะเปนเรื่องผลตอบรับจากขอคิดเห็นของผูรับบริการ เชน 

ระบบ MUHR จะมีชองทางเปดใหเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได ซ่ึงมหาวิทยาลัยเนนการมีสวนรวมเสมอ โดยมี

คณะทํางานหลายฝายตามองคประกอบของงานท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะพรบ.ดานบุคคลมีการกําหนด

ไววา ตองรับฟงความคิดเห็น ผูบริหารไมสามารถทําดวยตัวคนเดียวได ตองพิจารณารวมกันเปนคณะหรือ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังมี HR network ท่ีมาจากคณะตาง ๆ เขามารวมกันทํางานท้ัง

ระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติการ (ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2561) 

ยกตัวอยางหลักการมีสวนรวมของ ผูอํานวยการกองกฏหมาย ท่ีชัดเจน เชน กฏหมายของมหาวิทยาลัยได

ระบุไววา การออกกฏหมายท่ีเก่ียวกับบุคคล จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรกอน กองทรัพยากร

บุคคลจะเวียนแจงเพ่ือรับฟงความคิดเห็นแลวก็มาเสนอแกคณะกรรมการตาง ๆ ดานพัสดุก็กําหนดไวถึงการ

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียเชนกัน โดยอิงตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของ

กรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยก็มีกลองรับฟงความคิดเห็นในการใหบริการของหนวยงาน สํานักงาน

อธิการบดีอีกดวย (ผูอํานวยการกองกฏหมาย, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2561) 

 ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเส่ียง หลักการมีสวนรวมจะเนนเรื่องการสงเสริมพัฒนา

มากกวา ตัวอยางเชนนักศึกษาก็มีชองทางใหสามารถเขามามีสวนรวมรองเรียนได เชน ระบบการทํางานของ

มหาวิทยาลัย เปนอยางไร ผูมีสวนไดสวนเสียหรือ key stakeholder สามารถประเมินระบบการทํางานของ
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ผูบริหารได  สวนมากการใหความรวมมือจะใชการประกาศ/คําสั่ง เพ่ือใหเขามามีสวนรวมไดอยางเปน

รูปธรรมท่ีชัดเจนมากข้ึน ท้ังนี้ การมีสวนรวมจะข้ึนอยูกับการใหบริการหรืออะไรก็ตามท่ีเก่ียวของกับบุคคล

นั้นโดยตรง เชน การเรียนการสอนก็จะใหองคการนักศึกษา มาประเมินหรือโหวตถึงระบบ ระเบียบ/กติกา 

การบริการสุขภาพ เชน โรงพยาบาลก็จะมีความรวมมือใหปฏิบัติตาม และกลองรับความคิดเห็นในการ

ใหบริการดวย (ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2561) 

กลาวโดยสรุปแลว  สอดคลองกับความหมายของหลักการมีสวนรวมในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยเนนเรื่องการเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความ

คิดเห็นมีสวนรวมรับรู/รับฟงปญหาตาง ๆ ถือเปนการสื่อสารแบบสองทาง และมีคณะทํางานท่ีมาจาก

หลากหลายหนวยงานเขามาทํางานรวมกันเปนทีม (Cluster) เม่ือไดขอคิดเห็นตาง ๆ จากคณะทํางานหรือผูมี

สวนไดสวนเสียแลวก็จะนําไปพัฒนาปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหการบริหารมีประสิทธิภาพ 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในหนาท่ี มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ

หนวยงาน การเอาใจใสในปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหา ยอมรับผลการกระทําของตน และสามารถ

ตรวจสอบได โดยกําหนดคําถามในประเด็นท่ีวา “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ในดานหลักความรับผิดชอบ ควรเปนอยางไร” จากการใหคําสัมภาษณ ทํา

ใหทราบวา 

หลักความรับผิดชอบ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น ยึดการมีจิตสํานึก รูหนาท่ีและมีความ

ทุมเทใหกับงานของมหาวิทยาลัย โดยถือประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก ดังจะเห็นจากแนวคิดของ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย กลาววา บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยสวนใหญ จะเปนคนท่ีมีความ

รับผิดชอบ รูหนาท่ีและมีความทุมเทใหกับงาน สังเกตไดจากสภาวะการทํางานในปจจุบันท่ีจํากัดท้ังจํานวน

บุคลากร ทรัพยากรและระบบสนับสนุน เชน ฐานขอมูลตาง ๆ แตเรายังสามารถดําเนินงานภายใตสภาวะ

ดังกลาวได แสดงใหเห็นวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็มีความสามารถและมีประสิทธิภาพพอสมควร ท้ังนี้ 

มองในภาพรวมควรมีการปรับปรุง เนื่องจากปจจุบันคนทํางานยุคใหมเรื่องความรับผิดชอบมีในระดับหนึ่งแต

ก็ไมเทาคนยุคเกา ๆ ข้ึนอยูกับการพูดคุยสื่อสารระหวางคนทํางาน เม่ือทําผิดแลวตองยอมรับ มีสวนนอยท่ี

ทําผิดแลวกลายอมรับ อาจจะเปนเพราะสัญชาตญานของมนุษยท่ีจะปองกันตัวเอง ถาในมุมของดานวิจัยก็มี

ปญหา เชน นักวิจัยไมไดสงผลงานวิจัยหรือรายงานความกาวหนา ภายในเวลาท่ีกําหนดแตทางมหาวิทยาลัย

ก็ไมไดเขมงวดมากนัก จึงอยากใหนักวิจัยควรรูหนาท่ีของตนเอง วาจะตองสงรายงานหรือทํางานใหเสร็จ ถา

ไมเสร็จก็ตองมีเหตุผลอันสมควร (ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย, สัมภาษณ, 25 มิถุนายน 2561) สอดรับ

กับ ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเส่ียง เรื่องหลักความรับผิดชอบ ถือเปนยึดหลักใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินงานตอไปได ไมวาจะเกิดสิ่งใดข้ึนก็ตาม โดยมีขอบเขตของจรรยาบรรณเปนพ้ืนฐานของความ

รับผิดชอบ ซ่ึงสงผลตอหลักความรับผิดชอบในหนาท่ี มันตางจากการปรับตัวของอาจารย สวนระดับของ

ความรับผิดชอบข้ึนกับความตระหนักของแตละบุคคล ในหนาท่ีท่ีเราปฏิบัติ ก็จะมีระดับของความรับผิดชอบ
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ตางกัน สิ่งท่ีเปนผลลัพธ คือ ผลงานจะแสดงถึงระดับของหนาท่ีความรับผิดชอบ เชน วิจัยเรื่องหนึ่ง แตคน

หนึ่งทําละเอียด อีกคนหนึ่งทํามาคราว ๆ เปนการวัดระดับพฤติกรรมความรับผิดชอบ แตไมไดเก่ียวกับการ

ผิดจรรยาบรรณอยางใด สวนเรื่องขอจํากัดและองคประกอบในการตัดสินใจ จะเปนตัวบังคับในแตละระดับ

ความรับผิดชอบ มีผลทําใหการมองเรื่องนี้แตกตางกัน โดยอาศัยประโยชนขององคกรเปนหลัก (ผูอํานวยการ

ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2561) และ หัวหนางานการเงิน กองคลัง มองวา 

งานทุกอยางตองมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก และเอาใจใส ถาไมมีความรับผิดชอบในงานท่ีตนเองทําก็คงไม

มีใครใหทํางาน ดังนั้นตองฝกใหมีความรับผิดชอบข้ึน ทุกคนควรกลาท่ีจะยอมรับ ถาเราทําผิดจริง เพราะเม่ือ

เรายอมรับแสดงวา เราเปดใจพรอมจะแกไข ถาเรายังโยนความรับผิดชอบใหคนอ่ืน เราก็จะไมแกไขสิ่งใด 

(หัวหนางานการเงิน กองคลัง, สัมภาษณ, 26 มิถุนายน 2561) 

ในขณะท่ี ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล จะเนนเรื่องความรับผิดชอบจากการตัดสินใจ ซ่ึง

แบงเปนระดับชั้น เชน หัวหนางาน ผูอํานวยการ ก็ตองมีความรับผิดชอบกันไปตามสัดสวน และความ

รับผิดชอบในหนาท่ีการงานเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ถาไมมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ คือ ทํางานไป

เรื่อย ๆ ก็จะทําใหงานไมสําเร็จตามเปาหมาย และอาจารยสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ถึงแมวาดวยลักษณะ

งานของอาจารยจะมีความอิสระพอสมควร แตก็มีความรับผิดชอบไมวาจะสอนหรือวิจัย อาจารยควรมีความ

รับผิดชอบถึงผลสําเร็จ ตองทําใหเกิดผลงาน และถาทําสิ่งใดไมถูกตองก็ควรยอมรับแกไข (ผูอํานวยการกอง

ทรัพยากรบุคคล, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2561) อีกท้ังมีมุมมองของ ผูอํานวยการกองกฏหมาย ถึงผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัยวา มีความรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและสังคมมากพอสมควร สวนคณะ/หนวยงานของ

มหาวิทยาลัย จะมีลักษณะการทํางานท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน เชน โรงพยาบาลจะดูเรื่องความรับผิดชอบตอ

คนไข ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกใหมากข้ึน 

เชน ชุมชนท่ีอยูรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ตองการไดความรูหรือบริการอะไรจากมหาวิทยาลัยบาง เชน การแพทย

เคลื่อนท่ี การดูแลดานสาธารณสุขใหกับตลาดสด (ผูอํานวยการกองกฏหมาย, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2561) 

กลาวโดยสรุปแลว  สอดคลองกับความหมายของหลักความรับผิดชอบในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยวา บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก รูหนาท่ีและมีความทุมเทใหกับงาน

ของมหาวิทยาลัย โดยถือประโยชนของมหาวิทยาลัย ขอบเขตของจรรยาบรรณ ขอจํากัดและองคประกอบใน

การตัดสินใจ เปนหลักในการแบงระดับความรับผิดชอบในการทํางานรวมกันของมหาวิทยาลัย ตามสัดสวน

ของสายบังคับบัญชา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกใหมากข้ึน และปรับ

แนวคิดระบบการทํางานใหสอดคลองกันระหวางคนหลายชวงวัย (generation) เปนการแกปญหาความตาง

ของทัศนคติและระดับความรับผิดชอบของคนทํางานในระดับหนึ่ง เพ่ือลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

6. หลักความคุมคา เปนการบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดกําหนดคําถามในประเด็นท่ีวา 
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“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ในดานหลักความ

คุมคา ควรเปนอยางไร” จากการใหคําสัมภาษณ ทําใหทราบวา 

หลักความคุมคาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น เนนการบริหาร การลงทุน และการ

ใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และความมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพ่ิมมากข้ึน ดังจะเห็นจากแนวคิดของ ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย มองวา มหาวิทยาลัย

เปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไร ดังนั้นมหาวิทยาลัยลงทุนอะไรแลวตองคุมคา สิ่งหนึ่งท่ีกองบริหาร

งานวิจัยทําได คือ สนับสนุนยุทธศาสตร/พันธกิจ เชน การซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตรบางอยาง มีราคา

สูงเปนหลักแสนถึงหลักลานบาท มหาวิทยาลัยก็มองวาควรจะตองมีเครื่องมือกลางในการใหบริการ

นักศึกษา อาจารย นักวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดศูนยเครื่องมือศาลายาข้ึน 

ถือเปนการสนับสนุนวิชาการและวิจัย เพ่ือใหเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ ลดคาใชจายท่ี

อาจจะเกิดความซํ้าซอนได นอกจากนี้ ความคุมคาอาจจะไมไดมองแคตัวเงินเพียงอยางเดียวอาจเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานไดอีกดวย (ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย, สัมภาษณ, 25 มิถุนายน 

2561) หัวหนางานการเงิน กองคลัง ไดแสดงความเห็นท่ีสอดรับวา หลักความคุมคาของ

มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเรื่องการใชงานและทรัพยากรตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

สวนมากความคุมคากับการลงทุน จะเนนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการ เพ่ือลดข้ันตอน

การทํางาน ปดชองทางการทุจริต และปองกันความผิดพลาดในการทํางานของบุคคล เชน การ

จายเงินออนไลน การออกใบแสดงผลการเรียนทางออนไลนใหแกนักศึกษา เปนตน ถือเปนการลงทุน

ท่ีคุมคาและสรางความนาเชื่อถือ ใหเปนท่ียอมรับตอบุคคลภายนอกมากพอสมควร (หัวหนางาน

การเงิน กองคลัง, สัมภาษณ, 26 มิถุนายน 2561) และผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล กลาววา 

มหาวิทยาลัยพยายามรณรงคใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน การใชกระดาษ การใชน้ํา การใช

ทรัพยากรรวมกัน มาตรการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ โดยปดไฟตามเวลาท่ีกําหนด การทํา green 

office การใชประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูใหคุมคา ฯลฯ มุมมองเรื่องคนปฏิบัติงาน คือ ใหคนไดทํางานเต็ม

ศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด บริหารอัตรากําลัง ไมเพ่ิมคน เพราะมหาวิทยาลัยมีจํานวนคนมาก

พอสมควร ดังนั้นควรใชอัตรากําลังท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ มีนโยบายพัฒนาปรับปรุงงานจะทํา

อยางไร ใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ ทําไดผลดีข้ึนและรวดเร็ว เชน ใหโอกาสกลุมนองรุน

ใหมท่ีมาจากงานตาง ๆ ไดมาประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกเดือน (ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล

, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2561)  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลากหลายพันธกิจ ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความเส่ียง จึง

มองเรื่องการลงทุนของมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญวา เม่ือลงทุนแลวจะสรางมูลคาเพ่ิม และคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยอยางไร เชน วัดคุณภาพจะวัดไดจาก ranking การรักษาพยาบาล การรักษาชีวิตคน 

ในอนาคตหลักความคุมคาอาจจะไมไดวัดท่ีปริมาณเพียงอยางเดียว แตจะตองดูคุณภาพวิจัยนวัตกรรม 
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การบริการการรักษา และการตอบรับของหนวยงานท่ีใชบัณฑิต (ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการ

ความเสี่ยง, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2561) แต ผูอํานวยการกองกฏหมาย มีมุมมองท่ีไมสอดคลอง

ในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย ท่ีมีการกําหนดความคุมคาไว แตในการนํามาใชประโยชน

ยังไมมากเทาท่ีควร เชน หนวยงานตาง ๆ ยังไมคอยมีการแบงปนทรัพยากรใหใชรวมกัน เนื่องจาก

อาจจะมีความหลากหลายของการใชงาน ทําใหไมสามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันได ยกตัวอยางเชน 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือกลางอยูจะทําอยางไร ใหเกิดการใช

ประโยชนอยางคุมคามากท่ีสุด มหาวิทยาลัยเปดใหทุกคณะสามารถใชบริการได แตเนื่องจากพ้ืนท่ีแต

ละคณะไมไดอยูใกลกัน ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการใชเครื่องมือยังไมคุมคาและไมเต็มประสิทธิภาพ 

(ผูอํานวยการกองกฏหมาย, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2561)  

กลาวโดยสรุปแลว  สอดคลองกับความหมายของหลักความคุมคาในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยเนนการบริหารและการลงทุน เพ่ือใหเกิดความคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และความมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหาร

จัดการ ทางการแพทย การศึกษา การคลัง ฯลฯ สามารถลดข้ันตอนใหการทํางานเร็วข้ึน เปนระบบ และ

ปองกันขอผิดพลาดจากบุคคลได อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีนโยบายการประหยัดทรัพยากรและการแบงปนการใช

ทรัพยากรรวมกัน เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรไดอยางคุมคามากท่ีสุด เชน green office ลดการใชภาชนะท่ี

เปนโฟมและพลาสติก เปนตน 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.96 สรุปแนวคิดจากการใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน  ไดดังนี้ 

การบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

แนวคิดของผูใหสัมภาษณ 5 ทาน 

 

1) ดานหลักนิติธรรม 

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจยั การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการออกกฎระเบียบที่ทันสมัย 

มีความคลองตัว สามารถปฏิบัติไดจริง 

ผูอํานวยการกองกฏหมาย การออกกฏระเบียบที่มีความเปนธรรม รัดกุม และสามารถ

ตรวจสอบได 

ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบเปนสิ่งสําคัญในการบริหารและการทํางาน  
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การบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

แนวคิดของผูใหสัมภาษณ 5 ทาน 

 

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบที่ถูกตอง 

ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

กฎระเบียบมีความเปนธรรม ทันสมัย และมีวิธีการบังคับใชอยาง

จริงจัง 

หัวหนางานการเงิน กองคลัง การปฏิบัติตามกฎระเบียบใหถูกตอง 

2) ดานหลักคุณธรรม 

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจยั ความซื่อสัตย ระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และบทลงโทษ

ที่จริงจัง 

ผูอํานวยการกองกฏหมาย ความซื่อสัตย  ไมทุจ ริต จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ

ตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล ความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ และมีหลักการและขอมูล

อางอิงได 

ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

ความซื่อสัตย ระเบียบวินัย ไมทุจริต และรักษาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

หัวหนางานการเงิน กองคลัง “ซื่อสัตย โปรงใส ใจบริการ” และเร่ิมทําสิ่งดี ๆ จากตัวเราเอง

กอน 

3) ดานหลักความโปรงใส 

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจยั เปดเผยขอมูลและขาวสาร ใหประชาชนรับรู 

ผูอํานวยการกองกฏหมาย วางกฏระเบียบเ ร่ืองความโปรง ใส และระบบกลไกที่มา

ตรวจสอบ 

ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส พิจารณาเปนหมูคณะ สามารถตรวจสอบได และ

รับขอรองเรียนหรือรับฟงความคิดเห็น  

ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการ 

ความเสีย่ง 

การเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง และการปองกันรักษาขอมูลที่สําคัญ

ได 

หัวหนางานการเงิน กองคลัง การกระจายอํานาจใหคณะ/หนวยงาน สามารถบริหารจัดการ

และเปดเผยขอมูลที่ถูกตองได 

4) ดานหลักการมีสวนรวม 

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจยั การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น 

ผูอํานวยการกองกฏหมาย การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล การทํางานเปนหมูคณะ และการรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ 

ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการความ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถรองเรียน และให
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การบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

แนวคิดของผูใหสัมภาษณ 5 ทาน 

 

เสี่ยง ความรวมมือตาง ๆ 

หัวหนางานการเงิน กองคลัง การรับฟงขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของผูใหบริการ 

5) ดานหลักความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจยั รูหนาที่ กลายอมรับผิด และมีความทุมเทใหกับงาน 

ผูอํานวยการกองกฏหมาย การทํางานในความรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและสังคม 

ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล ความรับผิดชอบจากการตัดสินใจ และการทําหนาที่ในงาน 

เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการ 

ความเสีย่ง 

ความตระหนักของแตละบุคคลในหนาที่ และการมีจรรยาบรรณ 

หัวหนางานการเงิน กองคลัง การมีจิตสํานึก และเอาใจใสในงาน 

6) ดานหลักความคุมคา 

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจยั ความคุมคาที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน การ

ประหยัด 

ผูอํานวยการกองกฏหมาย การใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา และการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล การใชทรัพยากรอยางคุมคา การใหคนปฏิบัติงานอยางเต็ม

ศักยภาพ และการพัฒนาปรับปรุงงาน 

ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการ 

ความเสีย่ง 

การลงทุนที่สรางมูลคาเพิ่ม และคุณภาพ 

หัวหนางานการเงิน กองคลัง การลงทุน การใชงานและทรัพยากรตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประโยชน

มากที่สุด 
 

  

 

จากตารางท่ี 4.96 สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาลทุกหนวยงานควรใหความสําคัญ มหาวิทยาลัย

ก็ตระหนักและตื่นตัวถึงเรื่องนี้ ในปจจุบันการท่ีมหาวิทยาลัยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บริหารงาน ถือวาเปนการนําหลักธรรมะมาผสมผสานและประยุกตใชกับหลักบริหารองคกรท่ัวไป

อยางเหมาะสม เพราะการดําเนินงานนั้น จะประกอบดวย ศีลธรรม คุณธรรมและความถูกตอง ทําให

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อีกท้ังสงผลใหบุคลากรซึมซับหลักธรรมาภิ

บาลในการดําเนินชีวิตไมมากก็นอย อนาคตภายภาคหนา มหาวิทยาลัยอาจจะไมตองอาศัยหรือลด

การออกขอบังคับ/กฎระเบียบใหนอยลง 
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หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดานจะเกิดข้ึนไมไดเลย ถาผูบริหารละเลยหรือไมเห็นความสําคัญ 

ดังนั้นผูบริหารควรนําหลักนี้ มาไวในยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัยทุกยุคทุกสมัยดวย เพ่ือ

เปนกลไกการขับเคลื่อนหลักในการบริหาร หลักธรรมาภิบาลนี้มีความสอดคลองเก่ียวของกับ

หลักธรรมของพระพุทธเจา ซ่ึงหลักธรรมของพระพุทธเจาเปนหลักดีท่ีสุด ดังนั้นหลักธรรมาภิบาลก็

เปนหลักธรรมท่ีควรนํามาใชในการบริหารงาน เพ่ือเปนหลักการท่ีดีและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย

เชนกัน 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว 3 ประการ 

ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน (3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 4,022 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยา

มาเน ไดจํานวน 364 คน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยใชแตละชั้นเปนตัวแบงชั้นภูมิ 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละชั้นตามสัดสวน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางโดย

ทําการศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ มากําหนดเปนขอคําถาม  

ไดแก  

1) แบบสอบถามแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้   

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด คําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) จํานวน 5 ขอ 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง/กลุมงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด คําถาม

เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ ประกอบดวย (1) ดานหลักนิติธรรม (2) ดานหลักคุณธรรม (3) 

ดานหลักความโปรงใส (4) ดานหลักการมีสวนรวม (5) ดานหลักความรับผิดชอบ  (6) ดานหลักความ

คุมคา 

 2) แบบสัมภาษณ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open ended Questionnaire) โดย

ผูวิจัยใชวิธีการแบบสัมภาษณ จากกลุมตัวอยางท่ีเลือกมาจํานวน 5 ทาน และใชเทคนิควิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ลักษณะ คือ (1) รวบรวมขอมูลท่ีเปนแบบสอบถามจํานวน 364 

ชุด/คน กระจายไปยังกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา จังหวัดนครปฐม (2) รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ซ่ึงเปนผูอํานวยการ/หัวหนางาน 

จํานวน 5 ทาน โดยใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

 การวิเคราะหขอมูลมี 2 ลักษณะ คือ (1) การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนแบบสอบถาม ใชสถิติเชิง

พรรณนา ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะห

โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ใชการวิเคราะหโดยหา

คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) สวนสถิติเชิงอนุมาน ใชวิเคราะหการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย โดยจําแนกตามเพศใชการทดสอบคาที (t -test) จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง/กลุมงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว คือ (F-

test One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) (2) แบบสัมภาษณท่ีไดจากผูอํานวยการ/

หัวหนางาน จํานวน 5 ทาน ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ซ่ึงสามารถสรุปผลของการ

วิจัยตามขอคนพบได ดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากร

สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 233 คน คิด

เปนรอยละ 64 และเปนเพศชาย จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 36 มีอายุ 31 – 45 ป จํานวน 238 

คน คิดเปนรอยละ 65.4 รองลงมา มีอายุ 46-60 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.6 และนอย

ท่ีสุด มีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 216 

คน คิดเปนรอยละ 59.34 รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จํานวน 88 คน คิดเปน

รอยละ 24.18 และนอยท่ีสุด มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.65 
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มีตําแหนงสนับสนุนท่ัวไป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมา ตําแหนงอ่ืน ๆ จํานวน 85 

คน คิดเปนรอยละ 23.4  และนอยท่ีสุด มีตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 8 มี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 10 ป จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมา ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 11 – 19 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 29.1 และนอยท่ีสุด มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ต่ํากวา 1 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.2 

 5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน มีคาแปลผลอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีดังตอไปนี้ 

 1) ดานหลักนิติธรรม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 3 วา “การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มี

ความชัดเจนปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 5 วา “บุคลากร ปฏิบัติตามหนาท่ี

ของตนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

และนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 วา “บุคลากรรับทราบและมีสวนรวมในการพิจารณา/กําหนด และมีการ

จัดทําประชาพิจารณเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน เพ่ือใช

ภายในมหาวิทยาลัย อยางเทาเทียมและท่ัวถึง” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

 2) ดานหลักคุณธรรม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 วา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา 

“มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณ เพ่ือใหมีการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ตามระเบียบ

วินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง เชน ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต” มี

คาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 2 วา “มีการรณรงคใหใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวาง

ในมหาวิทยาลัย” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 4 วา “มีวิธีการสงเสริมให

บุคลากรพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พรอมกับมีหลักคุณธรรมในตนเองอยางสมํ่าเสมอ และขอท่ี 

5 “มีการเสริมสรางการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย สุจริต ความ

เสียสละ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก  

 3) ดานหลักความโปรงใส มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 2 วา “มหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือ

รูปแบบการประชาสัมพันธ เพ่ือเปดเผยและการรับรูเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ เชน เสียงตามสาย 

ประชุมชี้แจงประชาคม” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 3 วา “นโยบายการ
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บริหารงาน และโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได” มีคา

แปลผลอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 4 วา “มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยใหบุคลากร และสาธารณชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางสมํ่าเสมอ” มีคาแปลผล

อยูในระดับมาก 

 4) ดานหลักการมีสวนรวม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 วา ขอท่ีวา “มีการสํารวจ

ความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกร เพ่ือสรางความสุขในการทํางานและความผูกพันตอ

องคกร ใหมีมากข้ึน” คาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 3 วา “มีการสงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรรวมกันทํางานเปนทีม/ปฏิบัติงานรวมกัน และสรางเครือขายในการทํางาน” คาแปลผลอยูใน

ระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 4 วา “มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือใชเปนขอมูลใน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

 5) ดานหลักความรับผิดชอบ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 วา “มหาวิทยาลัยเปดโอกาสให

บุคลากรสามารถอุทธรณรองทุกข เม่ือมีปญหาและความเดือดรอน” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

รองลงมา คือ ขอท่ี 3 วา “มหาวิทยาลัยมีความสํานึกในบทบาท หนาท่ี โดยคํานึงถึงความถูกตอง การ

วางตัวเปนกลางทางสังคม และทําประโยชนเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

และนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 2 วา “มหาวิทยาลัยมีความเอาใจใส/ตระหนักในการแกปญหา และใหความ

ชวยเหลือ ตลอดจนเคารพความคิดเห็นของบุคลากรสมํ่าเสมอ” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

 6) ดานหลักความคุมคา มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 3 วา “มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การ

บริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย เชน จัดกิจกรรมชวยกันประหยัด

พลังงาน การใชทรัพยากรอยางคุมคา นําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหมหรือดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม” 

มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 1 วา “มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการสราง

นวัตกรรม ผลงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการทํางาน มีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยมี

การสงเสริม/สนับสนุน การใชองคความรูเพ่ือชี้นําสังคม ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน” มีคาแปลผลอยู

ในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 4 วา “มีการจัดอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและ

อุปกรณ ไดอยางเหมาะสม และมีความทันสมัย” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา 

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตาง
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กัน ยกเวน บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีระดับการศึกษา และตําแหนง/กลุมงาน 

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมท้ัง 6 

ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 - 0.05 

 เม่ือทําการทดสอบในแตละดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) ดานหลักนิติธรรม พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ อายุ 

และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม ไมแตกตางกัน ยกเวนท่ีมีระดับการศึกษา และตําแหนง/กลุม

งาน ตางกัน พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักนิติธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 โดยบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา และมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนท่ัวไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม มากกวา ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา

ตรีและปริญญาตรี และมีตําแหนงอ่ืน ๆ 

 2) ดานหลักคุณธรรม พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ อายุ 

และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม ไมแตกตางกัน ยกเวนท่ีมีระดับการศึกษา และตําแหนง/กลุม

งาน ตางกัน พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานหลักคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 โดยบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา และมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการ มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักคุณธรรม มากกวา ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และมี

ตําแหนงอ่ืน ๆ 

 3) ดานหลักความโปรงใส พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง/กลุมงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความโปรงใส ไมแตกตางกัน 

 4) ดานหลักการมีสวนรวม พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ 

อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม ไมแตกตางกัน ยกเวนท่ีมีระดับการศึกษา และตําแหนง/

กลุ ม ง าน ต า ง กัน  พบว า  มีความคิด เห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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 โดยบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา และมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการ มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม มากกวา ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ

ปริญญาตรี และมีตําแหนงอ่ืน ๆ 

 5) ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศ 

อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ ไมแตกตางกัน ยกเวนท่ีมีระดับการศึกษา และ

ตําแหนง/กลุมงาน ตางกัน พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 โดยบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา และมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนท่ัวไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ มากกวา ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรีและปริญญาตรี และมีตําแหนงอ่ืน ๆ 

 6) ดานหลักความคุมคา พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศ อายุ 

และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา ไมแตกตางกัน ยกเวนท่ีมีระดับการศึกษา และตําแหนง/

กลุ ม ง าน ต า ง กัน  พบว า  มีความคิด เห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 โดยบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา และมีตําแหนงสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนท่ัวไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความคุมคา มากกวา ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรีและปริญญาตรี และมีตําแหนงอ่ืน ๆ 

 สรุปไดวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลา

ปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม

แตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว ยกเวน บุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีระดับการศึกษา และตําแหนง/กลุมงาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระหวาง 0.00 - 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 
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 5.1.4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผูวิจัยไดตั้งคําถามเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในดาน (1) ดานหลักนิติธรรม (2) ดานหลักคุณธรรม (3) ดานหลักความ

โปรงใส (4) ดานหลักการมีสวนรวม (5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ (6) ดานหลักความคุมคา ซ่ึง

จากการศึกษาวิเคราะหในการสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ (ผูอํานวยการ/หัวหนางานในสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) ทําใหพบคําตอบท่ีนาสนใจในประเด็นหลักๆ ดังตอไปนี้    

 1) หลักนิติธรรม หมายถึง กฎระเบียบท่ีทันสมัย มีความเปนธรรมและยุติธรรม รัดกุม 

รวดเร็ว ซ่ึงมีการบังคับใชและปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยางเปนรูปธรรม ในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น สอดคลองกับความหมายของหลักนิติธรรมดังกลาวคือ กฏระเบียบของ

มหาวิทยาลัย มีความทันสมัย เปนธรรม/ยุติธรรมท่ีชัดเจนและรัดกุม เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม และมีความเหมาะสมกับคนในแตละรุน (generation) โดยเนนการบังคับใชและการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบอยางจริงจัง ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม 

 2) หลักคุณธรรม หมายถึง ความซ่ือสัตย ขยัน มีระเบียบวินัย หนวยงานตองปลอดจากการ

ทุจริต การทําผิดวินัย และการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ ในการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องความซ่ือสัตย ระเบียบวินัย และ

จรรยาบรรณวิชาชีพเปนอยางยิ่ง โดยมหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมเรื่องคุณธรรม/ความซ่ือสัตย และมี

หนวยงานท่ีตรวจสอบอยางตอเนื่อง เชน การจัดทําคูมือธรรมาภิบาล และการปลูกฝงเรื่องคุณธรรมไว

ในวัฒนธรรมองคกร ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการวางกฎระเบียบท่ีทันสมัยและบทลงโทษอยางจริงจัง

เขมงวดมากข้ึน เพ่ือปองกันการทุจริตและการกระทําผิดจรรยาบรรณ/มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนผูนํา

หรือผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามศาสตรพระราชา 

 3) หลักความโปรงใส หมายถึง การเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม สามารถตรวจสอบความ

ถูกตองได ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเนนเรื่องการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหคนท่ัวไปทราบ เริ่มจากมหาวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบ

ขอมูลกอนเผยแพรประชาสัมพันธ โดยมีรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ พิจารณาเปนองค

คณะ และมีองคกรกลางในการดูแลตรวจสอบ เพ่ือปองกันการฟองรองและการทุจริต และมีการนํา

ระบบฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐานสากลและเชื่อถือได มาใชในการบริหารจัดการและปองกันขอมูล 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีชองทางใหคนภายนอกเขาถึงขอมูล/ขาวสาร/ความรูท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน 

เชน ชองทีวี MU Channel  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังตองมีการปรับปรุงเรื่องเนื้อหาวิธีการเขียนและการ

นําเสนอขอมูล/ขาวสารใหคนภายนอก เขาใจงายมากข้ึน 



 

 174 

 4) หลักการมีสวนรวม หมายถึง ผูมีสวนเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมรับรู รวม

เสนอและรวมตัดสินใจในปญหาตางๆ อยางมีความเสมอภาค รวมท้ังการสื่อสารแบบมีขอมูล การ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเนนเรื่องการเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวน

เสีย แสดงความคิดเห็นมีสวนรวมรับรู/รับฟงปญหาตางๆ ถือเปนการสื่อสารแบบสองทาง และมี

คณะทํางานท่ีมาจากหลากหลายหนวยงานเขามาทํางานรวมกันเปนทีม (Cluster) เม่ือไดขอคิดเห็น

ตางๆ จากคณะทํางานหรือผูมีสวนไดสวนเสียแลวก็จะนําไปพัฒนาปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาสงเสริม

ใหการบริหารมีประสิทธิภาพ 

 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในหนาท่ี มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ

หนวยงาน การเอาใจใสในปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหา ยอมรับผลการกระทําของตน และ

สามารถตรวจสอบได บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก รูหนาท่ีและมีความ

ทุมเทใหกับงาน โดยถือประโยชนของมหาวิทยาลัย ขอบเขตของจรรยาบรรณ ขอจํากัดและ

องคประกอบในการตัดสินใจ เปนหลักในการแบงระดับความรับผิดชอบของการทํางานรวมกัน ตาม

สัดสวนของสายบังคับบัญชา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกใหมากข้ึน 

และปรับแนวคิดระบบการทํางานใหสอดคลองกันระหวางคนหลายชวงวัย (generation) เปนการ

แกปญหาความตางของทัศนคติ และระดับความรับผิดชอบของคนทํางานในระดับหนึ่ง เพ่ือลดความ

ขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

 6) หลักความคุมคา เปนการบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มหาวิทยาลัยจะเนนการบริหารและการลงทุน เพ่ือใหเกิดความคุมคา ลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และความมีประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด เชน การนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขามาบริหารจัดการทางการคลัง ฯลฯ สามารถลดข้ันตอนใหการทํางานเร็วข้ึน เปนระบบ 

และปองกันขอผิดพลาดจากบุคคลได อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีนโยบายการประหยัดทรัพยากรและการ

แบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรไดอยางคุมคามากท่ีสุด  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้ 

 5.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร

สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการวิจัยพบวา  

 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน มีคาแปลผลอยูในระดับ
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มาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา บุคลากรไดเห็นถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ทําใหในภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในองคกรมีการนําหลักธรรมาภิบาล อันไดแก ดาน

หลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความ

รับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา มาใชในการบริหารงานทําใหองคกรและการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนชนก พราหมณศิริ 

และกฤษณ ภูรีพงษ (2560, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ” 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

เอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ มีความคิดเห็นวา ผูบริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยรวมท้ัง 

6 ดาน อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ) 

(2557, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา ระดับความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เนื่องมาจากการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหม ให

เขาใจไดงายข้ึน สะดวกตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพบริบทของประเทศไทย และผูบริหารโรงเรียนสวนใหญใหความสําคัญการบริหารโรงเรียน โดย

อาศัยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 

 พิจารณาเปนรายดานในการอภิปรายผลตามลําดับ ไดดังนี้ 

 1. ดานหลักนิติธรรม พบวา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ประกอบกับบุคลากรไดปฏิบัติตามหนาท่ีของตนใหเปนไป

ตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมท้ังนโยบายของมหาวิทยาลัย และยังกฎระเบียบ โทษทางวินัย/

จรรยาบรรณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน มีความเปนธรรม ถูกตอง ทันสมัย และเปนท่ียอมรับ จึงเปน

เหตุผลใหการบริหารงานในดานนิติธรรมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีวัฒน อินทร

ประเสริฐ (2559, หนา บทคัดยอ, 74-75) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17” ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

พบวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 17 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงหลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาเปนหนวยงานทางราชการ
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ท่ีมีกฎระเบียบขอบังคับในการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือสรางความ

เชื่อม่ันแกสังคมในดานการจัดการศึกษา  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนปฏิบัติ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ” มีคาแปล

ผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยท่ีชวยผลิต พัฒนา

ความสามารถและศักยภาพของการบริหาร รวมท้ังยกระดับการศึกษา ดวยการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการไดอยางดี โดยคํานึงถึงการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ

บริหารงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี

การบริหารงานดวยการชี้แจงใหบุคคลากรเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนตามกฎระเบียบ และ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการประชาสัมพันธ กฎระเบียบ ขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานท่ีเก่ียวของใหบุคลากรทราบ มีการสงเสริมใหบุคลากรทํางานดวย

ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย และยังมีชองทางรองทุกข 

เม่ือไมไดรับความเปนธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาชินวัฒน ธัมมเสฏโฺ (2557, หนา 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานตามลําดับ ดานหลักนิติธรรม อยูในลําดับแรก 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “บุคลากรรับทราบและมีสวนรวมในการพิจารณา/

กําหนด และมีการจัดทําประชาพิจารณเก่ียวกับกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดข้ึน เพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย อยางเทาเทียมและท่ัวถึง” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปน

เชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนตาม

หลักธรรมาภิบาลอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงการจะออกกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ จะตองมีการรับฟง

ความคิดเห็นของบุคลากรหรือการทําประชาพิจารณ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระปลัดไพรวัลย ชาค

โร (ศรีเมือง) (2558, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

ดานหลักนิติธรรม ซ่ึงผูบริหารควรมีการออกกฎระเบียบโดยคํานึงถึง สิทธิหนาท่ีของบุคลากรชัดเจนปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและขอบังคับ 
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 2. ดานหลักคุณธรรม พบวา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณ เพ่ือใหมีการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ตามระเบียบ

วินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง เชน ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต มี

การรณรงคใหใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมีนโยบายตอตาน

คอรรัปชั่นท่ีชัดเจน โดยกําหนดการดําเนินงานตามพันธกิจบนพ้ืนฐานจริยธรรมอยางซ่ือสัตยและเปน

ธรรม ดวยหลักการบริหารดังกลาวจึงเปนเหตุใหการบริหารงานมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร หอยย่ีภู (2557, หนาบทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติหนาท่ี

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก 

เพราะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพุทธมณฑล ไดนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 

ดาน มาใชในการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของ

บุคลากรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมาก

ไปหานอย พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานหลักคุณธรรม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 

ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ (2543, หนา 3-12) ท่ีกลาววา หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม

โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือ หลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเปนตัวอยางแกสังคมและ

สงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณ เพ่ือใหมีการปฏิบัติหนาท่ี

โดยยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง เชน 

ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลตองปฏิบัติและรักษาจรรยาบรรณและวินัยอยางเครงครัด โดยการ

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเท่ียงธรรม มีการปฏิบัติหนาท่ีของตนตามนโยบาย คําสั่ง กฎ 

ขอบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการยืนหยัดและทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได การปฏิบัติงาน

โดยไมเลือกปฏิบัติ เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ สงเสริม และสุวิมล โพธิ์กล่ิน 

(2559, หนา 239) ไดทําวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลักคุณธรรมอยูในระดับ

มากเปนลําดับแรก 
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 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีวิธีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี พรอมกับมีหลักคุณธรรมในตนเองอยางสมํ่าเสมอ” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา มหาลัยมหิดลมีการสงเสริมหลักคุณธรรมอยูเนืองนิตย โดยการสงเสริมใหพัฒนาตนเอง

ไปพรอมกัน มีการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ทวีวัฒน อินทรประเสริฐ  (2559, หนา บทคัดยอ, 74-75)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักธรร

มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 17 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงหลักคุณธรรม มีลําดับรองลงมาและผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักคุณธรรม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญนอยท่ีสุด  

 3. ดานหลักความโปรงใส พบวา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปราย

ไดวา มหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ เพ่ือเปดเผยและการรับรูเขาถึงขอมูล

ขาวสารตาง ๆ เชน เสียงตามสาย ประชุมชี้แจงประชาคม นโยบายการบริหารงาน และโครงสราง

องคกรของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได และมหาวิทยาลัยมีการจัดการ

ระบบ กลไกการตรวจสอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม ตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล

ใหบุคลากรทราบ ดวยความเปนจริง และไมเลือกปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ผกาทิพย นวลดํา 

(2559, หนา บทคัดยอ, 136) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยเครือขายการศึกษาท่ี 3 (ภูมิพอเพียง) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา การบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยเครือขาย การศึกษาท่ี 3 (ภูมิพอเพียง) สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวม ท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความโปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ 

เพ่ือเปดเผยและการรับรูเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน เสียงตามสาย ประชุมชี้แจงประชาคม” มีคา

แปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีเอ้ืออํานวยใหการดําเนินงานเพ่ือเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนอีกแนวทาง

หนึ่งท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคได มีการเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลดานวิชาการใหกับนักศึกษา 

นักวิจัย คณาจารย สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไปใหไดรับทราบ สอดคลองกับแนวคิดของ ศิรินาถ 

นันทวัฒนภิรมย (2547, หนา 37) กลาววา บทบาทหลักในการประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และ

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตาม
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มาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนด มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการศึกษา รวมท้ังการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานตอสาธารณชน ซ่ึง

กอใหเกิดความรู ความเขาใจ และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเนนความโปรงใส ความ

รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให

บุคลากร และสาธารณชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางสมํ่าเสมอ” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ี

เปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบการประเมินผลท่ีเปนธรรม

โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน ซ่ึงแมวาจะมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด แตมีคาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศิรินันท ทิพยเจริญ (2559, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา การบริหารงานใชหลักธรรมาภิ

บาลในภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท้ัง

หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน มีระดับความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน อีกท้ังยังพบวาปญหาและ

อุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดจากการท่ี

ผูบริหารในหนวยงานบางทานไมนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน เขามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีอยาง

จริงจัง 

 4. ดานหลักการมีสวนรวม พบวา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปราย

ไดวา มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกร เพ่ือสรางความสุขใน

การทํางานและความผูกพันตอองคกรใหมีมากข้ึน มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรรวมกันทํางาน

เปนทีม/ปฏิบัติงานรวมกัน และสรางเครือขายในการทํางาน นอกจากนี้ ยังมีการเปดโอกาสแสดง

ความคิดเห็นในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน การประชาพิจารณ หรือการแสดงประชาคมอยาง

สมํ่าเสมอ เชน ผูบริหารพบประชาคม เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภิกา ธรรมมารมย (2555, 

หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา การนําองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก 

มาใชในการบริหารจัดการ ปจจัยสนับสนุนท่ีนําไปสูความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหาร

จัดการ ไดแก การมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการกระจายอํานาจอยางเหมาะสม และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระบุญเสียง สตฺตจิตฺโต (2557, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การใช

หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย

และอภิปรายผล พบวา บุคลากรมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สํานักงานเขตบางพลัด 
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กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 

หลักการมีสวนรวม และหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการสํารวจความสุขในการทํางานและความผูกพันตอ

องคกร เพ่ือสรางความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกรใหมีมากข้ึน” มีคาแปลผลอยูใน

ระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมหิดลไดทําการสํารวจความสุขของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล มีการรายงานแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันและความสุข และยังมีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการนักสรางสุของคกร (นสอ.) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงกระบวนการมีสวนรวมอีกรูปแบบ

หนึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ) (2557, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัย

เรื่อง “การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา ระดับความ

คิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ท้ัง 10 หลัก ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

เนื่องมาจากการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหม ใหเขาใจไดงายข้ึน 

สะดวกตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของ

ประเทศไทย สวนใหญใหความสําคัญการบริหารโรงเรียน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค หลักเปดเผย/โปรงใส หลักนิติธรรม หลักภาระ

รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักประสิทธิผล 

หลักประสิทธิภาพ และระดับท่ีนอยท่ีสุด คือ หลักการตอบสนอง ตามลําดับ 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมหิดลมีกระบวนการสนับสนุนและเสริมสรางการมีสวนรวมจากการ

สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร และนําแนวทางท่ีสํารวจมาพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือใชเปนแนวทางรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการรับฟงความคิดเห็นและ

สํารวจความพึงพอใจ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ ถึงแมวาจะมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด แตก็ยังมี

คาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร หอยย่ีภู (2557, หนาบทคัดยอ) ไดวิจัย

เรื่อง “การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิ

บาลของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม  
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 5. ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถอุทธรณรองทุกข เม่ือมีปญหาและความ

เดือดรอน และยังมีความสํานึกในบทบาท หนาท่ี โดยคํานึงถึงความถูกตอง การวางตัวเปนกลางทาง

สังคม และทําประโยชนเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ รวมถึงมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงาน ภาระ

งาน และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหบุคลากรไดอยางชัดเจน แสดงใหเห็นถึงการมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและสิ่งท่ีเกิดข้ึน โดยความรับผิดชอบนั้นอยูในระดับท่ีสนองตอความ

คาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในหนาท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของ พระบุญ

เสียง สตฺตจิตฺโต (2557, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานของ

บุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา บุคลากรมี

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก มีการใชหลักความรับผิดชอบ หลัก

คุมคา หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถอุทธรณ

รองทุกข เม่ือมีปญหาและความเดือดรอน” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน

โดยมีการเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถอุทรณรองทุกขได ซ่ึงเปนการรองขอความเปนธรรมจาก

องคกร อันเปนการแสดงออกใหเห็นถึงหลักความรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและสังคมสวนรวม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระบุญเสียง สตฺตจิตฺโต (2557, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การใช

หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย

และอภิปรายผล พบวา บุคลากรมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สํานักงานเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา การใชหลักความ

รับผิดชอบ อยูในระดับมากท่ีสุด เพราะบุคลากรสํานักงานเขตบางพลัด มีการบริหารงานชัดเจนปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและขอบังคับ มีการปรับปรุงกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณเปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีความเอาใจใส/ตระหนักในการ

แกปญหา และใหความชวยเหลือ ตลอดจนเคารพความคิดเห็นของบุคลากรสมํ่าเสมอ” มีคาแปลผล

อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีการสรางความตระหนักในสิทธิ

หนาท่ีและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร อาจารยผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุน

ทุกระดับ มีการเคารพความคิดเห็น โดยการเคารพสิทธิของกันและกัน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และรูจักใชสิทธิของตนเองและทําใหผูอ่ืนรูจักใชสิทธิของตนเองอีกดวย 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ผกาทิพย นวลดํา (2559, หนา บทคัดยอ, 136) ไดวิจัยเรื่อง “การ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยเครือขายการศึกษาท่ี 3 (ภูมิ

พอเพียง) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย

เครือขาย การศึกษาท่ี 3 (ภูมิพอเพียง) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 2 โดยรวม ท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบ มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด 

 6. ดานหลักความคุมคา พบวา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายได

วา มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

มหาวิทยาลัย เชน จัดกิจกรรมชวยกันประหยัดพลังงาน การใชทรัพยากรอยางคุมคา นําวัสดุท่ีใชแลว

กลับมาใชใหมหรือดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการสรางนวัตกรรม 

ผลงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยมีการสงเสริม/

สนับสนุน การใชองคความรูเพ่ือชี้นําสังคม ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

พระบุญหลวง สิริวณฺโณ (วังมูล) (2558, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด 

เชียงใหมของผูบริหาร โดยรวมท้ัง 6 ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ คือ ดานหลักคุณธรรม 

ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ และดาน

หลักความโปรงใส  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การบริหารจัดการ

ทรัพยากร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย เชน จัดกิจกรรมชวยกันประหยัดพลังงาน การ

ใชทรัพยากรอยางคุมคา นําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหมหรือดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม” มีคาแปลผล

อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา การบริหารงานไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยู

เสมอ มีการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุงเนนท่ีจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกพันธกิจให

ไดมาตรฐานตามระบบคุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ (2543, หนา 3-12) ท่ี

กลาววา หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชน 

สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมครองสรางสรรคสินคาและ 

บริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ

ยั่งยืน 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ีวา “มีการจัดอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและ

อุปกรณ ไดอยางเหมาะสม และมีความทันสมัย” มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายได

วา มหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุง ตกแตง เก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณอาคาร ตลอดจน



 

 183 

บริเวณอาคารสถานท่ีใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และมีการใชงานอยางปลอดภัย มีความทันสมัย 

แตยังพบความบกพรองในเรื่องของการนําทรัพยากรท่ีมีอยู มาปรับใชใหเกิดความคุมคาอยางท่ัวถึง จึง

ทําใหมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินันท ทิพยเจริญ (2559, หนา บทคัดยอ) ได

วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร” ผลการวิจัยและอภิปราย

ผล พบวา การบริหารงานใชหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง และพบปญหาใน

การนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดจากการท่ีผูบริหารใน

หนวยงานบางทานไมนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน เขามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงดานความคุมคา และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 5.2.2 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ

ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ อภิปรายไดวา ในยุคปจจุบันนี้ ความเสมอภาคท้ัง

ชายและหญิงลวนไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน ท้ังในดานของการศึกษา การทํางาน ซ่ึงเปดโอกาสให

เพศหญิงไดเขามามีบทบาทและหนาท่ีโดยเสมอกันกับเพศชาย ผลในเชิงประจักษทางสถิติจึงสะทอน

ออกมาใหเห็นวา ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนชนก พราหมณศิริ และกฤษณ ภูรี

พงษ (2560, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ ท่ีมีตอการ

นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือรายดานในภาพรวม ไมแตกตางกัน 

 2. จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ อภิปรายไดวา บุคลากรสายสนับสนุนของ
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มหาวิทยาลัยมหิดลอยูในวัยทํางาน ซ่ึงเปนวัยท่ีสามารถใชเหตุผลกับเรื่องการทํางาน การรูจักคิดอยาง

มีเหตุผล ซ่ึงนับวาวัยดังกลาวเปนวัยท่ีมีภูมิคุมกัน สามารถควบคุม และพัฒนาอารมณใหมีความฉลาด

ทางอารมณมากยิ่งข้ึน จึงทําใหปจจัยสวนบุคคลดานอายุไมไดอิทธิพลหรือมีสวนเก่ียวของกับการ

บริหารงานภายในองคกร เปนเหตุใหในภาพรวมมีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ พรรณี โสรถาวร (2557, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของบุคลากรโรงเรียนบานเปลือยนอยสุขสวัสดิ์ ตําบลบอพันซัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของบุคลากรโรงเรียนบาน เปลือยนอยสุขสวัสดิ์ ตําบลบอพันซัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด พบวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน เนื่องจากผูบริหารไดกําหนดเปาหมายของโรงเรียนมีความชัดเจน 

ทําใหการดําเนินงานการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหบุคลากรบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลไมแตกตางกัน 

 3. จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมี

ระดับการศึกษาต างกัน  มีความ คิด เห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมี

ระดับการ ศึกษาต า ง กัน  มีความคิด เห็ นต อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ อภิปรายไดวา การศึกษาถือไดวาเปนรากฐานของการพัฒนา ซ่ึงการ

เรียนรูหรือระดับการศึกษายอมทําใหเกิดศักยภาพและเปนกลไกในการบริหารอยางหนึ่ง โดยจะเห็นวา 

การศึกษายอมมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาตนใหมีความรู  ไดรับขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเกิดจากการ

วิจารณญาณ ความคิด คานิยมของตัวบุคคล โดยการวิเคราะห สังเคราะห และนําไปใชในการทํางาน 

ดวยเหตุนี้การศึกษา จึงทําใหมีผลตอความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558, หนา บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง “การบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงาน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา ผลการเปรียบเทียบขอมูลความ

คิดเห็นครูท่ีมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท้ัง 6 ดาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน เนื่องจากวา ครูมีระดับการศึกษาตางกัน แตมีความคิดเห็นตอการ

บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา 

สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน  
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 4. จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมี

ตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตําแหนงตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ อภิปรายไดวา 

ตําแหนง คือ หนาท่ีความรับผิดชอบอันสัมพันธกับงาน ซ่ึงจะมอบหมายใหบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นวา ตําแหนงนอกเหนือ จากหนาท่ีความรับผิดชอบและอัตราเงินเดือนแลว 

สิ่งท่ีสําคัญก็คือปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนง ยอมมีอิทธิพลท่ีแตกตางกัน เพราะตําแหนงเปนบอเกิด

ของอํานาจหนาท่ี บารมีและสถานภาพทางสังคม รวมท้ังการแสดงออกทางความคิดเห็น จึงเปนผลให

เกิดความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พระบุญหลวง สิริวณฺโณ (วังมูล) (2558, หนา 

บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยและอภิปรายผล พบวา ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหมของผูบริหาร จําแนก

ตามตําแหนง โดยรวมและรายดานท้ัง 6 ดาน แตกตางกัน 

 5. จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ อภิปราย

ไดวา คุณลักษณะทางดานระยะเวลาปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธตอความคิดเห็นท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมี

สวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ท้ังนี้เนื่องจากระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน

ไมมีผลตอการกําหนดเจตคติหรือทัศนคติตอการบริหาร เพราะระยะเวลาในการปฏิบัติอาจจะวัดผล

สําเร็จกับงาน ประสิทธิผลตาง ๆ ท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงค แตไมไดสัมพันธหรือเก่ียวเนื่องกับ

ความคิดเห็นในเรื่องหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพนิภา จินตานพันธ 

(2560, หนา บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยและ

อภิปรายผล พบวา ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประสบการณ

ทํางานตางกัน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” มีขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 1) ดานหลักนิติธรรม พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล 

ควรรักษาหลักนิติธรรมนี้ไวและพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ “การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนปฏิบัติให

เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ” อยูในระดับ

มาก และควรรักษาขอนี้ไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริหารงานดวยการ

ชี้แจงใหบุคคลากรเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนตามกฎระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย

และของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการประชาสัมพันธ กฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย/คณะ/

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหบุคลากรทราบ มีการสงเสริมใหบุคลากรทํางานดวยความเปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติและคํานึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย และยังมีชองทางรองทุกข เม่ือไมไดรับความเปน

ธรรม  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักนิติธรรม จําแนกตามตําแหนง ประเภท

ตําแหนงอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงและพัฒนา ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล

อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงการจะออกกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของ

บุคลากรหรือการทําประชาพิจารณ 

 2) ดานหลักคุณธรรม พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล 

ควรรักษาหลักคุณธรรมนี้ไวและพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ “มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณ เพ่ือใหมีการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด

ม่ันในความถูกตองดีงาม ตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง เชน ความ

ขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต” อยูในระดับมาก และควรรักษาขอนี้ไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 
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บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปฏิบัติและรักษาจรรยาบรรณและวินัยอยางเครงครัด โดยการ

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเท่ียงธรรม มีการปฏิบัติหนาท่ีของตนตามนโยบาย คําสั่ง กฎ 

ขอบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการยืนหยัดและทําในสิ่งท่ีถูกตอง  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ “มีวิธีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พรอมกับมีหลักคุณธรรมในตนเองอยางสมํ่าเสมอ” อยูในระดับมากและควรพัฒนา ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา มหาลัยมหิดลควรมีการสงเสริมหลักคุณธรรมอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมใหพัฒนา

ตนเองไปพรอมกัน มีการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร 

 3) ดานหลักความโปรงใส พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ควรรักษาหลักความโปรงใสนี้ไว และพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ “มหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ เพ่ือ

เปดเผยและการรับรูเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน เสียงตามสาย ประชุมชี้แจงประชาคม” อยูใน

ระดับมาก และควรรักษาขอนี้ไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธใน

รูปแบบตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคไดรวดเร็วข้ึน และมีการ

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลท้ังดานวิชาการและบริการตาง ๆ ใหกับนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย 

สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไปใหไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ “มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหบุคลากร 

และสาธารณชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางสมํ่าเสมอ” อยูในระดับมากและควรพัฒนา ท่ีเปน

เชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบการประเมินผลท่ีเปนธรรมโปรงใส และตรวจสอบได 

เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 4) ดานหลักการมีสวนรวม พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ควรรักษาหลักการมีสวนรวมนี้ไว และพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ “มีการสํารวจความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกร 

เพ่ือสรางความสุขในการทํางานและความผูกพันตอองคกรใหมีมากข้ึน” อยูในระดับมาก และควร

รักษาขอนี้ไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมหิดลไดทําการสํารวจความสุขของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล มีการรายงานแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันและความสุข และยังมีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการนักสรางสุของคกร (นสอ.) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงกระบวนการมีสวนรวมอีกรูปแบบ

หนึ่ง 
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 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักการมีสวนรวม จําแนกตามอายุ คือ อายุ 60 ป

ข้ึนไปอยูในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงและพัฒนา ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัย 

มหิดลควรมีกระบวนการสนับสนุนและเสริมสรางการมีสวนรวมจากการสํารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรทุกชวงวัย และนําแนวทางท่ีไดจากการสํารวจมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน ถือ

เปนการรับฟงความคิดเห็นและสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ ถึงแมวา

จะมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด แตก็ยังมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

 5) ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ควรรักษาหลักความรับผิดชอบนี้ไว และพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ “มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถอุทธรณรองทุกข 

เม่ือมีปญหาและความเดือดรอน” อยูในระดับมาก และควรรักษาขอนี้ไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถอุทรณรองทุกขได ซ่ึงเปนการรองขอความเปน

ธรรมจากองคกร อันเปนการแสดงออกใหเห็นถึงหลักความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและตอสังคม

สวนรวม  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา 

คือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อยูในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงและพัฒนา ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา มหาวิทยาลัยมหิดลควรมีการสรางความตระหนักในสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงานของผูบริหาร อาจารยผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ มีการเคารพสิทธิของ

กันและกัน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 6) ดานหลักความคุมคา พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ควรรักษาหลักความคุมคานี้ไว และวิธีการทําใหไดผลดีมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ ดังนี้ 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ “มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย เชน จัดกิจกรรมชวยกันประหยัดพลังงาน การใชทรัพยากร

อยางคุมคา นําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหมหรือดัดแปลงใหเกิดผลผลิตใหม” อยูในระดับมาก และควร

รักษาขอนี้ไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพอยูเสมอ มีการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุงเนนท่ีจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ในทุกพันธกิจใหไดมาตรฐานตามระบบคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิผลอยางคุมคาท่ียั่งยืน เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ “มีการจัดอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ 

ไดอยางเหมาะสม และมีความทันสมัย” อยูในระดับมากและควรพัฒนา ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

มหาวิทยาลัยมหิดลควรมีการปรับปรุง ตกแตง เก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณอาคาร ตลอดจน

บริเวณอาคารสถานท่ีใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และมีการใชงานอยางปลอดภัย มีความทันสมัย 

และมีการนําทรัพยากรท่ีมีอยู มาปรับใชใหเกิดความคุมคาอยางท่ัวถึง 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล” ตามท่ีไดนําเสนอมานี้มีบางประเด็นท่ีไมไดนําเสนอโดยละเอียด ซ่ึงเปนประเด็น

ท่ีนาศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความเขาใจและแนวทางการพัฒนาเรื่องหลักธรรมาภิบาลท่ีชัดเจน

ยิ่งข้ึน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในประเด็นท่ีควรวิจัยตอไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรประเภทตางๆ เชน ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย นักวิจัย เก่ียวกับการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเห็นมุมมองท่ี

ครอบคลุมในทุกระดับ และมีปจจัยใดบางท่ีทําใหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด 

2. ควรศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตาม

หลักธรรมหมวดอ่ืน ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                    
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง “การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบคุลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล” 

 

ข้อที่ คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 
(∑R) 

IOC=∑R   
    N 

หมายเหตุ 

คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

 

ด้านหลักนิติธรรม 
นิติธรรม 1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
นิติธรรม 2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
นิติธรรม 3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
นิติธรรม 4 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
นิติธรรม 5 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
ด้านหลักคุณธรรม 
คุณธรรม 1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
คุณธรรม 2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
คุณธรรม 3 0 1 1 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 
คุณธรรม 4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
คุณธรรม 5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านหลักความโปร่งใส 
โปร่งใส 1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
โปร่งใส 2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
โปร่งใส 3 1 1 0 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 
โปร่งใส 4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
โปร่งใส 5 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ส่วนร่วม 1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ส่วนร่วม 2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 
(∑R) 

IOC=∑R   
    N 

หมายเหตุ 

คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

 

ส่วนร่วม 3 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
ส่วนร่วม 4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ส่วนร่วม 5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบ 1 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
รับผิดชอบ2 0 1 0 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 
รับผิดชอบ3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
รับผิดชอบ4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
รับผิดชอบ5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ด้านหลักความคุ้มค่า 
คุ้มค่า 1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
คุ้มค่า 2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
คุ้มค่า 3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
คุ้มค่า 4 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
คุ้มค่า 5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเช่ือม่ันด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปของแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยเรื่อง 

“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล” 
 

ข้อที่ Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ด้านหลักนิติธรรม 
นิติธรรม 1 108.60 199.70 0.63 0.96 
นิติธรรม 2 108.40 205.49 0.63 0.96 
นิติธรรม 3 108.00 204.76 0.71 0.95 
นิติธรรม 4 108.07 206.34 0.60 0.96 
นิติธรรม 5 107.93 209.72 0.50 0.96 
ด้านหลักคุณธรรม 
คุณธรรม 1 107.73 208.62 0.52 0.96 
คุณธรรม 2 108.20 205.55 0.64 0.96 
คุณธรรม 3 108.27 205.03 0.66 0.96 
คุณธรรม 4 108.17 206.08 0.67 0.96 
คุณธรรม 5 108.27 202.00 0.80 0.95 
ด้านหลักความโปร่งใส 
โปร่งใส 1 107.90 205.40 0.69 0.96 
โปร่งใส 2 108.07 203.79 0.61 0.96 
โปร่งใส 3 108.17 207.87 0.69 0.96 
โปร่งใส 4 108.33 206.37 0.63 0.96 
โปร่งใส 5 108.00 208.07 0.59 0.96 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ส่วนร่วม 1 108.27 205.72 0.63 0.96 
ส่วนร่วม 2 108.33 205.26 0.64 0.96 
ส่วนร่วม 3 108.03 209.41 0.60 0.96 
ส่วนร่วม 4 108.27 207.51 0.54 0.96 
ส่วนร่วม 5 108.23 205.50 0.74 0.95 
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ข้อที่ Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบ 1 108.17 206.08 0.63 0.96 
รับผิดชอบ 2 108.30 204.15 0.80 0.95 
รับผิดชอบ 3 107.90 206.71 0.74 0.95 
รับผิดชอบ 4 108.13 207.15 0.63 0.96 
รับผิดชอบ 5 108.23 202.60 0.78 0.95 
ด้านหลักความคุ้มค่า 
คุ้มค่า 1 107.93 210.69 0.49 0.96 
คุ้มค่า 2 107.93 209.38 0.56 0.96 
คุ้มค่า 3 107.87 209.15 0.45 0.96 
คุ้มค่า 4 108.20 204.17 0.63 0.96 
คุ้มค่า 5 108.23 201.70 0.82 0.95 

 

 

Reliability Coefficients   : N of Case = 30.00   

: N of Items = 30.00   

: Alpha = 0.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

  แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แบบสอบถาม 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

ค าชี้แจง  

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซ่ึงผลการศึกษาที่ได้จะใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  

ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี ้ 

นางสาวนรรีัตน์  สมหวังสมบัติ 

ผู้ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

เลขที่แบบสอบถาม 
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ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงใน .......... ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง/กลุ่มงาน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 

สังกัด คณะ/หน่วยงาน  ...........................................................  

 

 1. เพศ     
    ชาย  หญิง         
  
 2. อาย ุ  
    ต่ ากว่า 31 ปี    31 – 45 ปี 
     46 – 60 ปี    60 ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษา  

           ต่ ากว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี  

  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า         สูงกว่าปริญญาโท 

 

 4. ต าแหน่ง/กลุ่มงาน 

    สนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิชาการศึกษา          วิชาชีพเฉพาะ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

    นักวิชาการภาษามือ เจ้าหนา้ที่วจิัย                      พยาบาล  นักปฏิบัติการวิจัย 

    สนับสนุนทั่วไป เช่น นักวิชาการเงินและบัญช ี         กลุ่มอ่ืนๆ (ระบุ .............................) 

    ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ชา่งเทคนิค 

 

 5. ระยะเวลาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 

    ต่ ากว่า 1 ปี    1 – 10 ปี 

     11 – 19 ปี    20 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ในองค์ประกอบ 6 หลัก ได้แก่              
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่เป็นจริงมากที่สุด เพียงช่องเดียว โดยพิจารณา
ตามล าดับดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง  มีความเห็นด้วยมากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถงึ  มีความเห็นด้วยมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง  มีความเห็นด้วยปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง  มีความเห็นด้วยน้อย 

  ระดับ 1 หมายถึง  มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 
หลักนิติธรรม (Rule of Laws)  หมายถึง กฎระเบียบที่ทันสมัย มีความเป็นธรรมและยุติธรรม รัดกุม รวดเร็ว ซึ่งมีการบังคับใช้
และปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั 

ระดับความคดิเห็น 

5 
(มากที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อยที่สุด) 

หลักนิติธรรม      

1. บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมในการพิจารณา/ก าหนด และมีการจัดท าประชา 
พิจารณ์เกีย่วกับกฎ ระเบยีบ และข้อบังคับต่างๆ ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดขึน้ เพื่อใช้ภายใน 
มหาวิทยาลยั อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

     

2. มหาวิทยาลัยมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนแล้วน าไปด าเนินการแก้ไข      

3. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

     

4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และโทษทางวินัย/จรรยาบรรณ ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  
มีความเป็นธรรม ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ 

     

5.  บุคลากร ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย 
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หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง ความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย หน่วยงานต้องปลอดจากการทุจริต การท าผิดวินัย และการ
กระท าผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั 

ระดับความคดิเห็น 

5 
(มากที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อยที่สุด) 

หลักคุณธรรม      

1. มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณ เพือ่ให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง 
ดีงาม ตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง เช่น         
ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยส์ุจริต  

     

2. มีการรณรงค์ให้ใช้หลักคุณธรรมอย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลัย      

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันที่ชัดเจน โดยก าหนดการด าเนินงาน  
ตามพันธกิจบนพื้นฐานจริยธรรม อย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม  

     

4. มีวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับมีหลัก 
คุณธรรมในตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     

5. มีการเสริมสร้างการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย ์
สุจริต ความเสียสละ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

     

 

 

หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ 
รองรับ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั 

ระดับความคดิเห็น 

5 
(มากที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อยที่สุด) 

หลักความโปร่งใส      

1. มหาวิทยาลัยมีการจดัการระบบ และมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
เป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลให้บุคลากรทราบ ด้วยความเป็น
จริง และไม่เลือกปฏิบัต ิ

     

2. มหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อเปดิเผยและการรับรู้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น เสยีงตามสาย ประชุมช้ีแจงประชาคม 

     

3. นโยบายการบริหารงาน และโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย มคีวามเหมาะสม
และสามารถตรวจสอบได ้

     

4. มีการรายงานผลการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยใหบุ้คลากร และสาธารณชน/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจดัหาที่โปร่งใส เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ 
และการว่าจ้าง ที่ใช้ในภารกิจของมหาวิทยาลยั 
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หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง มหาวิทยาลัยค านึงถึงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ รัฐบาล 
(ในฐานะผู้ให้เงินงบประมาณ) บุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการสุขภาพ ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผู้ใช้บริการ
วิชาการ เจ้าของแหล่งทุน คู่ความร่วมมือ ผู้บริจาค รวมทั้งชุมชนและสังคม อย่างมีพันธะสัญญา ร่วมเสนอและร่วมตัดสินใจใน
ปัญหาต่างๆ อย่างมีความเสมอภาค รวมทั้งการสื่อสารแบบมีข้อมูล 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั 

ระดับความคดิเห็น 

5 
(มากที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อยที่สุด) 

หลักการมีส่วนร่วม      

1. มีการส ารวจความสขุในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร เพื่อสร้างความสุขใน
การท างานและความผูกพันต่อองค์กร ให้มีมากขึ้น 

     

2. มหาวิทยาลัย มีการส่งเสรมิการแสดงความคดิเห็นในเรื่องต่างๆ ทีส่ร้างสรรค์  
อย่างเท่าเทียมและเป็นอิสระ 

     

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันท างานเป็นทีม/ปฏบิัตงิานร่วมกัน  
และสร้างเครือข่ายในการท างาน 

     

4. มีการส ารวจความคดิเห็นของบคุลากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

     

5. มีการเปิดโอกาสแสดงความคดิเห็นในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน การประชา
พิจารณ์ หรือการแสดงประชาคมอย่างสม่ าเสมอ เช่น ผู้บริหารพบประชาคม เป็นต้น 

     

 
 
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในหน้าท่ี มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน การเอาใจ
ใส่ในปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา รับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่า งกัน กล้าด าเนินการตามกฎหมาย 
ยอมรับผลการกระท าของตน และสามารถตรวจสอบได้ 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั 

ระดับความคดิเห็น 

5 
(มากที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อยที่สุด) 

หลักความรับผิดชอบ      

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์ เมื่อมีปัญหา 
และความเดือดร้อน  

     

2. มหาวิทยาลัยมีความเอาใจใส่/ตระหนักในการแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนเคารพความคิดเห็นของบุคลากรสม่ าเสมอ  

     

3. มหาวิทยาลัยมีความส านึกในบทบาท หน้าที่ โดยค านึงถึงความถูกต้อง การวางตัว 
เป็นกลางทางสังคม และท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  

     

4. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ภาระงาน และมอบหมายหน้าที่ความ 
รับผิดชอบใหบุ้คลากรได้อย่างชัดเจน 

     

5. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจน ในการลงโทษผู้ทีไ่ม่ปฏิบัติหน้าที่  
ตามข้อตกลงภาระงานที่ได้ก าหนด ควรค านึงถงึความถูกต้อง  การวางตัวเป็นกลาง 
ในทางสังคมและการเมือง รวมทั้งสนับสนุนการใช้องค์ความรู้เพื่อช้ีน าสังคม 
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หลักความคุ้มค่า (Utility) เป็นการบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า            
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั 

ระดับความคดิเห็น 

5 
(มากที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อยที่สุด) 

หลักความคุ้มค่า      

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม ผลงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การท างาน มีประสิทธิภาพ 

     

2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม/สนบัสนุน การใช้องค์ความรู้เพื่อช้ีน าสังคม ให้เกิดการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

     

3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่มหาวิทยาลัย เช่น จัดกิจกรรมช่วยกันประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
น าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลงให้เกิดผลผลิตใหม ่

     

4. มีการจัดอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้อยา่งเหมาะสม  
และมีความทันสมัย  

     

5. มหาวิทยาลัยมีการน าข้อมูลที่ไดร้ับจากการประเมินผลการบริหารงาน มาใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ และ 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     

 
 
 

 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่ าน ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ควรเป็นอย่างไร (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า)   
 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  
กรุณาส่งแบบสอบถามมาที ่นางสาวนรีรัตน์  สมหวังสมบตัิ  

โทรศัพท์  095-0459432 
อีเมล์ wilailuk.som@gmail.com 
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     ภาคผนวก ช 

 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสัมภาษณ ์
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ ์

เรื่อง “การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบคุลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล” 

 

ข้อที่ คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 
(∑R) 

IOC=∑R   
    N 

หมายเหตุ 

คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

 

1. ด้านหลัก

นิติธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. ด้านหลัก

คุณธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3. ด้าน 
หลักความ

โปร่งใส 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4. ด้าน
หลักการ 
มีส่วนร่วม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. ด้านหลัก

ความรับ 
ผิดชอบ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6. ด้านหลัก

ความคุ้มค่า 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาคผนวก ซ 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์
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รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์
 

1. นางสาวมณีรัตน์  จอมพุก 

ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย  

 หน่วยงาน   กองบริหารงานวิจัย 

 วันและเวลาทีใ่ห้สัมภาษณ ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 

 สถานที ่   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

2. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง 

ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองกฏหมาย 

 หน่วยงาน   กองกฏหมาย 

 วันและเวลาทีใ่ห้สัมภาษณ ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

 สถานที ่   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

3. นางจริยา  ปัญญา 

ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 หน่วยงาน   กองทรัพยากรบุคคล 

 วันและเวลาทีใ่ห้สัมภาษณ ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

 สถานที ่   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

4. นายธรรญา  สุขสมัย 

ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 

 หน่วยงาน   ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 

 วันและเวลาทีใ่ห้สัมภาษณ ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 สถานที ่   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

5. นางกานดา  ทองกลัด 

ตําแหน่ง    หัวหน้างานการเงิน กองคลัง 

 หน่วยงาน   กองคลัง 

 วันและเวลาทีใ่ห้สัมภาษณ ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 

 สถานที ่   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

 หนังสือขออนุญาตสมัภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
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    ภาคผนวก ญ 

   แบบสมัภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบคุลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คําชี้แจง 

 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้ในการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน และเพ่ือนําผลวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

 แบบสัมภาษณ ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ ์
 ตอนท่ี 2  ข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 

ช่ือ............................................................   นามสกุล .................................................................. 
เพศ ..............      อายุ............. ปี   ตําแหน่ง  ................................................................. 
ระดับการศึกษาสูงสุด ..................................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน  ............................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2 ข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ 

ท่านมีความคิดเห็น ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อย่างไร  
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลใน ด้านหลักนิติธรรม ควรเป็นอย่างไร 
หลักนิติธรรม (Rule of Laws)  หมายถึง กฎระเบียบที่ทันสมัย มีความเป็นธรรมและยุติธรรม รัดกุม รวดเร็ว 
ซึ่งมีการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

 
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลใน ด้านหลักคุณธรรม ควรเป็นอย่างไร 
หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง ความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย หน่วยงานต้องปลอดจากการทุจรติ การทํา

ผิดวินัย และการกระทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ 

 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลใน ด้านหลักความโปร่งใส ควรเป็น

อย่างไร 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องได้ 

 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

4. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลใน ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเป็น

อย่างไร 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมเสนอ
และร่วมตัดสินใจในปัญหาต่างๆ อย่างมีความเสมอภาค รวมทั้งการส่ือสารแบบมีข้อมูล 

 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
 
5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลใน ด้านหลักความรับผิดชอบ  ควรเป็น

อย่างไร 
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อ

หน่วยงาน การเอาใจใส่ในปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา รับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง

กัน กล้าดําเนินการตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระทําของตน และสามารถตรวจสอบได้ 

 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
 
6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลใน ด้านหลักความคุ้มค่า ควรเป็น

อย่างไร 
หลักความคุ้มค่า (Utility) เป็นการบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

                     
                             - ขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ - 
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ภาคผนวก ฎ 

 

ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ ์
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สัมภาษณ์ ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
20 มิถุนายน 2561 

 

 
 

      สัมภาษณ์ ผู้อํานวยการกองกฏหมาย 
   21 มิถุนายน 2561 
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สัมภาษณ์ ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 
   22 มิถุนายน 2561 

 

 

  
 สัมภาษณ์ ผูอํ้านวยการกองบริหารงานวิจัย 

 25 มิถุนายน 2561 
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สัมภาษณ์ หัวหน้างานการเงิน กองคลัง 
                  26 มิถุนายน 2561 

 



266 
 

ประวัติผูวิจัย 

 

 ช่ือ นามสกุล  : นางสาวนรีรัตน  สมหวังสมบัติ 

 วัน เดือน ปเกิด  :  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2526 

 ภูมิลําเนา   จังหวัดกรุงเทพ ฯ 

ท่ีอยูปจจุบัน  : 212/193  ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน   

จังหวัดนครปฐม 

 

การศึกษา 

พ.ศ. 2544 : จบมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 

คณะราษฎรบํารุง จ.ยะลา 

  พ.ศ. 2549 : ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรสาขาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

 หนาท่ีการทํางาน 

  พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน : เปนนักวิชาการศึกษา กองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  พ.ศ. 2552 – 2556 : เปนนักประชาสัมพันธ ศูนยพัฒนาปญญาคม  

      มหาวิทยาลัยมหิดล 
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